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Obec Pokojov 

Č.j. RUP/37/15/DF                     V Pokojově dne …...2016 
 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 

ZMĚNA č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU POKOJOV 
 

 

Zastupitelstvo obce Pokojov, jako příslušný správní orgán, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 

písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 

znění pozdějších předpisů za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s § 

171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

vydává 

Změnu č. I Územního plánu Pokojov 
 

 

 

VÝROKOVÁ ČÁST  
 

 

 

Změna č. I Územního plánu Pokojov je v souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Jsou vydávány pouze měněné části územního plánu 

Pokojov.  

 

 
Úplná dokumentace Změny č. I územního plánu Pokojov je uložena na:  

 Obecním úřadě Pokojov  

 Městském úřadě Žďár nad Sázavou, odboru stavebním 

 Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu 

 Městském úřadě Žďár nad Sázavou, odboru rozvoje a územního plánování  

Dále je k nahlédnutí na:  

internetových stránkách obce   http://www.obecpokojov.cz 

internetových stránkách Města Žďár nad Sázavou 

http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/ 
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A. Textová část 

 

Územní plán Pokojov se změnou č. I mění takto: 

 

1. V kapitole 1. se věta „Zastavěné území bylo vymezeno k 1. 6. 2009“ nahrazuje zněním „Za-

stavěné území je vymezeno ke dni 4. 5. 2015“. 

2. V kapitole 1. se věta „Zastavěné území je vyznačeno těchto výkresech územního plánu“ na-

hrazuje zněním „Zastavěné území je vyznačeno v těchto výkresech územního plánu:“. 

3. V kapitole 1. se vypouští text: 

„–  výkres O1 – Koordinační výkres 

  –  výkres O3 – Předpokládaný zábor půdního fondu“ 

4. Název kapitoly 2. se nahrazuje zněním „Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a 

rozvoje jeho hodnot“. 

5. V podkapitole 2.1 se text prvního bodu: „Územním plánem jsou připraveny podmínky pro 

dosažení harmonického vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hos-

podářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v obci, která se nachází v přírodním 

parku Bohdalovsko,“ nahrazuje zněním: „Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro 

dosažení harmonického vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hos-

podářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v obci, která se nachází v přírodním 

parku Bohdalovsko.“ 

6. V podkapitole 2.1 se věta „Vymezit veřejně prospěšné stavby či veřejně prospěšná opatření 

pokud to bude nutné pro zabezpečení zachování koncepce územního plánu“ nahrazuje zně-

ním „Vytvářet v území podmínky pro realizaci veřejně prospěšných staveb a opatření“. 

7. V podkapitole 2.1 se věty „Prověřit potřeby na úseku veřejné infrastruktury. Vymezit ne-

zbytné plochy veřejného zájmu resp. veřejně prospěšných staveb či veřejně prospěšných 

opatření“ nahrazují zněním „Vytvářet v území podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury 

včetně systému pěších a cyklistických tras“. 

8. V podkapitole 2.3 se odstraňuje věta „- respektovány jsou hodnoty v území dané legislativní 

ochranou“. 

9. V podkapitole 2.3 se nahrazuje text: „- v limitech využití území jsou uvedeny zákonem dané 

požadavky týkající se archeologických zájmů na území obce“ zněním: „- v limitech využití 

území jsou uvedeny požadavky týkající se archeologických zájmů na území obce.“ 

10. V podkapitole 2.3 se nahrazuje text: „- respektovány jsou hodnoty v území dané legislativní 

ochranou“ zněním: „- respektovány jsou přírodní hodnoty v území.“ 

11. V podkapitole 2.3 se nahrazuje text: „- k žádoucímu zvýšení ekologické stability území při-

spěje navržený územní systém ekologické stability“ zněním: „- k žádoucímu zvýšení ekolo-

gické stability území přispívá vymezený územní systém ekologické stability.“ 

12. V podkapitole 2.3 se nahrazuje text: „- ÚP akceptuje stávající zařízení občanské vybavenos-

ti, navrhuje nové plochy pro sport a tělovýchovu, koncepčně řeší potřeby zvláště na úseku 

technické vybavenosti obce a rozvíjí požadavky kladené na veřejná prostranství“ zněním: 

„- ÚP vymezuje stávající zařízení občanské vybavenosti, navrhuje nové plochy pro sport a 

tělovýchovu, koncepčně řeší potřeby zvláště na úseku technické vybavenosti obce a rozvíjí 

požadavky kladené na veřejná prostranství.“ 

13. V podkapitole 2.3 se nahrazuje text: „- ÚP respektuje stávající výrobní potenciál v obci, ak-

ceptuje v návrhu zadání uplatněný požadavek na vymezení zastavitelné plochy pro potřeby 
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zemědělské výroby SHR.“ zněním: „- ÚP umožňuje rozvoj výrobního potenciálu v obci vy-

mezením zastavitelné plochy zemědělské výroby.“ 

14. V podkapitole 2.3 se vkládá text: „- Změna č. I vytváří podmínky pro přestavbu stávajícího 

areálu zemědělské výroby.“ 

15. Název kapitoly 3. se nahrazuje zněním „Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitel-

ných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“. 

16. Obsah podkapitoly 3.1. se nahrazuje tímto zněním: 

• „Urbanistická koncepce, obsažená ve výkrese N2. Hlavní výkres, je založena na těchto 

principech. Bude respektována míra rozvoje obce, vymezení ploch s rozdílným způsobem 

využití, podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rá-

zu. 

• Bude chráněna a rozvíjena identita obce, přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, budou odstraňová-

ny či zmírňovány disproporce vzniklé vývojem a využíváním území. 

• Budou vytvářeny podmínky pro dotváření kompaktního tvaru sídla. 

• Budou realizovány zastavitelné plochy vymezované v přímé návaznosti na zastavěné 

území. Bude realizován areál zemědělské výroby oddálený z hygienických důvodů sever-

ně od sídla. 

• Realizací navržených ploch přestavby budou vytvořeny podmínky pro intenzifikaci za-

stavěného území. 

• Nebude docházet k výraznému zvyšování zastavěnosti stavebních pozemků a souvisejí-

cím negativním dopadům na prostředí obce.  

• Bude chráněna a zachována liniová a solitérní zeleň a vytvářeny podmínky pro její dopl-

ňování o interakční prvky. Výsadba vzrůstných listnáčů bude uplatněna na všech k tomu 

příhodných místech. U areálů výroby bude realizována ochranná zeleň. 

• Nezastavěné území bude využíváno pro účely zemědělského hospodaření, lesnictví, ry-

bářství a rekreační pohybové aktivity. Ve volné krajině nebudou zakládána nová sídla ani 

samoty. Nebudou rozvíjeny pobytové formy rekreace ani zahrádkářské kolonie ve volné 

krajině. 

• Realizací nových vodních ploch na vodních tocích budou zvyšovány retenčních schop-

ností území. 

• Realizací územního systému ekologické stability bude udržována přírodní rovnováha, po-

silována ekologická stabilita krajiny a udržovány vzájemné vazby stabilních ekosysté-

mů.“ 

17. V podkapitole 3.2. se ruší text: „Jsou vymezeny v grafické části územního plánu. Označení 

ploch je shodné pro celý územní plán, tj. pro návrh ÚP i odůvodnění ÚP.“ a vkládá se text: 

„Vymezené zastavitelné plochy jsou vyznačeny ve výkrese N1 Základní členění území a N2 

Hlavní výkres.“ 

18. V podkapitole 3.2. se vypouští z tabulky řádky s označením ploch „5“ a „22“, vypouští se 

sloupec s označením „výměra plochy (ha)“ a přidávají se řádky: 

I/23 x   bydlení v rodinných domech BR 

I/24 x   výroby drobné VD 

I/25  x  smíšená obytná SO 

I/26 x   smíšená obytná SO 

I/27   x vodní a vodohospodářské VH 

I/28   x zemědělské – zahrady a sady ZZ 

I/29   x zemědělské – zahrady a sady ZZ 



  Změna č. I Územního plánu  Pokojov 

 

 

7 

I/30   x zemědělské – zahrady a sady ZZ 

I/31   x zemědělské – zahrady a sady ZZ 
 

19. V podkapitole 3.2. se podnázev „Podmínky využití ploch“ nahrazuje zněním „Podmínky 

využití navržených ploch“. 

20. V podkapitole 3.2. se v případě navržené plochy č. 1 nahrazuje věta „dopravní obsluhu plo-

chy řešit z veřejného prostranství tvořenou záhumenní cestou“ zněním „dopravní přístup k 

ploše nebude řešen novým sjezdem ze stávající silnice II/388“ 

a ruší se text: 

- prověřit vhodnost jednosměrného provozu na obslužné komunikace 

- výstavbu při silnici II/388 řešit s respektováním ochranného pásma silnice 

- do volné krajiny respektovat vymezenou plochu zahrad 

- prověřit technickou možnost odvádění splaškových vod 

21. V podkapitole 3.2. se v případě navržené plochy č. 2 nahrazuje věta „tvar plochy vymezené 

pro drobnou výrobu podřídit potřebám trasování nové dostatečně dimenzované místní ko-

munikace do nového obytného souboru RD“ zněním „při využití plochy bude ponechán do-

statečně široký prostor pro realizaci navazující navržené komunikace“ 

a ruší se text: 

- dopravní obsluha bude ze zmíněné místní komunikace 

a nahrazuje se věta „akceptovat blízkost vodních ploch, resp. zákaz výstavby až k samému 

břehu. Respektovat průchod lokálního biokoridoru“ zněním „při využití plochy bude zajiště-

na ochrana navazujících povrchových vod“ 

a nahrazuje se věta „na ploše řešit parkoviště pro motorová vozidla zákazníků“ zněním 

„podmínkou využití plochy je zřízení parkoviště pro zákazníky“ zněním „podmínkou využití 

plochy je zřízení parkoviště pro zákazníky“ 

a nahrazuje se věta „stavba bude měřítkem i vnějšími znaky vycházet z původních hospo-

dářských staveb selských usedlostí (stodol)“ zněním „nové stavby v ploše budou svým tva-

rem a prostorovým uspořádáním zachovávat venkovský ráz osídlení s tradiční venkovskou 

zástavbou stodol.“ 

22. V podkapitole 3.2. se v případě navržených ploch č. 3 a 4 ruší text: 

- úzce spolu související plochy, které vyžadují vyhotovení územní studie 

- do koncepce plochy zapojit i danou parcelaci pro užitkové zahrady 

- dopravní napojení bude z nové místní komunikace (viz. plocha č. 2), která překlene Boh-

dalovský potok. Vedlejší obsluha území bude veřejným prostranstvím v jihovýchodní 

části plochy 

- součástí plochy budou parkoviště pro potřeby uživatelů sportoviště i návštěvy obyvatel 

obytného souboru 

- v severozápadní části plochy řešit výsadbu izolační zeleně 

- respektovat průchod lokálního biokoridoru kolem toku Bohdalovského potoka 

- stanovit podmínky pro využití území v ochranném pásmu lesa 

- do řešení koncepce využití území zapojit i plochy rezervní zejména z důvodu návrhu do-

statečně dimenzovaných sítí technické infrastruktury 
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- respektovat plochu pro možnou výstavbu nové trafostanice TS 22/0,4 kV včetně el. VN 

přípojky 

- návrh zastavění řešit s potřebou minimálních terénních úprav 

- řešit kontakt sportování - pohoda bydlení 

a vkládá se text: „Podmínky využití jsou dány podmínkami pro pořízení územní studie“. 

23. V podkapitole 3.2. se ruší text týkající se plochy č. 5. 

24. V podkapitole 3.2. se v případě navržené plochy č. 6 ruší text: 

- na samé hranici katastru obce se hájí místo pro celoobecní ČOV 

- dopravní zpřístupnění plochy je po pozemcích v majetku obce 

- technologie ČOV musí splňovat požadavky na kvalitu vody platné v době uvedení ČOV 

do provozu 

- dotčení  ochranného pásma lesa (k.ú. Znětínek) bude projednáno s orgánem SSL 

a vkládá se věta: „Bude prokázáno, že stavba čistírny odpadních vod nebude vykazovat ne-

gativní vlivy v rámci vzdálenosti 50 m od okraje lesa.“ 

25. V podkapitole 3.2. se v případě navržené plochy č. 7 ruší text: 

- plocha umožňující rozvoj stávajícího hřiště o nové hrací plochy a doprovodná zařízení 

- dopravní obsluha po veřejném prostranství a dále po ploše vymezené k výstavbě hřišť 

- po obvodě navrhnout ochrannou zeleň, řešit zábrany proti úletům míčů 

a vkládá se věta: „Bude prokázáno, že tělovýchovné a sportovní využití plochy nebude mít 

negativní vliv na blízké okolí, případně že budou provedena taková opatření, díky nimž ne-

bude docházet k rušivým vlivům na okolí.“ 

26. V podkapitole 3.2. se v případě navržené plochy č. 8 ruší text: 

- dopravní obsluha plochy bude ze stávající místní komunikace, podmíněně přípustná mů-

že být dopravní obsluha z veřejného prostranství u hřiště 

a věta „objekty pro trvalé bydlení musí být umístěny mimo vyhlášené ochranné pásmo ze-

mědělského areálu“ se nahrazuje zněním „stavby pro bydlení nebudou umisťovány v pásmu 

hygienické ochrany zemědělského areálu“. 

27. V podkapitole 3.2. se v případě navržené plochy č. 9 nahrazuje věta „na ploše řešit společ-

nou obousměrnou stezku pro chodce a cyklisty propojující místní komunikaci obsluhující 

dva nové RD s účelovou komunikací, která po doplnění chybějícího úseku umožní bezpečné 

propojení sídla s rekreační zónou u rybníku Rendlíček“ zněním „využití plochy je podmíně-

no realizací stezky pro chodce a cyklisty propojující místní a účelovou komunikaci“ 

a ruší se text: 

- akceptovat stávající vodovodní řad a telekomunikační kabel 

a věta „řešit výsadbu doprovodné zeleně“ se nahrazuje zněním „podmínkou využití plochy 

je výsadba doprovodné zeleně v ploše“. 

28. V podkapitole 3.2. se v případě navržené plochy č. 10 ruší text: 

- veřejné prostranství zprostředkovávající dopravní obsluhu rozestavěného rodinného do-

mu a nově navržený zemědělský areál 

a věta „komunikační napojení bude na stávající účelovou cestu, neuvažovat s budováním 

nového sjezdu na sil. II/388“ se nahrazuje zněním „dopravní přístup k ploše nebude řešen 

novým sjezdem ze stávající silnice II/388“ 
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a ruší se text: 

- akceptovat stávající vodovodní řad a telekomunikační kabel 

a věta „na ploše řešit výsadbu doprovodné a izolační zeleně“ se nahrazuje zněním „podmín-

kou využití plochy je výsadba doprovodné zeleně v ploše“. 

29. V podkapitole 3.2. se v případě navržené plochy č. 11 ruší text: 

- nové středisko zemědělské výroby na vlastním pozemku soukromě hospodařícího rolníka 

a věta „dopravní napojení střediska je po nově vybudované účelové cestě napojené na veřej-

né prostranství při sil. II/388 - viz pl. č. 10“ se nahrazuje zněním „podmínkou využití plochy 

je vybudování související přístupové komunikace vedoucí přes navrženou plochu č. 10“ 

a ruší se text: 

- preferovat výrazně horizontální tvar objektů s ohledem na reálný střet s pohledovou osou 

na věž bohdalovského kostela 

- areál obklopit izolační zelení, zeleň uplatnit i uvnitř areálu 

a vkládá se věta „nové stavby nebudou mít negativní vliv na charakter a ráz okolní zástavby 

a krajiny, nebudou kontrastovat s kladnými kulturními dominantami, nebudou narušovat 

prostory s rybníky a převahou znaků přírodní povahy“ 

a ruší se text: 

- respektovat limitní hranici ochranného pásma 100 m od obvodu areálu zejména k obytné 

zóně 

30. V podkapitole 3.2. se v případě navržené plochy č. 12 ruší text: 

- řešit jako součást stávajícího distribučního zařízení 

- možnost využití sezonní (letní) anebo i celoroční 

- objekt by měl charakterizovat svým výrazem a posláním tradice rekreační oblasti Rendlí-

ček 

a vkládá se věta: „Bude prokázáno, že využití plochy nebude vykazovat negativní vlivy v 

rámci vzdálenosti 50 m od okraje lesa.“ 

31. V podkapitole 3.2. se v případě navržené plochy č. 13 ruší text: 

- ve vhodném profilu navrhnout osu hráze. Technické řešení hráze uzpůsobit i estetickému 

působení v krajině 

- zabezpečit požadavky související s existencí el. vedení VN 22 kV protínající část vodní 

plochy 

- sklon svahů uzpůsobit pro rozvoj litorálního pásma 

a vkládá se věta: „Využití plochy nebude mít negativní vliv na charakter a ráz okolní kraji-

ny.“ 

32. V podkapitole 3.2. se v případě navržené plochy č. 14 ruší text: 

- obnova a částečná výstavby nové polní cesty 

- navrhuje se polní cesta vedlejší jednopruhová PV 4/30. Šířka krajnice 0,25 m. 

a vkládá se věta: „Využití plochy je podmíněno výsadbou související rozptýlené zeleně.“ 

33. V podkapitole 3.2. se v případě navržených ploch č. 15, 16, 17 nahrazuje věta „řešit v rozsa-

hu původních vodních ploch“ zněním „využití ploch bude v rozsahu původních vodních 

ploch“ 
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a ruší se text: 

- vhodně utvářet sklon břehů pro rozvoj litorálního pásma 

34. V podkapitole 3.2. se v případě navržené plochy č. 18 nahrazuje věta „výstavba vodní plo-

chy je podmíněna přípustností či podmíněnou přípustností příslušných funkčních ploch 

územního plánu obce Bohdalov“ zněním „využití plochy je podmíněno koordinací stavby 

vodní plochy se sousední obcí Bohdalov“ 

a ruší se text: 

- vzhledem k rozsahu vodního díla bude provedeno biologické hodnocení autorizovanou 

osobou. Závěry a doporučení vyplývající z tohoto hodnocení musí být při zpracování pro-

jektové dokumentace a následné realizaci stavby respektovány a naplněny 

- litorální pásmo vodní plochy bude tvořit funkční lokální biokoridor. Výstavbu malé vodní 

nádrže řešit tak, aby nebyla dotčena migrační funkce Bohdalovského potoka. 

35. V podkapitole 3.2. se v případě navržené plochy č. 19 vkládá text „bez stanovení podmínek 

využití“ 

a ruší se text: 

- přestavbová plocha je určena pro výstavbu rodinného domu 

- dopravní obsluha plochy bude ze stávající místní komunikace 

- objekty pro trvalé bydlení musí být umístěny mimo vyhlášené ochranné pásmo zeměděl-

ského areálu 

36. V podkapitole 3.2. se v případě navržené plochy č. 20 ruší text: 

- vymezena pro zřízení pěšího a cyklistického napojení rekreační lokality na k.ú. Pokojov a 

k.ú. Březí nad Oslavou 

- veřejné prostranství bude navrženo v OP silnice a bude doplněno vzrůstnou zelení 

- i různými artefakty 

a vkládá se věta: „Bude prokázáno, že využití plochy nebude vykazovat negativní vlivy v 

rámci vzdálenosti 50 m od okraje lesa.“ 

37. V podkapitole 3.2. se v případě navržené plochy č. 21 ruší text: 

- plocha určena pro výstavbu malé vodní nádrže 

- obsluha plochy řešena ze stávající účelové komunikace 

a vkládá se věta: „Bude prokázáno, že stavba malé vodní nádrže nebude vykazovat negativní 

vlivy v rámci vzdálenosti 50 m od okraje lesa a nebude narušovat charakter a ráz okolní kra-

jiny.“ 

38. V podkapitole 3.2. se vypouští ze seznamu navržených ploch plocha č. 22 a ruší se text: 

- dopravní obsluha plochy bude z přilehlé místní komunikace. Nelze uvažovat s budová-

ním nového sjezdu na silnici II. třídy 

- zachovat danou stavební čáru směrem k místní komunikaci 

39. V podkapitole 3.2. se přidává do seznamu navržených ploch plocha č. I/23 včetně podmí-

nek: 

- v hlukově ohroženém území silničního ochranného pásma nebudou umisťovány stavby, 

objekty a zařízení bez účinného ochranného opatření proti negativním vlivům ze silniční 

dopravy, zejména bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že nebudou pře-
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kročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech 

staveb a chráněných venkovních prostorech 

- využití plochy je podmíněno zachováním dopravního přístupu k zastavitelné ploše č. 11 

40. V podkapitole 3.2. se přidávají do seznamu navržených ploch plochy č. I/24, I/25, I/26, I/27, 

I/28, I/29, I/30 a I/31, všechny bez stanovení podmínek využití. 

41. V závěru podkapitoly 3.2. se vypouští věta: „Všechny zastavitelné plochy budou postupně 

napojovány na technickou infrastrukturu.“ 

42. V závěru podkapitoly 3.2. se věta: „Nutno prokázat dodržení nejvýše přípustných hodnot 

hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb dle charak-

teru jednotlivých území v souladu se stanovenými hygienickými limity ve smyslu přísluš-

ných ustanovení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,“ nahrazuje 

zněním: „Bude prokázáno dodržení nejvýše přípustných hodnot hluku v chráněném venkov-

ním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb dle charakteru jednotlivých území v 

souladu se stanovenými hygienickými limity ve smyslu příslušných ustanovení o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.“ 

43. V závěru podkapitoly 3.2. se věta: „Bližší podmínky prostorového uspořádání jsou dále 

uvedeny v kapitole 6.2.,“ nahrazuje zněním: „Podmínky prostorového uspořádání jsou uve-

deny v kapitole 6.2.“ 

44. V závěru podkapitoly 3.2. se věta: „Povinností investora stavby je v rámci podrobnější do-

kumentace stavby prokázat na základě hlukového posouzení záměrů staveb dodržení limit-

ních hladin hluku,“ nahrazuje zněním: „V navazující projektové dokumentaci bude prokázá-

no, že realizací záměrů budou dodrženy limitní hladiny hluku.“ 

45. V podkapitole 3.3. se věta „Při návrhu veřejných prostranství v nových obytných skupinách 

řešit návrh dopravní a technické infrastruktury tak, aby zde byla umožněna výsadba kvalit-

ních vzrůstných stromů“ nahrazuje zněním: „Při realizaci veřejných prostranství v nových 

obytných skupinách řešit dopravní a technickou infrastrukturu tak, aby zde byla umožněna 

výsadba kvalitních vzrůstných stromů.“ 

46. V závěru podkapitoly 3.3. se věta „Při návrhu a realizaci zeleně preferovat používání au-

tochtonních druhů dřevin“ nahrazuje zněním: „Při realizaci zeleně preferovat používání au-

tochtonních druhů dřevin.“ 

47. Název kapitoly 4. se nahrazuje zněním „Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek 

pro její umisťování“. 

48. V podkapitole 4.1. se doplňuje věta: „V rámci využití plochy č. I/23 bude prověřeno zacho-

vání dopravního přístupu k zastavitelné ploše č. 11.“ 

49. V podkapitole 4.1. se doplňuje věta: „V místech potřeby bude zřizována a rozšiřována sou-

visející dopravní infrastruktura, prováděna její průběžná provozní údržba a rekonstrukce.“ 

50. V podkapitole 4.1. se poslední bod nahrazuje zněním: „Zájmy letecké, vodní ani železniční 

dopravy nejsou územním plánem dotčeny. ÚP nepředpokládá výstavbu čerpacích stanic po-

honných hmot pro veřejnost.“ 

51. V podkapitole 4.2. se věta: „Na způsobu zásobování obce Pokojov pitnou vodou není třeba 

nic koncepčně měnit,“ nahrazuje zněním: „Koncepce systému zásobování pitnou vodou se 

nemění. V místech potřeby bude vodovodní síť rozšiřována formou vodovodních přípojek 

přípustných v rámci využití ploch s rozdílným způsobem využití.“ 

52. V podkapitole 4.2. se doplňuje věta: „V případě potřeby nouzového zásobování pitnou vo-

dou bude obec Pokojov zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní. Záso-

bení pitnou vodou bude zajištěno dovozem balené vody.“ 
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53. V podkapitole 4.2. se doplňuje věta: „Požární voda bude zajištěna z veřejných vodovodů a 

vodních nádrží.“ 

54. V podkapitole 4.2. se věta: „Akceptovat požadavek na výstavbu nové splaškové kanalizace,“ 

nahrazuje zněním: „V systému odvádění a čištění odpadních vod je navržen oddílný gravi-

tační systém splaškové kanalizace.“ 

55. V podkapitole 4.2. se věta: „Respektovat plochu pro umístění celoobecní ČOV,“ nahrazuje 

zněním: „Realizovat plochu pro umístění celoobecní ČOV“ 

a ruší se věta: „Zachovat navrženou limitní hranici negativního vlivu ČOV 25 m od techno-

logie ČOV.“ 

56. V podkapitole 4.2. se ruší věta: „Běžná stavební činnost, se kterou je uvažováno v koncepci 

rozvoje obce, nezasahuje do zájmu MO-ČR.“ 

57. V podkapitole 4.2. se doplňuje věta: „V místech potřeby bude rozšiřováno vedení technické 

infrastruktury formou přípojek, zřizována technická zařízení jako související stavby technic-

ké infrastruktury, připojovány nové stavby na veřejnou síť technické infrastruktury, prová-

děna průběžná provozní údržba a rekonstrukce systémů technické infrastruktury.“ 

58. Obsah podkapitoly 4.3. se nahrazuje zněním: „Stávající plochy občanského vybavení jsou v 

území stabilizované. Bude rozšířeno sportoviště v jihovýchodní části sídelního útvaru a rea-

lizováno nové sportoviště u navrženého obytného souboru RD.“ 

59. Obsah podkapitoly 4.4. se nahrazuje zněním: 

„• Bude rozšířeno občanské vybavení distribučního charakteru v centru rekreační oblasti 

Rendlíček. 

• Ostatní plochy a zařízení občanského vybavení považovat za územně stabilizované. 

• Je přípustné umisťovat občanské vybavení v rámci přípustného a podmíněně přípustného 

využití ploch s rozdílným způsobem využití.“ 

60. Obsah podkapitoly 4.5. se nahrazuje zněním: 

„• Budou respektována veřejná prostranství návesního prostoru a uličních prostorů. 

• Veřejná prostranství budou zachována, chráněna a rozvíjena jako významné kompoziční 

prvky sídla oživující zejména centrum obce. Bude zajištěno propojování prostranství. Ta-

to propojení budou zabezpečovat převážně plochy zeleně dynamicky pronikající i do ji-

ných ploch s rozdílným způsobem využití. 

• Bránit dalším nevhodným zásahům do prostorů tvořící veřejné prostranství a na objek-

tech, které veřejný prostor obklopují. 

• Z veřejných prostranství stávajících i nových budou obsluhovány nové zastavitelné plo-

chy sloužící především k bydlení. 

• Veřejná prostranství se budou vyznačovat rozmanitostí v uspořádání a budou vytvářet 

hodnotné prostředí sídelního útvaru.“ 

61. Obsah podkapitoly 4.6. se nahrazuje zněním: 

„• Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhledové ob-

dobí. 

• V řešeném území se nenachází aktivní skládka. V řešeném území nebudou zřizovány 

skládky ani jiná zařízení na likvidaci odpadů či sběrné dvory.“ 
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62. Obsah podkapitoly 5.1. se nahrazuje zněním: 

„• Budou vytvořeny podmínky pro příznivý přechod zástavby do volné krajiny. Plochy in-

dividuální rekreace na břehu rybníka Rendlíček jsou stabilizovány, okraj lokality bude 

doplněn vzrůstnou zelení. 

• Bude obnovena a novými vodními plochami doplněna kaskáda rybníků na Rendlíčkov-

ském potoce. 

• Bude realizována navržená plocha vodní a vodohospodářská (VH) č. I/27. 

• Plochami smíšenými nezastavěného území, veřejnými prostranstvími i zahradami jsou 

vytvořeny podmínky pro vznik funkčního biokoridoru v problémovém území kolem ryb-

níku Most. 

• Podmíněně přípustné stavby v krajině (zejména zemědělské stavby, stavby pro lesní hos-

podářskou činnost, ev. stavby životního prostředí) nesmí být umisťovány v pohledově 

exponovaných plochách. 

• Nejen v urbanizovaném území, ale i volné krajině budou chráněny a rozšiřovány solitéry 

stromů s častou vazbou na drobné artefakty. Bude rozvíjeno zastoupení doprovodné zele-

ně podél cest, mezí apod. 

• Krajina nezastavěného území bude sloužit zemědělství, lesnictví a rekreačním pohybo-

vým aktivitám, případně rybářství. Intenzita využívání ploch zemědělských a lesních bu-

de omezena přírodními podmínkami a ochranou krajinného rázu. Nebude snižována vý-

měra trvalých travních porostů.“ 

63. První dva body podkapitoly 5.2. se nahrazují zněním: 

„• Plochy ÚSES budou využity tak, aby nebyla narušena obnova ekosystému a nedošlo k 

narušení jeho ekostabilizačních funkcí. 

• Bude chráněn, obnovován a doplňován lokální systém ÚSES tvořený částečně funkčními 

lokálními biokoridory a funkčním biokoridorem při Bohdalovském potoce.“ 

64. V podkapitole 5.2. se vkládá bod: „V rámci koordinace systému ÚSES se sousedními obce-

mi bude zrušena část lokálních biokoridorů LBK 4a, LBK 4b.“ 

65. V podkapitole 5.2. se text: „Na plochách ÚSES je zakázáno měnit druhy pozemku s vyšším 

stupněm ekologické stability za druh pozemku s nižším stupněm ekologické stability,“ na-

hrazuje zněním: „Na plochách ÚSES nebudou měněny druhy pozemku s vyšším stupněm 

ekologické stability za druhy pozemku s nižším stupněm ekologické stability.“ 

66. Obsah podkapitoly 5.3. se nahrazuje zněním: 

„• Stávající prostupnost krajiny není řešením územního plánu omezena. 

• Budou doplněny účelové cesty v místní trati Veselská pro zpřístupnění lesů i chatové lo-

kality na pravém břehu rybníka Rendlíček. 

• Posílit biologickou propustnost území realizací interakčních prvků v systému ÚSES.“ 

67. Obsah podkapitoly 5.4. se nahrazuje zněním: 

„• Realizovat zatravnění svažitých pozemků na levém břehu Bohdalovského potoka před 

vtokem do sídla a pod sídlem. 

• V ostatních místech potenciálního erozního ohrožení realizovat opatření proti vodní erozi. 

• Nebudou realizovány úpravy pozemků zemědělské půdy způsobující rychlejší odtok vo-

dy a snižující schopnost vsaku vody. 

• Plochy pro opatření proti povodním nejsou vymezeny.“ 
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68. Obsah podkapitoly 5.5. se nahrazuje zněním: 

 „Každodenní rekreace 

- bude provedena úprava vybraných veřejných prostranství k rekreačnímu využití 

- v rámci navrženého obytného souboru RD na pravém břehu Bohdalovského potoka 

bude rozšířeno sportoviště s hřišti 

- realizovat stavbu stezky pro chodce a cyklisty na účelových cestách mezi obcemi 

Pokojov a Březí nad Oslavou 

- nebudou zakládány zahrádkářské kolonie 

- budou zachovány a rozvíjeny podmínky pro rekreaci u vody 

 Krátkodobá a dlouhodobá rekreace 

- nebudou realizovány nové stavby pro individuální či hromadnou rekreaci. K těmto 

formám rekreace lze podmíněně využít stávající domovní fond 

- neumožňovat rozvoj ploch rodinné rekreace 

 Pohybová rekreace 

- realizovat stavbu stezky pro chodce a cyklisty na účelových cestách mezi obcemi 

Pokojov a Březí n./O.“ 

69. Obsah podkapitoly 5.6. se nahrazuje zněním: „V řešeném území se nenacházejí plochy pro 

dobývání nerostů, ani nejsou nově navrženy.“ 

70. Název kapitoly 6. se nahrazuje zněním „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmí-

nek ochrany krajinného rázu“. 

71. V podkapitole 6.1. se podmíněně přípustné využití ploch bydlení v rodinných domech (BR) 

nahrazuje zněním: „Malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací zařízení, 

zařízení sociální zdravotnické péče, doplňkové prostory pro zájmovou činnost a drobná vý-

robní činnost za podmínky, že způsob a rozsah využití bude odpovídat prostorovým parame-

trům staveb v navazujícím okolí. Chov drobného hospodářského zvířectva i drobná pěstitel-

ská činnost, případně rodinná rekreace ve stávajících domech za podmínky, že svým provo-

zováním a technickým zařízením nenarušují hlavní využití. Stavby bez negativních dopadů 

na blízké okolí.“ 

72. V podkapitole 6.1. se podmíněně přípustné využití ploch občanského vybavení (O) nahrazu-

je zněním: „Stavby pro bydlení za podmínky, že jsou ke stavebnímu i funkčnímu charakteru 

určující náplně plochy vhodné, služby případně řemesla za podmínky, že nesnižují kvalitu 

prostředí vymezené plochy ani pietu místa.“ 

73. V podkapitole 6.1. se podmíněně přípustné využití ploch veřejných prostranství (VP) nahra-

zuje zněním: „Umisťování městského veřejného mobiliáře, drobné architektury, dětských 

hřišť, ploch pro ambulantní prodejní aktivity, parkovací stání za podmínky, že svým provo-

zováním a technickým zařízením nenarušují hlavní využití.“ 

74. V podkapitole 6.1. se podmíněně přípustné využití ploch smíšených obytných (SO) nahrazu-

je zněním: „Stavby pro drobnou výrobní činnost, zemědělskou malovýrobu, stavby sklado-

vací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vlivy na životní prostředí, 

případně i rekreace ve stávajících k tomu vhodných objektech za podmínky, že svým provo-

zováním a technickým zařízením nenarušují hlavní využití, nemají negativní dopad na blíz-

ké okolí, jsou nenáročné na přepravu zboží a způsobem a rozsahem využití odpovídají pro-

storovým parametrům staveb v navazujícím okolí.“ 

75. V podkapitole 6.1. se podmíněně přípustné využití ploch dopravní infrastruktury silniční 

(DS) nahrazuje zněním: „Umisťování dopravních zařízení, skládky údržbového materiálu, 

místní komunikace III. třídy za podmínky, že nejsou zahrnuty do jiných ploch.“ 

76. V podkapitole 6.1. se podmíněně přípustné využití ploch výroby zemědělské (VZ) nahrazuje 

zněním: „Podnikatelská činnost za podmínky, že nenarušuje primární využívání plochy 
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(např. veterinární), a činnosti a děje, pokud nejsou určující funkcí plochy rušeny nad pří-

pustnou míru (např. závodní stravování, působení závodního lékaře). Umístění čerpací stani-

ce pohonných hmot za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušu-

jí hlavní využití.“ 

77. V podkapitole 6.1. se podmíněně přípustné využití ploch výroby drobné (VD) nahrazuje 

zněním: „Podnikatelská činnost za podmínky, že nenarušuje primární funkci využívání plo-

chy, a činnosti (děje), pokud nejsou určující funkcí plochy rušeny nad přípustnou míru 

(např. závodní stravování, působení závodního lékaře).“ 

78. V podkapitole 6.1. se podmíněně přípustné využití ploch zeleně izolační (ZI) nahrazuje zně-

ním: „Výstavba oplocení event. zřizování jiných zařízení za podmínky, že přispívají ke zvy-

šování účinku hlavního využití.“ 

79. V podkapitole 6.1. se podmíněně přípustné využití ploch zemědělských – orná půda (ZO) 

nahrazuje zněním: „Umisťování staveb, zařízení a jiných opatření zemědělské prvovýroby, 

ochrany přírody a krajiny, dopravní a technická infrastruktura, pozemky určené k plnění 

funkcí lesa, vodní plochy, případně užitkové zahrady a sady, pokud nedojde k podstatnému 

zásahu do hospodaření na ZPF a k narušení krajinného rázu, a pokud nebudou umisťovány 

na půdách I. a II. tř. ochrany (to lze jen v případě převažujícího veřejného zájmu nad veřej-

ným zájmem ochrany ZPF).“ 

80. V podkapitole 6.1. se podmíněně přípustné využití ploch zemědělských – trvalé travní po-

rosty (ZL) nahrazuje zněním: „Umisťování staveb, zařízení a jiných opatření zemědělské pr-

vovýroby, ochrany přírody a krajiny, dopravní a technická infrastruktura, pozemky určené k 

plnění funkcí lesa, vodní plochy, případně užitkové zahrady a sady, pokud nedojde k pod-

statnému zásahu do hospodaření na ZPF a k narušení krajinného rázu, a pokud nebudou 

umisťovány na půdách I. a II. tř. ochrany (to lze jen v případě převažujícího veřejného 

zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF).“ 

81. V podkapitole 6.1. se podmíněně přípustné využití ploch zemědělských – zahrady a sady 

(ZZ) nahrazuje zněním: „Oplocení, dopravní a technická infrastruktura, případně zařízení, 

pokud souvisejí s určujícím využitím plochy.“ 

82. V podkapitole 6.1. se podmíněně přípustné využití ploch lesních (L) nahrazuje zněním: 

„Umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro lesní výrobu, ochranu přírody, krajiny a 

ŽP, případně dopravní a technická infrastruktura, pokud nesnižují ekologicko stabilizační 

funkci vymezeného území.“ 

83. V podkapitole 6.1. se z přípustného využití ploch smíšených nezastavěného území (SN) vy-

pouští text „(kód 14, příl. vyhl. č. 190/1996 Sb.)“. 

84. V podkapitole 6.1. se podmíněně přípustné využití ploch smíšených nezastavěného území 

(SN) nahrazuje zněním: „Dopravní a technická infrastruktura, pokud nesnižují ekologicko 

stabilizační funkci vymezeného území.“ 

85. Název podkapitoly 6.2. se nahrazuje zněním „Podmínky prostorového uspořádání včetně 

základních podmínek ochrany krajinného rázu“. 

86. V podkapitole  6.2. se věta: „U ploch urbanizovaného území stavových nepředpokládat s 

významnými změnami koeficientu zastavění ploch ani zvýšením výškové úrovně zastavění,“ 

nahrazuje větou: „Dodržovat výškovou hladinu nejbližšího okolí staveb obdobného charak-

teru nebo využití a respektovat rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků včetně 

intenzity jejich využití.“ 

87. V podkapitole  6.2. se věta: „Při koncepci ploch zastavitelného území vycházet ze zásad 

specifikovaných v kapitole 3.2.,“ nahrazuje větou: „Využití navržených ploch se bude řídit 

podmínkami využití těchto ploch, specifikovanými v podkapitole 3.2.“ 
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88. V podkapitole  6.2. se vypouští věta: „U ploch pro bydlení uvažovat s objekty o 1 nadzem-

ním podlaží s možností využití podkroví v sedlové ev. polovalbové střeše.“ 

89. V podkapitole  6.2. se ruší věta: „U staveb na plochách výrobních preferovat horizontální 

uspořádání před uspořádáním vertikálním.“ 

90. V podkapitole  6.2. se věta: „Pro hlavní zastavitelné plochy se určují tyto koeficienty zasta-

vění,“ nahrazuje zněním: „Pro hlavní zastavitelné plochy se stanovují tyto podmínky prosto-

rového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.“ 

91. V podkapitole  6.2. se v případě ploch bydlení v RD nahrazuje text: „– koeficientu zastavění 

do 0,25 (parcely směřující do volné krajiny)“ zněním: 

- výšková regulace zástavby: max. 2 nadzemní podlaží a podkroví 

- charakter a struktura zástavby: situování objektů zejména podél komunikací, nové stavby 

nebudou mít negativní vliv na charakter a ráz okolní zástavby a krajiny 

- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: nestanovuje se 

- intenzita využití stavebních pozemků: max. 40%, zeleň a nezpevněné plochy min. 60% 

92. V podkapitole  6.2. se v případě ploch občanského vybavení pro tělovýchovu a sport nahra-

zuje text: „– koeficient zastavění resp. zpevněných ploch hřišť je do 0,65 s tím, že plochy 

pro dopravní obsluhu a manipulaci tvoří dalších cca 10 %. Pro zeleň je nutno uvažovat s 

min. 25 % plochy“ zněním: 

- výšková regulace zástavby: nestanovuje se 

- charakter a struktura zástavby: nestanovuje se, nové stavby nebudou mít negativní vliv na 

charakter a ráz okolní zástavby a krajiny 

- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: nestanovuje se 

- intenzita využití stavebních pozemků: nestanovuje se 

93. V podkapitole  6.2. se v případě ploch smíšených obytných nahrazuje text: „– koeficient za-

stavění do 0,45, dalších cca 15 % plochy lze využít pro komunikace a zpevněné plochy. 

Zbytek plochy je určeno pro zeleň“ zněním: 

- výšková regulace zástavby: max. 2 nadzemní podlaží a podkroví, výška nových staveb 

pro bydlení nepřesáhne výšku nejvyšší stávající stavby pro bydlení v řešeném území 

- charakter a struktura zástavby: situování objektů zejména podél komunikací, nové stavby 

nebudou mít negativní vliv na charakter a ráz okolní zástavby a krajiny 

- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: nestanovuje se 

- intenzita využití stavebních pozemků: max. 40%, zeleň a nezpevněné plochy min. 60% 

94. V podkapitole  6.2. se v případě ploch výroby drobné nahrazuje text: „– koeficient zastavění 

může dosáhnout hodnoty cca 0,5 s tím, že zpevněné plochy mohou tvořit max. 30 % plochy. 

Zbývajících min. 20 % je určeno pro zeleň“ zněním: 

- výšková regulace zástavby: nestanovuje se 

- charakter a struktura zástavby: nové stavby s horizontálním prostorovým uspořádáním 

bez negativního vlivu na charakter a ráz okolní zástavby a krajiny 

- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: nestanovuje se 

- intenzita využití stavebních pozemků: max. 60%, zeleň min. 20%, nezpevněné plochy 

min. 20% 

95. V podkapitole  6.2. se v případě ploch výroby zemědělské nahrazuje text: „– viz. plochy vý-

roby drobné“ zněním: 

- výšková regulace zástavby: nestanovuje se 

- charakter a struktura zástavby: nové stavby s horizontálním prostorovým uspořádáním 

bez negativního vlivu na charakter a ráz okolní zástavby a krajiny 

- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: nestanovuje se 

- intenzita využití stavebních pozemků: max. 60%, zeleň min. 20%, nezpevněné plochy 

min. 20% 
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96. V podkapitole  6.2. se věta: „Při návrhu rodinných domů a objektů na plochách smíšených 

obytných hledat inspiraci v tradičním vesnickém domě resp. hospodářské usedlosti,“ nahra-

zuje větou: „Nové stavby pro bydlení budou svým tvarem a prostorovým uspořádáním za-

chovávat venkovský ráz osídlení s tradiční venkovskou zástavbou.“ 

97. V podkapitole  6.2. se věta: „Výrobní a skladovací objekty budou vycházet z měřítka hospo-

dářského objektu původního selského stavení,“ nahrazuje větou: „Nové stavby pro výrobu a 

skladování budou odpovídat způsobu využití a nebudou mít negativní dopad na charakter a 

ráz bezprostředního okolí stavby.“ 

98. V podkapitole  6.2. se vypouští věta: „Na území obce nepředpokládat umisťování staveb, je-

jichž vlastnosti (velikost, barva, faktor pohody apod.) výrazně překračují ostatní krajinné 

prvky, krajinné soubory anebo vlivy na člověka.“ 

99. V podkapitole  6.2. se poslední bod nahrazuje zněním „Při uplatňování územního plánu ne-

bude docházet k nevhodným zásahům do krajinných vztahů ani měřítka krajiny, zejména:“ 

a doplňují se body: 

„• výška nových staveb nebude přesahovat výšku nejvyšší stávající stavby v plochách téhož 

využití, 

• nové stavby nebudou mít negativní vliv na charakter a ráz okolní zástavby a krajiny. 

• Nejsou povoleny nové stavby kontrastující s kladnými kulturními dominantami. 

• Výška a charakter nových staveb nebude narušovat širší krajinný rámec. 

• Výška a charakter nových staveb nenaruší prostory s rybníky a převahou znaků přírodní 

povahy. 

• V nezastavěném území nejsou výslovně vyloučeny stavby, zařízení, a jiná opatření pouze 

pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a kra-

jiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekolo-

gických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická 

opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ru-

chu, např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra, včetně 

staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí, a včetně oplocení. 

• Není povoleno nevhodné scelování ploch orné půdy. 

• Nejsou povoleny technické úpravy vodních toků a budování přehrad potlačujících typic-

ký charakter niv potoků.“ 

100. V kapitole 7. se vkládá text: „Zákresem ve výkrese N3. Veřejně prospěšné stavby a opat-

ření, asanace se vymezují následující veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze prá-

va k pozemkům a stavbám vyvlastnit:“. 

101. V podkapitole 7.1. v podbodu „Technická infrastruktura“ se text „Nebyly vymezeny.“ 

nahrazuje zněním: 

„WT1 -  čistírna odpadních vod      k.ú. Pokojov 

WT3 -  splašková kanalizace (věcné břemeno)    k.ú. Pokojov“ 

102. V podkapitole 7.2. se text „Nebyly vymezeny.“ nahrazuje zněním: 

 „Veřejně prospěšná opatření ke zvyšování retenčních schopností území 

WR4 -  vodní nádrž        k.ú. Pokojov 

WR7 -  vodní nádrž        k.ú. Pokojov 

103. V závěru kapitoly 7. se vypouští text: „Pozn.: Na veřejně prospěšné stavby a opatření 

uvedené v bodě 7.1. a 7.2. se vztahuje i předkupní právo dle § 101 stavebního zákona.“ 
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104. Název kapitoly 8. se nahrazuje zněním „Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřej-

ných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo“. 

105. V kapitole 8. se vypouští text: 

„V ÚP byly vymezeny veřejně prospěšné stavby (VPS) občanského vybavení, které jsou 

veřejnou infrastrukturou, a veřejná prostranství. 

 Občanské vybavení 

V-PO1 -  výstavba hřiště 

 Veřejné prostranství 

V-PP1 -  zřízení veřejného prostranství 

V-PP2 -  zřízení veřejného prostranství“. 

a vkládá se věta: „Nebyly vymezeny.“ 

106. Vkládá se kapitola 9. s názvem „Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 

stavebního zákona“, jejíž obsah zní: 

„Kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona nejsou stanovena.“ 

107. Kapitola 9. se přečíslovává na kapitolu 10 a její název se nahrazuje zněním „Vymezení 

ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek 

pro jeho prověření“. 

108. V přečíslované kapitole 10. se věta „Územní plán vymezuje územní rezervu R1 pro even-

tuelní pokračování výstavby RD“ nahrazuje zněním „Územní plán vymezuje plochu územní 

rezervy R1 pro budoucí výstavbu RD“. 

109. V přečíslované kapitole 10. se věta „Využití plochy bude prověřeno z hlediska organizace 

zastavění a optimálního využití ochranného pásma lesa“ nahrazuje zněním „Podmínkou bu-

doucího využití plochy územní rezervy R1 je prověření vhodné parcelace pozemků, rozmís-

tění veřejné dopravní a technické infrastruktury a koordinace využití plochy s ohledem na 

limity využití území, zejména s ohledem na vzdálenost 50 m od okraje lesa. Kritériem pro 

převedení plochy územní rezervy R1 do zastavitelných ploch je 75% zastavěnost navržené 

zastavitelné plochy č. 4 (BR)“. 

110. Vkládá se kapitola 11. s názvem „Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách 

v území podmíněno dohodou o parcelaci“, jejíž obsah zní: 

„Nejsou vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno doho-

dou o parcelaci.“ 

111. Kapitola 10. se přečíslovává na kapitolu 12. a její název se nahrazuje zněním „Vymezení 

ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 

územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této 

studii do evidence územně plánovací činnosti“. 

112. Podkapitola 10.1 se přečíslovává na podkapitolu 12.1. 

113. V přečíslované podkapitole 12.1. se ruší věta „Prověření změn v zastavitelných plochách 

vymezených územním plánem Pokojov jako podmínka pro rozhodování v území je stanove-

no u zastavitelné plochy č. 3 a č. 4.“ 

114. V přečíslované podkapitole 12.1 se ruší věta „Základní podmínky využití jsou známy z 

kap. 3.2. a 6.2.“ a nahrazuje se textem: „Podmínkami pro pořízení územní studie na zastavi-

telných plochách č. 3 a č. 4 jsou: 

- řešení dopravního napojení z navržených místních komunikací přes Bohdalovský potok 

- řešení dopravní infrastruktury a dopravních vazeb včetně parkovacích a odstavných stání 

- prověření řešení technické infrastruktury včetně navržené elektroenergetické stanice 
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- řešení navrženého systému sídelní zeleně a ploch krajiny včetně zohlednění ÚSES 

- řešení rizika dopadu hluku z využití navržené plochy č. 3 (Ot) na chráněné vnitřní a ven-

kovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory“ 

115. V přečíslované podkapitole 12.1. se ruší věta „Územní studie pro obě plochy bude vyho-

tovena na jednom geodeticky zaměřeném podkladu.“ 

116. V přečíslované podkapitole 12.1 se vkládá text: „Podmínkami pro pořízení územní studie 

na ploše přestavby č. I/25 jsou: 

- umístění souvisejících veřejných prostranství 

- řešení dopravní infrastruktury a dopravních vazeb včetně parkovacích a odstavných stání 

- umístění souvisejícího občanského vybavení a služeb slučitelných s bydlením 

- nejvhodnější parcelace pozemků“ 

117. Podkapitola 10.2. se přečíslovává na podkapitolu 12.2., v níž se ruší odstavec „Územní 

studie bude vyhotovena před vstupem konkrétního záměru do území“ a ruší se odstavec 

„Vložení dat do evidence územně plánovací činnosti bude do pěti měsíců od schválení mož-

nosti využití územní studie“ a vkládají se odstavce: 

• „Lhůta pro pořízení územní studie zastavitelné plochy č. 3, její schválení pořizovatelem 

jako územně plánovacího podkladu a vložení dat o této studii do evidence územně pláno-

vací činnosti: 4 roky ode dne nabytí účinnosti Změny č. I Územního plánu Pokojov. 

• Lhůta pro pořízení územní studie zastavitelné plochy č. 4, její schválení pořizovatelem 

jako územně plánovacího podkladu a vložení dat o této studii do evidence územně pláno-

vací činnosti: 4 roky ode dne nabytí účinnosti Změny č. I Územního plánu Pokojov.“ 

118. Kapitola 11. se přečíslovává na kapitolu 13. a její název se nahrazuje zněním „Vymezení 

ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regu-

lačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9“. 

119. Obsah přečíslované kapitoly 13. se nahrazuje zněním: „Nejsou vymezeny.“ 

120. Kapitola 12. se přečíslovává na kapitolu 14. 

121. Obsah přečíslované kapitoly 14. se nahrazuje zněním: „Etapizace není stanovena.“ 

122. Kapitola 13. se přečíslovává na kapitolu 15. 

123. Obsah přečíslované kapitoly 15. se nahrazuje zněním: „Nejsou vymezeny.“ 

124. Kapitola 14. se ruší. 

125. Kapitola 15. se přečíslovává na kapitolu 16. 

126. V přečíslované kapitole 16. se aktualizuje počet listů textové části z 19 na 40. 

127. V přečíslované kapitole 16. se nahrazuje text „Výkresová část sestává“ zněním „Grafická 

část sestává“. 

128. V přečíslované kapitole 16. se nahrazuje tabulka: 

Výkres 
počet listů poznámka 

číslo název 

1 Základní členění území 1 1 : 5 000 

2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 

3 Veřejně prospěšné stavby a opatření, asanace 1 1 : 5 000 
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tabulkou: 

Výkres 
počet listů / výřezů poznámka 

číslo název 

1 Základní členění území 2 1 : 5 000 

2 Hlavní výkres 2 1 : 5 000 

3 Veřejně prospěšné stavby a opatření, asanace 1 1 : 5 000 
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1. Vymezení zastavěného území 

 Zastavěné území bylo je vymezeno k 1. 6. 2009 ke dni 4.5.2015. 

 Zastavěné území je vyznačeno v těchto výkresech územního plánu: 

 výkres N1 – Základního členění území 

 výkres N2 – Hlavní výkres 

 výkres O1 – Koordinační výkres 

 výkres O3 – Předpokládaný zábor půdního fondu 

 

2. Koncepce Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj ochrany a rozvoje 

jeho hodnot území 

2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce 

 Územním plánem jsou připraveny vytvořeny podmínky pro dosažení harmonického vztahu 

územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 

soudržnost společenství obyvatel v obci, která se nachází v přírodním parku Bohdalovsko. 

 Ve veřejném zájmu jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území 

včetně urbanistického, architektonického i archeologického dědictví. 

 Stanoveny jsou podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištění ochrany 

nezastavěného území. 

2.2. Hlavní cíle rozvoje 

 Zajistit ochranu základních prostorových znaků vesnice, stabilizovat rekreační zónu u ryb-

níku Rendlíček v rozsahu stávajících využívaných ploch.  

 Zabývat se řešením krajinné scény jako nositele estetických hodnot daných prostorovým 

uspořádáním a harmonickými vztahy v krajině. 

 Přispět k zastavení depopulačního vývoje v obci, řešit nabídku ploch pro rozvoj bydlení 

v obci. Zlepšením věkové struktury stabilizovat občanskou vybavenost obce. 

 Zkvalitnit uspořádání veřejných prostranství jako možných míst společenských kontaktů 

podporujících soudržnost obyvatel. 

 Stanovit zásady prostorového uspořádání, uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití 

s uplatněním stávajících hodnot kompozice sídla. 

 Řešit potřeby na úseku sportovní vybavenosti obce a prověřit potřeby na úseku další veřej-

né infrastruktury v obci. 

 Vymezit veřejně prospěšné stavby či veřejně prospěšná opatření pokud to bude nutné 

pro zabezpečení zachování koncepce územního plánu. Vytvářet v území podmínky pro rea-

lizaci veřejně prospěšných staveb a opatření. 

 Prověřit potřeby na úseku veřejné infrastruktury. Vymezit nezbytné plochy veřejného 

zájmu resp. veřejně prospěšných staveb či veřejně prospěšných opatření. Vytvářet v území 

podmínky pro rozvoj veřejné dopravní infrastruktury včetně systému pěších a cyklistických 

tras. 

 Určit podmínky pro funkci územních systémů ekologické stability a zlepšení obytnosti kra-

jiny. 

2.3. Ochrana a rozvoj hodnot 

 Zajišťuje se určením zásadních pravidel upravujících aktivity, činnosti a děje na celém 

území obce. 

 Kulturní a urbanisticko architektonické hodnoty 

- respektovány jsou hodnoty v území dané legislativní ochranou 

- akceptován je centrální prostor sídla, který je tvořen návsí s polyfunkčním objektem 

kaple a hasičské zbrojnice v těžišti prostoru a v nárožní poloze situovaných božích muk, 

které jsou kulturní památkou 



  Změna č. I Územního plánu  Pokojov 

 

 

22 

- požaduje se zachování místního rázu návsi dodržením proporcionality objektů 

a prostorové skladby tohoto nejexponovanějšího prostoru vesnice s typickou dispozicí 

selského statku obklopující náves 

- navržena jsou opatření usměrňující výškovou hladinu zastavění i zastavitelnost 

pozemků 

- pohledově exponované urbanizované plochy stávající nebo navrhované jsou odcloněny 

plochami zeleně zvl. zeleně s funkcí optické clony 

- v limitech využití území jsou uvedeny zákonem dané požadavky týkající se 

archeologických zájmů na území obce 

 Přírodní hodnoty 

- respektovány jsou přírodní hodnoty v území dané legislativní ochranou 

- jednotvárná, málo členitá krajinná scéna je obohacena obnovou či výstavbou nových 

vodních ploch tvořících působivou kaskádu v širokém údolí upraveného vodního toku 

- preferováno je polyfunkční využívání volné (neurbanizované) krajiny s doplněním 

doprovodné a rozptýlené zeleně  

- k žádoucímu zvýšení ekologické stability území přispěje navržený přispívá vymezený 

územní systém ekologické stability 

 Civilizační hodnoty 

- ÚP akceptuje vymezuje stávající zařízení občanské vybavenosti, navrhuje nové plochy 

pro sport 

a tělovýchovu, koncepčně řeší potřeby zvláště na úseku technické vybavenosti obce 

a rozvíjí požadavky kladené na veřejná prostranství 

- ÚP respektuje stávající výrobní potenciál umožňuje rozvoj výrobního potenciálu v obci, 

akceptuje v návrhu zadání uplatněný požadavek na vymezení vymezením zastavitelné 

plochy pro potřeby zemědělské výroby SHR. 

- Změna č. I vytváří podmínky pro přestavbu stávajícího areálu zemědělské výroby 

 

3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestaveb, 

ostatních ploch se změnou v území přestavby a systému sídelní zeleně 

3.1. Urbanistická koncepce 

 Urbanistická koncepce vychází z priorit uvedených v zadání územního plánu, obsažená ve 

výkrese N2 Hlavní výkres, je založena na těchto principech. Je dána především dosaženým 

stupněm rozvoje, stávající organizací ploch rozdílného způsobu využití, prostorové skladby 

i geografické polohy obce. Bude respektována míra rozvoje obce, vymezení ploch 

s rozdílným způsobem využití, podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky 

ochrany krajinného rázu. 

 Urbanistická koncepce udržuje a rozvíjí identitu obce, akceptuje historicky vzniklou kvalitu 

obce a nástroji, kterými disponuje ÚP, se snaží alespoň potlačit, když ne zcela odstranit, 

Bude chráněna a rozvíjena identita obce, přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, budou odstraňovány 

či zmírňovány disproporce vzniklé vývojem a využíváním území. 

 Budou vytvářeny podmínky pro dotváření kompaktního tvaru sídla. 

 Budou realizovány Zastavitelné zastavitelné plochy jsou vymezovány vymezované v přímé 

vazbě návaznosti na zastavěné území. Toto pravidlo z důvodů hygienických je porušeno při 

vymezení areálu Bude realizován areál zemědělské výroby oddálený z hygienických 

důvodů severně od sídla. 

 Realizací navržených ploch přestavby budou vytvořeny podmínky pro intenzifikaci 

zastavěného území. 

 Koncepce územního plánu neuvažuje s výrazným zvyšováním Nebude docházet 

k výraznému zvyšování zastavěnosti stavebních pozemků z důvodu nevratných negativních 

dopadů a souvisejícím negativním dopadům na prostředí obce.  
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 Respektována je Bude chráněna a zachována liniová a solitérní zeleň a požadováno je 

vytvářeny podmínky pro její doplnění doplňování o interakční prvky. Výsadba vzrůstných 

listnáčů bude uplatněna na všech k tomu příhodných místech. Významným novým 

kompozičním prvkem bude realizace ochranné zeleně zvl. u U areálů výroby bude 

realizována ochranná zeleň. 

 Nezastavěné území bude využíváno pro účely zemědělského hospodaření, lesnictví, 

rybářství a rekreační pohybové aktivity. Ve volné krajině nebudou zakládána nová sídla ani 

samoty. Územní plán nerozvíjí Nebudou rozvíjeny pobytové formy rekreace ani 

zahrádkářské kolonie ve volné krajině. 

 Realizací nových vodních ploch na vodních tocích budou zvyšovány retenčních schopností 

území. 

 Realizací územního systému ekologické stability bude udržována přírodní rovnováha, 

posilována ekologická stabilita krajiny a udržovány vzájemné vazby stabilních ekosystémů. 

3.2. Zastavitelné plochy, plochy přestavby a ostatní plochy se změnou v území 

 Jsou vymezeny v grafické části územního plánu. Označení ploch je shodné pro celý územní 

plán, tj. pro návrh ÚP i odůvodnění ÚP. Vymezené zastavitelné plochy jsou vyznačeny ve 

výkrese N1 Základní členění území a N2 Hlavní výkres. 

Označení 

ploch 

plochy převažující účel plochy a kód plochy výměra 

plochy (ha) zastavitelné přestavby ostatní charakteristika kód 

1 x   smíšená obytná SO 1,40 

2 x   výroby drobné VD 0,14 

3 x   obč. vybavení – tělových. a sport Ot 0,76 

4 x   bydlení v rodinných domech BR 2,44 

5  x  tech. infrastruktury – el. energie TIe 0,01 

6 x   technické infrastruktury - ČOV TIč 0,15 

7 x   obč. vybavení – tělových. a sport Ot 0,33 

8 x   smíšená obytná SO 0,61 

9 x   veřejné prostranství VP 0,10 

10 x   veřejné prostranství VP 0,12 

11 x   výroby zemědělské VZ 0,53 

12 x   obč. vybav. – obch. prodej, strav. Od 0,10 

13   x vodní a vodohospodářské VH 2,31 

14   x účelové komunikace  0,15 

15   x vodní a vodohospodářské VH 1,28 

16   x vodní a vodohospodářské VH 1,93 

17   x vodní a vodohospodářské VH 1,64 

18   x vodní a vodohospodářské VH 0,92* 

19  x  bydlení v rodinných domech BR 0,15 

20 x   veřejné prostranství VP 0,24 

21   x vodní a vodohospodářské VH 0,15 

22 x   bydlení v rodinných domech BR 0,10 

I/23 x   bydlení v rodinných domech BR  

I/24 x   výroby drobné VD  

I/25  x  smíšená obytná SO  

I/26 x   smíšená obytná SO  

I/27   x vodní a vodohospodářské VH  

I/28   x zemědělské – zahrady a sady ZZ  

I/29   x zemědělské – zahrady a sady ZZ  

I/30   x zemědělské – zahrady a sady ZZ  

I/31   x zemědělské – zahrady a sady ZZ  

*  jen na území k.ú. Pokojov 

 Podmínky využití navržených ploch 

Plocha č. 1 

 dopravní obsluhu plochy řešit z veřejného prostranství tvořenou záhumenní cestou 

dopravní přístup k ploše nebude řešen novým sjezdem ze stávající silnice II/388 

 prověřit vhodnost jednosměrného provozu na obslužné komunikace 
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 výstavbu při silnici II/388 řešit s respektováním ochranného pásma silnice 

 do volné krajiny respektovat vymezenou plochu zahrad 

 prověřit technickou možnost odvádění splaškových vod 

Plocha č.  2 

 tvar plochy vymezené pro drobnou výrobu podřídit potřebám trasování nové dostatečně 

dimenzované místní komunikace do nového obytného souboru RD při využití plochy 

bude ponechán dostatečně široký prostor pro realizaci navazující navržené komunikace 

 dopravní obsluha bude ze zmíněné místní komunikace 

 akceptovat blízkost vodních ploch, resp. zákaz výstavby až k samému břehu. 

Respektovat průchod lokálního biokoridoru při využití plochy bude zajištěna ochrana 

navazujících povrchových vod 

 na ploše řešit parkoviště pro motorová vozidla zákazníků podmínkou využití plochy je 

zřízení parkoviště pro zákazníky 

 stavba bude měřítkem i vnějšími znaky vycházet z původních hospodářských staveb 

selských usedlostí (stodol) nové stavby v ploše budou svým tvarem a prostorovým 

uspořádáním zachovávat venkovský ráz osídlení s tradiční venkovskou zástavbou stodol 

Plocha č. 3 a 4 

 úzce spolu související plochy, které vyžadují vyhotovení územní studie 

 do koncepce plochy zapojit i danou parcelaci pro užitkové zahrady 

 dopravní napojení bude z nové místní komunikace (viz. plocha č. 2), která překlene 

Bohdalovský potok. Vedlejší obsluha území bude veřejným prostranstvím 

v jihovýchodní části plochy 

 součástí plochy budou parkoviště pro potřeby uživatelů sportoviště i návštěvy obyvatel 

obytného souboru 

 v severozápadní části plochy řešit výsadbu izolační zeleně 

 respektovat průchod lokálního biokoridoru kolem toku Bohdalovského potoka 

 stanovit podmínky pro využití území v ochranném pásmu lesa 

 do řešení koncepce využití území zapojit i plochy rezervní zejména z důvodu návrhu 

dostatečně dimenzovaných sítí technické infrastruktury 

 respektovat plochu pro možnou výstavbu nové trafostanice TS 22/0,4 kV včetně el. VN 

přípojky 

 návrh zastavění řešit s potřebou minimálních terénních úprav 

 řešit kontakt sportování - pohoda bydlení 

 podmínky využití jsou dány podmínkami pro pořízení územní studie 

Plocha č.  5 

 na stávajícím vodním díle lze uskutečnit výstavbu malé vodní elektrárny 

 přístup k malé vodní elektrárně je z pozemku majitele zařízení 

 výstavbou nesmí být dotčena stávající migrační funkce Bohdalovského potoka, nesmí 

být negativně ovlivněn územní systém ekologické stability 

Plocha č.  6 

 na samé hranici katastru obce se hájí místo pro celoobecní ČOV 

 dopravní zpřístupnění plochy je po pozemcích v majetku obce 

 technologie ČOV musí splňovat požadavky na kvalitu vody platné v době uvedení ČOV 

do provozu 

 dotčení  ochranného pásma lesa (k.ú. Znětínek) bude projednáno s orgánem SSL 

 bude prokázáno, že stavba čistírny odpadních vod nebude vykazovat negativní vlivy 

v rámci vzdálenosti 50 m od okraje lesa 

Plocha č.  7 

 plocha umožňující rozvoj stávajícího hřiště o nové hrací plochy a doprovodná zařízení 

 dopravní obsluha po veřejném prostranství a dále po ploše vymezené k výstavbě hřišť 

 po obvodě navrhnout ochrannou zeleň, řešit zábrany proti úletům míčů 
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 bude prokázáno, že tělovýchovné a sportovní využití plochy nebude mít negativní vliv 

na blízké okolí, případně že budou provedena taková opatření, díky nimž nebude 

docházet k rušivým vlivům na okolí 

Plocha č.  8 

 dopravní obsluha plochy bude ze stávající místní komunikace, podmíněně přípustná 

může být dopravní obsluha z veřejného prostranství u hřiště 

 objekty pro trvalé bydlení musí být umístěny mimo vyhlášené ochranné pásmo 

zemědělského areálu stavby pro bydlení nebudou umisťovány v pásmu hygienické 

ochrany zemědělského areálu 

Plocha č.  9 

 na ploše řešit společnou obousměrnou stezku pro chodce a cyklisty propojující místní 

komunikaci obsluhující dva nové RD s účelovou komunikací, která po doplnění 

chybějícího úseku umožní bezpečné propojení sídla s rekreační zónou u rybníku 

Rendlíček využití plochy je podmíněno realizací stezky pro chodce a cyklisty propojující 

místní a účelovou komunikaci 

 akceptovat stávající vodovodní řad a telekomunikační kabel 

 řešit výsadbu doprovodné zeleně podmínkou využití plochy je výsadba doprovodné 

zeleně v ploše 

Plocha č.  10 

 veřejné prostranství zprostředkovávající dopravní obsluhu rozestavěného rodinného 

domu a nově navržený zemědělský areál 

 komunikační napojení bude na stávající účelovou cestu, neuvažovat s budováním 

nového sjezdu na sil. II/388 dopravní přístup k ploše nebude řešen novým sjezdem ze 

stávající silnice II/388 

 akceptovat stávající vodovodní řad a telekomunikační kabel 

 na ploše řešit výsadbu doprovodné a izolační zeleně podmínkou využití plochy je 

výsadba doprovodné zeleně v ploše 

Plocha č.  11 

 nové středisko zemědělské výroby na vlastním pozemku soukromě hospodařícího 

rolníka 

 dopravní napojení střediska je po nově vybudované účelové cestě napojené na veřejné 

prostranství při sil. II/388 - viz pl. č. 10 podmínkou využití plochy je vybudování 

související přístupové komunikace vedoucí přes navrženou plochu č. 10 

 preferovat výrazně horizontální tvar objektů s ohledem na reálný střet s pohledovou osou 

na věž bohdalovského kostela 

 areál obklopit izolační zelení, zeleň uplatnit i uvnitř areálu 

 nové stavby nebudou mít negativní vliv na charakter a ráz okolní zástavby a krajiny, 

nebudou kontrastovat s kladnými kulturními dominantami, nebudou narušovat prostory s 

rybníky a převahou znaků přírodní povahy 

 respektovat limitní hranici ochranného pásma 100 m od obvodu areálu zejména k obytné 

zóně 

Plocha č. 12 

 řešit jako součást stávajícího distribučního zařízení 

 možnost využití sezonní (letní) anebo i celoroční 

 objekt by měl charakterizovat svým výrazem a posláním tradice rekreační oblasti 

Rendlíček 

 bude prokázáno, že využití plochy nebude vykazovat negativní vlivy v rámci vzdálenosti 

50 m od okraje lesa 
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Plocha č.  13 

 ve vhodném profilu navrhnout osu hráze. Technické řešení hráze uzpůsobit i estetickému 

působení v krajině 

 zabezpečit požadavky související s existencí el. vedení VN 22 kV protínající část vodní 

plochy 

 sklon svahů uzpůsobit pro rozvoj litorálního pásma 

 využití plochy nebude mít negativní vliv na charakter a ráz okolní krajiny 

Plocha č.  14 

 obnova a částečná výstavby nové polní cesty 

 navrhuje se polní cesta vedlejší jednopruhová PV 4/30. Šířka krajnice 0,25 m. 

 využití plochy je podmíněno výsadbou související rozptýlené zeleně 

Plocha č.  15, 16, 17 

 řešit využití ploch bude v rozsahu původních vodních ploch 

 vhodně utvářet sklon břehů pro rozvoj litorálního pásma 

Plocha č.  18 

 výstavba vodní plochy je podmíněna přípustností či podmíněnou přípustností 

příslušných funkčních ploch územního plánu obce Bohdalov využití plochy je 

podmíněno koordinací stavby vodní plochy se sousední obcí Bohdalov 

 vzhledem k rozsahu vodního díla bude provedeno biologické hodnocení autorizovanou 

osobou. Závěry a doporučení vyplývající z tohoto hodnocení musí být při zpracování 

projektové dokumentace a následné realizaci stavby respektovány a naplněny 

 litorální pásmo vodní plochy bude tvořit funkční lokální biokoridor. Výstavbu malé 

vodní nádrže řešit tak, aby nebyla dotčena migrační funkce Bohdalovského potoka. 

Plocha č. 19 – bez stanovení podmínek využití 

 přestavbová plocha je určena pro výstavbu rodinného domu 

 dopravní obsluha plochy bude ze stávající místní komunikace 

 objekty pro trvalé bydlení musí být umístěny mimo vyhlášené ochranné pásmo 

zemědělského areálu 

Plocha č.  20 

 vymezena pro zřízení pěšího a cyklistického napojení rekreační lokality na k.ú. Pokojov 

a k.ú. Březí nad Oslavou 

 veřejné prostranství bude navrženo v OP silnice a bude doplněno vzrůstnou zelení 

i různými artefakty 

 bude prokázáno, že využití plochy nebude vykazovat negativní vlivy v rámci vzdálenosti 

50 m od okraje lesa 

Plocha č. 21 

 plocha určena pro výstavbu malé vodní nádrže 

 obsluha plochy řešena ze stávající účelové komunikace 

 bude prokázáno, že stavba malé vodní nádrže nebude vykazovat negativní vlivy v rámci 

vzdálenosti 50 m od okraje lesa a nebude narušovat charakter a ráz okolní krajiny 

Plocha č. 22 

 dopravní obsluha plochy bude z přilehlé místní komunikace. Nelze uvažovat 

s budováním nového sjezdu na silnici II. třídy 

 zachovat danou stavební čáru směrem k místní komunikaci 

Plocha č. I/23 

 v hlukově ohroženém území silničního ochranného pásma nebudou umisťovány stavby, 

objekty a zařízení bez účinného ochranného opatření proti negativním vlivům ze silniční 

dopravy, zejména bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že nebudou 

překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech 

staveb a chráněných venkovních prostorech 

 využití plochy je podmíněno zachováním dopravního přístupu k zastavitelné ploše č. 11 
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Plocha č. I/24 – bez stanovení podmínek využití 

Plocha č. I/25 – bez stanovení podmínek využití 

Plocha č. I/26 – bez stanovení podmínek využití 

Plocha č. I/27 – bez stanovení podmínek využití 

Plocha č. I/28 – bez stanovení podmínek využití 

Plocha č. I/29 – bez stanovení podmínek využití 

Plocha č. I/30 – bez stanovení podmínek využití 

Plocha č. I/31 – bez stanovení podmínek využití 

 Všechny zastavitelné plochy budou postupně napojovány na technickou infrastrukturu. 

 Nutno prokázat Bude prokázáno dodržení nejvýše přípustných hodnot hluku v chráněném 

venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb dle charakteru jednotlivých 

území v souladu se stanovenými hygienickými limity ve smyslu příslušných ustanovení o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 Bližší podmínky Podmínky prostorového uspořádání jsou dále uvedeny v kapitole 6.2. 

 Povinností investora stavby je v rámci podrobnější dokumentace stavby prokázat 

na základě hlukového posouzení záměrů staveb dodržení limitních hladin hluku 

V navazující projektové dokumentaci bude prokázáno, že realizací záměrů budou dodrženy 

limitní hladiny hluku. 

3.3. Návrh systému sídelní zeleně 

 Zeleň veřejná 

 Nadále bude reprezentována především zeleň v centrální části sídla, v míře omezenější 

zeleň kolem dopravních ploch. 

 Zeleň v centrální části vyžaduje jednoduché a přehledné kompozice úprav s citlivým 

přístupem v samostatné sadovnické dokumentaci zvl. v jádru obce. 

 Při návrhu realizaci veřejných prostranství v nových obytných skupinách řešit návrh 

dopravní a technickéou infrastrukturyu tak, aby zde byla umožněna výsadba kvalitních 

vzrůstných stromů. 

 Veřejná zeleň bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzrůstnými dřevinami 

a nízkou doplňkovou (keřovou) zelení. Obecně je žádoucí zeleň veřejnou doplnit 

mobiliářem obce, pěšími stezkami apod. 

 Zeleň vyhrazená 

 Je a nadále bude zastoupena zelení zahrad, která se žádoucím způsobem bude nadále 

uplatňovat v organismu sídla. 

 Mimořádný význam bude mít navržená zeleň s funkcí hygienické a optické clony (zeleň 

izolační) a areálů zemědělské výroby, zvláště pak u nově navrženého. 

 V zahradách je žádoucí upřednostnění ovocných stromů vysokokmenných. 

V předzahrádkách preferovat úpravy vesnici blízké. 

 U ploch bydlení směřujících zahradami do volné krajiny nutno umožnit výsadbu alespoň 

jedné řady vzrůstných stromů. 

 Obecné požadavky 

 Plochy veřejné zeleně jsou řešeny zejména v rámci ploch s rozdílným způsobem 

využívání: veřejné prostranství, plochy bydlení, plochy smíšené obytné a plochy 

občanského vybavení – tělovýchova a sport. Plochy zahrad pak tvoří zároveň 

významnou část těchto ploch rozdílného způsobu využívání: plochy bydlení a plochy 

smíšené obytné. Vyhrazená zeleň (např. vnitroareálová, izolační) bude nezbytnou 

součástí ploch výrobních, v případě obce Pokojov plochy výroby zemědělské. 

 Při návrhu a realizaci zeleně preferovat používání autochtonních druhů dřevin. 
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4. Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení, vč. včetně podmínek 

pro její umisťování, nakládání s odpady 

4.1. Dopravní infrastruktura 

 V rámci využití plochy č. I/23 bude prověřeno zachování dopravního přístupu k zastavitel-

né ploše č. 11 

 Systém napojení obce na silniční síť zůstává beze změny. Trasy silnic jsou územně stabili-

zovány, s potřebou úprav bodových závad. Pro tyto úpravy je ve volné krajině vymezen ko-

ridor v rozsahu ochranných pásem silnice, v území neurbanizovaném se koridor upřesňuje 

na šířku tělesa dopravní prostoru průjezdního úseku silnice. 

 Při silnici II. a III. třídy umožnit v průjezdním úseku výstavbu alespoň jednostranného 

chodníku.  

 Silnice v zastavěném území zabezpečuje i nadále přímou obsluhu přilehlých nemovitostí. 

Zřizování nových sjezdů na sil. II. třídy je nepřípustné. 

 V místech potřeby bude zřizována a rozšiřována související dopravní infrastruktura, prová-

děna její průběžná provozní údržba a rekonstrukce. 

 Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, ukládá se požadavek, aby každý nově vy-

budovaný byt měl na příslušející parcele alespoň jedno garážové či odstavné stání 

pro osobní automobil. 

 Neuvažuje se obecně s výstavbou hromadných, skupinových či řadových garáží. Přípustné 

je zřizování těchto staveb na výrobních plochách, podmíněně přípustné při ucelené koncep-

ci souboru RD (pl. č. 4).  

 Nepřipouští se zřizování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než 

3,5 t na veřejných prostranstvích a v obytných zónách. 

 Hromadná doprava bude nadále zajišťována autobusovou přepravou. Umístění autobusové 

zastávky z hlediska dostupnosti a velikosti sídla je vhodné. 

 Územní plán nevylučuje možnost doplnění sítě účelových cest. 

 Zájmy letecké, vodní ani železniční dopravy nejsou návrhem územníhom plánuem dotčeny. 

Návrh ÚP nepředpokládá s výstavbou čerpacích stanic pohonných hmot pro veřejnost. 

4.2. Technická infrastruktura 

 Na způsobu zásobování obce Pokojov pitnou vodou není třeba nic koncepčně měnit. Kon-

cepce systému zásobování pitnou vodou se nemění. V místech potřeby bude vodovodní síť 

rozšiřována formou vodovodních přípojek přípustných v rámci využití ploch s rozdílným 

způsobem využití. 

 V případě potřeby nouzového zásobování pitnou vodou bude obec Pokojov zásobena užitko-

vou vodou z veřejných i soukromých studní. Zásobení pitnou vodou bude zajištěno dovozem 

balené vody. 

 Požární voda bude zajištěna z veřejných vodovodů a vodních nádrží. 

 Akceptovat požadavek na výstavbu nové splaškové kanalizace. V systému odvádění a čištění 

odpadních vod je navržen oddílný gravitační systém splaškové kanalizace. 

 Respektovat Realizovat plochu pro umístění celoobecní ČOV. Zachovat navrženou limitní 

hranici negativního vlivu ČOV 25 m od technologie ČOV. 

 V urbanizovaném území, zvláště pak v zastavitelných plochách, uvádět dešťové vody v ma-

ximální míře do vsaku či řešit zadržení dešťových vod jiným způsobem. 

 K zabezpečení výhledových potřeb dodávky el. energie bude využito stávající trafostanice. 

Bude respektován koridor el. vedení VN 22 kV protínající k.ú. ve směru JZ-SV. Pro zlepšení 

plošného pokrytí území sídla transformačním výkonem respektovat navrženou novou tra-

fostanici v prostoru sportoviště u nového obytného souboru RD. 

 Respektovat STL plynovodní přivaděč včetně provedené plošné plynofikace sídla. Zvyšovat 

podíl domácností používajících k vytápění zemní plyn. 
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 Nepředpokládat výstavbu stožárů mobilních operátorů, el. vedení VVN, VTL a VVTL ply-

novodů ani produktovodů. Výrobu el. energie lze připustit zařízeními, které jsou součástí sta-

veb pro bydlení, hospodářskou a výrobní činnost ev. i občanské vybavenosti. 

 Záměry ÚP se nedotknou dálkového telekomunikačního kabelu. Pokud nebudou omezeny 

rozvojové záměry obce, územní plán nebrání zřizování radioreléových spojů. 

 Běžná stavební činnost, se kterou je uvažováno v koncepci rozvoje obce, nezasahuje 

do zájmu MO-ČR. 

 V místech potřeby bude rozšiřováno vedení technické infrastruktury formou přípojek, zřizo-

vána technická zařízení jako související stavby technické infrastruktury, připojovány nové 

stavby na veřejnou síť technické infrastruktury, prováděna průběžná provozní údržba a re-

konstrukce systémů technické infrastruktury. 

4.3. Občanské vybavení veřejné 

 Stávající plochy občanské vybavenosti občanského vybavení jsou územně v území 

stabilizované. Respektovat požadavek na rozšíření Bude rozšířeno sportoviště 

v jihovýchodní části sídelního útvaru a výstavbu nového realizováno nové sportoviště u 

plánovaného navrženého obytného souboru RD. 

4.4. Občanské vybavení ostatní 

 Akceptovat požadavek na rozšíření občanské vybavenosti Bude rozšířeno občanské 

vybavení distribučního charakteru v jádru centru rekreační oblasti Rendlíček. 

 Ostatní funkční plochy a zařízení občanského vybavení považovat za územně stabilizované. 

 Umisťování občanského vybavení úměrné velikosti i rozsahu je možné i do jiných 

příhodných ploch s rozdílným způsobem využívání, pokud to nebude v rozporu 

s přípustným, případně podmíněně přípustným využíváním dané plochy (toto ustanovení 

možno přiměřeně uplatnit i pro veřejnou obč. vybavenost). Je přípustné umisťovat 

občanské vybavení v rámci přípustného a podmíněně přípustného využití ploch s rozdílným 

způsobem využití. 

4.5. Veřejná prostranství 

 Akceptovat Budou respektována veřejná prostranství návesního prostoru a uličních 

prostorů. 

 Veřejná prostranství považovat za budou zachována, chráněna a rozvíjena jako významný 

významné kompoziční prvek prvky sídla oživující zejména jádrovou část sídla centrum 

obce. Zajistit postupné Bude zajištěno propojování jednotlivých prostranství. Tato 

propojení budou zabezpečovat převážně plochy zeleně dynamicky pronikající i do jiných 

funkčních ploch s rozdílným způsobem využití. 

 Bránit dalším nevhodným zásahům do prostorů tvořící veřejné prostranství a na objektech, 

které veřejný prostor obklopují. 

 Z veřejných prostranství stávajících i nových budou obsluhovány nové zastavitelné plochy 

sloužící především k bydlení. 

 Veřejná prostranství se budou vyznačovat rozmanitostí v uspořádání a budou vytvářet 

hodnotné prostředí sídelního útvaru. 

4.6. Nakládání s odpady 

 Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled výhledové 

období. 

 Na území obce V řešeném území se nenachází žádná aktivní skládka a ÚP neuvažuje se 

zřizováním skládek na území obce ani jiných. V řešeném území nebudou zřizovány skládky 

ani jiná zařízení na likvidaci odpadů či sběrných dvorů sběrné dvory.  

 



  Změna č. I Územního plánu  Pokojov 

 

 

30 

5. Koncepce uspořádání krajiny vč. vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 

v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana 

před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů 

5.1. Koncepce uspořádání krajiny 

 Krajinný prostor je utvářen otevřenou zemědělskou krajinou s vysokým podílem ucelených 

bloků zemědělské půdy a hospodářskými lesními monokulturami. 

 Urbanizované území s výrazným je jádrem stabilizováno, u méně čitelných okrajů sídla 

jsou Budou vytvořeny podmínky pro příznivější příznivý přechod zastavění zástavby do 

volné krajiny. Plochy individuální rekreace na břehu rybníka Rendlíček jsou stabilizovány 

v dnešních hranicích, okraj lokality doplnit bude doplněn vzrůstnou zelení. 

 Novým pozitivním prvkem v krajinném prostředí bude obnovená Bude obnovena a novými 

vodními plochami doplněná doplněna kaskáda rybníků na Rendlíčkovském potoce. 

 Bude realizována navržená plocha vodní a vodohospodářská (VH) č. I/27. 

 Plochami smíšenými nezastavěného území, veřejnými prostranstvími i zahradami jsou 

vytvořeny podmínky pro vznik funkčního biokoridoru v problémovém území kolem 

rybníku Most. 

 Podmíněně přípustné stavby v krajině (zemědělská výroba zejména zemědělské stavby, 

stavby pro lesní hospodářskou činnost, ev. stavby životního prostředí) nesmí být 

umisťovány v pohledově exponovaných plochách. 

 Nejen v urbanizovaném území, ale i volné krajině najdou uplatnění budou chráněny a 

rozšiřovány solitéry stromů s častou vazbou na drobné artefakty. Rozvíjet Bude rozvíjeno 

zastoupení doprovodné zeleně podél cest, mezí apod. 

 Krajina nezastavěného území bude nadále sloužit zemědělství, lesnictví a rekreačním 

pohybovým aktivitám, případně rybářství. Intenzita využívání ploch zemědělských a 

lesních je limitována bude omezena přírodními podmínkami a ochranou krajinného rázu. 

Neuvažovat se snižováním výměry trvale Nebude snižována výměra trvalých travních 

porostů. Konečné uspořádání zemědělských ploch bude předmětem řešení komplexních 

pozemkových úprav. 

5.2. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

 Plochy ÚSES je možno využít jen takovým způsobem budou využity tak, který nenaruší 

obnovu aby nebyla narušena obnova ekosystému a nedojde nedošlo k narušení jeho 

ekostabilizačních funkcí. 

 Akceptovat Bude chráněn, obnovován a doplňován lokální systém ÚSES tvořený částečně 

funkčními lokálními biokoridory a zejména funkčním biokoridorem při Bohdalovském 

potoce. 

 V rámci koordinace systému ÚSES se sousedními obcemi bude zrušena část lokálních 

biokoridorů LBK 4a, LBK 4b. 

 Na plochách ÚSES je zakázáno měnit nebudou měněny druhy pozemku s vyšším stupněm 

ekologické stability za druh druhy pozemku s nižším stupněm ekologické stability. 

 Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylučuje se těžba nerostů (zcela ojediněle je možno 

za přesně stanovených podmínek připustit stavbu liniovou dopravní a technické 

infrastruktury, případně stavbu související s ochranou ŽP). 

 Interakční prvky doplňují síť biokoridorů a biocenter s funkcí rozptýlené zeleně v krajině. 

 Navrhovaná opatření: 

Název biokoridoru Navrhovaná opatření 

LBK 1 

Břehové porosty doplnit o autochtonní dřeviny, pokud je třeba. V místě 

průchodu lesními porosty postupnými zásahy změnit jejich druhovou i věkovou 

skladbu na přírodně blízká společenstva odpovídající tamním stanovištním 

podmínkám dle STG. 
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LBK 2 

postupnými pěstebními zákroky dosázet dřeviny v doprovodném břehovém 

porostu vhodnými autochtonními dřevinami, s přihlédnutím ke stanovištním 

podmínkám dle STG. Zamezit ruderalizaci a degradaci porostů. Luční enklávy 

využívat pouze extenzivně, pravidelně kosit. 

LBK 3 

Břehové porosty doplnit o autochtonní dřeviny, pokud je třeba. Okolní lesní 

porosty zásahy změnit na druhově i věkově různorodá přírodně blízká 

společenstva odpovídající tamním stanovištním podmínkám dle STG. Luční 

enklávy pravidelně kosit. 

LBK 4 

zachovat přirozený vodní režim vodního toku, průběžně vysázet břehové 

a doprovodné různověké porosty domácími, stanovištně odpovídajícími 

dřevinami dle STG. Přírodě blízké luční porosty podrobit pravidelnému kosení.  

Zamezit ruderalizaci a degradaci společenstev 

Název biocentra Navrhovaná opatření: 

LBC Za Kotlaskou 

Zachovat mozaiku přírodě blízkých společenstev v okolí vodních ploch. Okolní 

lesní porosty postupnými pěstebními zásahy změnit na druhově i věkově 

různorodá přírodně blízká společenstva odpovídající tamním stanovištním 

podmínkám dle STG. Přírodě blízké luční porosty podrobit pravidelnému 

kosení. 

LBC U Pokojova 

Postupnými pěstebními zásahy změnit druhovou a věkovou skladbu 

monokulturního společenstva, za vzniku druhově i věkově různorodého 

společenstva s přihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG. Zachovat 

také přírodě blízký vodní režim. Zamezit ruderalizaci a degradaci společenstev. 

5.3. Prostupnost krajiny 

 Stávající prostupnost krajiny není řešením územního plánu omezována omezena. 

 Řešit doplnění Budou doplněny účelové cesty v místní trati zvané Veselská tak, aby bylo 

dosaženo pro zpřístupnění lesů i chatové lokality na pravém břehu rybníka Rendlíčka 

Rendlíček. 

 Případné další požadavky na rozšíření sítě polních cest mohou být souhrnně řešeny 

v komplexních pozemkových úpravách.  

 Posílit nedobrou biologickou propustnost území realizací interakčních prvků v systému 

ÚSES. 

5.4. Protierozní opatření, ochrana před povodněmi 

 Realizovat zatravnění svažitých pozemků na levém břehu Bohdalovského potoka 

před vtokem do sídla a pod sídlem. 

 V ostatních místech potenciálního erozního ohrožení lze vystačit s tzv. organizačními 

a agrotechnickými opatřeními realizovat opatření proti vodní erozi. Větrná eroze se 

vykytuje ve své přirozené formě. 

 Nepřipustit Nebudou realizovány úpravy pozemků zemědělské půdy způsobující rychlejší 

odtok vody a snižující schopnost vsaku vody. 

 Vodohospodářský orgán na území obce nestanovil žádné záplavové území. Plochy pro 

opatření proti povodním nejsou vymezeny. 

5.5 Podmínky pro rekreaci 

 Každodenní rekreace 

- řešit úpravou vhodných bude provedena úprava vybraných veřejných prostranství a 

jejich vyhotovení tak, aby poskytovala dostatek možností k oddechu všem obyvatelům 

k rekreačnímu využití 

- zabývat se problematikou rozšíření sportoviště a výstavbou hřišť v novém obytném 

v rámci navrženého obytného souboru RD na pravém břehu Bohdalovského potoka 

bude rozšířeno sportoviště s hřišti 

- výstavbou realizovat stavbu stezky pro chodce a cyklisty pomocí na účelových cest 

cestách zabezpečit bezkolizní propojení sídla mezi obcemi Pokojov se sídlem a Březí 

nad Oslavou přes chatovou lokalitu 

- v případě nepříznivých klimatických podmínek lze po úpravách ke cvičení využít sál 

obecního úřadu 
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- neuvažovat se zakládáním zahrádkářských osad (kolonií) nebudou zakládány 

zahrádkářské kolonie 

- budou zachovány a rozvíjeny podmínky pro rekreaci u vody oproti stávajícímu stavu 

neměnit  

 Krátkodobá a dlouhodobá rekreace 

- neuvažovat s výstavbou nových objektů nebudou realizovány nové stavby pro 

individuální či hromadnou rekreaci. K těmto tzv. pobytovým formám rekreace lze 

podmíněně připustit využití využít stávající domovní fond nevhodný k trvalému bydlení 

či jiným souvisejícím účelům 

- stabilizovat stávající plochy neumožňovat rozvoj ploch rodinné rekreace v hranicích, 

které jsou dány platnými geodetickými podklady 

 Pohybová rekreace 

- výstavbu realizovat stavbu stezky pro chodce a cyklisty pomocí stávajících i navržených 

na účelových cest cestách zajistit bezkolizní propojení sídla mezi obcemi Pokojov se 

sídlem a Březí n./O. přes území chatové lokality 

- žlutá turistická stezka se k.ú. jen dotýká v místech meandrujícího Bohdalovského 

potoka 

- zlepšení prostupnosti krajiny, o které ÚP usiluje, bude ověřeno komplexními 

pozemkovými úpravami 

5.6. Dobývání nerostů 

 Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj 

ani chráněná ložisková území. V řešeném území se nenacházejí plochy pro dobývání 

nerostů, ani nejsou nově navrženy. 

 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení 

podmínek prostorového uspořádání vč., včetně základních podmínek ochrany 

krajinného rázu 

6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

 Plochy bydlení v rodinných domech (BR) - jsou určeny pro uspokojování potřeb 

individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení 

v kvalitním prostředí. Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných domů a pozemky 

související s určujícím využíváním plochy. Způsoby využití: 

přípustné: pozemky rod. domů, pozemky soukromé i jiné zeleně, pozemky veřejných 

prostranství, dopravní a technické infrastruktury související s obsluhou 

plochy, integrovaná zařízení nepřesahující význam daného místa území 

a nenarušující jeho obytnou pohodu. 

podm. přípustné: malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací zařízení, 

zařízení sociální zdravotnické péče, doplňkové prostory pro zájmovou 

činnost, a drobná výrobní činnost za podmínky, že způsob a rozsah využití 

bude odpovídat prostorovým parametrům staveb v navazujícím okolí 

v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu budov. Chov drobného 

hospodářského zvířectva i drobná pěstitelská činnost, případně rodinná 

rekreace ve stávajících domech za podmínky, že svým provozováním a 

technickým zařízením nenarušují hlavní využití. Podmíněně přípustné 

činnosti musí být Stavby bez negativních dopadů na sousední pozemky 

blízké okolí. 

nepřípustné: stavby, zařízení, děje a činnosti, které svými vlivy zatěžují prostředí 

plochy a obytnou pohodu přímo, anebo druhotně nad přípustnou míru 
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 Plochy rekreace rodinné (RR) - jsou určeny pro uspokojování potřeb individuální pobytové 

rekreace v kvalitním zejména přírodním prostředí. Tyto plochy zahrnují pozemky staveb 

pro rodinnou rekreaci, obklopených soukromou zelení a pozemky související dopravní 

a technické infrastruktury. Pozn.: Do těchto ploch nejsou zahrnuty pozemky v souvisle 

zastavěném území obce, které jsou trvale anebo dočasně využívány k rekreaci, 

ve stávajících objektech - tzv. chalupářská rekreace. Způsoby využití: 

přípustné: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé a jiné zeleně, 

pozemky pro slunění, relaxaci a rekreační aktivity venkovního charakteru 

sloužící dané ploše 

nepřípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativně překračují určující režim 

plochy ať již přímo anebo druhotně 

 Plochy rekreace hromadné (RH) - jsou určeny pro stacionární rekreační pobyt v kvalitním 

přírodním prostředí. Tyto plochy zahrnují pozemky staveb dočasného ubytování 

i stravování s dostatkem trvalé vegetace a pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury. Způsoby využití: 

přípustné: pozemky pro rekreaci v objektech samostatných či společných, pozemky 

pro slunění i vodní plochy, pozemky vyhrazené zeleně, stavby pro trvalé 

bydlení správce nebo majitele zařízení a ostatní stavby a zařízení vážící se 

na primární účel zařízení. 

nepřípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy přímo anebo druhotně negativně 

překračují určující režim plochy, např. zábavní centra, stavby pro trvalé 

bydlení, chov drobného hospod. zvířectva, čerpací stanice PHM apod. 

 Plochy občanského vybavení (O) - slouží pro umisťování občanského vybavení zejména 

místního významu. Plochy občanského vybavení zahrnují pozemky staveb a zařízení obč. 

vybavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejná prostranství. 

Způsoby využití: 

přípustné: pozemky staveb pro veřejnou správu a administrativu (a), pozemky 

pro zařízení církevní nevýrobní (c), pro obchodní prodej, ubytování 

a stravování (d), kulturu (k), pozemky pro tělovýchovu a sport (t), 

pozemky pro vzdělávání a výchovu, pozemky zdravotnictví a sociálních 

služeb, nevýrobní služby (n) i pozemky hřbitovů. Pozn.: malé písmeno - 

zpodrobnění druhu obč. vybavení. Druhy obč. vybavení lze vzájemně 

zaměnit, nutno však akceptovat neslučitelnost některých druhů obč. 

vybavenosti i jejich vlivy na okolí. 

podm. přípustné: stavby pro bydlení za podmínky, pokud je to že jsou ke stavebnímu i 

funkčnímu charakteru určující náplně plochy vhodné, služby případně 

řemesla nesnižující za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí vymezené 

plochy ani pietu místa 

nepřípustné: aktivity, které zhoršují prostředí plochy nad míru přípustnou, ať již přímo 

anebo druhotně a které narušují estetickou a kulturní hodnotu místa 

 Plochy veřejných prostranství (VP) - jsou určeny obecnímu užívání bez ohledu 

na vlastnictví tohoto prostoru. Zahrnují pozemky jednotlivých druhů veř. prostranství 

a pozemky dopravní a tech. infrastruktury. Významně spoluvytváří obraz sídla. Způsoby 

využití: 

přípustné: pozemky pro veřejnou zeleň, pozemky návesních prostorů, náměstí 

a uličních prostorů, pěší stezky a chodníky, zpevněné plochy pro kulturní 

a shromažďovací účely 

podm. přípustné: umisťování městského veřejného mobiliáře obce, drobné architektury, 

dětských hřišť, ploch pro ambulantní prodejní aktivity, parkovací stání za 

podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují 

hlavní využití 
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nepřípustné: umisťování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, zřizování 

parkovišť pro vozidla o vyšší hmotnosti 3,5 t, garáží a jiných staveb 

a činností narušujících společenské, kulturní a provozní funkce těchto 

prostorů 

 Plochy smíšené obytné (SO) - jsou určeny pro víceúčelové využití, v případě obce zahrnují 

především původní historické zastavění, pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Způsoby využití: 

přípustné: stavby pro bydlení a občanskou vybavenost odpovídající velikosti 

vymezeného pozemku a objemu budovy, pozemky soukromé i jiné 

zeleně 

podm. přípustné: stavby pro drobnou výrobní činnost, zemědělskou malovýrobu, stavby 

skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými 

vlivy na životní prostředí, případně i rekreace ve stávajících k tomu 

vhodných objektech. Jde tedy o aktivity nesnižující kvalitu určující 

plochy, za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením 

nenarušují hlavní využití, nemají negativní dopad na pozemek souseda 

blízké okolí, a jsou nenáročné na přepravu zboží a způsobem a rozsahem 

využití odpovídají prostorovým parametrům staveb v navazujícím okolí. 

Vše se děje v rozsahu odpovídajícím velikosti ploch pozemků a objemu 

budov. 

nepřípustné: veškeré stavby, zařízení, činnosti a děje, které svými vlivy zatěžují 

prostředí plochy nad přípustnou míru ať již přímo anebo druhotně. Např. 

stavby s vysokými plošnými nároky na pozemky, činnosti náročné 

na přepravu zboží, čerpací stanice pohonných hmot, mycí rampy, apod. 

 Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) - jsou určeny umisťováním staveb a zařízení 

souvisejících s nekolejovou pozemní dopravou. Způsoby využití: 

přípustné: stavby a zařízení pozemních komunikací, stavby a zařízení pro dopravu 

v klidu a ostatní dopravní zařízení a stavby včetně příslušejících 

pozemků, doprovodná a izolační zeleň;  

podm. přípustné: umisťování dopravních zařízení, skládky údržbového materiálu, místní 

komunikace III. třídy za podmínky, že nejsou zahrnuty do jiných ploch 

nepřípustné: stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s určující náplní a funkcí 

plochy 

 Plochy technické infrastruktury (TI) - jsou určeny k umisťování staveb, zařízení a sítí 

technického vybavení na úseku zásobování vodou, čištění odpadních vod (č), zásobování či 

výroby el. energií (e), zemním plynem, elektronických komunikací a teplem.  

Pozn.: malé písmeno - zpodrobnění druhu technického vybavení. Způsoby využití: 

přípustné: pozemky, provozní soubory, stavby, zařízení a vedení plnící obslužně 

zásobovací a spojovací funkce technické povahy a činnosti a děje přímo 

související s určující náplní plochy 

nepřípustné: ostatní činnosti a děje, které nesouvisí s určující náplní plochy 

 Plochy výroby zemědělské (VZ) - určeny pro chov hospodářských zvířat, skladování 

i zpracování produktů živočišné a rostlinné výroby, posklizňové úpravy rostlin 

a zemědělské služby. Způsoby využití: 

přípustné: pozemky, stavby a účelová zařízení pro zemědělství a chovatelství, 

pozemky vnitroareálové dopravy a technické infrastruktury, pozemky 

s izolační a vnitroareálovou zelení. Z důvodů organoleptického zápachu 

možno tolerovat ochranné pásmo mimo hranice závodu, nesmí však 

dosáhnout staveb vyžadujících hygienickou ochranu 

podm. přípustné: podnikatelská činnost za podmínky, že nenarušuje nenarušující 

primární využívání plochy (např. veterinární), a činnosti a děje, které 
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pokud nejsou určující funkcí plochy rušeny nad přípustnou míru (např. 

závodní stravování, působení závodního lékaře). Podmíněně přípustné je 

umístění Umístění čerpací stanice pohonných hmot za podmínky, že svým 

provozováním a technickým zařízením nenarušují hlavní využití. 

nepřípustné: stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné činnosti, na které působí 

primární využití plochy rušivě 

 Plochy výroby drobné (VD) - určeny pro umisťování provozoven s výrobní náplní na bázi 

kusové či malosériové, blížící se spíše výrobě řemeslnické s činnostmi s vyššími nároky 

na přepravu zboží, včetně skladování. Způsoby využití: 

přípustné: pozemky, stavby a zařízení netovárního charakteru, pozemky 

vnitroareálové dopravy a tech. infrastruktury, pozemky zeleně. Negativní 

vlivy z provozovaných činností nesmí překročit limitní ochranné pásmo, 

které je dáno hranicí plochy. 

podm. přípustné: podnikatelská činnost nenarušující za podmínky, že nenarušuje primární 

funkci využívání plochy, a činnosti (děje), které pokud nejsou určující 

funkcí plochy rušeny nad přípustnou míru (např. závodní stravování, 

působení závodního lékaře). 

nepřípustné: stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné činnosti, na které působí 

primární využití plochy rušivě 

 Plochy zeleně izolační (ZI) - jsou určeny pro funkci hygienické, estetické i psychologické 

clony a tvoří významný kompoziční prvek území. Způsoby využití: 

přípustné: výsadba plně zapojeného stromového patra s keřovou podsadbou 

z vhodných místně příslušných dřevin a keřů 

podm. přípustné: výstavba oplocení event. zřizování jiných zařízení přispívajících za 

podmínky, že přispívají ke zvyšování účinku určující funkce plochy 

hlavního využití 

nepřípustné: činnosti a děje nemající souvislost přímou či nepřímou s určujícím 

využitím plochy 

 Plochy vodní a vodohospodářské (VH) - jsou určeny k vodohospodářským účelům 

s výjimečným estetickým významem pro utváření krajinného rázu území a významem 

ekologickým 

přípustné: činnosti a zařízení související s vodohospodářskými poměry území 

a údržbou toků i vodní plochy 

nepřípustné: činnosti a zařízení, které negativně ovlivňují kvalitu a čistotu vod a vodní 

režim v území 

 Plochy zemědělské - orná půda (ZO) - jsou určeny pro zemědělskou produkci vesměs na 

pozemcích s dobrou dostupností o doporučeném max. sklonu pozemku do 12°. Obecně jde 

o pozemky nízké ekologické hodnoty. Způsoby využití: 

přípustné: pěstování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. 

Přípustná je změna kultury v trvale travní porost, výsadba rozptýlené 

zeleně. 

podm. přípustné: umisťování staveb, zařízení a jiných opatření zemědělské prvovýroby, 

ochrany přírody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury 

technická infrastruktura, pozemky plnící funkci určené k plnění funkcí 

lesa, vodní plochy, případně užitkové zahrady a sady, pokud nedojde 

k podstatnému zásahu do hospodaření na ZPF a k narušení krajinného 

rázu, a pokud nebudou umisťovány na půdách I. a II. tř. ochrany (to lze 

jen v případě převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem 

ochrany ZPF) 

nepřípustné: umisťování ostatních nových staveb a zařízení, popřípadě rozšiřování 

stávajících pokud to není uplatněno v tomto územním plánu 
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 Plochy zemědělské - trvalé travní porosty (ZL) - jsou určeny pro zemědělskou produkci 

vesměs v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s méně dobrou dostupností. 

Významnou ekologickou hodnotu mají travinobylinná společenstva při okrajích lesa, 

rozptýlené zeleně při vodotečích a rybnících. Způsoby využití: 

přípustné: pozemky luk a pastvin využívaných ke kosení nebo spásání. Výsadba 

rozptýlené zeleně. 

podm. přípustné: umisťování staveb, zařízení a jiných opatření zemědělské prvovýroby, 

ochrany přírody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury 

technická infrastruktura, pozemky plnící funkci určené k plnění funkcí 

lesa, vodní plochy, případně užitkové zahrady a sady, pokud nedojde 

k podstatnému zásahu do hospodaření na ZPF a k narušení krajinného 

rázu, a pokud nebudou umisťovány na půdách I. a II. tř. ochrany (to lze 

jen v případě převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem 

ochrany ZPF) 

nepřípustné: umisťování ostatních nových staveb a zařízení, popřípadě rozšiřování 

stávajících pokud to není uplatněno v tomto územním plánu, snižování 

výměry ttp na území obce 

 Plochy zemědělské - zahrady a sady (ZZ) - určeny pro zemědělskou produkci zahradních 

plodin, ovocných stromů případně keřů. Způsoby využití: 

přípustné: činnosti spojené s pěstováním zeleniny, květin a dalších zahradních 

plodin, pěstování ovocných stromů a keřů 

podm. přípustné: oplocení, pozemky dopravní a technické infrastruktury technická 

infrastruktura, případně zařízení, pokud souvisejí související s určujícím 

využitím plochy 

nepřípustné: umisťování staveb, zařízení a činností nemajících přímou souvislost 

s určujícím využitím plochy 

 Plochy lesní (L) - jde o pozemky určené k plnění produkční i mimoprodukční funkce lesa. 

Způsoby využití: 

přípustné: pozemky s lesním porostem, lesní průseky a lesní cesty 

podm. přípustné: umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro lesní výrobu, ochranu 

přírody, krajiny a ŽP, případně pozemky dopravní a technické 

infrastruktury technická infrastruktura, pokud nesnižují ekologicko 

stabilizační funkci vymezeného území 

nepřípustné: umisťování staveb, zařízení a činností nemajících přímou souvislost 

s určujícím využitím plochy 

 Plochy smíšené nezastavěného území (SN) - jsou určeny pro vyjádření specifického 

charakteru nezastavěného území. Způsob využití: 

přípustné: pozemky ZPF, PUPFL, pozemky vodních ploch, pozemky ostatních 

ploch (kód 14, příl. vyhl. č. 190/1996 Sb.) a pozemky přirozených a 

přírodě blízkých ekosystémů. Činnosti, kterými lze přispět ke zvýšení 

ekologické stability plochy. 

podm. přípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury technická infrastruktura, 

pokud nesnižují ekologicko stabilizační funkci vymezeného území 

nepřípustné: činnosti, které by svými přímými i druhotnými důsledky narušovaly 

krajinný ráz a ekologickou hodnotu plochy 
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6.2. Podmínky prostorového uspořádání vč. včetně základních podmínek ochrany krajinného 

rázu 

 Respektovat dochované půdorysné a prostorové uspořádání zastavění. 

 U ploch urbanizovaného území stavových nepředpokládat s významnými změnami 

koeficientu zastavění ploch ani zvýšením výškové úrovně zastavění. Dodržovat výškovou 

hladinu nejbližšího okolí staveb obdobného charakteru nebo využití a respektovat rozmezí 

výměry pro vymezování stavebních pozemků včetně intenzity jejich využití. 

 Při koncepci ploch zastavitelného území vycházet ze zásad specifikovaných v kapitole 3.2. 

Využití navržených ploch se bude řídit podmínkami využití těchto ploch, specifikovanými 

v podkapitole 3.2. U ploch pro bydlení uvažovat s objekty o 1 nadzemním podlaží 

s možností využití podkroví v sedlové ev. polovalbové střeše. 

 U staveb na plochách výrobních preferovat horizontální uspořádání před vertikálním. 

 Pro hlavní zastavitelné plochy se určují stanovují tyto koeficienty zastavění podmínky 

prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: 

 plochy bydlení v RD – koeficientu zastavění do 0,25 (parcely směřující do volné krajiny) 

- výšková regulace zástavby: max. 2 nadzemní podlaží a podkroví 

- charakter a struktura zástavby: situování objektů zejména podél komunikací, nové 

stavby nebudou mít negativní vliv na charakter a ráz okolní zástavby a krajiny 

- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: nestanovuje se 

- intenzita využití stavebních pozemků: max. 40%, zeleň a nezpevněné plochy min. 60% 

 plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport – koeficient zastavění resp. 

zpevněných ploch hřišť je do 0,65 s tím, že plochy pro dopravní 

obsluhu a manipulaci tvoří dalších cca 10 %. Pro zeleň je nutno 

uvažovat s min. 25 % plochy 

- výšková regulace zástavby: nestanovuje se 

- charakter a struktura zástavby: nestanovuje se, nové stavby nebudou mít negativní vliv 

na charakter a ráz okolní zástavby a krajiny 

- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: nestanovuje se 

- intenzita využití stavebních pozemků: nestanovuje se 

 plochy smíšené obytné – koeficient zastavění do 0,45, dalších cca 15 % plochy lze využít 

pro komunikace a zpevněné plochy. Zbytek plochy je určeno pro zeleň. 

- výšková regulace zástavby: max. 2 nadzemní podlaží a podkroví, výška nových staveb 

pro bydlení nepřesáhne výšku nejvyšší stávající stavby pro bydlení v řešeném území 

- charakter a struktura zástavby: situování objektů zejména podél komunikací, nové 

stavby nebudou mít negativní vliv na charakter a ráz okolní zástavby a krajiny 

- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: nestanovuje se 

- intenzita využití stavebních pozemků: max. 40%, zeleň a nezpevněné plochy min. 60% 

 plochy výroby drobné – koeficient zastavění může dosáhnout hodnoty cca 0,5 s tím, že 

zpevněné plochy mohou tvořit max. 30 % plochy. Zbývajících min. 20 

% je určeno pro zeleň 

- výšková regulace zástavby: nestanovuje se 

- charakter a struktura zástavby: nové stavby s horizontálním prostorovým uspořádáním 

bez negativního vlivu na charakter a ráz okolní zástavby a krajiny 

- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: nestanovuje se 

- intenzita využití stavebních pozemků: max. 60%, zeleň min. 20%, nezpevněné plochy 

min. 20% 

 plochy výroby zemědělské – viz. plochy výroby drobné 

- výšková regulace zástavby: nestanovuje se 

- charakter a struktura zástavby: nové stavby s horizontálním prostorovým uspořádáním 

bez negativního vlivu na charakter a ráz okolní zástavby a krajiny 

- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: nestanovuje se 
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- intenzita využití stavebních pozemků: max. 60%, zeleň min. 20%, nezpevněné plochy 

min. 20% 

 Při návrhu rodinných domů a objektů na plochách smíšených obytných hledat inspiraci 

v tradičním vesnickém domě resp. hospodářské usedlosti. Nové stavby pro bydlení budou 

svým tvarem a prostorovým uspořádáním zachovávat venkovský ráz osídlení s tradiční 

venkovskou zástavbou. Výrobní a skladovací objekty budou vycházet z měřítka 

hospodářského objektu původního selského stavení. Nové stavby pro výrobu a skladování 

budou odpovídat způsobu využití a nebudou mít negativní dopad na charakter a ráz 

bezprostředního okolí stavby. 

 U ploch výrobních zemědělských je dán požadavek na trvalou modernizaci výrobních 

zařízení. Modernizací nepřekročit současné objemové parametry staveb. 

 Na území obce nepředpokládat umisťování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva, faktor 

pohody apod.) výrazně překračují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy 

na člověka. V urbanizovaném území stavby pro reklamu neumisťovat. 

 Vysoká zeleň veřejných prostranství, zahrad a humen, bohatě kvetoucí zeleň předzahrádek 

musí nadále patřit k základním znakům venkovského sídla. Preferovat užití tradičních 

druhů zeleně obvyklých v regionu. 

 Chybějící zatravnění (ttp) je nutno doplnit při okrajích lesů a kolem vegetace rostoucí mimo 

les, dále pak na erozí ohrožených svazích na levém břehu Bohdalovského potoka. 

 Při akceptování návrhu uplatňování územního plánu nebude docházet k nevhodným 

zásahům do krajinných vztahů ani měřítka krajiny., zejména: 

 výška nových staveb nebude přesahovat výšku nejvyšší stávající stavby v plochách téhož 

využití, 

 nové stavby nebudou mít negativní vliv na charakter a ráz okolní zástavby a krajiny. 

 Nejsou povoleny nové stavby kontrastující s kladnými kulturními dominantami. 

 Výška a charakter nových staveb nebude narušovat širší krajinný rámec. 

 Výška a charakter nových staveb nenaruší prostory s rybníky a převahou znaků přírodní 

povahy. 

 V nezastavěném území nejsou výslovně vyloučeny stavby, zařízení, a jiná opatření pouze 

pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, 

pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a 

stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. 

cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra, včetně staveb, které 

s nimi bezprostředně souvisejí, a včetně oplocení. 

 Není povoleno nevhodné scelování ploch orné půdy. 

 Nejsou povoleny technické úpravy vodních toků a budování přehrad potlačujících typický 

charakter niv potoků. 

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS), veřejně prospěšných opatření (VPO), 

staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, 

pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Zákresem ve výkrese N3. Veřejně prospěšné stavby a opatření, asanace se vymezují 

následující veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit: 

7.1. Veřejně prospěšné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury 

Včetně ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro daný účel. 

 Dopravní infrastruktura 

Nebyly vymezeny. 

   Technická infrastruktura 

Nebyly vymezeny. 

WT1 -  čistírna odpadních vod      k.ú. Pokojov 



  Změna č. I Územního plánu  Pokojov 

 

 

39 

WT3 -  splašková kanalizace (věcné břemeno)    k.ú. Pokojov 

7.2. Veřejně prospěšná opatření (VPO) 

 Nebyla vymezena. 

 Veřejně prospěšná opatření ke zvyšování retenčních schopností území 

WR4 -  vodní nádrž        k.ú. Pokojov 

WR7 -  vodní nádrž        k.ú. Pokojov 

7.3. Stavby a opatření k zajišťování ochrany a bezpečnosti státu 

Nebyly vymezeny. 

7.4. Plochy pro asanaci 

Nebyly vymezeny. 

Pozn.: Na veřejně prospěšné stavby a opatření uvedené v bodě 7.1. a 7.2. se vztahuje i předkupní právo dle § 101 

stavebního zákona. 

 

8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření 

veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo 

V ÚP byly vymezeny veřejně prospěšné stavby (VPS) občanského vybavení, které jsou 

veřejnou infrastrukturou, a veřejná prostranství. 

 Občanské vybavení 

V-PO1 -  výstavba hřiště 

   Veřejné prostranství 

V-PP1 -  zřízení veřejného prostranství 

V-PP2 -  zřízení veřejného prostranství 

Nebyly vymezeny. 

 

9. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

Kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona nejsou stanovena. 

 

9. 10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení podmínek možného 

budoucího využití vč., včetně podmínek pro jeho prověření 

 Územní plán vymezuje plochu územní rezervu rezervy R1 pro eventuelní pokračování 

výstavby budoucí výstavbu RD.  

 Využití plochy bude prověřeno z hlediska organizace zastavění a optimálního využití 

ochranného pásma lesa. Podmínkou budoucího využití plochy územní rezervy R1 je 

prověření vhodné parcelace pozemků, rozmístění veřejné dopravní a technické 

infrastruktury a koordinace využití plochy s ohledem na limity využití území, zejména s 

ohledem na vzdálenost 50 m od okraje lesa. Kritériem pro převedení plochy územní rezervy 

R1 do zastavitelných ploch je 75% zastavěnost navržené zastavitelné plochy č. 4 (BR). 

 

11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 

parcelaci 

Nejsou vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

dohodou o parcelaci. 

 

10. 12. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní 

studií (ÚS) podmínkou pro rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 

územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a dále stanovení přiměřené lhůty 
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pro pořízení ÚS, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této ÚS studii do 

evidence územně plánovací činnosti 

10.1 12.1 Výčet ploch a podmínky využití 

 Prověření změn v zastavitelných plochách vymezených územním plánem Pokojov jako 

podmínka pro rozhodování v území je stanoveno u zastavitelné plochy č. 3 a č. 4. 

 Základní podmínky využití jsou známy z kap. 3.2. a 6.2. Podmínkami pro pořízení územní 

studie na zastavitelných plochách č. 3 a č. 4 jsou: 

- řešení dopravního napojení z navržených místních komunikací přes Bohdalovský potok 

- řešení dopravní infrastruktury a dopravních vazeb včetně parkovacích a odstavných 

stání 

- prověření řešení technické infrastruktury včetně navržené elektroenergetické stanice 

- řešení navrženého systému sídelní zeleně a ploch krajiny včetně zohlednění ÚSES 

- řešení rizika dopadu hluku z využití navržené plochy č. 3 (Ot) na chráněné vnitřní a 

venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory 

 Územní studie pro obě plochy bude vyhotovena na jednom geodeticky zaměřeném 

podkladu. 

 Podmínkami pro pořízení územní studie na ploše přestavby č. I/25 jsou: 

- umístění souvisejících veřejných prostranství 

- řešení dopravní infrastruktury a dopravních vazeb včetně parkovacích a odstavných 

stání 

- umístění souvisejícího občanského vybavení a služeb slučitelných s bydlením 

- nejvhodnější parcelace pozemků 

10.2 12.2 Stanovení lhůt 

 Územní studie bude vyhotovena před vstupem konkrétního záměru do území. 

 Vložení dat do evidence územně plánovací činnosti bude do pěti měsíců od schválení 

možnosti využití územní studie. 

 Lhůta pro pořízení územní studie zastavitelné plochy č. 3, její schválení pořizovatelem jako 

územně plánovacího podkladu a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 

činnosti: 4 roky ode dne nabytí účinnosti Změny č. I Územního plánu Pokojov. 

 Lhůta pro pořízení územní studie zastavitelné plochy č. 4, její schválení pořizovatelem jako 

územně plánovacího podkladu a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 

činnosti: 4 roky ode dne nabytí účinnosti Změny č. I Územního plánu Pokojov. 

 Lhůta pro pořízení územní studie plochy přestavby č. I/25, její schválení pořizovatelem 

jako územně plánovacího podkladu a vložení dat o této studii do evidence územně 

plánovací činnosti: 4 roky ode dne nabytí účinnosti Změny č. I Územního plánu Pokojov. 

 

11. 13. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a rozhodování o změnách 

v území podmíněno vydání vydáním regulačního plánu podmínkou pro rozhodování 

o změnách jejich využití a, zadání regulačního plánu v rozsahu dle podle přílohy č. 9 

 Nejsou tímto územní plánem vymezeny. 

 

12. 14. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

 Pro jednoduchost v koordinaci využívání ploch se změnou v území není etapizace 

vyhotovena. Etapizace není stanovena. 

13. 15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 

vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný 

architekt 

 Nejsou tímto územní plánem vymezeny. 
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14. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 

stavebního zákona 

 Nejsou tímto územní plánem vymezeny. 

 

15. 16. Údaje o počtu listů ÚP a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

Text. část včetně titulního listu, záznamu o účinnosti a obsahu text. části sestává z 19 40 

listů. 

Výkresová Grafická část sestává: 

Výkres 
počet listů / výřezů poznámka 

číslo název 

1 Základní členění území 1 2 1 : 5 000 

2 Hlavní výkres 1 2 1 : 5 000 

3 Veřejně prospěšné stavby a opatření, asanace 1 1 : 5 000 
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B. Grafická část (výřezy území dotčené změnou, samostatně řazené výkresy) 

 

 

N1 - Základní členění území 1 : 5 000 
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N2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 
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N3 – Veřejně prospěšné stavby a opatření, asanace 1 : 5 000 

 

Viz samostatný výkres. 
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1. Postup při pořizování Změny č. I Územního plánu Pokojov 

 

V souladu s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona schválilo Zastupitelstvo obce Pokojov 

dne 20.01.2015 Zprávu o uplatňování Územního plánu Pokojov v uplynulém období. Na základě 

této schválené zprávy a pokynů pro zpracování návrhu Změny č. I ÚP byl zahájen proces 

pořízení vlastní Změny č. I Územního plánu Pokojov.  

Projektantem návrhu změny č. I územního plánu je Studio P, Žďár nad Sázavou a Obchodní 

projekt Jihlava, s r.o. Společné jednání se konalo dne 3. 11. 2015 na Městském úřadě Žďár nad 

Sázavou. Místo a doba společného jednání byla dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Kraje 

Vysočina a sousedním obcím v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámena jednotlivě, 

nejméně 15 dnů přede dnem společného jednání. Návrh změny č. I územního plánu Pokojov byl 

vystaven k nahlédnutí od 13.10. do 4.12.2015 na Městském úřadu Žďár nad Sázavou a stránkách 

města. Návrh Změny č. I Územního plánu Pokojov projednaný s dotčenými orgány, Krajským 

úřadem Kraje Vysočina a sousedními obcemi pořizovatel předložil k posouzení krajskému 

úřadu. Veškerá stanoviska a připomínky uplatněné k návrhu změny č. I územního plánu Pokojov 

byly v souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona zaslány Krajskému úřadu Kraje Vysočina, který 

ve svém stanovisku ze dne  16.12.2015 KUJI 80502/2015, sp. zn. OUP 453/2014 Mal-5 

konstatoval, že v návrhu Změny č. I ÚP Pokojov je zajištěna koordinace využívání území s 

ohledem na širší územní vztahy. 

Veřejné projednání návrhu Změny č. I ÚP Pokojov oznámil Městský úřad Žďár nad Sázavou, 

zastoupený odborem rozvoje a územního plánování, veřejnou vyhláškou. Návrh Změny č. I ÚP 

Pokojov byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v budově Městského úřadu Žďár nad Sázavou na 

odboru rozvoje a územního plánování a v budově Obecního úřadu Pokojov, dále byla vystavena 

textová i grafická část územního plánu na stránkách obce a na stránkách města 

http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/. 

Veřejné projednávání návrhu změny č. I  ÚP Pokojov oznámil Městský úřad Žďár nad Sázavou, 

zastoupený odborem rozvoje a územního plánování, dle ust. § 52 stavebního zákona veřejnou 

vyhláškou dne 14.01.2016. Návrh změny č. I ÚP Pokojov byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v 

budově Městského úřadu Žďár nad Sázavou na odboru rozvoje a územního plánování a v budově 

Obecního úřadu Pokojov v době od 14.01. 2016 do 29. 02. 2016, dále je vystavena textová i 

grafická část územního plánu na stránkách obce Pokojov a na stránkách města. Veřejné 

projednání se konalo dne 22.02.2016 v kulturním domě v Pokojově. K veřejnému projednání 

návrhu změny č. I  ÚP Pokojov přizval pořizovatel jednotlivě dotčené orgány a sousední obce. 

Dotčení vlastníci pozemků a staveb a zástupce veřejnosti mohli podat nejpozději do 29.02.2016 

své námitky a veřejnost své připomínky. Pořizovatel zajistil ve spolupráci s projektantem 

odborný výklad  k návrhu změny č. I ÚP Pokojov a vede o průběhu veřejného projednání 

písemný záznam. 

Pořizovatel ve spolupráci s určenou zastupitelkou p. Danou Březkovou vyhodnotili výsledky 

veřejného projednání a zpracovali s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a 

návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. I ÚP Pokojov. Návrhy doručil 

pořizovatel dne 14.03.2016 dle § 53 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům a krajskému 

úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily 

stanoviska. Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání byly provedeny podstatné 

úpravy návrhu změny č. I ÚP Pokojov a pořizovatel svolal opakované veřejné projednání 

upraveného návrhu změny č. I územního plánu. 

http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/
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Opakované veřejné projednání návrhu změny č. I ÚP v rozsahu provedených úprav se konalo 

dne 8.06.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Pokojov. Dotčení vlastníci pozemků a staveb 

a zástupce veřejnosti mohli podat nejpozději do 15.06.2016 své námitky a veřejnost své 

připomínky. Pořizovatel zajistil ve spolupráci s projektantem odborný výklad k upravenému 

návrhu změny č. I ÚP Pokojov a vedl o průběhu opakovaného veřejného projednání písemný 

záznam. 

Na základě vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání nebyly provedeny žádné 

podstatné úpravy návrhu změny č. I ÚP Pokojov a pořizovatel podal návrh na vydání změny č. I 

územního plánu v zastupitelstvu obce podle § 54 odst. 1 stavebního zákona. 

Pořizovatel před předložením návrhu změny č. I ÚP Pokojov zastupitelstvu obce přezkoumal 

soulad návrhu změny č. I ÚP Pokojov s požadavky obsaženými ve stavebním zákoně, jeho 

prováděcích vyhláškách a dalších právních předpisech. Návrh změny č. I ÚP Pokojov byl řádně 

projednán ve společném jednání, ve veřejném projednání a opakovaném veřejném projednání s 

vlastníky pozemků a staveb a s veřejností. Byl posouzen soulad s Politikou územního rozvoje 

České republiky ve znění Aktualizace č. 1 ČR (PÚR ČR) a se Zásadami územního rozvoje Kraje 

Vysočina, ve znění Aktualizace č. 1 (ZÚR KrV). 

Při pořizování a projednávání změny č. I územního plánu Pokojov byly splněny všechny 

podmínky a požadavky stanovené stavebním zákonem a dalšími právními předpisy.  

Zastupitelstvo obce Pokojov si v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že 

navrhovaná změna č. I územního plánu Pokojov není v rozporu s PÚR ČR, ZÚR KrV ani se 

stanovisky dotčených orgánů. Na základě všech těchto skutečností rozhodlo zastupitelstvo obce 

vydat změnu č. I ÚP Pokojov. 

 

2. Soulad změny č. I územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 

2.1.  Soulad s PÚR a ÚPD vydanou krajem 

 Politika územního rozvoje České republiky (2008) byla schválena dne 20. 7. 2009 usnesením 

vlády České republiky č. 929. Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky byla 

schválena usnesením vlády České republiky č. 276/2015 ze dne 15. 4. 2015. Dle Aktualizace č. 1 

Politiky územního rozvoje České republiky řešené území neleží v rozvojové oblasti, rozvojové 

ose ani specifické oblasti republikového významu. Nejsou v něm vymezeny ke zpřesnění 

koridory ani plochy dopravní či technické infrastruktury republikového významu. Územní plán 

Pokojov včetně lokalit řešených změnou č. I respektuje obecně platné republikové priority 

územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území:  

 

Republiková priorita č. 14: 

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn vymezením ploch s rozdílným způsobem 

využití, vymezením systému ÚSES, respektováním limitů využití území a jejich zákresem do 

výkresu 01. Koordinační výkres. Hodnoty území nejsou narušeny. 

 

Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 

krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.  

Vyhodnocení souladu: Zachování urbanistické struktury území a rázu zdejší krajiny je dosaženo 

návrhem urbanistické koncepce dotvářející kompaktní tvar sídla, intenzifikací využití 



ODŮVODNĚNÍ  Změna č. I Územního plánu  Pokojov 

 

 

48 

zastavěného území a stanovením podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany 

krajinného rázu respektujících pohledové horizonty a příznivé výhledy do krajiny. 

 

Bránit hodnotu turistické atraktivity území.  

Vyhodnocení souladu: Turistická atraktivita území je chráněna a rozvíjena vymezením ploch 

rekreace rodinné (RR) a hromadné (RH), jejich doplněním o plochy občanského vybavení (O) a 

návrhem rozšíření sítě stezek pro chodce a cyklisty. 

 

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  

Vyhodnocení souladu: Územní plán včetně změny č. I. přispívá k ochraně venkovské krajiny 

vymezením ploch s rozdílným způsobem využití, soustředěním výroby do ploch VZ a VD, 

přiměřeným návrhem ploch zastavitelných, stanovením podmínek prostorového uspořádání 

včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.  

 

Republiková priorita č. 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. 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn vymezením ploch krajiny a ploch výroby VZ 

a VD. Návrh jejich rozšíření pouze na půdách nižší třídy ochrany není s ohledem na rozložení 

půd v řešeném území možné. 

 

Republiková priorita č. 15: 

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 

negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn umožněním rozvoje všech funkčních složek 

území.  

 

Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální 

důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry 

segregace nebo snížení její úrovně.  

Vyhodnocení souladu: Sídelní segregace, způsobovaná sníženou mírou komunikace mezi 

obyvateli, je omezena stanovením koncepce veřejné infrastruktury, tj. koncepce dopravní a 

technické infrastruktury, koncepce občanského vybavení, a koncepce veřejných prostranství. 

 

Republiková priorita č. 16: 

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 

komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 

důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.  

Vyhodnocení souladu: Požadavky na dílčí lokality řešené Změnou č. I Územního plánu Pokojov 

byly vyhodnoceny a zapracovány s ohledem na celkovou urbanistickou koncepci rozvoje obce a 

koncepci ploch krajiny včetně ÚSES. 

 

Republiková priorita č. 16a: 

Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a 

regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 

prostorových, odvětvových a časových hledisek. 
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Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn vytvořením předpokladů pro rozvoj obce 

jako součást polycentrické struktury kraje Vysočina. Dále je soulad s prioritou naplněn 

umožněním polyfunkčního využití vybraných ploch s rozdílným způsobem využití. V neposlední 

řadě je soulad s prioritou naplněn stanovením urbanistické koncepce založené na zajištění 

etapizace rozvoje sídelní struktury od obce směrem do krajiny. 

 

Republiková priorita č. 17: 

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových 

regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn vymezením ploch výroby, nabídkou bydlení 

a rekreace, zohledněním stávajícího a návrhem nového vybavení území veřejnou infrastrukturou.  

 

Republiková priorita č. 18: 

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn návrhem rozvoje obce v rámci polycentrické 

struktury okolních obcí a zachováním jeho napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

regionu. 

 

Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit 

tak jejich konkurenceschopnost.  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn vymezením silnic II. a III. třídy a 

umožněním rozvoje místních a účelových komunikací. 

 

Republiková priorita č. 19: 

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 

průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). 

Vyhodnocení souladu: Mnohdy nedostatečné využití ploch zemědělských areálů je jedním z 

obecných problémů území dle 2. úplné aktualizace ÚAP. Soulad s prioritou je naplněn návrhem 

přestavby areálu zemědělské výroby při silnici II/388 na plochu smíšenou obytnou SO, která 

umožňuje polyfunkční využití a intenzifikaci zastavěného území. 

 

Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit 

ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 

včetně minimalizace její fragmentace. 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn intenzifikací zastavěného území, návrhem 

ploch přestavby, stanovením koncepce veřejných prostranství, systému sídelní zeleně, ochranou 

a rozvojem ploch krajiny. 

 

Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na 

dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje 

negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn vytvořením podmínek pro snížení migrace 

obyvatelstva při zachování dopravní dostupnosti a obslužnosti obce, pro rozvoj veřejné dopravní 

infrastruktury včetně systému pěších a cyklistických tras a pro ochranu a rozvoj prostupnosti 

sídla do krajiny. 
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Republiková priorita č. 20: 

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 

konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při 

územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. 

ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany 

zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních 

zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského 

a lesního půdního fondu.  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn návrhem zastavitelných ploch v návaznosti 

na zastavěné území (směrem od obce do krajiny), rozvojem ploch krajiny dále od centra osídlení, 

respektováním přírodních hodnot území, zejména územního systému ekologické stability a 

významných krajinných prvků ze zákona, jimiž jsou lesy, vodní plochy a toky, nivy. Ochrana 

zemědělského a lesního půdního fondu je zajištěna minimalizací předpokládaných záborů těchto 

půd a vyhodnocením těchto záborů v příslušné kapitole textové části Odůvodnění. Prvky soustavy 

Natura 2000 ani plochy těžby se v řešeném území nenacházejí. 

 

Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické 

stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní 

volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, 

zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny.  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn vymezením ploch krajiny včetně územního 

systému ekologické stability v návaznosti na ÚSES územních plánů sousedních obcí. Rozmanitost 

využití ploch krajiny je umožněna stanovením podmínek pro využití včetně základních podmínek 

ochrany krajinného rázu. 

 

V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem 

na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

Vyhodnocení souladu: V ZÚR kraje Vysočina je řešené území zařazeno do oblasti krajinného 

rázu Žďársko-Bohdalovsko a mezi krajinu lesozemědělskou harmonickou a krajinu rybniční. 

Požadavek je splněn prověřením vytvoření podmínek pro ochranu a rozvoj charakteristických 

znaků krajiny. 

 

Republiková priorita č. 20a: 

Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy 

a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně 

plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a 

prostupnosti krajiny. 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn vymezením stabilizované sítě dopravní 

infrastruktury bez návrhu obchvatů a komunikací, které by vytvářely riziko fragmentace ploch 

krajiny. Je stanovena koncepce prostupnosti krajiny založená na zachování sítě polních a lesních 

cest, zachování prostupnosti krajiny pro zvěř a umožnění zřizovat v místech křížení ÚSES s 

komunikacemi migrační objekty a propustky. Nežádoucímu srůstání sídel je zamezeno návrhem 

ploch, které dotvářejí kompaktní půdorys sídla v krajině. 

 

Republiková priorita č. 21: 

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 

vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v 

rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 

poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých 
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pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné 

formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 

krajiny.  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn návrhem ploch zemědělských – zahrad a 

sadů (ZZ). 

 

Republiková priorita č. 22: 

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 

(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. 

Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které 

umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn vymezením ploch rekreace rodinné (RR) a 

hromadné (RH) a umožněním rozvoje místních a účelových komunikací a stezek pro chodce a 

cyklisty. 

 

Republiková priorita č. 23: 

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 

dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny.  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn stanovením koncepce dopravní a technické 

infrastruktury a zachováním prostupnosti ploch krajiny. 

 

Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat 

rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn umožněním rozvoje systému dopravní 

infrastruktury v souladu s parcelací pozemků. Dále je soulad s prioritou naplněn rozvojem 

systémů technické infrastruktury v hlavních uličních řadech obce. Navržená elektroenergetická 

vedení dle platného územního plánu jsou umístěna do navržených koridorů technické 

infrastruktury v šířce ochranného pásma daného navrženého elektroenergetického vedení. 

 

Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční 

dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými 

vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, 

aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. 

třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní 

stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví 

obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 

Vyhodnocení souladu: Obchvaty ani koridory dopravní infrastruktury nebyly navrženy. 

 

Republiková priorita č. 24: 

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 

infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, 

zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os.  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn stanovením koncepce veřejné infrastruktury, 

tj. koncepce dopravní a technické infrastruktury, koncepce občanského vybavení a koncepce 

veřejných prostranství. Dále je soulad s prioritou naplněn vytvořením podmínek pro zajištění 

civilní ochrany. 
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Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit.  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn stanovením koncepce veřejné infrastruktury, 

tj. koncepce dopravní a technické infrastruktury, koncepce občanského vybavení a koncepce 

veřejných prostranství s ohledem na navržené plochy. V rámci základní koncepce rozvoje území 

obce je stanoveno vytvářet v území podmínky pro realizaci veřejně prospěšných staveb a 

opatření a vytvářet podmínky pro rozvoj veřejné dopravní infrastruktury včetně systému pěších a 

cyklistických tras. V platném územním plánu je vymezena plocha územní rezervy R1, jejíž 

převedení do zastavitelných ploch je podmíněno prověřením rozmístění veřejné dopravní a 

technické infrastruktury. Jsou vymezeny plochy č. 3, č. 4 a č. I/25, ve kterých je rozhodování o 

změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, jíž bylo stanoveno řešení dopravní a 

technické infrastruktury jako jedna z podmínek pro pořízení. Je umožněno zřizovat a rozšiřovat 

související dopravní infrastrukturu v rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití, provádět její průběžnou provozní údržbu a rekonstrukci. Je umožněno 

rozšiřovat vedení technické infrastruktury formou přípojek, zřizovat technická zařízení jako 

související stavby technické infrastruktury, připojovat nové stavby na veřejnou síť technické 

infrastruktury, provádět průběžnou provozní údržbu a rekonstrukci systémů technické 

infrastruktury, vsakování dešťových vod v zastavěném území a zastavitelných plochách. 

 

Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 

obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v 

území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn vymezením stávajících silnic II. a III. třídy a 

zohledněním silničního ochranného pásma jako limitu využití území. Rozvoj ploch dopravní 

infrastruktury není navržen. 

 

Republiková priorita č. 24a: 

Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot 

imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 

zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro 

minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy 

pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 

zemědělských areálů.  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn umožněním rozvoje ploch výroby tak, aby 

nedocházelo k její koncentraci a riziku vzniku průmyslové zóny, jež by byla pro urbanistické 

měřítko obce velikostně nevhodná. Dále je soulad s prioritou naplněn intenzifikací stávajícího 

výrobního areálu návrhem jeho přestavby s polyfunkčním, flexibilním využitím. 

 

Republiková priorita č. 25: 

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 

přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat 

rozsah případných škod. 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn návrhem ploch krajiny pro zvýšení 

retenčních schopností území. 

 

Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu 

před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní.  

Vyhodnocení souladu: V řešeném území není vyhlášeno záplavové území Q100 ani aktivní zóna 

záplavového území. V řešeném území se nenachází poldry jako plochy určené k rozlivu povodní. 

Soulad s prioritou je naplněn návrhem ploch krajiny pro zvýšení retenčních schopností území. 



ODŮVODNĚNÍ  Změna č. I Územního plánu  Pokojov 

 

 

53 

 

Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na 

strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.  

Vyhodnocení souladu: Jsou vytvořeny podmínky pro zachování retenčních schopností území 

vymezením ploch krajiny a umožněním jejich rozvoje. 

 

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování 

i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  

Vyhodnocení souladu: Jsou vytvořeny podmínky pro retenci srážkových vod v území stanovením 

intenzity využití stavebních pozemků včetně podílu zeleně na pozemcích. Nová výstavba pro 

bydlení bude řešena tak, aby dešťové vody byly přednostně zasakovány a zadržovány na 

příslušných pozemcích v souladu s platnými právními předpisy. 

 

Republiková priorita č. 26: 

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.  

Vyhodnocení souladu: V řešeném území není vyhlášeno záplavové území Q100 ani aktivní zóna 

záplavového území. 

 

Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 

vzniku povodňových škod. 

Vyhodnocení souladu: V řešeném území není vyhlášeno záplavové území Q100 ani aktivní zóna 

záplavového území. V řešeném území se nenachází poldry jako plochy určené k rozlivu povodní. 

Soulad s prioritou je naplněn návrhem ploch krajiny pro zvýšení retenčních schopností území. 

 

Republiková priorita č. 27: 

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a 

tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn stanovením koncepce dopravní a technické 

infrastruktury, koncepce občanského vybavení a koncepce veřejných prostranství s ohledem na 

navržené plochy. 

 

Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou 

přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře 

těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v 

oblastech se specifickými geografickými podmínkami.  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn zachováním sítě dopravní infrastruktury, 

stanovením dopravní koncepce a návrhem koncepce technické infrastruktury zejména 

v koridorech stávajících komunikací. 

 

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) 

k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu 

území investicemi ve prospěch územního rozvoje. 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn zohledněním územních požadavků 

nadmístních, vzájemně propojených ekonomických subjektů ze sféry dopravní, energetické a 

výrobní. 

 



ODŮVODNĚNÍ  Změna č. I Územního plánu  Pokojov 

 

 

54 

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i 

nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní 

dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 

přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského 

rozvoje ve všech regionech.  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn stanovením koncepce dopravní 

infrastruktury, která neobsahuje nadmístní záměry. 

 

Republiková priorita č. 28: 

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho 

řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou 

infrastrukturu. 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn celkovou urbanistickou koncepcí 

navrženého rozvoje, odůvodněného polohou řešeného území mimo rozvojové oblasti, osy a 

specifické oblasti. 

 

Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve 

spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn stanovením koncepce veřejné infrastruktury. 

Systém návesních komunikací a parků zvyšuje kvalitu veřejného prostoru, přispívá ke zvýšení 

pobytového komfortu v obci. Jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby se do způsobu realizace 

veřejných prostranství mohli zapojit obyvatelé, firmy či nevládní organizace tak, aby byly ve 

výsledku zohledněny potřeby všech skupin obyvatel. 

 

Republiková priorita č. 29: 

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn stanovením koncepce dopravní 

infrastruktury silniční DS zahrnující i dopravu cyklistickou a pěší. Jiný druh dopravy jako např. 

železniční, letecká nebo vodní se v řešeném území nevyskytuje. 

 

S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy 

veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, 

ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s 

požadavky na kvalitní životní prostředí. 

Vyhodnocení souladu: Systém hromadné dopravy zůstává v řešeném území zachován. 

 

Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat 

obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn vytvořením podmínek pro snížení migrace 

obyvatelstva při zachování dopravní dostupnosti a obslužnosti obce, pro rozvoj veřejné dopravní 

infrastruktury včetně systému pěších a cyklistických tras, pro ochranu a rozvoj prostupnosti sídla 

do krajiny. 

 

S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických 

cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn zachováním prostupnosti krajiny sítí 

polních a lesních cest, umožněním doplňovat účelové cesty pro zpřístupnění lesů a chatových 

lokalit. Síť polních cest může být souhrnně rozšířena v rámci komplexních pozemkových úprav. 



ODŮVODNĚNÍ  Změna č. I Územního plánu  Pokojov 

 

 

55 

Je navržen rozvoj zeleně rozptýlené tak, aby pohledově odstiňovala rekreační a výrobní areály a 

lemovala komunikace. 

 

Republiková priorita č. 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.  

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn zohledněním systému zásobování vodou, 

založeném na dálkovém vodovodním přivaděči a místním vodovodu, který je navržen k rozšíření 

formou vodovodních přípojek v rámci využití vymezených ploch s rozdílným způsobem využití. 

Dále je soulad s prioritou naplněn návrhem koncepce odkanalizování obce, vytvářející podmínky 

pro vybudování veřejné kanalizační sítě svedené do navržené čistírny odpadních vod na 

jihovýchodě obce. 

 

Republiková priorita č. 31: 

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z 

obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů 

a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.  

Vyhodnocení souladu: Využívání přírodních zdrojů v území není řešením omezeno. 

 

Republiková priorita č. 32: 

Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných 

městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a 

účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je naplněn návrhem přestavby areálu zemědělské 

výroby při silnici II/388 na plochu smíšenou obytnou SO, která umožňuje polyfunkční využití a 

intenzifikaci zastavěného území. 

 

 

Zásady územního rozvoje kraje Vysočina byly vydány dne 16.9.2008 Zastupitelstvem kraje 

Vysočina. Dne 8.10.2012 byla vydána jejich aktualizace č. 1 s dnem nabytí účinnosti 

23.10.2012. Dle Zásad územního rozvoje kraje Vysočina řešené území neleží v rozvojové 

oblasti, rozvojové ose ani specifické oblasti krajského významu, nejsou v něm vymezeny plochy 

ani koridory nadmístního významu, nejsou v něm vymezeny veřejně prospěšné stavby ani 

opatření nadmístního významu, nejsou v něm vymezeny plochy ani koridory k prověření územní 

studií nadmístního významu. Územní plán Pokojov včetně změny č. I. respektuje obecně platné 

priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území: 

 

Krajská priorita č. 1: 

Vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj založený na zajištění příznivého životního prostředí, 

stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel. 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je zajištěn vytvořením podmínek pro intenzifikaci 

zastavěného území, podmínek pro ochranu urbanistických hodnot území (zejména umožnění 

regulace prostorového uspořádání s ohledem na charakter sídla a strukturu jeho zástavby), 

podmínek pro ochranu civilizačních hodnot území, podmínek pro ochranu kulturních hodnot 

území (nemovité kulturní památky), podmínek pro zlepšení životních podmínek, podmínek pro 

rozvoj volnočasových aktivit, podmínek pro rozvoj sítě cyklistických stezek, podmínek pro 

zajištění kvality hygieny prostředí, podmínek pro realizaci veřejně prospěšných staveb a 
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opatření, podmínek pro zachování, obnovu, doplňování a zakládání prvků ÚSES, ochranu 

zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

 

Krajská priorita č. 2: 

Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v 

Politice územního rozvoje z roku 2008 (včetně její aktualizace č. 1) a současně vymezených v 

Zásadách územního rozvoje kraje Vysočina. 

Vyhodnocení souladu: Záměry tohoto druhu se v řešeném území nevyskytují. 

 

Krajská priorita č. 3: 

Vytvářet podmínky pro přeměnu a hospodářský rozvoj v obcích s rozšířenou působností Třebíč a 

Bystřice nad Pernštejnem. Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající 

dopravní a technické infrastruktury. 

Vyhodnocení souladu: Priorita se netýká řešeného území. 

 

 Krajská priorita č. 4: 

Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené 

na městech Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou. 

Vyhodnocení souladu: Navržený urbanistický rozvoj přispívá k posílení pozice obce Pokojov 

mezi ostatními sídly polycentrické struktury kraje Vysočina. 

 

 Podporovat funkční vztahy mezi městy a venkovským osídlením. 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je zajištěn stanovením urbanistické koncepce včetně 

koncepce veřejné infrastruktury, umožňující budoucí rozvoj území. Obytná zástavba, vymezená 

zejména v rámci ploch bydlení BR a ploch smíšených obytných SO, vytváří podmínky pro 

zachování venkovského rázu osídlení. K zachování rázu místního prostředí a architektury 

přispívají obecné požadavky na nové stavby, stanovené v podmínkách pro využití ploch 

s rozdílným způsobem využití. 

 

Krajská priorita č. 5: 

Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování a realizaci potřebných staveb a opatření pro 

zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti. 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je zajištěn umožněním rozvoje systému místních a 

účelových komunikací, stezek pro chodce a cyklisty. 

 

Krajská priorita č. 6: 

Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, které posilují vztah 

obyvatelstva k území. Činit tak: 

a) zachováním a obnovou rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je zajištěn vyhodnocením a návrhem rozvoje 

ploch krajiny, vymezením ÚSES a vyznačením limitů využití území ve výkrese 01. 

Koordinační výkres (zejména lesů a vodních ploch a toků jako významných krajinných 

prvků ze zákona včetně vzdálenosti 50m od okraje lesa); dále též vytvořením podmínek 

pro intenzifikaci zastavěného území, podmínek pro regulaci prostorového uspořádání s 

ohledem na charakter sídla a strukturu jeho zástavby, podmínek pro rozvoj 

volnočasových aktivit a podmínek pro rozvoj sítě cyklistických stezek. 
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b) minimalizací záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahů do pozemků ur-

čených k plnění funkcí lesa 

Vyhodnocení souladu: Z důvodu rozložení půd v řešeném území se navržené záměry na-

cházejí na zemědělských půdách vyšší třídy ochrany. Většina řešeného území se rozkládá 

na zemědělských půdách I. a II. třídy ochrany, proto nebylo možné nalézt pro záměry, si-

tuované v návaznosti na zastavěné území, jiné umístění. 

 

c) ochranou pozitivních znaků utvářejících území a lokality s vysokou hodnotou krajinného 

rázu a území, v nichž se pozitivní působení znaků krajinného rázu vizuálně a funkčně 

uplatňuje 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je zajištěn stanovením podmínek prostorového 

uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu v rámci podmínek pro využi-

tí ploch s rozdílným způsobem využití. Dále je soulad s prioritou zajištěn naplněn vyme-

zením obytných ploch jako ploch bydlení BR a ploch smíšených obytných SO, vytvářejí-

cích podmínky pro zachování venkovského rázu sídla a tím nenarušení krajinného rázu 

území. 

 

d) ochranou kvality životního prostředí, včetně ochrany kvality podzemních a povrchových 

vod 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je zajištěn umožněním rozvoje systému odvádě-

ní a čištění odpadních vod. 

 

e) snižováním potenciálních rizik a přírodních katastrof v území a zvyšováním přirozené re-

tence srážkových vod 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je zajištěn zohledněním limitů využití území, 

návrhem opatření ke zvyšování retenčních schopností území a stanovením obecné pod-

mínky: „V urbanizovaném území, zvláště pak v zastavitelných plochách, uvádět dešťové 

vody v maximální míře do vsaku či řešit zadržení dešťových vod jiným způsobem.“ 

 

f) zachováním a citlivým doplněním výrazu sídel s cílem nenarušovat cenné městské i ven-

kovské urbanistické struktury a omezením fragmentace krajiny 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je zajištěn vymezením ploch s rozdílným 

způsobem využití, jejichž podmínky využití přispívají k zachování rázu venkovského 

prostředí, tj. zejména ploch bydlení BR a ploch smíšených obytných SO, ploch výroby 

zemědělské VZ a drobné VD a zamezení zřizování staveb a zařízení, které svým 

provozováním a technickým zařízením narušují hlavní využití, zejména nové stavby, které 

by přesahovaly výšku nejvyšších stávajících staveb, nové stavby, které by měly negativní 

vliv na charakter a ráz okolní zástavby a krajiny, atd. Dále je soulad s prioritou zajištěn 

intenzifikací zastavěného území, návrhem zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné 

území, zachováním kompaktního půdorysu sídla a minimalizací nových navržených 

komunikací či dopravních přeložek, které by způsobily další fragmentaci krajiny. 

 

Krajská priorita č. 7: 

Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností v území s ohledem 

na: 

a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistic-

ká a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných 

prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a 

zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je zajištěn vytvořením podmínek pro 

urbanistický rozvoj sídla zajišťující rozvoj území ve všech třech pilířích udržitelného 
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rozvoje; umožněním rozvoje ploch veřejných prostranství VP, jejichž přípustným využitím 

je veřejná zeleň; vymezením a umožněním rozvoje silničního a komunikačního systému 

území, dále též umožněním rozvoje občanského vybavení a systému odkanalizování obce 

včetně navržené plochy pro umístění čistírny odpadních vod; zachováním prostupnosti 

krajiny sítí polních a lesních cest, prostupnosti krajiny pro zvěř, umožněním rozvoje 

stezek pro chodce a cyklisty; vymezením ÚSES. 

 

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické ce-

listvosti sídel a v souvislosti s tím zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v za-

stavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v 

sídlech před výstavbou ve volné krajině 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je zajištěn zachováním kompaktního půdorysu 

sídla, návrhem zastavitelných ploch v nevyužívaných prolukách uvnitř i vně zastavěného 

území a vymezením ploch vhodných k přestavbě. 

 

c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace včetně rozšiřování sítě 

pěších a cyklistických tras 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je zajištěn vymezením stabilizovaných ploch 

rekreace a umožněním rozvoje stezek pro chodce a cyklisty. 

 

d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzku-

mu, strategických služeb (znalostní ekonomika) 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je zajištěn umožněním zřizovat terciérní a 

kvartérní služby v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, tj. 

v plochách občanského vybavení O (přípustné věda a výzkum, sociální, zdravotní a jiné 

služby), plochách smíšených obytných SO (přípustné nerušící služby venkovského 

charakteru) a plochách výroby drobné VD (přípustné služby podnikatelského sektoru). 

Jsou vytvořeny podmínky pro možnost čerpání finančních prostředků z dotačních 

programů vymezením veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. 

 

e) uplatnění mimoprodukční funkce zemědělské krajiny, tedy zajistit účelné členění pozem-

kové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících 

ekologickou stabilitu krajiny, pozitivně působících na vzhled krajiny a eliminujících 

erozní poškození 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je zajištěn vymezením ploch krajiny a ÚSES 

v hlavním a koordinačním výkrese, návrhem opatření ke zvyšování retenčních schopností 

území a umožněním realizace protierozních opatření v rámci zatravněných ploch. 

 

f) uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech s cílem 

umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území 

Vyhodnocení souladu: Přestože řešené území není rekreačně atraktivní oblastí 

s významným rekreačním využíváním lesů, je priorita naplněna zachováním 

mimoprodukční funkce těchto lesů, tj. nemění se a zůstává zachována prostupnost krajiny 

sítí polních a lesních cest, je umožněn rozvoj stezek pro chodce a cyklisty, nemění se a 

zůstává zachována prostupnost krajiny pro zvěř. Dále je soulad s prioritou naplněn 

návrhem opatření ke zvyšování retenčních schopností území. 
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g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, likvidace odpadních vod a 

soustav zásobování vodou a energiemi včetně využívání energie z alternativních zdrojů a 

na využití surovinových zdrojů pro výstavbu s cílem zabezpečit podmínky pro hospodář-

ský rozvoj a pro stabilizaci hospodářských činností 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je zajištěn stanovením koncepce veřejné 

infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování. Hospodářský rozvoj obce je zajištěn 

a ekonomický pilíř udržitelného rozvoje je posílen návrhem ploch výroby, dostupných ze 

stávající dopravní sítě včetně jejího rozšíření a zásobovaných energiemi ze sítě technické 

infrastruktury. 

 

Krajská priorita č. 8: 

Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech při zachování 

požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území specifických oblastí takové 

formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí 

zachování jeho hodnot. 

Vyhodnocení souladu: Řešené území se nenachází ve specifické oblasti. Priorita je bez vlivu na 

územní plán. 

 

Krajská priorita č. 9: 

Podporovat zlepšení vazeb částí území s územím sousedních krajů s cílem optimalizovat 

dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje (odstraňování administrativních bariér). 

Vyhodnocení souladu: Soulad s prioritou je zajištěn koordinací systému dopravní a technické 

infrastruktury a ÚSES se systémy v okolních obcích. V řešeném území se nenacházejí nadmístní 

záměry, vymezené v Zásadách územního rozvoje kraje Vysočina. 

 

Krajská priorita č. 9a: 

Koordinovat návrh na rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany s ostatními aktivitami v území s 

ohledem na zajištění udržitelného rozvoje území a s územně plánovacími dokumentacemi obcí 

sousedního Jihomoravského kraje. 

Vyhodnocení souladu: Priorita nemá přímý vliv na řešené území, obec Dukovany se nenachází 

v blízkém okolí obce Pokojov. 

 

 

Jsou naplněny zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území, které Zásady 

územního rozvoje kraje Vysočina stanovují pro krajinu rybniční: 

 

Zásada a): 

Zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků. 

Vyhodnocení souladu: Zásada je naplněna vyhodnocením dopadu navržených ploch na 

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Zábor zemědělského půdního 

fondu je kompenzován návrhem ploch zemědělských – trvalých travních porostů ZL a zahrad a 

sadů ZZ. 

 

Zásada b): 

Zabezpečit ekologicky únosné formy hospodaření na rybnících. 

Vyhodnocení souladu: Zásada je naplněna stanovením činností a zařízení, které negativně 

ovlivňují kvalitu a čistotu vod a vodní režim v území, jako nepřípustné využití ploch vodních a 

vodohospodářských VH. 
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Zásada c): 

Eliminovat riziko ohrožení kvality vod. 

Vyhodnocení souladu: Zásada je naplněna návrhem koncepce odkanalizování obce, vytvářející 

podmínky pro vybudování veřejné kanalizační sítě svedené do navržené čistírny odpadních vod 

na jihovýchodě obce. 

 

Zásada d): 

Respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově 

vhodnými stavbami. 

Vyhodnocení souladu: Zásada je naplněna respektováním rostlého půdorysu sídla, jeho 

výškového uspořádání a nemovité kulturní památky jako limitu využití území. Urbanistický 

rozvoj sídla je koncipován tak, aby vhodně dotvářel a intenzifikoval jeho kompaktní tvar. 

 

Zásada e): 

Rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a 

intenzifikaci chatových lokalit. 

Vyhodnocení souladu: Zásada je naplněna vymezením stabilizovaných ploch rekreace rodinné 

RR a hromadné RH a neumožněním jejich dalšího rozvoje. Pobytové formy rekreace lze 

podmíněně připustit ve stávajících stavbách nevhodných k trvalému bydlení či jiným souvisejícím 

účelům v rámci využití ploch bydlení BR a ploch smíšených obytných SO. 

 

Zásada f): 

Chránit mokřadní a luční ekosystémy. 

Vyhodnocení souladu: Zásada je naplněna umožněním rozvoje ploch vodních a 

vodohospodářských VH a ploch zemědělských – trvalých travních porostů ZL. Dále je zásada 

naplněna respektováním niv jako významných krajinných prvků ze zákona. V neposlední řadě je 

zásada naplněna vymezením prvků ÚSES. 

 

Zásada g): 

Chránit a rozšiřovat doprovodnou zeleň rybníků. 

Vyhodnocení souladu: Zásada je naplněna vymezením a umožněním rozvoje ploch vodních a 

vodohospodářských VH a stanovením podmínek jejich využití, kdy břehová vegetace se podílí na 

jejich ekologickém a estetickém významu pro utváření krajinného rázu území. Dále je zásada 

naplněna vymezením a umožněním rozvoje ploch zemědělských – trvalých travních porostů ZL, 

v jejichž rámci je přípustná výsadba rozptýlené zeleně při vodotečích a rybnících. 

 

Zásada h): 

Podporovat retenční funkce krajiny. 

Vyhodnocení souladu: Zásada je naplněna umožněním rozvoje ploch krajiny a tím i zvýšení 

retenčních schopností území. 

 

 

Jsou naplněny zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území, které Zásady 

územního rozvoje kraje Vysočina stanovují pro krajinu lesozemědělskou ostatní: 
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Zásada a): 

Zachovat v nejvyšší možné míře stávající využívání lesních a zemědělských pozemků. 

Vyhodnocení souladu: Zásada je naplněna vyhodnocením dopadu navržených ploch na 

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Zábor zemědělského půdního 

fondu je kompenzován návrhem ploch zemědělských – trvalých travních porostů ZL a zahrad a 

sadů ZZ. 

 

Zásada b): 

Respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově 

vhodnými stavbami. 

Vyhodnocení souladu: Zásada je naplněna respektováním stávající venkovské zástavby tvořené 

venkovskými sídly a usedlostmi s hospodářským zázemím, obslužnou sférou a drobnou a 

řemeslnou výrobní činností. Rozvoj této zástavby je umožněn pouze v návaznosti na stabilizované 

plochy téhož využití. 

 

Zásada c): 

Zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně, zvýšením 

podílu zahrad, trvalých travních porostů apod. 

Vyhodnocení souladu: Zásada je naplněna umožněním realizace soukromé a jiné zeleně 

v plochách BR, RR, SO, vyhrazené zeleně v plochách RH, veřejné zeleně v plochách VP, 

doprovodné a izolační zeleně v plochách DS, ZI, izolační a vnitroareálové zeleně v plochách VZ, 

VD, rozptýlené zeleně v plochách ZO, ZL a stanovením koeficientu zeleně v rámci podmínek 

prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu. Dále je zásada naplněna 

vymezením a umožněním rozvoje ploch zemědělských – trvalých travních porostů ZL a zahrad a 

sadů ZZ. 

 

 

Je naplněna zásada chránit a rozvíjet následující charakteristické znaky krajiny, které Zásady 

územního rozvoje kraje Vysočina stanovují ve všech oblastech krajinného rázu: 

a) typický reliéf v makro i mezo měřítku 

Vyhodnocení souladu: Soulad se zásadou je zajištěn stanovením podmínek prostorového 

uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

 

b) typická struktura kulturní krajiny včetně stop tradičních způsobů hospodaření 

Vyhodnocení souladu: Soulad se zásadou je zajištěn stanovením výškové regulace zá-

stavby a koeficientů zastavění. Tradiční způsoby hospodaření nejsou omezeny. 

 

c) přírodní složky krajiny, charakter zalesnění, lesní okraje, vzorek drobných ploch a linií 

zeleně apod. 

Vyhodnocení souladu: Soulad se zásadou je zajištěn vyznačením limitů využití území, 

zejména významných krajinných prvků ze zákona (lesy, vodní plochy a toky, vzdálenost 

50m od okraje lesa), v koordinačním výkrese, vymezením ploch krajiny, rozptýlené zeleně 

a ÚSES. 

 

d) historické krajinářské úpravy 

Vyhodnocení souladu: Soulad se zásadou je zajištěn, historické krajinářské úpravy 

nejsou dotčeny. 
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e) hydrografický systém včetně typického charakteru údolí daného jak jeho morfologií, tak 

historickým využitím toku 

Vyhodnocení souladu: Soulad se zásadou je zajištěn respektováním vodních ploch a toků 

jako významných krajinných prvků ze zákona. 

 

f) typické kulturní dominanty v krajinné scéně a to včetně typické siluety 

Vyhodnocení souladu: Soulad se zásadou je zajištěn respektováním ploch krajiny a 

umožněním rozvoje sídla pouze v návaznosti na zastavěné území. 

 

g) sídelní struktura 

Vyhodnocení souladu: Soulad se zásadou je zajištěn respektováním stávající venkovské 

zástavby tvořené venkovskými sídly a usedlostmi s hospodářským zázemím, obslužnou 

sférou a přípustnou výrobní činností. 

 

h) urbanistická struktura sídel 

Vyhodnocení souladu: Soulad se zásadou je zajištěn respektováním urbanistického tvaru 

sídla, které se v minulosti rozvíjelo podél silnice III/3881, ze severu omezila jeho územní 

rozvoj dopravní bariéra silnice II/388 a ze západu vodní plochy včetně rybníku Most. 

 

i) měřítko a hmota tradiční architektury 

Vyhodnocení souladu: Soulad se zásadou je zajištěn omezením výšky zejména nových 

staveb pro bydlení a zamezením negativního vlivu nových staveb pro výrobu a skladování 

na charakter a ráz okolní zástavby a krajiny. Dále je soulad se zásadou zajištěn 

omezením vzniku nových staveb pro rekreaci. 

 

j) typické siluety sídel a charakter okrajů obcí s cennou architekturou, urbanistickou struk-

turou a cennou lidovou architekturou 

Vyhodnocení souladu: Soulad se zásadou je zajištěn zachováním kompaktního tvaru 

sídla, návrhem využití proluk ve stávající zástavbě a omezením výšky nových staveb. 

 

 

Jsou naplněny specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území, které 

Zásady územního rozvoje kraje Vysočina stanovují pro oblast krajinného rázu Žďársko - 

Bohdalovsko: 

 

Specifická zásada a): 

Neumisťovat výškové stavby v prostorech, ze kterých se budou vizuálně uplatňovat ve 

vymezených územích přírodního parku Bohdalovsko a CHKO Žďárské vrchy a ve vyvýšených 

prostorech Arnoleckých hor, nebo do území, v nichž budou v kontrastu se stávajícími 

dominantami kostelních věží. 

Vyhodnocení souladu: Zásada je naplněna stanovením obecných podmínek platných pro využití 

veškerých ploch s rozdílným způsobem využití v území. 
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Specifická zásada b): 

Zajistit ochranu širšího krajinného rámce významné památky poutního kostela na Zelené 

hoře. 

Vyhodnocení souladu: Zásada je naplněna stanovením obecných podmínek platných pro využití 

veškerých ploch s rozdílným způsobem využití v území. 

 

 

3. Soulad změny č. I územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s poža-

davky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 

ochranu nezastavěného území 

Změna č. I. Územního plánu Pokojov je v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle § 18 

a § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování: 

 

Cíl č. 1: 

Vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 

vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území, uspokojující potřeby současné generace a neohrožující podmínky 

života generací budoucích. 

Vyhodnocení souladu: Jsou vytvořeny podmínky pro posílení všech tří pilířů udržitelného rozvoje 

území. Stabilita environmentálního pilíře je zajištěna řešením systému odkanalizování obce, 

ochranou hygieny prostředí, rozvojem příznivého životního prostředí a krajiny. Stabilita 

ekonomického pilíře je zajištěna umožněním obnovy a rozvoje dopravního a technického 

vybavení, podporou podnikání v navržených plochách výroby a služeb, vymezením ploch a 

stanovením podmínek jejich využití za účelem podpory rekreace a cestovního ruchu. Stabilita 

sociálního pilíře je zajištěna vytvořením podmínek pro snížení migrace obyvatelstva, přílivu 

mladých rodin s dětmi, rozvojem veřejné infrastruktury včetně veřejných prostranství a zeleně na 

veřejných prostranstvích pro umožnění setkávání obyvatel, umožněním rozvoje volnočasových 

sportovně-relaxačních a rekreačních aktivit. 

 

Cíl č. 2: 

Zajišťovat předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 

účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 

veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Sledovat za tím účelem společenský a 

hospodářský potenciál rozvoje. 

Vyhodnocení souladu: Cíl je naplněn snížením hrozeb, posílením slabých stránek a využitím 

příležitostí a stránek silných. Jsou vytvořeny podmínky pro: 

- intenzifikaci zastavěného území a urbanizaci v přímé návaznosti na něj 

- snížení rizika nevhodné zástavby v krajině 

- umožnění rozvoje bydlení venkovského charakteru za účelem zachování rázu venkovské 

krajiny 

- oddělení navrženého areálu zemědělské výroby od obytné zástavby izolační zelení 

- návrhem přestavby stávajícího areálu zemědělské výroby 

- stanovení podmínek ochrany krajinného rázu za účelem snížení rizika poškození krajiny 

- realizaci ploch pro zvyšování retenčních schopností území 

- zachování a rozvoji biodiverzity území vymezením prvků ÚSES 

- vytvoření podmínek pro realizaci odkanalizování území 
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Cíl č. 3: 

Koordinovat veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující 

rozvoj území a konkretizovat ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních 

předpisů. 

Vyhodnocení souladu: Cíl je naplněn zohledněním požadavků soukromých subjektů i veřejných 

organizací, zohledněním návsi jako nejvýznamnějšího veřejného prostranství v obci a vymezením 

veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací ve výkrese N3 Veřejně prospěšné stavby a 

opatření, asanace. 

 

Cíl č. 4: 

Chránit a rozvíjet ve veřejném zájmu přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Chránit přitom krajinu jako 

podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 

Vyhodnocení souladu: Cíl je naplněn zohledněním nemovité kulturní památky a území 

s archeologickými nálezy jako limitů využití území podléhajících zásadám památkové ochrany. 

Cíl je naplněn stanovením koncepce veřejné infrastruktury. Cíl je dále naplněn zajištěním 

ochrany rázu okolní zástavby a krajiny, umožněním zachování její ekologicko-stabilizační funkce 

a kladných kulturních dominant. Dále je cíl naplněn ochranou přirozené dřevinné skladby a 

přírodního okolí rybníků. 

 

S ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat 

ochranu nezastavěného území. 

Vyhodnocení souladu: Cíl je naplněn intenzifikací zastavěného území, vymezením ploch 

podmíněných zpracováním územní studie a návrhem ostatních nových ploch v přímé návaznosti 

na zastavěné území. Cíl je naplněn ochranou krajiny před rizikem nevhodné zástavby. 

 

Vymezovat zastavitelné plochy s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného 

území. 

Vyhodnocení souladu: Cíl je naplněn umožněním rozvoje s ohledem na polohu a urbanistické 

měřítko obce. 

 

 Cíl č. 5: 

Umisťovat v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem stavby, zařízení, a jiná opatření 

pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a 

krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí 

ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická 

opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, 

například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. 

Vyhodnocení souladu: Cíl je naplněn, stavby, zařízení a jiná opatření uvedená v § 18 odst. 5 

stavebního zákona nejsou výslovně vyloučeny. 

 

Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí 

včetně oplocení umisťovat v nezastavěném území v případech, pokud je územně plánovací 

dokumentace výslovně nevylučuje. 

Vyhodnocení souladu: Cíl je naplněn, stavby, zařízení a jiná opatření uvedená v § 18 stavebního 

zákona, včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí (zejména oplocení), nejsou výslovně 

vyloučeny. 
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Cíl č. 6: 

Výjimečně umisťovat v nezastavěném území technickou infrastrukturu způsobem, který 

neznemožní jejich dosavadní užívání. 

Vyhodnocení souladu: Cíl je naplněn, související technickou infrastrukturu je možné realizovat 

v rámci přípustného využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

 

Úkol č. 1: 

Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. 

Vyhodnocení souladu: Úkol je naplněn, hodnoty území jsou zohledněny vymezením ploch 

s rozdílným způsobem využití, vymezením systému ÚSES a koordinací řešení s limity využití 

území, zakreslenými ve výkrese O1 Koordinační výkres. Dále je úkol naplněn vyhodnocením 

předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Úkol je naplněn vymezením ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury a jejich 

odůvodněním pomocí bodů a linií v doplňujících výkresech O4, O5, O6. 

 

Úkol č. 2: 

Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 

podmínky území. 

Vyhodnocení souladu: Úkol je naplněn návrhem urbanistické koncepce včetně stanovení 

koncepce veřejné infrastruktury, jejich koordinací s limity využití území a odůvodněním 

navržených ploch v textové části odůvodnění. 

 

Úkol č. 3: 

Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 

problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 

území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. 

Vyhodnocení souladu: Úkol je naplněn vyhodnocením stávajícího stavu řešeného území a 

návrhem jeho rozvoje s ohledem na potenciál a polohu území. Řešené území bylo pojednáno 

vymezením ploch a koridorů a stanovením obecných podmínek využití území, podmínek pro 

využití ploch a koridorů, podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany 

krajinného rázu, které zohledňují specifika řešeného území i jeho širších vazeb včetně širšího 

krajinného rámce. 

 

Úkol č. 4: 

Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 

uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb. 

Vyhodnocení souladu: Úkol je naplněn stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití, podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany 

krajinného rázu, které zohledňují specifika řešeného území i jeho širších vazeb včetně širšího 

krajinného rámce. 

 

Úkol č. 5: 

Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 

staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. 

Vyhodnocení souladu: Úkol je naplněn stanovením výškové regulace zástavby, charakteru a 

struktury zástavby, rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity využití 

stavebních pozemků vybraných ploch s rozdílným způsobem využití. 
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Úkol č. 6: 

Stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci). 

Vyhodnocení souladu: Etapizace nebyla s ohledem na malou velikost obce a rozsah navržených 

záměrů stanovena. 

 

Úkol č. 7: 

Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 

odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem. 

Vyhodnocení souladu: Úkol je naplněn eliminací samovolného zakládání skládek odpadu, 

umožněním zavedení řízeného odpadového hospodářství a řešením rizik plynoucích 

z potenciálních přírodních katastrof. 

 

Úkol č. 8: 

Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn. 

Vyhodnocení souladu: Úkol je naplněn vymezením ploch výroby a ploch smíšených obytných pro 

podporu podnikání ekonomických subjektů a zvyšování počtu pracovních míst. Úkol je naplněn 

vymezením ploch dopravního a technického vybavení pro podporu zásobovací a vývozní dopravy 

a zásobování energiemi. Úkol je naplněn vymezením ploch bydlení a ploch občanského vybavení 

pro podporu zvýšení počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva. Úkol je naplněn vymezením ploch 

rekreace a umožněním rozšiřování sítě cyklistických stezek pro podporu rozvoje cestovního 

ruchu. 

 

Úkol č. 9: 

Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení. 

Vyhodnocení souladu: Úkol je naplněn vytvářením podmínek pro demografický rozvoj, posílení 

soudržnosti společenství obyvatel a umožnění relaxace v příznivém životním prostředí. 

 

Úkol č. 10: 

Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 

rozpočtů na změny v území. 

Vyhodnocení souladu: Úkol je naplněn vymezením veřejně prospěšných staveb a opatření. 

Vymezením stabilizovaných a navržených ploch - zejména ploch rekreace, výroby, ploch veřejné 

infrastruktury a ploch krajiny - jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj investic a čerpání finančních 

prostředků z dotačních programů. 

 

Úkol č. 11: 

Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany. 

Vyhodnocení souladu: Úkol je naplněn stanovením principů civilní ochrany obyvatelstva. 

 

Úkol č. 12: 

Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. 

Vyhodnocení souladu: Plochy asanace pro ozdravění území, rekonstrukční ani rekultivační 

zásahy nebyly navrženy. 
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Úkol č. 13: 

Vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními 

vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis 

nestanoví jinak. 

Vyhodnocení souladu: Záměry s negativními vlivy nebyly navrženy. Kompenzační opatření 

nebylo potřeba navrhnout. 

 

Úkol č. 14: 

Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů. 

Vyhodnocení souladu: Není omezeno využívání přírodních zdrojů v území. 

 

Úkol č. 15: 

Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 

památkové péče. 

Vyhodnocení souladu: Úkol je naplněn, odborné znalosti byly využity při vyhodnocení aktuálních 

hodnot a limitů využití území, stanovení urbanistické koncepce a odůvodnění navržených záměrů. 

 

Úkol č. 16: 

Posoudit vlivy politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na 

udržitelný rozvoj území. Pro účely tohoto posouzení zpracovat vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi 

stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu 

nebo ptačí oblast. 

Vyhodnocení souladu: Dotčený orgán ve svém stanovisku ke Zprávě o uplatňování Územního 

plánu Pokojov nepožadoval vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro účely změny č. I. 

zpracovat. 

 

 

V úplné aktualizaci č. 2 Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Žďár 

nad Sázavou bylo řešené území zařazeno do kategorie 3b – obec s rozvinutým hospodářským 

pilířem a slabými pilíři environmentálním a sociálním. 

V úplné aktualizaci č. 3 Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Žďár 

nad Sázavou bylo řešené území zařazeno do kategorie 4 – všechny pilíře slabé z důvodu pouze 

částečné funkčnosti zemědělského areálu. 

Územní plán Pokojov včetně změny č. I. vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný roz-

voj území posílením všech tří pilířů udržitelného rozvoje: 

 

Environmentální pilíř: 

 nejsou navrženy skládky odpadu a jsou vytvořeny podmínky pro likvidaci odpadu stávajícím 

způsobem v souladu s obecní vyhláškou 

 jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj systému zásobování pitnou vodou, systému 

odkanalizování a čištění odpadních vod 

 je navržen rozvoj ploch krajiny včetně zvýšení retenčních schopností území a vymezení 

systému ÚSES 

 je zajištěna ochrana přírodních hodnot formou zohlednění limitů využití území 
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Ekonomický pilíř: 

 je navržena přestavba stávajícího areálu zemědělské výroby při silnici II/388 na plochu 

smíšenou obytnou SO, jež umožní polyfunkční využití areálu a intenzifikaci zastavěného 

území 

 je navržen nový zemědělský areál (zastavitelná plocha č. 11 v platném ÚP) a je umožněn 

rozvoj ploch výroby, který přispěje k zajištění zvýšení počtu pracovních míst 

 je umožněn rozvoj služeb a podnikání v plochách smíšených obytných a plochách 

občanského vybavení 

 je navržen rozvoj systému dopravní infrastruktury včetně stezky pro chodce a cyklisty 

 

Sociální pilíř: 

 jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj bydlení, občanského vybavení a zatraktivnění 

tradičního venkovského prostředí 

 jsou vytvořeny podmínky pro rozšíření nabídky volnočasových aktivit zejména 

v navržených plochách občanského vybavení pro tělovýchovu a sport Ot 

 je umožněn rozvoj veřejných prostranství 

 je zachována prostupnost ploch krajiny 

 

 

4.  Soulad změny č. I územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho provádě-

cích právních předpisů 

Územní plán Pokojov je uveden změnou č. I do souladu s platnými právními předpisy. 

Jedná se o uvedení vybraných zásadních terminologických výrazů do souladu se stavebním 

zákonem po novele – např. „plochy přestavby“ místo původního termínu „přestavbové plochy“, 

„plochy a koridory s možností uplatnění předkupního práva“ místo původního termínu „plochy a 

koridory, na které se vztahuje předkupní právo“, „nemovitá kulturní památka“ místo původního 

termínu „kulturní památka“. 

Textová část je uvedena do souladu s §43 odst. 3 stavebního zákona po novele, dle kterého 

územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo 

územním rozhodnutím. 

Textová část je doplněna o stanovení podmínek využití nezastavěného území v souladu s 

§18 odst. 5 stavebního zákona po novele. 

Je prověřena aktuálnost veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, 

které vymezil platný územní plán; a jejich vymezení včetně způsobu omezení vlastnických práv 

a vymezení předkupního práva je uvedeno do souladu se stavebním zákonem po novele. 

Do souladu s přílohou č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb. po novele jsou uvedeny názvy kapitol 

textové části včetně doplnění nových kapitol. 

Do souladu s přílohou č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb. po novele jsou uvedeny podmínky 

prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu nahrazením kategorií 

„koeficient zastavění“ a „koeficient zeleně“ kategoriemi „výšková regulace zástavby“, 

„charakter a struktura zástavby“, „rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků“, 

„intenzita využití stavebních pozemků“. 
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5. Soulad územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky do-

tčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení roz-

porů 

 

Odůvodnění zpracovatele: 

Soulad s vyhodnocením výsledků společného jednání o návrhu změny č. I Územního plánu 

Pokojov (spisová značka 66730/2015/MUZR, RUP/37/15/DF, ze dne 21.12.2015) byl splněn 

následujícím způsobem. 

Na základě nesouhlasného stanoviska KrÚ OŽPZ, orgánu ochrany ZPF, ze dne 23.11.2015 

k zastavitelné ploše I/23 v návrhu Změny č. I ÚP Pokojov a na základě konzultace s orgánem 

ochrany ZPF ze dne 14.12.2015 požadujeme upravit výměry zastavitelných ploch smíšených 

obytných č. 1 a č. 8 v platném ÚP Pokojov. Požadujeme zmenšit rozsah ploch č. 1 a č. 8 na pů-

dách v I. třídě ochrany půdy tak, aby toto snížení výměr vykompenzovalo rozsah nové zastavi-

telné plochy č. I/23 v návrhu Změny č. I ÚP Pokojov. 

Požadavek je splněn úpravou příslušných ploch tak, aby byla zajištěna požadovaná kompen-

zace. Úprava spočívala v návrhu ploch I/28, I/29, I/30 a I/31 zahrad a sadů ZZ, které budou 

kompenzovat navrženou plochu I/23 z hlediska záborů zemědělského půdního fondu. 

Požadujeme zapracovat regulativy uvedené ve stanovisku Ministerstva obrany ze dne 

23.10.2015 do textové části odůvodnění ÚP Pokojov, kapitoly 5.2. Ochrana a bezpečnost státu, 

požární ochrana. 

Požadavek je splněn zopakováním textu, obsaženého v kapitole 11.3. Limity využití území, 

také v kapitole 11.4. Ochrana a bezpečnost státu, požární ochrana, ochrana obyvatelstva, krizo-

vé a havarijní plánování. 

Na základě připomínek vlastníků pozemků v návrhu změny č. I územního plánu Pokojov 

v textové a grafické části vyřadit tato veřejně prospěšná opatření: WU1, WU2, WU3, WR1, 

WR5 a WR6. 

Požadavek je splněn, požadované plochy byly z veřejně prospěšných opatření vypuštěny. 

Na základě připomínek vlastníků pozemků bude v návrhu změny č. I územního plánu Poko-

jov v textové a grafické části vyřazena veřejně prospěšná stavba WD1 – polní cesta k.ú. Pokojov 

a VPS - WT2 – malá vodní elektrárna k.ú. Pokojov. 

Požadavek je splněn, požadované plochy byly z veřejně prospěšných staveb vypuštěny. 

Na základě připomínek vlastníků pozemků nebude zřizováno předkupní právo pro VPS - 

WT2 – malá vodní elektrárna, WT1 – čistírna odpadních vod, pro občanské vybavení V-PO1 – 

výstavba hřiště a pro veřejná prostranství V-PP1, V-PP2 a V-PP3. 

Požadavek je splněn, požadované plochy byly z předkupního práva vypuštěny. 

V návrhu Změny č. I ÚP Pokojov bude na základě připomínky č. 24 (ing. Augustin) ke spo-

lečnému jednání vypuštěna plocha přestavby č. 5 – technické infrastruktury, el. energie pro vý-

stavbu malé vodní elektrárny (MVE) na pozemcích p.č. 39/2, 768/1 k.ú. Pokojov. V odůvodnění 

Změny č. I ÚP Pokojov, v kapitole č. 12 (vyhodnocení splnění požadavků zadání), bude zdůvod-

něno doplnění vyřazení plochy přestavby č. 5 z ÚP Pokojov. Dle vlastníka pozemků je MVE 

vzhledem k velmi vysoké finanční náročnosti nerentabilní a technicky nerealizovatelná. 

Požadavek je splněn, plocha přestavby č. 5 byla z návrhu ÚP vypuštěna. Místo ní byla změ-

nou č. I ÚP Pokojov navržena v témže rozsahu na parcelách p.č. 38/6, 39/2, 157 a 768/1 v k.ú. 

Pokojov plocha I/31 zahrad a sadů ZZ. Vypuštění plochy přestavby č. 5 bylo odůvodněno 

v kapitole 9.1. textové části odůvodnění. Do kapitoly č. 12. „Vyhodnocení splnění požadavků za-

dání“ textové části odůvodnění nebylo nahrazení plochy přestavby č. 5 navrženou plochou I/31 

zařazeno z důvodu, že požadavek nebyl součástí zadání Změny č. I ÚP Pokojov, ani podkladů 

předaných ke zpracování, a vyplynul až teprve z výsledků společného jednání. 
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Odůvodnění pořizovatele: 

 

Změna č. I Územního plánu Pokojov je zpracována v souladu s požadavky vyplývajícími ze 

zvláštních právních předpisů. Změna č. I ÚP Pokojov byla upravena na základě požadavků 

dotčených orgánů, rozpory ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona a § 136 odst. 6 správního 

řádu při projednávání Změny č. I ÚP Pokojov nevznikly.  

Vyhodnocení všech stanovisek a připomínek uplatněných v rámci projednávání návrhu Změny č. 

I ÚP Pokojov je uvedeno v tabulce č. 1: 

Dotčený orgán Připomínky Komentář- návrh na vypořádání připomínky 

Ministerstvo obrany 

ČR,  

Sekce ekonomická a 

majetková, odbor 

ochrany územních 
zájmů a řízení 

programů nemovité 

infrastruktury 

 

Z obecného hlediska požadujeme respektovat 

parametry příslušné kategorie komunikace a 
ochranná pásma stávajícího i plánovaného 

dopravního systému. 

Všeobecně pro územní a stavební činnost v 
řešeném území platí, že předem bude s ČR-MO, 

jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZ a ŘPNI, 

oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, 
projednány uvedené stavby. veškerá výstavba 

dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit 

MO.  

ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro 

civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 

resortu MO. Tento regulativ požaduji zapracovat 
do textové i grafické části návrhu územního plánu. 

Připomínky budou respektovány, do textové části Změny č. I 

ÚP Pokojov budou tyto regulativy zapracovány. 

Krajský úřad Kraje 

Vysočina, odbor 

životního prostředí a 
zemědělství - ochrana 

přírody a krajiny 

S předloženým návrhem Změny č. I ÚP Pokojov 

souhlasí 

vzato na vědomí 

Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor 

životního prostředí a 

zemědělství -ZPF 

k návrhu Změny č. I ÚP Pokojov  Z hlediska 
zákonem chráněných zájmů se neuděluje kladné 

stanovisko k ploše I/23. I/23 – plochy bydlení, 

0,69 ha na půdách v I. (0,5764 ha) a V. třídě 
ochrany, na 0,0379 ha investice do půdy – 

meliorace. 

I/26 – plochy smíšené obytné, 0,1342 ha na 
půdách v I. třídě ochrany. Plocha je vymezena v 

proluce uvnitř zastavěného území, navazuje na 

navržené plochy stejného funkčního využití S 
plochou souhlasíme.  

I/27 – plochy vodní a vodohospodářské, 1,7921 ha 

na půdách ve II. (0,0454 ha), III. a V. třídě 
ochrany. Plocha je dotčena v celém rozsahu 

investicemi do půdy, vymezením vznikne vodní 

nádrž za účelem zvýšení retenční schopnosti 
krajiny. S plochou souhlasíme.  

ZEMĚDĚLSKÉ PLOCHY: V textu v částech 

„podmíněně přípustné využití“ požaduje orgán 
ochrany ZPF v textu končící větou: „...pokud 

nedojde k podstatnému zásahu do hospodaření na 

ZPF a k narušení krajinného rázu.“ doplnit „a 
pokud nebudou umisťovány na půdách I. a II. tř. 

ochrany (to lze jen v případě převažujícího 

veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany 
ZPF)“. 

Obec Pokojov po vyhodnocení požadavku na vyřazení plochy 
I/23 nesouhlasí s vyřazením této zastavitelné plochy a po 

konzultaci s dotčeným orgánem ochrany ZPF navrhuje 

kompenzovat zábor ZPF na půdách v I. třídě ochrany půdy a 
snížit výměry dvou zastavitelných ploch smíšených obytných. 

Jedná se o snížení výměry  zastavitelné plochy ozn. (SO)1  ( o 

plochu 0,2433 ha)  a snížení výměry zastavitelné plochy ozn. 
(SO)8 (o plochu 0,3339ha), celkem bude kompenzováno 0,5772 

ha na půdách v I. třídě ochrany půdy.  

 

 

vzato na vědomí 

 

 

vzato na vědomí 

 

 

 

 

Požadavek je respektován, v podmíněně přípustném využití je 

doplněna podmínka využití ploch zemědělských o uvedený text. 

Krajský úřad Kraje 

Vysočina, odbor 

dopravy a silničního 
hospodářství 

Z hlediska organizace dopravy nemá Kraj 

Vysočina k návrhu Změny č. I ÚP Pokojov  

žádných připomínek 

Vzato na vědomí 

Krajská hygienická 

stanice Kraje 
Vysočina, územní 

pracoviště Žďár nad 

Sázavou 

s návrhem Změny č. I ÚP Pokojov se souhlasí   vzato na vědomí 
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Dotčený orgán Připomínky Komentář- návrh na vypořádání připomínky 

HZS Kraje Vysočina, 

Územní odbor Žďár 

nad Sázavou 

k dokumentaci návrhu změny č. I územního plánu 
Pokojov je vydáno souhlasné koordinované 

závazné  stanovisko 

vzato na vědomí 

Státní pozemkový 

úřad, krajský poz. úřad 
pro Kraj Vysočina 

Nemá připomínek vzato na vědomí 

Městský úřad Žďár nad 

Sázavou, odbor 

životního prostředí 

- vodní hospodářství - bez připomínek 

S upraveným návrhem změny č. I ÚP souhlasí 

a dále doporučuje nahradit vypuštěná veřejně 
prospěšná opatření WR2 a WR3 ke zvyšování 

retenčních schopností území, novými 

vhodnými plochami. 

- odpadové hospodářství - bez připomínek 

- ochrana přírody – bez připomínek  

- ochrana ovzduší - stanovisko je oprávněn k 

ÚP vydávat Krajský úřad Kraje Vysočina, 

OŽPZ 

- SSL - ochrana PUPFL – s návrhem změny č. 

I ÚP Pokojov souhlasíme. 

Dle předložené dokumentace se změna ÚP 

obce Pokojov nedotkne PUPFL ani pozemků 

do 50 m od okraje PUPFL. 

- Ochrana zemědělského půdního fondu:  

K vydání stanoviska je podle § 17a) zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění příslušný 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního 

prostředí a zemědělství.  

Z pohledu místní znalosti území sdělujeme, že 

plochy bydlení v rodinných domech označené 

BR I/23 a plochy smíšené obytné označené SO 
I/25 jsou umístěny na pozemcích ve třídě 

ochrany I. a II. což jsou půdy bonitně 

nejcennější, s vysokým produkčním 
potenciálem, které je možné ze ZPF odejmout 

pouze výjimečně. Dále doporučujeme 

respektovat síť zemědělských účelových 
komunikací, co nejméně narušovat původní 

krajinu a její funkce a funkčně využívat území 

s ohledem na erozní ohrožení. 

vzato na vědomí 

 

 

 

 

vzato na vědomí 

vzato na vědomí 

vzato na vědomí 

 

vzato na vědomí 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zábor ZPF na půdách v I. třídě ochrany půdy je kompenzován 
snížením výměry dvou zastavitelných ploch smíšených 

obytných. 

- Jedná se o snížení výměry zastavitelné plochy ozn. (SO)1 a 

snížení výměry zastavitelné plochy ozn. (SO)8. 

Ministerstvo ŽP – 
výkon státní správy 

VII 

Protože nejsou v k.ú. Pokojov dotčeny zájmy 
ochrany výhradních ložisek nemá k návrhu Změny 

č. I ÚP připomínky a s jeho řešením souhlasí.  

vzato na vědomí 

 

Vyhodnocení připomínek -  společné jednání 

Při společném jednání mohl každý dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona do 30 dnů od 

doručení veřejné vyhlášky tj. do 4.12. 2015 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu 

změny č. I územního plánu Pokojov pro společné jednání. 

 

připomínka č. 1:     Danuše Pešková, Dagmar Černá, Pokojov 

Připomínka se týká pozemků p.č. 129, 141/21, 710 v k.ú. Pokojov. Vlastníci pozemků nesouhlasí 

s vymezením veřejně prospěšných opatření k doplnění a založení prvků ÚSES označených WU2 

– lokální biokoridor LBK3 a  WU3 – lokální biokoridor LBK3 v návrhu Změny č. I ÚP. 

Nesouhlasí s Veřejně prospěšným opatřením ke zvyšování retenčních schopností území ozn. 

WR5 – vodní nádrž. 

Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov ve výkrese veřejně prospěšných staveb a asanací 

budou vyřazena veřejně prospěšná opatření WU2, WU3 a WR5. 
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připomínka č. 2:     Karel Zajíček, Pokojov 

Připomínka se týká pozemků p.č. 141/7, 141/6, 91, 711, 739 v k.ú. Pokojov. Vlastník pozemků 

nesouhlasí s vymezením občanského vybavení veřejné infrastruktury V – PO1 - hřiště, 

s vymezením veřejně prospěšných opatření k doplnění a založení prvků ÚSES označených WU1 

– lokální biocentrum LBC. Nesouhlasí s veřejně prospěšným opatřením ke zvyšování retenčních 

schopností území ozn. WR5 – vodní nádrž.  

Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov budou ve výkrese veřejně prospěšných staveb a 

asanací vyřazena veřejně prospěšná opatření – WU1 a WR5.  Na občanské vybavení  

V-PO1 nebude zřizováno předkupní právo. 

 

připomínka č. 3:     Městys Bohdalov 

Připomínka se týká pozemků p.č. 639/24/, 639/25, 639/26, 639/27, 639/28  v k.ú. Pokojov. 

Vlastník pozemků nesouhlasí s veřejně prospěšným opatřením ke zvyšování retenčních 

schopností území WR5 – vodní nádrž v návrhu Změny č. I ÚP Pokojov.  

Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov bude ve výkrese veřejně prospěšných staveb a 

asanací vyřazeno veřejně prospěšná opatření - WR5. 

 

připomínka č. 4:     Dušan Krčál, Pokojov 

Připomínka se týká pozemků p.č. 626/19 a 626/20 v k.ú. Pokojov. Vlastník pozemků nesouhlasí 

s vymezením veřejně prospěšným opatřením ke zvyšování retenčních schopností území ozn. 

WR6 – vodní nádrž. 

Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov bude ve výkrese veřejně prospěšných staveb a 

asanací vyřazeno veřejně prospěšná opatření – WR6. 

 

připomínka č. 5:     Obec Pokojov, Pokojov 9 

Připomínka se týká pozemků p.č. 413/16, 413/17, 413/18 v k.ú. Pokojov. Obec Pokojov 

nesouhlasí se zřízením předkupního práva na veřejné prostranství s účelovou komunikací  V-PP3 

v návrhu Změny č. I ÚP. Obec Pokojov dále nesouhlasí se zřízením předkupního práva na 

veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury WT1 – čistírna odpadních vod na pozemcích 

p.č. 89/1, 89/2 a 775/1 v k.ú. Pokojov. 

Obec Pokojov nesouhlasí se zřízením předkupního práva na veřejně prospěšnou stavbu technické 

infrastruktury WT2 – malá vodní elektrárna na pozemcích p.č. 38/6 a 157 v k.ú. Pokojov. 

Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov ve výkrese veřejně prospěšných staveb a asanací 

nebude zřizováno předkupní právo na stavby V-PP3, WT1 a WT2  

 

připomínka č. 6:     Obec Pokojov, Pokojov 9 

Obec Pokojov dále nesouhlasí s vymezením veřejně prospěšné stavby WD1 – dopravní 

infrastruktura na pozemcích p.č. 461/14 a 354/21 v k.ú. Pokojov. 

Obec Pokojov nesouhlasí s vymezením veřejně prospěšného opatření ke zvyšování retenčních 

schopností území WR1 – vodní nádrž. 

Připomínka bude akceptována  

V návrhu změny č. I územního plánu Pokojov bude ve výkrese veřejně prospěšných staveb a 

asanací vyřazena VPS - WD1  a veřejně prospěšné opatření – WR1. 

 

připomínka č. 7:     Narcis Tálský, Pokojov 

Připomínka se týká pozemků  p.č. 408 a 639/30 v k.ú. Pokojov. Vlastník pozemků nesouhlasí se 

zřízením předkupního práva na veřejné prostranství  V-PP1 se stezkou pro chodce a cyklisty 

v návrhu Změny č. I ÚP. Nesouhlasí s vymezením veřejně prospěšného opatření ke zvyšování 

retenčních schopností území ozn. WR5 – vodní nádrž. 
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Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov ve výkrese veřejně prospěšných staveb a asanací 

bude vyřazeno veřejně prospěšné opatření WR5. Na veřejné prostranství V-PP1 nebude zřízeno 

předkupní právo  

 

připomínka č. 8:     Ing. Zbyněk Augustín, Pokojov  

Připomínka se týká pozemků p.č. 39/2 a 768/1 v k.ú. Pokojov. Vlastník pozemků nesouhlasí se 

zřízením předkupního práva na veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury WT2 – malá 

vodní elektrárna. 

Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov ve výkrese veřejně prospěšných staveb a asanací 

bude vyřazena VPS -  WT2  

 

připomínka č. 9:     Vlastimil Boháček, Pokojov  

Připomínka se týká pozemku p.č. 407 v k.ú. Pokojov. Vlastník pozemku nesouhlasí se zřízením 

předkupního práva na veřejné prostranství se stezkou pro chodce a cyklisty  V-PP1 v návrhu 

Změny č. I ÚP. Vlastník pozemku nesouhlasí s vymezením veřejně prospěšných opatření k 

doplnění a založení prvků ÚSES označených WU1 – lokální biocentrum LBC u Pokojova. 

Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov ve výkrese veřejně prospěšných staveb a asanací 

nebude zřízeno předkupní právo na stavby V-PP1 a bude vyřazeno VPO –WU1.  

 

připomínka č. 10:    Pavel Jaroš, Pokojov  

Připomínka se týká pozemků p.č. 333/12 a 148 v k.ú. Pokojov. Vlastník pozemků nesouhlasí se 

zřízením předkupního práva na veřejné prostranství se stezkou pro chodce a cyklisty  V-PP2 v 

návrhu Změny č. I ÚP. Vlastník pozemku nesouhlasí s vymezením veřejně prospěšných opatření 

k doplnění a založení prvků ÚSES označených WU3 – lokální biokoridor LBK3. 

Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov ve výkrese veřejně prospěšných staveb a asanací 

nebude zřízeno předkupní právo na stavby V-PP2 a bude vyřazeno VPO –WU1.  

 

připomínka č. 11:    Miloš Ptáček, Březí nad Oslavou  

Připomínka se týká pozemku p.č. 192 v k.ú. Pokojov. Vlastník nesouhlasí se zřízením 

předkupního práva na veřejné prostranství se stezkou pro chodce a cyklisty  V-PP2 v návrhu 

Změny č. I ÚP.  

Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov ve výkrese veřejně prospěšných staveb a asanací 

nebude zřízeno předkupní právo na stavby V-PP2.  

 

připomínka č. 12:     Jaroslav Chlubna, Žďár nad Sázavou 

Připomínka se týká pozemku p.č. 701 v k.ú. Pokojov. Vlastník pozemků nesouhlasí 

s vymezením veřejně prospěšného opatření ke zvyšování retenčních schopností území ozn. WR5 

– vodní nádrž. 

Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov bude ve výkrese veřejně prospěšných staveb a 

asanací vyřazeno veřejně prospěšná opatření – WR5. 

 

připomínka č. 13:     František Doležal, Bohdalov 

Připomínka se týká pozemků p.č. 656 a 626/6v k.ú. Pokojov. Vlastník pozemků nesouhlasí 

s vymezením veřejně prospěšného opatření ke zvyšování retenčních schopností území ozn. WR5 

– vodní nádrž. 

Připomínka bude akceptována  
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V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov bude ve výkrese veřejně prospěšných staveb a 

asanací vyřazeno veřejně prospěšná opatření – WR5. 

 

připomínka č. 14:     Stanislav Dvořák, Pokojov 

Připomínka se týká pozemků p.č. 128/2, a 732 v k.ú. Pokojov. Vlastník pozemků nesouhlasí 

s vymezením veřejně prospěšného opatření k doplnění a založení prvků ÚSES označených WU2 

– lokální biokoridor. Nesouhlasí s veřejně prospěšným opatřením ke zvyšování retenčních 

schopností území ozn. WR5 – vodní nádrž.  

Připomínka bude akceptována  

V návrhu změny č. I územního plánu Pokojov budou ve výkrese veřejně prospěšných staveb a 

asanací vyřazena veřejně prospěšná opatření – WU2 a WR5.  

 

připomínka č. 15:     Luděk Štikar, Pokojov 

Připomínka se týká pozemku  p.č. 413/26 v k.ú. Pokojov. Vlastník pozemku nesouhlasí 

s vymezením veřejného prostranství  V-PP1 se stezkou pro chodce a cyklisty v návrhu Změny č. 

I ÚP.  

Připomínka bude akceptována  

V návrhu změny č. I územního plánu Pokojov ve výkrese veřejně prospěšných staveb a asanací 

nebude zřízeno předkupní právo na veřejné prostranství V-PP1. 

 

připomínka č. 16:    Martin Březka, Pokojov 

Připomínka se týká pozemku p.č. 141/20 v k.ú. Pokojov. Vlastník pozemků nesouhlasí 

s vymezením veřejně prospěšného opatření k doplnění a založení prvků ÚSES označených WU3 

– lokální biokoridor LBK3.  

Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov bude ve výkrese veřejně prospěšných staveb a 

asanací vyřazeno veřejně prospěšné opatření – WU3. 

 

připomínka č. 17:     Ing. Milan Švoma, Pokojov 

Připomínka se týká pozemků p.č. 194 a 712 v k.ú. Pokojov. Vlastník pozemků nesouhlasí se 

zřízením předkupního práva na  veřejné prostranství V-PP2 se stezkou pro chodce a cyklisty 

v návrhu Změny č. I ÚP. Nesouhlasí s vymezením veřejně prospěšného opatření ke zvyšování 

retenčních schopností území ozn. WR5 – vodní nádrž. 

Připomínka bude akceptována  

V návrhu změny č. I územního plánu Pokojov ve výkrese veřejně prospěšných staveb a asanací  

bude zrušeno předkupní právo na veřejné prostranství V-PP2  a vyřazeno veřejně prospěšné 

opatření WR5. 

 

připomínka č. 18:     Agras Bohdalov, Jaroslava Chlubnová, Antonín Kolář 

Připomínka se týká pozemků p.č. 639/29 a 721/3 v k.ú. Pokojov. Vlastníci pozemků nesouhlasí 

s vymezením veřejně prospěšného opatření ke zvyšování retenčních schopností území ozn. WR5 

– vodní nádrž. 

Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov bude ve výkrese veřejně prospěšných staveb a 

asanací vyřazeno veřejně prospěšná opatření – WR5. 

 

připomínka č. 19:    František Kolouch, Zdeněk Kolouch, Pokojov 

Připomínka se týká pozemku p.č. 151 v k.ú. Pokojov. Vlastník pozemků nesouhlasí 

s vymezením veřejně prospěšných opatření k doplnění a založení prvků ÚSES označených WU3 

– lokální biokoridor LBK3.  

Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov bude ve výkrese veřejně prospěšných staveb a 

asanací vyřazeno veřejně prospěšné opatření – WU3. 
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připomínka č. 20:     Agras Bohdalov, Bohdalov 

Připomínka se týká pozemků p.č. 731 v k.ú. Pokojov. Vlastník pozemku nesouhlasí 

s vymezením veřejně prospěšného opatření ke zvyšování retenčních schopností území ozn. WR5 

– vodní nádrž. 

Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov bude ve výkrese veřejně prospěšných staveb a 

asanací vyřazeno veřejně prospěšné opatření – WR5. 

 

připomínka č. 21:     Zdeňka Kotíková, Pokojov 

Připomínka se týká pozemku  p.č. 406 v  k.ú. Pokojov. Vlastník pozemku nesouhlasí se zřízením 

předkupního práva na veřejné prostranství  V-PP1 se stezkou pro chodce a cyklisty v návrhu 

Změny č. I ÚP.  

Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov nebude zřízeno předkupní právo na veřejné 

prostranství V-PP1. 

 

připomínka č. 22:     Pavlína Vaňková Kotíková, Pokojov 

Připomínka se týká pozemků p.č. 626/5, 626/4, 626/3, 639/5, 639/49 a 639/34 v k.ú. Pokojov. 

Vlastník pozemků nesouhlasí s vymezením veřejně prospěšného opatření ke zvyšování 

retenčních schopností území ozn. WR5 – vodní nádrž. 

Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov bude ve výkrese veřejně prospěšných staveb a 

asanací vyřazeno veřejně prospěšné opatření – WR5. 

 

připomínka č. 23:     Ing. Zbyněk Augustín, Pokojov  

Tímto podávám v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

následující připomínky: 

V rámci návrhu změny č. I územního plánu Pokojov nesouhlasím, aby malá vodní elektrárna 

WT2 (dále jen MVE), nacházející se na mých pozemcích parcely č. 39/2, 768/1 k.ú. Pokojov, 

byla vymezena jako veřejně prospěšná stavba (dale jen VPS), pro kterou lze uplatnit na pozemky 

předkupní právo i možnost vyvlastnění. 

Požaduji vyřazení plochy WT2 určené pro výstavbu MVE. Požaduji vymazání tohoto záměru z 

návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov a požaduji proto, aby pořizovatel tuto plochu z 

návrhu vypustil a pozemky překvalifikoval na jiné plochy (plochy smíšeně obytné, plochy 

zemědělské). 

Odůvodnění: 

K bodu 1) 

Vymezením pozemků pro výstavbu MVE na nemovitostech, které jsou v mém vlastnictví 

(parcely 639/2, 768/1 k.ú. Pokojov), v sousedství dalších mých pozemků (parcely č. 44/3, 20, 

44/9, 40, 39/1, 753/4, 41/2 k.ú. Pokojov) a zároveň s vymezením jako VPS by došlo ke 

znemožnění využívat i nadále tyto uvedené pozemky stávajícím způsobem. Došlo by k 

zásadnímu porušení vlastnických práv a snížení hodnoty mých pozemků. Návrh ze strany 

pořizovatele, aby MVE byla jako VPS, je zcela nedostatečně posouzen, jelikož existuje jiné 

řešení výstavby MVE, a to pouze na pozemcích obce či státu, tzn. bez využití pozemků 

soukromých a návazně tedy bez narušení soukromého vlastnického práva viz odůvodnění v bodě 

2). 

K bodu 2) 

Výstavba malé vodní elektrárny je vzhledem k velmi vysoké finanční náročnosti nerentabilní. 

Vymezení mých pozemků pro výstavbu MVE nelze vzhledem k předpokládané výkonové 

efektivitě MVE na parcelách č. 39/2 a 768/1 k.ú. Pokojov (spád toku, konfigurace terénu) ani 

předpokládat, jelikož MVE je zde technicky nerealizovatelná. Na parcele č. 768/1 k.ú. Pokojov 

je navíc stavebně povoleno příslušenství k rodinnému domu č.p. 14. Pozemky dosud slouží a 
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staletí zpátky sloužily jako příslušenství rodinného domu. Vybudování stavby MVE zásadním 

způsobem ohrozí kvalitu života v mém domě a na pozemcích sousedících, naruší kvalitu bydlení, 

mimo jiné také kvůli zvýšení hluku. Stavbou MVE by došlo také k úbytku zeleně. Pokud je ze 

strany zpracovatelů úvaha pro výstavbu MVE tak zásadní a trvající, tak existuje totiž zřejmě jiná 

a technicky realizovatelná možnost pro výstavbu MVE, a to jenom na pozemcích obce či státu v 

místě současného přepadu rybníka parcela č. 38/1 v  k.ú. Pokojov do Bohdalovského potoka, kde 

vodní spád je diametrálně odlišný. 

Dále mi není známo, že by pro podporu výstavby MVE a zařazení jako VPS byla provedena 

řádná odborná studie, která by jednoznačně potvrdila nezbytnost této stavby včetně její 

ekonomické náročnosti. Jsem toho názoru, že k této stavbě a zásadnímu omezení vlastnických 

práv je nutné vest širší diskusi např. i spojenou s místním šetřením na příslušných pozemcích, 

což se nestalo a případné závěry, že pořizovateli případně dotčeným orgánům jsou dostatečně 

známé poměry v místě, nelze přijmout. Ze strany pořizovatele musí být nabídnuty alternativy, 

zvláště pokud existují, jako v tomto případě. Nicméně tuto alternativu popisuji viz výše (MVE 

lze realizovat pouze na pozemcích obce či státu).  

  

Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov ve výkrese veřejně prospěšných staveb a asanací  

bude vyřazena VPS -  WT2. (viz. připomínka č. 5 a 8) 

 

připomínka č. 24:     Martina Novotná, Pokojov 

Připomínka se týká  pozemku p.č. 143/1v k.ú. Pokojov. Vlastník pozemku nesouhlasí 

s vymezením veřejně prospěšných opatření k doplnění a založení prvků ÚSES označených WU3 

– lokální biokoridor LBK3 v návrhu Změny č. I ÚP. 

Připomínka bude akceptována  

V návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov ve výkrese veřejně prospěšných staveb a asanací 

bude vyřazeno veřejně prospěšné opatření WU3. 

 

Vyhodnocení připomínek  -  veřejné projednání 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. 29. 02. 2016 mohli vlastníci pozemků a 

staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 

zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit námitky. Ve stanovené lhůtě byly podány tyto 

námitky: 

 

námitka č. 1:   AGRAS   Bohdalov, a.s. 

Naše společnost uplatňuje touto cestou námitku k návrhu změny č 1 územního  plánu obce 

Pokojov.  Námitka se týká území I/25. V tomto území vlastníme stavby umístěné na stavebních 

parcelách 49 – sklad, 5214 – sklad, 53 — výkrm prasat,  56/3, 56/4 — dýha 

Plocha I/25 představuje zemědělský areál, kde je vyznačeno PHO.  Nesouhlasíme s  

navrhovanou změnou na  plochu SO +  plochy smíšené obytné.  Požadujeme ponechat původní 

určení  plochy tj. VZ —  výrobně  zemědělské. 

 

Návrh rozhodnutí o námitce:   námitce se nevyhovuje  

                                                na základě ustanovení § 68 zákona č. 500/2004 Sb.,  

                                                správní řád, ve znění pozdějších předpisů,   

Odůvodnění rozhodnutí: 

Návrh změny č. I územního plánu připravuje podmínky pro rozvoj území ve smyslu udržitelného 

rozvoje bez nadřazování jednotlivých zájmů v území.  Zastavitelné plochy byly vymezovány v 

souladu s platnou legislativou v rozsahu potřeb obce. Změna ÚP pro naplnění požadavků zadání 

ÚP maximálně využívá ploch zastavěného území, aniž by došlo k významnému dopadu na 

identitu sídla. 
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Požadavek na návrh přestavby areálu zemědělské výroby (navržená plocha přestavby I/25 SO) 

byl uveden v zadání Změny č. I ÚP Pokojov. Vyplýval z aktualizace ÚAP ORP a z požadavků 

dotčených orgánů vznesených ke Zprávě o uplatňování ÚP Pokojov (řešit obecné problémy 

území dle 2. úplné aktualizace ÚAP, mezi něž patří nedostatečné využití ploch zemědělských 

areálů, navrhnout přestavbu areálu zemědělské výroby při silnici II/388 na plochu smíšenou 

obytnou SO). 

Požadavek na návrh zastavitelné plochy I/26 SO vyplýval z požadavků dotčených orgánů 

vznesených ke Zprávě o uplatňování ÚP Pokojov (pověřit využití zastavěného území mezi 

zemědělským areálem a místní komunikací v místě napojení na silnici II/388 u budovy obecního 

úřadu (v platném ÚP se jedná o plochu přestavby č. 19 a část zastavitelné plochy č. 8). 

Požadavek je splněn vymezením zastavitelné plochy smíšené obytné SO č. I/26, která byla 

plošně redukována v souladu s vyhodnocením výsledků společného jednání pořizovatelem a 

určeným zastupitelem. 

Povolování výstavby v lokalitě I/25 včetně posouzení splnění podmínek pro „změnu stávající 

zástavby, obnovu nebo opětovné využití znehodnoceného území“ (viz definice plochy přestavby 

v §43 stavebního zákona) bude předmětem navazující projektové dokumentace. 

Návrh Změny č. I ÚP Pokojov je zpracován s ohledem na cíle a úkoly územního plánování 

deklarované v § 18 a §19 stavebního zákona.  

 

 

námitka č. 2:  Martina Novotná  

 

Nesouhlasím s vymezením veřejně prospěšného opatření ke zvyšování  retenčních schopností 

území na  lokalitě WR2 -  vodní nádrž  k.ú. Pokojov a WR3 -  vodní nádrž  k.ú. Pokojov,  objekt 

VH 15 a VH 16 ve  změně č.1 UP Pokojov na  parcelách p. č. 555/8, 785/7, 426 -  které vlastním 

z 1/2 a jsou uvedeny v  návrhu změny územního  plánu.  Nesouhlasím se zřízením předkupního 

práva na veřejné prostranství těchto parcel. 

Návrh rozhodnutí o námitce:   námitce se vyhovuje  

                                                na základě ustanovení § 68 zákona č. 500/2004 Sb.,  

                                                správní řád,ve znění pozdějších předpisů,   

Odůvodnění rozhodnutí: 

Jedná se o navržené plochy vodní a vodohospodářské (VH), jejichž zařazení mezi veřejně 

prospěšná opatření WR2 a WR3 pouze s možností vyvlastnění (tedy nikoli i uplatnění 

předkupního práva, jak je uvedeno v námitce - předkupní právo nebylo žádné ploše předepsáno) 

bylo v návrhu změny ÚP provedeno v souladu se stavebním zákonem. Veřejně prospěšná 

opatření WR2 a WR3 budou z návrhu Změny č. I ÚP vypuštěny. 

Návrh Změny č. I ÚP Pokojov je zpracován s ohledem na cíle a úkoly územního plánování 

deklarované v § 18 a §19 stavebního zákona.  

 

 

námitka č. 3:  Martina Novotná  

 

Nesouhlasím, aby byl pozemek č. 8/3 zahrada  začleněn do I/28 (ZZ) 0,1531 ha  zahrady v rámci 

kompenzace za  I/23do plochy ZZ  Požaduji,  aby zůstal ponechán v  označení SO, v platném 

ÚP, byl již  udělen souhlas dle § 5 zákona o ochraně  ZP. 

Návrh rozhodnutí o námitce:   námitce se nevyhovuje  

                                                na základě ustanovení § 68 zákona č. 500/2004 Sb.,  

                                                správní řád, ve znění pozdějších předpisů,   

Odůvodnění rozhodnutí: 

Na pozemku je v platném ÚP vymezena zastavitelná plocha SO pouze zčásti, přesněji z poloviny 

(do zastavitelných ploch nebyl zařazen pozemek celý, jak by se mohlo zdát dle formulace 

námitky). V rámci kompenzace bylo zastavitelné plochy na pozemku ubráno pouze 0,0312 ha 
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(312 m2), což je zanedbatelná část s ohledem na nezbytnost kompenzace a rozložení tříd ochrany 

ZPF v území. V řešené změně ÚP stále zůstává na předmětném pozemku vymezena dostatečná 

rozloha 0,0605 ha (605 m2, tj. cca třetina pozemku o celkové rozloze 0,1888 ha) pro možnost 

výstavby. Kompenzace zohledňuje právní stav v území (na kompenzovanou navrženou plochu č. 

I/23 bylo vydáno územní rozhodnutí). Pozemek p.č. 8/3 v k.ú. Pokojov podléhá kompenzaci 

stejně jako okolní navazující pozemky - hloubka zastavění je u všech jedná a bylo by 

nekoncepční vymezovat jednotlivý pozemek s větší hloubkou zastavění než v případě jiných 

pozemků v řadě. 

Námitka je s ohledem příslušnost celého pozemku do I. třídy ochrany ZPF neopodstatněná 

s ohledem na nemožnost stavět na půdě nejvyšší kvality. I přes tuto skutečnost byla na 

předmětném pozemku zastavitelná plocha ponechána jako vhodné oboustranné obestavění 

přilehlé komunikace. Umožnit zástavbu hlouběji na pozemku by bylo s ohledem na výše 

uvedené skutečnosti urbanisticky nevhodné. 

V souladu s ust. § 18 stavebního zákona byly v návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov 

prověřeny požadované záměry obce na provedení změn v území, které by lépe vyhovovaly 

potřebám rozvoje obce Pokojov při splnění požadavků harmonického rozvoje obce založeného 

na zajištění dosažitelného souladu ekologické, sociální a ekonomické složky území, dosažení 

obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území a udržení základní 

koncepce rozvoje obce, kterou stanovil platný územní plán Pokojov. 

 

 

námitka č. 4:  Martina Novotná  

 

Jako 1/2 vlastník pozemků p.č. 272/20, p.č. 392, p.č.354/14 nesouhlasím se zřízením 

předkupního práva na  veřejné prostranství V-PP2 se  stezkou pro chodce a  cyklisty v návrhu 

Změny č. I ÚP. 

 

Návrh rozhodnutí o námitce:   námitce je vyhověno  

                                                na základě ustanovení § 68 zákona č. 500/2004 Sb.,  

                                                správní řád, ve znění pozdějších předpisů,   

Odůvodnění rozhodnutí: 

Plocha V-PP2 byla z předkupního práva vypuštěna již v rámci úprav dokumentace po společném 

jednání. Návrh Změny č. I ÚP Pokojov je zpracován s ohledem na cíle a úkoly územního 

plánování deklarované v § 18 a §19 stavebního zákona, je dosaženo obecně prospěšného souladu 

veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území a udržení základní koncepce rozvoje obce, 

kterou stanovil platný územní plán Pokojov. 

 

 

námitka č. 5:  Martina Novotná  

 

Podávám připomínku na zakreslení/rozšíření inženýrských sítí a kanalizační sítí na parcele 

752/1. V blízkosti této parcely se nachází plocha SO. 

 

Návrh rozhodnutí o námitce:   námitce se nevyhovuje  

                                                na základě ustanovení § 68 zákona č. 500/2004 Sb.,  

                                                správní řád,ve znění pozdějších předpisů,   

Odůvodnění rozhodnutí: 

Koncepce zásobování vodou a kanalizace a koncepce energetického vedení a telekomunikačního 

vedení jsou pouze doplňující výkresy, které jsou součástí grafické části odůvodnění Změny č. I 

ÚP. 

Stávající průběh sítí je v návrhu Změny č. I ÚP aktualizován podle digitálních dat poskytnutých 

správci sítí v rámci územně analytických podkladů. V místech potřeby bude rozšiřováno vedení 

technické infrastruktury formou přípojek, zřizována technická zařízení jako související stavby 
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technické infrastruktury, připojovány nové stavby na veřejnou síť technické infrastruktury, 

prováděna průběžná provozní údržba a rekonstrukce systémů technické infrastruktury. Návrh 

Změny č. I ÚP Pokojov je zpracován s ohledem na cíle a úkoly územního plánování deklarované 

v § 18 a §19 stavebního zákona.  

 

 

Nejpozději do 29.02.2016 mohl každý uplatnit připomínky.  

K  návrhu Změny č. I Územního plánu Pokojov pro veřejné projednání byly podány tyto 

připomínky: 

 

Narcis Tálský  podává následující připomínky k návrhu Změny č. I ÚP Pokojov: 

připomínka č. 1: 
Nevytvářet prostor pro budování cyklostezek v krajině, pokud nejsou funkční cesty pro 

propustnost krajiny a přístupu do soukromých lesů. 

Republiková priorita č. 20: Je stanovena koncepce krajiny založená na zachování polních a 

lesních cest a zachování prostupnosti krajiny. Současný stav polních cest obce. část je pronajatá 

jako zemědělská půda, část zcela zrušena a malá část obtížně sjízdná. Majitelé lesních pozemků 

pro hospodaření v lese vytvářející devastující přejezdy přes zemědělské pozemky, což je v 

rozporu ochrany půdního fondu. V případě lesního požáru by byl obtížný příjezd těžké požární 

techniky. Obnovu cest řešit pozemkovými úpravami. Tyto cesty budovat pro obslužnou techniku 

a vozidla do 15 tun a použitelné pro cykloturistiku a pěší. Krajská priorita č.7 také doporučuje: 

zachování prostupnosti krajiny sítí polních cest s umožněním pro chodce a cyklisty. 

 

Vyhodnocení:       připomínce č. 1 se nevyhovuje 

Prostupnost ploch krajiny je Změnou č.1 ÚP Pokojov zachována. Přístupové cesty jsou v návrhu 

Změny č. I ÚP zachovány. Zemědělská a lesní doprava využívá zejména stávající účelové 

komunikace, silnic i místních komunikací. Síť polních cest může být upravena anebo doplněna 

nejlépe v rámci komplexní  pozemkové úpravy. 

 

 

připomínka č. 2: 
Na vymezené ploše územní rezervy č.25 v objektu firmy AGRAS jsou prováděny soukromou 

firmou povrchové úpravy kovových konstrukcí, apretace, pískování a nástřiky barev. Toto vše 

vytváří prašné a škodlivé prostředí při severním a východním větru směrem k vesnici. Není 

zajištěné dostatečné odloučení všech škodlivin dle platných předpisů. 

Mám námitku k obdobné činnosti při realizaci provozu na ploše O.R. č.1/24. Vlastním vedlejší 

pozemek, na kterém byla původně odchovna selat a nyní sklad syrových kůží provozovaný 

OSVČ Tento objekt k tomuto účelu pronajala firma AGRAS bez mého souhlasu. Tato firma 

nemá se mnou jako vlastníkem pozemku platnou nájemní smlouvu, na které se nyní nachází 

sklad kůží. Uvažují prosadit odstranění této stavby, která je ve špatném stavu a ruší vzhled 

vesnice. Pokud by zde byl v budoucnu záměr realizovat výstavbu rodinných domků, uvažoval 

bych a prodeji části pozemků obci. Krajská priorita č.5 doporučuje zajištění kvality a hygieny 

prostředí. 

Výstavba v jižní části obce na ploše (ostatní plocha) Ú.R.15 na mírném svažitém terénu jižním 

směrem by vytvořila skutečnou kompaktnost obce. 

 

Vyhodnocení:       připomínce č. 2 se nevyhovuje 

Připomínka vztahující se k realizaci opatření proti negativním vlivům výroby se týká navazující 

projektové dokumentace, nikoli ÚP vč. jeho změn. 
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Připomínka vztahující se k nájemním smlouvám vlastníků pozemků se netýká ÚP - ÚP neřeší 

vlastnické vztahy majitelů pozemků. Připomínka vztahující se k výstavbě v jižní části obce 

nebyla obsažena v zadání změny a není předmětem jejího řešení. 

 

 

připomínka č. 3: 

Nerealizovat záměr výstavby za Bohdalovským potokem pro jeho velké náklady na energosítě, 

pro jeho severovýchodně svažitou polohu. Chladové údolí dopiněné přítomností exhalací z 

vytápění. 

 

Vyhodnocení:       připomínce č. 3 se nevyhovuje 

Připomínka nebyla obsažena v zadání změny a není předmětem jejího řešení. 

 

 

připomínka č. 4: 

Obecní cesta p.k. č.162 ze silnice II. třídy směrem severním končí na mé parcele č.666 a dále 

pokračuje soukromě cesta přes č.p.666 a lesem 669/1. Tato trasa je z období kolektivizace. 

Historická trasa vede z č.p.666 po kraji lesního pozemku č.p..669/1. Tato soukromá cesta 

směřovala na č.p.556/2 louka. Prosím o zákres do původní trasy. V případě realizace rybníka 

nebude hráz průjezdná z důvodu sníženého bezpečnostního přepadu. 

 

Vyhodnocení:       připomínce č. 4 se nevyhovuje 

Připomínka na úpravu trasy cesty přes pozemky p.č. 666 a p.č. 669/1 v k.ú. Pokojov nebyla 

obsažena v zadání Změny č. I ÚP a není předmětem jejího řešení. 

Předmětná část cesty přes pozemky p.č. 666 a p.č. 669/1 v k.ú. Pokojov není vyznačena 

v katastru nemovitostí (ani v katastrální mapě) a její využití je součástí přípustného využití ploch 

s rozdílným způsobem využití (ZL, L). 

 

 

6. Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53 odst. 4 stavebního zákona 

Byl posouzen soulad s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace 

č. 1 ČR (PÚR ČR) a se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č. 1 

(ZÚR KrV). Při pořizování a projednávání změny č. I územního plánu Pokojov byly splněny 

všechny podmínky a požadavky stanovené stavebním zákonem a dalšími právními předpisy. 

Změna č. I územního plánu Pokojov není v rozporu s PÚR ČR, ZÚR KrV ani se stanovisky 

dotčených orgánů. 

 

7. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace 

o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní pro-

středí 

Nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení předpokládaných 

vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo potřeba zpracovat. Způsob vytvoření předpokladů pro 

výstavbu a udržitelný rozvoj území posílením všech tří pilířů udržitelného rozvoje je uveden 

v závěru kapitoly č. 3 textové části odůvodnění. 

 

8. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán 

dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně ně-

kterých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů nepožaduje ve svém stanovisku č.j. 

KUJI 75718/2014, OZP 993/2008 ze dne 19.11.2014 vyhodnocení vlivů návrhu zprávy o uplat-

ňování ÚP Pokojov, včetně zadání změny č. I ÚP na životní prostředí.  
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Předložený Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Pokojov, včetně zadání změny č. 1 

ÚP byl posouzen na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a nebyla shledána nutnost 

komplexního posouzení vlivů na životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejné-

ho zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů.  

Krajský úřad, OŽPZ, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona ve smyslu § 45i odst. 1 

zákona, zároveň konstatuje, že řešení předloženého návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 

Pokojov, včetně zadání změny č. 1 ÚP nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu 

ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000). 

Stanovisko z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) k návrhu změny 

č. 1 ÚP Pokojov po veřejném projednání  

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán 

dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně ně-

kterých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů nepožaduje vyhodnocení vlivů pod-

statné úpravy návrhu změny č. 1 ÚP Pokojov po veřejném projednání na životní prostředí.  

Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny z hlediska § 45i  

V upraveném návrhu změny č. 1 ÚP Pokojov byly vypuštěny dvě veřejně prospěšná opatře-

ní, v grafické části označeny jako plochy WR2 a WR3. Jedná se o navržené plochy vodní a vo-

dohospodářské (VH), jejichž zařazení mezi veřejně prospěšná opatření WR2 a WR3 ke zvyšová-

ní retenčních schopností území bylo navrhováno pouze s možností vyvlastnění. Krajský úřad 

Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 

zákona ve smyslu § 45i odst. 1 zákona, konstatuje, že řešení vyplývající z předložené úpravy ná-

vrhu změny č. 1 ÚP Pokojov, nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany ne-

bo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000).  

V řešeném území se tyto lokality nevyskytují. Vzhledem k charakteru navrhovaných změn, 

vzdálenosti nejbližších evropsky významných lokalit a jejich předmětů ochrany lze vyloučit i 

dálkové vlivy na tyto lokality. 

 Z důvodů uvedených výše nebylo vyhodnocení vlivů změny č. I ÚP Pokojov na udržitelný 

rozvoj třeba zpracovávat. 

 

9. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných dů-

vodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ani vyhodnocení předpokládaných vlivů na 

udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno. 

 

10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

10.1. Využití zastavěného území 

V souladu s aktuálním právním stavem v území byly do zastavěného území zahrnuty 

pozemky parc. č. 413/6, 413/7, 413/8 v k.ú. Pokojov. 

V souladu s aktuálním právním stavem v území byla zastavitelná plocha č. 22 (BR) 

vymezená na pozemku parc. č. 413/6 v k.ú. Pokojov převedena na plochu stabilizovanou. 

V rámci intenzifikace zastavěného území byly vymezeny: 

a) zastavitelné plochy na volných pozemcích: 

I/24 (0,1561 ha) pro plochy výroby drobné VD – plocha vyplňuje proluku v zastavěném 

území a přispívá tak k jeho intenzifikaci. Plocha 

vytváří podmínky pro hospodářský rozvoj a 

odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

v území a naplňuje tím cíl územního plánování dle 

§18 odst. 1 stavebního zákona. 
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I/26 (0,0735 ha) pro plochy smíšené obytné SO – plocha vyplňuje proluku v zastavěném 

území a přispívá tak k jeho intenzifikaci. Plocha 

navazuje na navržené plochy téhož využití a dotváří 

kompaktní tvar sídla. 

b) plochy přestavby na nevyužívaných nebo nedostatečně využívaných pozemcích: 

I/25 (2,0374 ha) pro plochy smíšené obytné SO – plocha vytváří předpoklady pro výstavbu 

zhodnocením stávající plochy výroby zemědělské 

VZ. Plocha intenzifikuje zastavěné území a pomáhá 

k jeho hospodárnému využívání. V rámci této 

plochy byl změněn způsob využití navržené plochy 

č. 19 (v platném ÚP se jednalo o plochu přestavby 

na bydlení v rodinných domech BR). 

c) plochy zeleně jako kompenzace za zábor zemědělské půdy I. třídy ochrany navrženou 

plochou I/23: 

I/28 (0,1742 ha) pro plochy zemědělské - zahrady a sady ZZ – plocha zajišťuje podmínky pro 

individuální rekreaci obyvatel, vytváří předpoklady 

pro kvalitu hygieny prostředí a zajištění příznivého 

životního prostředí v obci. 

I/29 (0,0688 ha) pro plochy zemědělské - zahrady a sady ZZ – plocha zajišťuje podmínky pro 

individuální rekreaci obyvatel, vytváří předpoklady 

pro kvalitu hygieny prostředí a zajištění příznivého 

životního prostředí v obci. 

I/30 (0,2823 ha) pro plochy zemědělské - zahrady a sady ZZ – plocha zajišťuje podmínky pro 

individuální rekreaci obyvatel, vytváří předpoklady 

pro kvalitu hygieny prostředí a zajištění příznivého 

životního prostředí v obci. 

I/31 (0,0104 ha) pro plochy zemědělské - zahrady a sady ZZ – plocha byla vymezena místo 

rušené plochy přestavby č. 5, určené dříve pro 

umístění malé vodní elektrárny (plocha technické 

infrastruktury – zásobování elektrickou energií TIe). 

Plocha přestavby č. 5 byla Změnou č. I ÚP Pokojov 

vypuštěna s ohledem na aktuální situaci a podmínky 

v území: došlo ke zvýšení finanční náročnosti 

realizace záměru, tudíž k nízké míře jeho finanční 

rentabilnosti a technické realizovatelnosti. Nové 

využití plochy I/31 (ZZ) zajišťuje podmínky pro 

individuální rekreaci obyvatel, vytváří předpoklady 

pro kvalitu hygieny prostředí a zajištění příznivého 

životního prostředí v obci. 

10.2. Plochy se změnou v území mimo zastavěné území 

 Vně zastavěného území byly vymezeny: 

zastavitelná plocha I/23 (0,6294 ha) pro plochy bydlení v rodinných domech BR– Plocha 

přispívá k rozvoji sídelní struktury, vytváří 

předpoklady pro výstavbu bydlení a racionálně 

uzavírá rostlý půdorys sídla. Svým vymezením 

pomáhá k hospodárnému oboustrannému obestavění 

přístupové komunikace. V rámci této plochy byl 

zmenšen rozsah navržené plochy č. 10 (v platném 

ÚP se jednalo o plochu zeleně izolační ZI). 
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ostatní plocha se změnou v území I/27 (1,7921 ha) pro plochy vodní a vodohospodářské VH – 

plocha je vymezena pro založení vodní plochy v 

návaznosti na územní systém ekologické stability. 

Plocha přispívá ke zvýšení retenčních schopností 

území, k vyváženému vztahu podmínek pro příznivé 

životní prostředí a k ochraně a rozvoji přírodních 

hodnot území. 

10.3. Zabezpečení potřeb na úseku bydlení 

Vymezením ploch ve Změně č. I Územního plánu Pokojov dojde k navýšení 2,1109 ha ploch 

smíšených obytných SO a 0,6294 ha ploch bydlení v rodinných domech BR. Jedná se o 17,30% 

zbývající plochy zastavěného území. Úplným využitím nově vymezených ploch SO a BR se 

předpokládá proporcionální nárůst počtu obyvatel ze současných 163 (údaj Českého statistického 

úřadu k 31.12.2014) na 191. Pro předpokládané zvýšení počtu obyvatel o 28 jsou v rámci ploch 

vymezených Změnou č. I Územního plánu Pokojov vytvořeny podmínky pro vznik 11 nových 

bytů (při zalidněnosti 2,5 obyvatele na nový byt). 

10.4. Veřejná infrastruktura 

 Občanské vybavení veřejné a ostatní 

Koncepce ploch občanského vybavení se Změnou č. I Územního plánu Pokojov nemění. 

 Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 

 Silniční 

Koncepce systému dopravy silniční je Změnou č. I Územního plánu Pokojov doplněna o 

prověření zachování dopravního napojení zastavitelné plochy č. 11 (VZ) v rámci využití 

navržené zastavitelné plochy č. I/23 (BR). 

 Doprava v klidu 

Koncepce systému dopravy v klidu se Změnou č. I Územního plánu Pokojov nemění. 

 Veřejná doprava 

Koncepce systému veřejné dopravy se Změnou č. I Územního plánu Pokojov nemění. 

 Nemotorová dopravy a rekreační doprava 

Koncepce systému nemotorové a rekreační dopravy se Změnou č. I Územního plánu 

Pokojov nemění. 

 Hospodářská doprava 

Koncepce systému hospodářské dopravy se Změnou č. I Územního plánu Pokojov nemění. 

 Hluk z dopravy 

Ochrana proti hluku z dopravy je zajištěna stanovením podmínky využití navržených ploch 

dotčených silničním ochranným pásmem jako limitem využití území (viz výrok). Podmínka zní: 

„V hlukově ohroženém území silničního ochranného pásma nebudou umisťovány stavby, 

objekty a zařízení bez účinného ochranného opatření proti negativním vlivům ze silniční 

dopravy, zejména bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že nebudou překročeny 

max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a 

chráněných venkovních prostorech.“ 

 Technická infrastruktura 

 Zásobování pitnou vodou 

Koncepce zásobování území pitnou vodou vychází z Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací 

Kraje Vysočina. Obec Pokojov je zásobena z vodních zdrojů Bohdalov, z nichž je voda 

gravitačně vedena přes vodojem a vodovodní síť obce Bohdalov do Pokojova a odtud do obce 

Březí. Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina je systém zásobení pitnou vodou 

obce Pokojov vyhovující i do budoucna a s novými zdroji se neuvažuje. 
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Z toho důvodu je ponechána stávající koncepce systému zásobování území pitnou vodou a 

nejsou navrhovány nové stavby na vodovodní síti. Připojení nových staveb v území bude 

realizováno formou přípojek. Výhledové rozšíření zásobování pitnou vodou z veřejného 

vodovodu nebylo navrženo. 

V rámci Změny č. I Územního plánu Pokojov byl ve výkrese O6 Doplňující výkres – 

zásobování vodou, kanalizace aktualizován dle digitálních dat ÚAP ORP Žďár nad Sázavou, 

předaných dne 5.5.2015, průběh dálkového vodovodního řadu (vodovodního přivaděče) a 

vodovodu (vodovodního řadu). 

 Kanalizace a čištění odpadních vod 

Koncepce odvádění a čištění odpadních vod vychází z Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací 

Kraje Vysočina. Obec Pokojov je odkanalizována stávající jednotnou kanalizační sítí s výustí do 

Bohdalského potoka. V obci není vybudována čistírna odpadních vod, odpadní vody odtékají po 

předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku nebo do bezodtokých jímek, odkud 

jsou vyváženy na pole. 

S ohledem na nevyhovující technický stav stávající kanalizace je v souladu s Plánem rozvoje 

vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina navržen systém splaškové kanalizace, v jehož rámci 

budou stávající stoky plnit funkci dešťové kanalizace. Navržený oddílný systém je sveden do 

navržené čistírny odpadních vod na jihovýchodě obce. Alternativně lze využít domovních 

čistíren odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií, které jsou v souladu s platnou 

legislativou. Výhledové rozšíření systému odkanalizování území nebylo navrženo. 

 Zásobování elektrickou energií 

Změnou č. I Územního plánu Pokojov se ruší plocha přestavby č. 5, určená pro umístění 

malé vodní elektrárny na ploše technické infrastruktury – zásobování elektrickou energií (TIe). 

V rámci Změny č. I Územního plánu Pokojov byl ve výkrese O5 Doplňující výkres – 

energetika, telekomunikace aktualizován dle digitálních dat ÚAP ORP Žďár nad Sázavou, 

předaných dne 5.5.2015, průběh nadzemního elektroenergetického vedení 22 kV včetně 

ochranného pásma tohoto vedení a elektroenergetických stanic. 

 Zásobování zemním plynem 

V rámci Změny č. I Územního plánu Pokojov bylo ve výkrese O5 Doplňující výkres – 

energetika, telekomunikace aktualizováno dle digitálních dat ÚAP ORP Žďár nad Sázavou, 

předaných dne 5.5.2015, vedení STL plynovodu. 

 Zásobování teplem 

Koncepce systému zásobování teplem se Změnou č. I Územního plánu Pokojov nemění. 

 Elektronické komunikace 

Koncepce systému elektronických komunikací se Změnou č. I Územního plánu Pokojov 

nemění. Celé řešené území je zájmovým územím Ministerstva obrany České republiky. 

 Ochranná a bezpečnostní pásma 

Změnou č. I Územního plánu Pokojov byly dle aktualizovaných dat digitálního modelu 

Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou doplněny do 

výkresu O1 Koordinační výkres tyto limity využití území: 

 vzdálenost 50 m od okraje lesa, 

aktualizovány tyto limity využití území: 

 silniční ochranné pásmo, 

 ochranné pásmo elektroenergetického vedení a elektroenergetických stanic 

a na základě požadavku dotčených orgánů ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Pokojov 

(listopad 2014) doplněny tyto další sledované jevy v území: 

 významný prvek ochrany válečných hrobů. 

 Obecné požadavky 

Obecné požadavky se Změnou č. I Územního plánu Pokojov nemění. 
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 Nakládání s odpady 

Systém nakládání s odpady se Změnou č. I Územního plánu Pokojov nemění.  

 Veřejná prostranství 

Plocha I/24 vymezená Změnou č. I Územního plánu Pokojov je navržena na části 

stabilizovaného volného prostranství jako volného prostoru v zastavěném území. 

10.5. Koncepce uspořádání krajiny 

 Krajinný prostor, prostupnost krajiny 

 Krajinný prostor ani prostupnost krajiny se Změnou č. I Územního plánu Pokojov nemění. 

 Územní systém ekologické stability 

Změnou č. I Územního plánu Pokojov se v rámci koordinace systému ÚSES se sousedními 

obcemi ruší část lokálních biokoridorů LBK 4a, LBK 4b. 

10.6. Vodní plochy a toky, povodí 

Systém vodních ploch, toků a povodí se Změnou č. I Územního plánu Pokojov doplňuje o plo-

chu vodní a vodohospodářskou VH č. I/27. 

10.7. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Na základě pokynů uvedených ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Pokojov (listopad 

2014) byly ve výroku upraveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

následujícím způsobem: 

 byly odstraněny podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo 

územním rozhodnutím 

 byly přehodnoceny a doplněny podmínky v rámci podmíněně přípustného využití 

 byly odstraněny odkazy na konkrétní paragrafy a zákony 

10.8. Podmínky prostorového uspořádání 

Na základě pokynů uvedených ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Pokojov (listopad 

2014) byly ve výroku upraveny podmínky prostorového uspořádání následujícím způsobem: 

 byly odstraněny podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo 

územním rozhodnutím 

 kategorie „koeficient zastavění“ a „koeficient zeleně“ byly v souladu s přílohou 7 

vyhlášky 500/2006 Sb. nahrazeny kategoriemi „výšková regulace zástavby“, 

„charakter a struktura zástavby“, „rozmezí výměry pro vymezování stavebních 

pozemků“ a „intenzita využití stavebních pozemků“ 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu byly aktualizovány v souladu s krajskými 

prioritami dle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. 

10.9. Vybraná varianta 

Změna č. I Územního plánu Pokojov není zpracována ve variantách. 
 

11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení za-

stavitelných ploch 

Změnou č. I Územního plánu Pokojov jsou vytvořeny podmínky pro intenzifikaci zastavěné-

ho území a jeho hospodárné využívání. Proluky v zastavěném území vyplňují zastavitelné plochy 

č. I/24 a I/26, stávající zemědělský areál zhodnocuje plocha přestavby č. I/25. Pouhou intenzifi-

kací zastavěného území by rozvoj obce nebyl možný a ani přílišná intenzifikace zastavěného 

území by nebyla s ohledem na strukturu a charakter zástavby vhodná. Z toho důvodu byla vyme-

zena zastavitelná plocha č. I/23, která vychází z platného územního rozhodnutí, pro kterou neby-

la nalezena v zastavěném území jiná vhodná lokalita. Pro kompenzaci zastavitelné plochy č. I/23 

byly navrženy plochy zahrad a sadů č. I/28, I/29, I/30 a I/31, které nejsou určeny k umístění sta-

veb. Plocha č. I/27 vymezená mimo zastavěné území je plochou krajiny, která není určena 

k umístění staveb. 

Většina ploch nově vymezených Změnou č. I Územního plánu Pokojov jsou plochy smíšené 
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obytné SO, jejichž polyfunkční využití umožňuje umístění staveb více druhů. 

 

12. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

12.1. Postavení obce v systému osídlení, širší dopravní vztahy a širší vztahy technické 

infrastruktury 

Postavení obce v systému osídlení, širší dopravní vztahy a širší vztahy technické infrastruktu-

ry se Změnou č. I Územního plánu Pokojov nemění. 

12.2. Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů 

V rámci koordinace systému ÚSES se sousedními obcemi se ruší část lokálních biokoridorů 

LBK 4a, LBK 4b. 

V rámci koordinace navržených ploch krajiny se sousedními obcemi se v návaznosti na 

územní plán Bohdalov navrhuje plocha vodní a vodohospodářská VH č. I/27. 

12.3. Limity využití území 

Celé řešené území je zájmovým územím Ministerstva obrany České republiky. 

Celé řešené území je ve smyslu zákona o ochraně památek územím s archeologickými nálezy. 

Výstavba větrných elektráren v řešeném území musí být vždy předem projednána 

s Ministerstvem obrany České republiky z důvodů ochrany před negativním vlivem na radiolo-

kační techniku v užívání resortu Ministerstva obrany. Dále budou s Ministerstvem obrany České 

republiky vždy předem projednány následující způsoby využití území: 

 výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území 

 stavby vyzařující elektromagnetickou energii (stanice radiooperátorů, mobilních operáto-

rů, větrných elektráren apod.) 

 stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN 

 výstavba, rekonstrukce a opravy silnic II. a III. třídy a rušení objektů na nich včetně sil-

ničních mostů, čerpací stanice pohonných hmot 

 nové dobývací prostory 

 výstavba letišť 

 zřizování vodních děl (přehrady, rybníky) 

 výstavba a rekonstrukce objektů na vodních tocích, regulace vodních toků a ostatní stav-

by, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny 

 výstavba a rekonstrukce kotvících mol v říčních přístavech, manipulačních ploch 

v říčních přístavech nebo jejich rušení 

 výstavba železniční tratě, železničních stanic, elektrifikace, změna zařazení apod. 

 stavby vyšší než 30m nad terénem 

 výstavba na pozemcích, s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany 

12.4. Ochrana a bezpečnost státu, požární ochrana, ochrana obyvatelstva, krizové a havarijní 

plánování 

Ochrana a bezpečnost státu, požární ochrana, ochrana obyvatelstva, krizové a havarijní pláno-

vání se Změnou č. I Územního plánu Pokojov nemění. 

Celé řešené území je zájmovým územím Ministerstva obrany České republiky. 

Celé řešené území je ve smyslu zákona o ochraně památek územím s archeologickými nálezy. 

Výstavba větrných elektráren v řešeném území musí být vždy předem projednána 

s Ministerstvem obrany České republiky z důvodů ochrany před negativním vlivem na radiolo-

kační techniku v užívání resortu Ministerstva obrany. Dále budou s Ministerstvem obrany České 

republiky vždy předem projednány následující způsoby využití území: 

 výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území 

 stavby vyzařující elektromagnetickou energii (stanice radiooperátorů, mobilních operáto-

rů, větrných elektráren apod.) 

 stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN 
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 výstavba, rekonstrukce a opravy silnic II. a III. třídy a rušení objektů na nich včetně sil-

ničních mostů, čerpací stanice pohonných hmot 

 nové dobývací prostory 

 výstavba letišť 

 zřizování vodních děl (přehrady, rybníky) 

 výstavba a rekonstrukce objektů na vodních tocích, regulace vodních toků a ostatní stav-

by, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny 

 výstavba a rekonstrukce kotvících mol v říčních přístavech, manipulačních ploch 

v říčních přístavech nebo jejich rušení 

 výstavba železniční tratě, železničních stanic, elektrifikace, změna zařazení apod. 

 stavby vyšší než 30m nad terénem 

 výstavba na pozemcích, s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany 

 

13. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

Změna č. I Územního plánu Pokojov byla zpracována na základě pokynů uvedených ve Zprávě o 

uplatňování Územního plánu Pokojov vyhotovené v listopadu 2014, dále v souladu s dalšími po-

žadavky dotčených orgánů vznesenými k této Zprávě o uplatňování ÚP Pokojov a v neposlední 

řadě v souladu s požadavky veřejnosti. Požadavky byly splněny následujícím způsobem: 

1) Uvedení územního plánu do souladu s Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje České 

republiky schválenou usnesením vlády České republiky č. 276/2015 ze dne 15. 4. 2015. 

Provést posouzení za celou územně plánovací dokumentaci (ÚP i změna č. I ÚP). 

Požadavek je splněn úpravou textové části Odůvodnění. 

2) Uvedení územního plánu do souladu s Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje 

Vysočina vydanou usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0468/05/2012/ZK ze dne 

18.9.2012, která nabyla účinnosti dne 23.10.2012. 

Požadavek je splněn úpravou textové části Odůvodnění, a to vyhodnocením souladu 

územního plánu včetně změny č. I s prioritami územního plánování Kraje Vysočina jed-

notlivě dle vybraných bodů, které se vztahují k řešenému území. Dále je požadavek spl-

něn prověřením v textové části Odůvodnění, zda jsou v územním plánu vytvořeny pod-

mínky pro ochranu a rozvoj charakteristických znaků krajiny (v ZÚR KV bylo řešené 

území zařazeno do oblasti krajinného rázu Žďársko-Bohdalovsko a mezi krajinu lesoze-

mědělskou ostatní a krajinu rybniční). 

3) Uvedení územního plánu do souladu s 2. a 3. úplnou aktualizací Územně analytických 

podkladů obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou. 

Řešit tyto obecné problémy území dle 2. úplné aktualizace ÚAP: 

 Znehodnocení přirozených odtokových poměrů rozsáhlými odvodňovacími stavba-

mi. Vysoký podíl zemědělských ploch (ZPF) s provedeným odvodněním. 

Problém je řešen umožněním rozvoje ploch krajiny, zejména návrhem ploch vodních 

vodohospodářských VH. 

 Značná část ZPF zvl. orné půdy je intenzivně využívaná pro potřeby zemědělské vý-

roby. 

Problém je řešen umožněním rozvoje zastavitelných ploch zejména v přímé návaz-

nosti na zastavěné území. 

 Úbytek ZPF z důvodu extenzivního růstu zastavěného území. 

Problém je řešen vymezením ploch přestavby jako jednoho ze způsobů intenzifikace 

zastavěného území. Zastavitelné plochy vně zastavěného území byly navrženy z toho 

důvodu, že pro ně nebylo možno najít jiné vhodnější umístění. 
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 Rostoucí počet jednobytových domácností. 

Problém je řešen vytvořením podmínek pro zvýšení atraktivity řešeného území za 

účelem snížení migrace a přílivu nových obyvatel. Je navrženo rozšíření nabídky 

volnočasových aktivit včetně rozvoje sportovních ploch. 

 Chybějící možnosti rekreace u vody. 

Problém je řešen umožněním rozvoje ploch občanského vybavení pro tělovýchovu a 

sport Ot a ploch vodních a vodohospodářských VH. 

 Mnohdy nedostatečné využití ploch zemědělských areálů. 

Problém je řešen návrhem přestavby areálu zemědělské výroby při silnici II/388 na 

plochu smíšenou obytnou SO. 

Řešit tyto požadavky na území vyplývající z 3. úplné aktualizace ÚAP: 

 aktualizace jevů a limitů využití území zakreslených v koordinačním výkrese 

Požadavek je řešen aktualizací těchto jevů a zároveň limitů využití území: a) silniční 

ochranné pásmo. b) ochranné pásmo elektroenergetického vedení a elektroenergetic-

kých stanic. Dále je požadavek řešen aktualizací těchto dalších jevů: a) nadzemní 

elektroenergetické vedení, b) plynovod STL, c) dálkový vodovodní řad, d) vodovod. 

 zakreslení vzdálenosti 50 m od okraje lesa do koordinačního výkresu 

Požadavek je splněn. 

 prověření zajištění ochrany hodnot v území, řešení problémů, posílení pilířů 

Prověření a způsob zajištění ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 

hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a 

včetně ochrany krajiny jako podstatné složky prostředí života obyvatel a základ je-

jich totožnosti, jsou popsány v kapitole č. 2 textové části odůvodnění. Způsob řešení 

problémů vyplývajících z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působ-

ností Žďár nad Sázavou (obecných problémů území dle 2. úplné aktualizace ÚAP a 

požadavků na území vyplývající z 3. úplné aktualizace ÚAP) je popsán výše v této 

kapitole č. 12 textové části odůvodnění v rámci vyhodnocení splnění pokynů uvede-

ných ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Pokojov včetně požadavků dotčených 

orgánů a veřejnosti. Způsob posílení tří pilířů udržitelného rozvoje území je popsán v 

kapitole č. 2 textové části odůvodnění. 

 

Řešit důsledky vyplývající ze zařazení řešeného území do kategorie 3b dle 2. aktualizace 

ÚAP (obec s rozvinutým hospodářským pilířem a slabými pilíři environmentálním a so-

ciálním) a do kategorie 4 dle 3. aktualizace ÚAP (všechny pilíře slabé z důvodu pouze 

částečné funkčnosti zemědělského areálu). Navrhnout přestavbu areálu zemědělské výro-

by při silnici II/388 na plochu smíšenou obytnou SO. 

Požadavek je splněn vyhodnocením způsobu posílení tří pilířů udržitelného rozvoje úze-

mí v kapitole č. 2 textové části odůvodnění. 

 

4) Uvedení územního plánu do souladu se stavebním zákonem po novele 

Prověřit aktuálnost vymezení zastavěného území dle § 58 odst. 3 stavebního zákona a 

vymezit dnes již využité zastavitelné plochy jako zastavěné, stabilizované. 
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Požadavek je splněn úpravou hranice zastavěného území a vymezením stabilizovaných 

ploch v souladu s právním stavem v území. Splněním požadavku došlo k vypuštění za-

stavitelné plochy 22 BR a její změně na plochu stabilizovanou. 

 

Uvést vybrané zásadní terminologické výrazy do souladu se stavebním zákonem po no-

vele. Zejména se jedná o: 

 „plochy přestavby“ místo původního termínu „přestavbové plochy“, 

 „plochy a koridory s možností uplatnění předkupního práva“ místo původního termí-

nu „plochy a koridory, na které se vztahuje předkupní právo“, 

 „nemovitá kulturní památka“ místo původního termínu „kulturní památka“, 

 

Uvést textovou část do souladu s §43 odst. 3 stavebního zákona, dle kterého územní plán 

nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním 

rozhodnutím: 

 Odstranit regulativ v kap. 6.2.: „Na území obce nepředpokládat umisťování staveb, 

jejichž vlastnosti (výška, objem, barva i faktor pohody) výrazně překračují ostatní 

krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy na člověka“. 

Požadavek je splněn. 

 Odstranit regulativ v kap. 6.2: „U ploch pro bydlení uvažovat s objekty o 1 nadzem-

ním podlaží s možností využití podkroví v sedlové střeše.“ 

Požadavek je splněn. 

 Upravit regulativy tak, aby naplnily příslušná platná legislativní opatření. 

Požadavek je splněn. 

 

Stanovení podmínek využití nezastavěného území v souladu s §18 odst. 5 stavebního zá-

kona. Je-li to potřebné, konkretizovat v nepřípustném využití ploch s rozdílným způso-

bem využití vyloučení umisťování staveb, zařízení a jiných opatření dle §18 odst. 5 sta-

vebního zákona. 

Požadavek je splněn doplněním příslušného nového bodu v podkapitole 6.2. 

 

Uvedení vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací 

včetně způsobu omezení vlastnických práv a vymezení předkupního práva do souladu se 

stavebním zákonem po novele. Prověřit aktuálnost veřejně prospěšných staveb, opatření a 

asanací, které vymezil platný ÚP. 

Požadavek je splněn – viz výkres N3 Veřejně prospěšné stavby a opatření, asanace. 

 

5) Uvedení územního plánu do souladu s přílohou č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb.: 

Požadavek je splněn uvedením názvů kapitol textové části do souladu s přílohou č. 7 vy-

hlášky 500/2006 Sb. včetně doplnění nových kapitol, např.: 

 Kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou 

o parcelaci 

 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 

rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení 
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Požadavek je dále splněn aktualizací podmínek prostorového uspořádání a základních 

podmínek ochrany krajinného rázu, v jejímž rámci byly kategorie „koeficient zastavění“ 

a „koeficient zeleně“ nahrazeny kategoriemi „výšková regulace zástavby“, „charakter a 

struktura zástavby“, „rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků“, „intenzita 

využití stavebních pozemků“. 

 

6) Uvedení územního plánu do souladu s dalšími požadavky uvedenými ve Zprávě o 

uplatňování ÚP Pokojov ze dne 6.11.2014: 

Požadavek prověřit aktualizaci katastrální mapy (viz s. 9 Zprávy, oddíl a.1 Urbanistická 

koncepce) byl splněn prověřením aktuálnosti vymezení zastavěného území dle § 58 odst. 

3 stavebního zákona (viz pokyn výše) a zohledněním platného územního rozhodnutí č.j. 

Stav 2681/2001/Šu-Rozh (viz pokyn níže). 

 

Je splněn požadavek odstranit první bod kap. 2.3. Ochrana a rozvoj hodnot, který zní: 

„respektovány jsou hodnoty v území dané legislativní ochranou“. 

 

Je splněn požadavek odstranit podmínku, která zní: „dotčení ochranného pásma lesa 

(k.ú.Znětínek) bude projednáno s orgánem SSL“. 

 

Jsou splněny požadavky: 

 Doplnit do podmíněně přípustného využití ploch s rozdílným způsobem využití 

podmínku pro rozhodování, podle níž budou toto podmíněně přípustné využití posu-

zováno. 

 Tato podmínka u některých ploch s rozdílným způsobem využití chybí a musí být 

doplněna, případně podmínky využití území aktualizovány. 

 Zároveň se pokusit omezit četnost podmíněně přípustných způsobů využití ploch se 

změnou v území. 

 

 

Prověřit soulad řešení ÚP s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, re-

spektovat zejména koncepci odvádění a likvidace splaškových vod. 

Požadavek je splněn prověřením systému zásobování pitnou vodou a systému čištění od-

padních vod s ohledem na koncepci stanovenou Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 

Kraje Vysočina. Bylo vyhodnoceno, že systém zásobování vodou se nemění, systém od-

kanalizování území byl aktualizován v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 

Kraje Vysočina. 

 

 

Zapracovat změny v území vyplývající z řešení ÚP Bohdalov (např. vodní plochy, kori-

dory lokálního ÚSES). 

Požadavek je splněn: 

 úpravou trasy lokálních biokoridorů LBK 4a, LBK 4b 

 návrhem plochy vodní a vodohospodářské (VH) č. I/27. 
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Respektovat tyto požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území: 

 Řešení Změny č. I ÚP Pokojov nesmí narušit začlenění sídla do krajiny, záměry ne-

smí překročit převažující hladinu zástavby. Zachovat harmonický vztah sídla a jeho 

krajinného rámce. 

Požadavek je splněn návrhem zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území 

(směrem od obce do krajiny), rozvojem ploch krajiny dále od centra osídlení, respek-

továním přírodních hodnot území, zejména územního systému ekologické stability a 

významných krajinných prvků ze zákona, jimiž jsou lesy, vodní plochy a toky, nivy. 

Dále je požadavek splněn stanovením podmínek prostorového uspořádání a základ-

ních podmínek ochrany krajinného rázu v rámci podmínek pro využití ploch s roz-

dílným způsobem využití. Dále je soulad s prioritou zajištěn naplněn vymezením 

obytných ploch jako ploch bydlení BR a ploch smíšených obytných SO, vytvářejí-

cích podmínky pro zachování venkovského rázu sídla a tím nenarušení krajinného 

rázu území. 

 Vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF bude provedeno dle metodického 

doporučení odboru územního plánování, MMR ČR a odboru ochrany horninového a 

půdního prostředí MŽP ČR (ze srpna 2013). 

Požadavek je splněn. 

 Nepředpokládá se zábor PUPFL. 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa nejsou změnou č. I Územního plánu Pokojov 

dotčeny. 

 Řešením Změny č. I ÚP musí být zabezpečena ochrana veřejného zdraví. 

Požadavek je splněn: 

- stanovením obecných podmínek využití navržených ploch: „Bude prokázáno do-

držení nejvýše přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a 

chráněném venkovním prostoru staveb dle charakteru jednotlivých území v soula-

du se stanovenými hygienickými limity ve smyslu příslušných ustanovení o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ a „v navazující projek-

tové dokumentaci bude prokázáno, že realizací záměrů budou dodrženy limitní 

hladiny hluku.“ 

- zohledněním limitů využití území pro zajištění ochrany zdraví před nepříznivými 

účinky např. hluku a vibrací (silniční ochranné pásmo), zápachu a znečištění 

(pásma hygienické ochrany) 

- intenzifikací stávajícího výrobního areálu návrhem jeho přestavby s polyfunkč-

ním, flexibilním využitím 

- umožněním rozvoje ploch výroby tak, aby nedocházelo ke koncentraci výroby a 

riziku vzniku průmyslové zóny, jež by byla pro urbanistické měřítko obce veli-

kostně nevhodná 

- umožněním rozvoje systému odvádění a čištění odpadních vod 

- Obchvaty ani koridory dopravní infrastruktury nejsou navrženy. 

- Řešené území neleží v zónách havarijního plánování, ani není ohroženo haváriemi 

zdrojů nebezpečných či zdraví ohrožujících látek. 
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Upravit stanovení lhůty pro pořízení územní studie u zastavitelné plochy č. 3 a č. 4. 

Požadavek je splněn - viz příslušná kapitola výroku. 

 

 

Ponechat v řešení ÚP územní rezervu R1 pro bydlení v rodinných domech. 

Požadavek je splněn. 

 

 

Případné vymezení nových ploch územních rezerv. 

Požadavek je splněn prověřením, že rozsah navržených ploch je z hlediska potenciálu ob-

ce dostatečný. Nové plochy územních rezerv nebyly vymezeny. 

 

 

Prověřit plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 

územní studie. 

Požadavek je splněn: nad rámec ploch č. 3 a č. 4 dle platného územního plánu byla vy-

mezena územní studie na ploše č. I/25 v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb. Jedná se o 

plochu přestavby na plochu smíšenou obytnou SO o výměře větší než 2 ha. 

 

 

Požadavek na následující obsah dokumentace je splněn: 

1/ Textová část - výrok 

    Grafická část: 1.a) Výkres základního členění území 

      1.b) Hlavní výkres 

      1.c) Výkres VPS, VPO a asanací 

   2/ Textová část Odůvodnění 

    Grafická část: 2.a) Koordinační výkres 

 2.b) Výkres předpokládaných záborů půdní-

ho fondu 

 Výřezy v měřítku 1 : 5 000. 

 Pro společné jednání i veřejné projednání vždy 2 výtisky + 2 CD 

(pdf). 

 Čistopis 4 výtisky + 1 CD, záznamem o účinnosti bude opatřen 

pouze výrok. 

 Právní stav po vydání změny bude obsahovat pouze Koordinační 

výkres ve 4 výtiscích + 1 CD (pdf). 
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7) Uvedení územního plánu do souladu s dalšími požadavky dotčených orgánů vznesený-

mi ke Zprávě o uplatňování ÚP Pokojov: 

Prověření záměrů na provedení změn v území, které by lépe vyhovovaly potřebám rozvo-

je obce při splnění požadavků: 

- harmonického rozvoje obce založeného na zajištění dosažitelného souladu ekologické, 

sociální a ekonomické složky území 

- dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 

- udržení základní koncepce rozvoje obce, kterou stanovil platný územní plán. 

Požadavek je splněn, záměry tohoto druhu nebylo potřeba vymezit. 

 

Prověření nemožnosti využití již vymezených zastavitelných ploch a potřeby vymezení 

nových zastavitelných ploch. 

Požadavek je splněn. Nová zastavitelná plocha č. I/23 byla vymezena v souladu 

s platným územním rozhodnutím. Nové zastavitelné plochy č. I/24 a č. I/26 byly vyme-

zeny v souladu s pokyny uvedenými ve Zprávě o uplatňování ÚP Pokojov. Plocha č. I/26 

byla plošně redukována s ohledem na vyhodnocení výsledků společného jednání pořizo-

vatelem a určeným zastupitelem. Byla vymezena plošně významná plocha smíšená obyt-

ná č. I/25 jako plocha přestavby, která umožňuje intenzifikaci a zhodnocení ploch uvnitř 

zastavěného území. 

 

Vymezení pozemku parc. č. 413/7 v k.ú. Pokojov jako stabilizované plochy bydlení 

v souladu s platným územním rozhodnutím č.j. Stav 2681/2001/Šu-Rozh (vydal stavební 

odbor MÚ Žďár nad Sázavou dne 28.1.2002). Důvodem je narovnání právního stavu 

v území (na pozemku stojí rodinný dům, který dosud nebyl zanesen do katastru nemovi-

tostí). 

Požadavek je splněn zahrnutím předmětného pozemku jako stabilizované plochy bydlení 

v rodinných domech BR do zastavěného území. 

 

Obec Pokojov měla v roce 2001 zpracovanou urbanistickou studii, která byla jedním 

z podkladů pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro výstavbu 10-ti rodinných domů 

vč. inženýrských sítí a místní komunikace. Toto územní rozhodnutí vydané v lednu 2002 

dosud nepozbylo platnosti. Z 10 rodinných domů jsou čtyři RD realizovány, 1 rodinný 

dům je rozestavěn. Využití jednoho stavebního pozemku pro nadzemní stavbu rod. domu 

je znemožněno vzdušným el. vedením VN 22 kV, které pozemek protíná v podélném 

směru. Pozemky pro stavbu zbývajících 6 RD nejsou v ÚP Pokojov vymezeny jako za-

stavitelná plocha pro bydlení, proto budou ve změně č. I ÚP zahrnuty do zastavitelných 

ploch. 

Požadavek je splněn vymezením zastavitelné plochy č. I/23 pro bydlení v rodinných do-

mech BR, jíž byla stanovena podmínka využití: „Využití plochy je podmíněno zachová-

ním dopravního přístupu k zastavitelné ploše č. 11.“ 

 

Vymezení nové zastavitelné plochy pro stavbu lakovny na pozemku parc. č. 71/31 v k.ú. 

Pokojov, včetně prověření vymezení nového využití areálu zemědělské výroby (brown-

field) jako plochy přestavby na plochu smíšenou obytnou SO. Při vymezení ploch nezvy-

šovat počet dnešních dvou sjezdů ze zemědělského areálu na silnici II/388 a vytvořit 

podmínky pro vybudování nového sjezdu z pozemku parc. č. 413/3 v k.ú. Pokojov na sil-

nici II/388 pro zajištění dopravního přístupu k rodinnému domu a související ploše výro-

by zemědělské (zastavitelná plocha č. 11). 



ODŮVODNĚNÍ  Změna č. I Územního plánu  Pokojov 

 

 

94 

Požadavek umožnění stavby lakovny je splněn vymezením zastavitelné plochy č. I/24 pro 

výrobu drobnou VD. Požadavek na nové využití areálu zemědělské výroby je splněn vy-

mezením plochy smíšené obytné SO jako plochy přestavby č. I/25. Požadavek na zajiště-

ní přístupu k zastavitelné ploše č. 11 je splněn stanovením podmínky využití navržené 

plochy č. I/23: „Využití plochy je podmíněno zachováním dopravního přístupu k zastavi-

telné ploše č. 11.“ 

 

Prověření využití zastavěného území mezi zemědělským areálem a místní komunikací v 

místě napojení na silnici II/388 u budovy obecního úřadu (v platném ÚP se jedná o plo-

chu přestavby č. 19 a část zastavitelné plochy č. 8). 

Požadavek je splněn vymezením plochy smíšené obytné SO jako plochy přestavby č. I/25 

i přes plochu přestavby č. 19. Dále je požadavek splněn vymezením zastavitelné plochy 

smíšené obytné SO č. I/26, která byla plošně redukována v souladu s vyhodnocením vý-

sledků společného jednání pořizovatelem a určeným zastupitelem. 

 

Dostatečné odůvodnění záboru ZPF nových ploch s ohledem na §55 odst. 4 zákona č. 

183/2006 Sb., zejména ve vztahu ke stávajícím zastavitelným plochám téhož využití dle 

platného územního plánu. Umístěním nových zastavitelných ploch nesmí docházet ke 

vzniku proluk, narušení organizace ZPF, neodůvodněnému rozšiřování do sídla do kraji-

ny, neodůvodněnému záboru půdy s vyšší třídou ochrany, a to zvláště v případech, je-li 

možné navrhovat zábor na půdách nižší třídy ochrany. 

Požadavek je splněn: a) zákresem ploch záborů půdního fondu již vykázaných ve výkrese 

03 Předpokládaný zábor půdního fondu a b) vyhodnocením nemožnosti využít již vyme-

zené zastavitelné plochy v kapitole č. 14 textové části Odůvodnění. 

 

Vyznačení pietního místa – válečného hrobu v grafické části na pozemku parc. č. 752/3 

v k.ú. Pokojov před kapličkou na návsi. 

Požadavek je splněn informativním zákresem významného prvku ochrany válečných hro-

bů (zejména těch, které jsou umístěny mimo hřbitovy) jako dalšího sledovaného jevu 

v území ve výkrese 01 Koordinační výkres, neboť se nejedná o nemovitou kulturní pa-

mátku jako limit využití území a není obsažen v digitálním modelu dat ÚAP ORP Žďár 

nad Sázavou. Podkladem pro zákres bylo schéma poskytnuté Odborem rozvoje a územ-

ního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou v rámci písemného vyjádření ze dne 

21.11.2014. 

 

V rámci podmíněně přípustného využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovit 

podmínky pro rozhodování, anebo stanovit specifické podmínky využití konkrétních na-

vržených ploch. Prověřit možnost snížení počtu ploch s podmíněně přípustným využitím. 

Požadavek je splněn stanovením podmínek využití navržených ploch v podkapitole 3.2. 

výroku. Dále je požadavek splněn stanovením podmínek v rámci podmíněně přípustného 

využití ploch s rozdílným způsobem využití v podkapitole 6.1. výroku. Možnost snížení 

počtu ploch s podmíněně přípustným využitím byla prověřena a počet těchto ploch nebyl 

snížen. 

 

Do kapitoly „Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

v území“ v textové části Odůvodnění uvést: „Výstavba větrných elektráren v řešeném 

území musí být vždy předem projednána s Ministerstvem obrany České republiky z důvo-

dů ochrany před negativním vlivem na radiolokační techniku v užívání resortu Minister-
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stva obrany. Dále budou s Ministerstvem obrany České republiky vždy předem projedná-

ny následující způsoby využití území: 

 výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území 

 stavby vyzařující elektromagnetickou energii (stanice radiooperátorů, mobilních 

operátorů, větrných elektráren apod.) 

 stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN 

 výstavba, rekonstrukce a opravy silnic II. a III. třídy a rušení objektů na nich včetně 

silničních mostů, čerpací stanice pohonných hmot 

 nové dobývací prostory 

 výstavba letišť 

 zřizování vodních děl (přehrady, rybníky) 

 výstavba a rekonstrukce objektů na vodních tocích, regulace vodních toků a ostatní 

stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny 

 výstavba a rekonstrukce kotvících mol v říčních přístavech, manipulačních ploch 

v říčních přístavech nebo jejich rušení 

 výstavba železniční tratě, železničních stanic, elektrifikace, změna zařazení apod. 

 stavby vyšší než 30m nad terénem 

 výstavba na pozemcích, s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany“ 

Požadavek je splněn uvedením textu v kapitole č. 11 textové části Odůvodnění. 

 

Zároveň budou ve výroku stanoveny následující obecné podmínky platné pro využití 

veškerých ploch s rozdílným způsobem využití v území: 

 výška nových staveb nebude přesahovat výšku nejvyšší stávající stavby v plochách 

téhož využití 

 nové stavby nebudou mít negativní vliv na charakter a ráz okolní zástavby a krajiny 

 nejsou povoleny nové stavby kontrastující s kladnými kulturními dominantami 

 výška a charakter nových staveb nebude narušovat širší krajinný rámec 

 výška a charakter nových staveb nenaruší prostory s rybníky a převahou znaků pří-

rodní povahy 

Požadavek je splněn uvedením textu v závěru podkapitoly č. 6.2. výroku. 

 

V legendě koordinačního výkresu bude uvedena poznámka: „Celé řešené území je zá-

jmovým územím Ministerstva obrany České republiky, celé řešené území je ve smyslu 

zákona o ochraně památek územím s archeologickými nálezy.“ 

Požadavek je splněn uvedením poznámky do výkresu 01 Koordinační výkres. 

 

8) Uvedení územního plánu do souladu s požadavky veřejnosti: 

Vymezení nové zastavitelné plochy SO na pozemcích parc. č. 71/28, 71/29, 752/22 v k.ú. 

Pokojov. 

Požadavek je splněn zahrnutím pozemků parcelní číslo 71/28 a parcelní číslo 71/29 v k.ú. 

Pokojov do navržené plochy smíšené obytné SO jako plochy přestavby č. I/25. Pozemek 

parcelní číslo 752/22 v k.ú. Pokojov byl ponechán jako součást stávající plochy veřejného 

prostranství VP z důvodu zachování vhodné a proporční šířky tohoto veřejného prostran-

ství. 
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14. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního roz-

voje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

Změnou č. I. Územního plánu Pokojov nejsou vymezeny plochy ani koridory pro umístění 

staveb nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina. 
 

15. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

15.1. Zemědělský půdní fond (ZPF) 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Změny č. I Územního plánu 

Pokojov na zemědělský půdní fond se v souladu s přílohou 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se 

upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, skládá z textové, tabulkové 

a grafické části. 

Grafická část je zpracována formou výřezů z výkresu O3 Předpokládaný zábor půdního fondu 

platného ÚP, kde jsou vyznačeny a aktualizovány: 

 hranice zastavěného území k 4.5.2015 

 plochy řešené Změnou č. I ÚP Pokojov 

 plochy již odsouhlasené k využití orgánem ochrany ZPF 

 plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 

studie 

Rozsah a přesnost vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu se řídí 

Společným metodickým doporučením Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního 

prostředí ze srpna 2013. Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu se 

člení podle navrhovaného funkčního využití pozemků na jednotlivé plochy, na kterých se uvažu-

je s umístěním rozvojových záměrů. 

 Areály zemědělské výroby a zemědělské usedlosti 

Stávající areál zemědělské výroby je navržen k přestavbě (plocha č. I/25). Nový areál zeměděl-

ské výroby je platným ÚP navržen na severu obce Pokojov (plocha č. 11). V řešeném území se 

nenacházejí samoty a zemědělské usedlosti v krajině. 

 Opatření k zajištění ekologické stability, důsledky komplexních pozemkových úprav 
Opatření k zajištění ekologické stability krajiny tvoří v řešeném území vymezené plochy kraji-

ny, ÚSES a navržená plocha krajiny č. I/27. Komplexní pozemkové úpravy nejsou v řešeném 
území navrženy. 

 Rekultivace 
Je navržena kompenzace předpokládaného záboru zemědělského půdního fondu, tvořeného 

návrhem zastavitelné plochy č. I/23 (0,6294 ha). Kompenzaci zajišťují tyto navržené plochy ze-
mědělské - zahrady a sady ZZ, které redukují zastavitelné plochy navržené v platném ÚP, jimž byl 
již udělen souhlas dle §5 zákona o ochraně ZPF: 

č. plochy zábor ZPF cílová kultura tř. ochrany půdy odvodnění 
I/28 (ZZ) 0,1531 ha zahrady I.  --- 
 0,0211 ha zahrady IV.  --- 
I/29 (ZZ) 0,0688 ha zahrady II.  0,0056 ha 
I/30 (ZZ) 0,2823 ha zahrady I.  --- 
I/31 (ZZ) 0,0104 ha zahrady I.  --- 
 0,5357 ha celkem 
 
Plochy pro navrácení stabilizovaných ploch v zastavěném území do zemědělského půdního 

fondu nejsou navrženy. Plán rekultivace není navržen. 

 Odůvodnění navrženého řešení 
Změna č. I. Územního plánu Pokojov vymezuje na zemědělském půdním fondu následující 

navrhované funkční využití zastavitelných ploch: 
BR plochy bydlení v rodinných domech 
SO plochy smíšené obytné 
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Změna č. I. Územního plánu Pokojov vymezuje na zemědělském půdním fondu následující 

navrhované funkční využití ploch krajiny: 
VH plochy vodní a vodohospodářské 
 
Plochy záboru půdního fondu: 

Plocha č. I/23 

 Je určena pro plochu bydlení a navazuje na zastavěné území. Zčásti je dotčena investicemi do 

půdy – melioracemi (odvodnění). Ploše byl zčásti udělen souhlas orgánu ochrany ZPF dle §5 zá-

kona o ochraně ZPF. 

Plocha č. I/26 

 Je určena pro plochy smíšené obytné uvnitř zastavěného území, které tím zhodnocuje a vhodně 

intenzifikuje. Plocha logicky navazuje na navržené plochy téhož využití. 

Plocha č. I/27 

 Je určena pro plochu vodní a vodohospodářskou VH, která je plochou krajiny a přispěje ke zvý-

šení retenčních schopností území, k vyváženému vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí a 

k ochraně a rozvoji přírodních hodnot území. Celá plocha je dotčena investicemi do půdy - melio-

racemi (odvodnění). 
 
Závěr: 
S ohledem na zastoupení a rozložení tříd zemědělského půdního fondu v území leží 30,93% 

ploch nově vymezených Změnou č. I Územního plánu Pokojov na zemědělských půdách nižší (III. 
a V.) třídy ochrany a 16,83% na zemědělských půdách vyšší (I. a II.) třídy ochrany. Potřeba vyme-
zení rozvojových ploch, hledání nových možností rozvoje a samotný rozvoj i za cenu částečného 
záboru půdy vyšší kvality vyplývá ze zájmu veřejnosti v území stavět (viz Zpráva o uplatňování 
Územního plánu Pokojov). 

Těmito hledisky je perspektivní potenciál budoucího rozvoje obce určen a po obecné stránce 
odůvodněn. Vlastní ochrana ZPF je zajištěna koncepčním přístupem k řešení Změny č. I Územního 
plánu Pokojov. 71,83% z celkového záboru je pro plochy krajiny, které nejsou určeny k zastavění a 
přispívají ke zlepšení životního prostředí. Míra fragmentace ploch krajiny rizikem vzniku nevhod-
né zástavby v krajině je omezena nebo eliminována intenzifikací zastavěného území, návrhem za-
stavitelných ploch v přímé návaznosti na zastavěné území a upřednostňováním vhodného obou-
stranného obestavění stávajících přístupových komunikací. 

Rozvoj zastavitelných ploch uvnitř a po obvodu obce přispívá k vytvoření kompaktního tvaru 
sídla a zajištění podmínek pro ekonomické řešení dopravní a technické infrastruktury bez nutnosti 
dalšího záboru půdního fondu. Navržené zastavitelné plochy nenarušují organizaci zemědělského 
půdního fondu. Veškeré účelové komunikace, které umožňují hospodaření na zemědělské půdě, 
zůstávají zachovány a nenarušeny. 
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Tabulka vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu 

Název obce:   Pokojov 

Název katastrálního území: Pokojov 

Číslo 

lokality 

Způsob využití 

plochy 

Celkový 

zábor ZPF 
(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 

(ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany 

(ha) 
Investice do 
půdy (ha) 

 

pozn. 
Orná půda Chmelnice Vinice Zahrady 

Ovocné 

sady 

Trvalé 
travní 

porosty 

I. II. III. IV. V. 

I/23 Plochy bydlení 0,6294 0,6294      0,5764    0,0530 

0,0379 - 
odvodnění 

 

Zčásti udělen 
souhlas dle §5 

zákona o 

ochraně ZPF 

Plochy bydlení celkem 0,6294             

I/26 
Plochy smíšené 
obytné 0,0735    0,0735   0,0735      

Plochy smíšené obytné 

celkem 0,0735             

I/27 
Plochy vodní a 
vodohospodářské 1,7921 1,3430       0,0454 0,0245  1,2731 

1,3430 - 
odvodnění 

        0,4491  0,1840 0,0661  0,1990 
0,4491 - 

odvodnění 

Plochy vodní a 

vodohospodářské celkem 1,7921             

Zábor ZPF celkem 2,4950 1,9724   0,0735  0,4491 0,6499 0,2294 0,0906  1,5251 1,8300 
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15.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

Změnou č. I. Územního plánu Pokojov nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí 

lesa. 

 

 

 



ODŮVODNĚNÍ  Změna č. I Územního plánu  Pokojov 

 

 

100 

 

Příloha č. 1 

Vymezení pojmů 
 

Pro účely Změny č. I Územního plánu Pokojov jsou použity tyto pojmy: 

 výšková regulace zástavby – stanovuje maximální počet nadzemních podlaží staveb včetně 

podkroví v navazující územně plánovací dokumentaci nebo navazující projektové 

dokumentaci 

 rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků – stanovuje rozlohu pozemků, které 

budou vymezeny v navazující územně plánovací dokumentaci nebo navazující projektové 

dokumentaci 

 intenzita využití stavebních pozemků – stanovuje procento stavebního pozemku určeného 

k umístění stavby (budovy či budov) v navazující územně plánovací dokumentaci nebo 

navazující projektové dokumentaci 



ODŮVODNĚNÍ  Změna č. I Územního plánu  Pokojov 

 

 

101 

  
GRAFICKÁ ČÁST   (výřezy území dotčené změnou, samostatně řazené výkresy) 

 

 

O1 - Koordinační výkres 1 : 5 000 

 

 

Viz samostatný výkres. 

 

 

 

 

 

O3 – Předpokládaný zábor půdního fondu 1 : 5 000 
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O4 – Doplňující výkres – dopravní řešení 1 : 5 000 
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O5 – Doplňující výkres – energetika, telekomunikace 1 : 5 000 

 

Viz samostatný výkres. 

 

 

 

O6 – Doplňující výkres – zásobování vodou, kanalizace 1 : 5 000 

 

Viz samostatný výkres. 
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POUČENÍ 
 

 

 

Změna č. I Územního plánu Pokojov dle § 173 odst. 1 nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení 

veřejné vyhlášky na úřední desce.  

Do Změny č. I Územního plánu Pokojov a jejího odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 

správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Proti Změně 

č. I územního plánu Pokojov nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.  

 

 

 

…………………………                                                                       ……………………… 

   Miluše Švomová                                                                                             Dana Březková         

  místostarostka obce                                                                               starostka obce Pokojov  

 


