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OBEC  JAKUBOV U MORAVKÝCH  BUDĚJOVIC,  675 44 Lesonice 

        V Jakubově dne : 21.7.2009 

 

ÚZEMNÍ  PLÁN   

JAKUBOV  U  MORAVSKÝCH  BUDĚJOVIC 
 (návrh opatření obecné povahy) 

 
Zastupitelstvo obce Jakubov u Moravských Budějovic, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 

stavebního zákona, § 171 a následujících zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 

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

způsobu evidence územně plánovací činnosti  

 

v y d á v á 
 

ÚZEMNÍ   PLÁN    

Jakubov u Moravských Budějovic 
 

I. TEXTOVÁ ČÁST 
 

 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ 

  

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

1.1 Hranice zastavěného území byla vymezena na základě ustanovení § 58 odst. 1 a 2 zák.č. 183/2006 

Sb. (stavební zákon), v platném znění, k datu 30.1.2007 a je vymezena ve všech výkresech tohoto 

územního plánu. 

Na území obce Jakubov u Moravských Budějovic je vymezeno více zastavěných území. 

 
2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

2. 1. Koncepce rozvoje území 

Charakter řešeného území bude zachován a respektován při územním rozvoje obce. 

Bude respektován terénní reliéf a krajinný ráz z hlediska ochrany hodnot území: zájmové území tvoří 

mírně zvlněné odlesněné plochy náhorní roviny, která je převážně zemědělsky využívána. Území je 

rozčleněno mírnými údolími vodotečí, Rokytky a Jakubovského potoka a jeho přítoků. 

V severozápadní části území jsou vodní plochy rybníků Vidlák, Voráč a Jakubovského. Souvislé 

plochy lesů jsou v severní a východní části území. 

Převažujícím funkčním využitím zůstane  i nadále zemědělská výroba, která je regulována kvalitou 

půd a terénním reliéfem a lesní hospodaření, které je omezeno ochranou přírody a doplněno návrhem 

územního systému ekologické stability. 

Podmínky rozvoje zástavby sídla jsou dány situováním sídla v jižní části zájmového území v údolí 

Jakubovského potoka.   

Katastrem obce procházejí silnice I/38 Česká Lípa - Mladá Boleslav – Jihlava – Znojmo -st.hranice, 

silnice III/36070 Jakubov u Moravských Budějovic-Vícenice a III/36081 Jakubov-spojka.  

V katastru je sídlo zemědělského závodu.  

Ze spádovosti obyvatelstva a dobré dopravní obslužnosti vyplývají požadavky a rozšíření 
ploch pro bydlení , občanské vybavení, sport a pro podnikatelské aktivity. 

Mimo souvislé hranice zastavěného území se nachází u rybníku Vidlák bývalý mlýn a chatové 

lokality. 
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Mimo hranice zastavěného území je navržena výstavba rodinných domů v severní a severovýchodní 

části obce, výstavba domu s pečovatelskou službou a bytových domů v severovýchodní okrajové části, 

navrhované rozšíření sportovního areálu jihovýchodním směrem, plocha pro rozšíření zemědělské 

výroby a plocha pro podnikatelské aktivity na severozápadním okraji zástavby obce. Na přítoku 

Jakubovského potoka v jihovýchodní části katastru je navržena vodní plocha. 

 

2. 2. Obyvatelstvo a bytový fond 

2.2.1. Obyvatelstvo 

Do výhledu se předpokládá vzhledem ke zlepšujícímu se vybavení, technické infrastruktuře, možnosti 

výstavby,  podnikatelským aktivitám v obci, počet obyvatel  650. 

2.2.2. Zaměstnanost 

Možnost vytvoření pracovních příležitostí v obci souvisí s rozvojem, obchodu, služeb a 

podnikatelských aktivit. 

2.2.3. Domovní a bytový fond, bydlení a bytová zástavba 

Bytová výstavba bude realizována dostavbou ploch pro bydlení v severní a severovýchodní okrajové 

části obce, v návaznosti na stávající zástavbu. 

Urbanistický návrh zajišťuje plochy pro výstavbu 22 rodinných domů a dva bytové domy 12 b.j. 

Časová realizace výstavby RD a její celkový rozsah bude závislý na pozitivním demografickém vývoji 

obce. 

Při předpokládaném odpadu 5 bytů a 30 bytů sloužících k rekreaci do r. 2025, při obydlenosti 3,25 

obyv. na 1 byt (předpokládaný počet obyvatel 650) by bylo v roce 2025 200 trvale obydlených bytů. 

Počet navržených bytů je náhradou i za předpokládaný odpad bytového fondu. 

Navržená zástavba: 

Z1-1   - výstavba bytových domů na severovýchodním okraji v návaznosti na lokalitu  

   bytových domů- II.etapa - 12 b.j., 

Z2 - dostavba na severovýchodním okraji, nad hřištěm - 8 RD -  I.etapa, 

Z3   - dostavba na severním okraji - 14 RD - I.etapa. 

 

R1 - rezervní plocha pro bytovou výstavbu na severním okraji – cca 15 RD, 

R2 - rezervní plocha pro bytovou výstavbu na severozápadním okraji – cca 5 RD. 

 

2. 3. Hospodářská základna území 

2.3.1. Průmysl, drobná výroba a skladové hospodářství 

Z5-2 – plocha pro podnikatelské aktivity je navržena severozápadně od obce, podél severní strany 

silnice I/38. 

Plocha zemědělské farmy Rolnické společnosti severně obce, bude využita pro zemědělskou výrobu a 

rovněž i pro rozvoj podnikatelských aktivit. 

Plochy skladů a drobné výroby a služeb situované v zastavěném území jsou v územním plánu 

ponechány.  

Pro drobné podnikání a sklady jsou navrženy plochy mezi farmou Rolnické společnosti a obytným 

územím. Pro drobné podnikání a sklady budou využívány stodoly situované po obvodu ploch pro 

bydlení.   

Plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit, jako jsou drobné provozovny služeb a výroby jsou situovány 

na okraji sídla. 

 

2. 3. 2. Zemědělská výroba 

Z hlediska organizace zemědělské výroby hospodaří v katastru obce Rolnická společnost Lesonice a 

soukromí zemědělci. 

Rostlinná výroba 

bude i nadále spočívat v obhospodařování orné půdy. 

Živočišná výroba 

zůstane i nadále soustředěna v hospodářském středisku situovaném severně od zástavby obce.  

Z5-1 – je navrženo rozšíření plochy hospodářského střediska na jihovýchodním okraji. 

Výrobní plochy hospodářského střediska budou rozšířeny, plocha bude využita rovněž pro 

podnikatelské aktivity, drobnou výrobu a služby.  
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Je navrženo limitní pásmo OP farmy 200 m, které nezasahuje plochy pro bydlení, zakreslené ve 

výkresové části. Je navržena výsadba izolační zeleně kolem hospodářských objektů z hygienických 

důvodů a rovněž z důvodů začlenění objektů do krajiny. 

Hospodářské objekty při obytných domech (jako součást obytného území) jsou využívány též k chovu 

drobného domácího zvířectva pro samozásobitelské účely.  

2. 3. 3. Lesní hospodářství 

Plochy lesů zůstanou na stávajících plochách a to lesní půdy v severní a východní části katastru  a 

v jižní a západní části plochy lesů na svazích v údolí potoků a kolem rybníků.  

Byly určeny trasy lokálních biokoridorů, které prochází v severní části katastru lesními porosty a 

podél břehů rybníků a ve střední a jižní části katastru údolím Jakubovského potoka a toku Rokytky.  

V návrhu je zalesnění v údolí Litohořského potoka ve východní části katastru. 

 

2. 4. Ochrana přírody a krajiny 

Zvláště chráněná území 

V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani lokality Natura 2000. 

V území budou respektovány chráněná území a zákonem stanovené podmínky: 

Významné krajinné prvky 

Budou chráněny významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné 

části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability, a to: lesy, vodní 

toky a údolní niva.  

Budou chráněny ekologicky významné segmenty krajiny, které tvoří kostru ekologické stability 

v území. V území jsou jako EVSK vymezeny významné krajinné celky: Rybníky Jakubovský, Vidlák, 

Voráč (EVSK č.218), Díly (EVSK č.1), Alej (EVSK č.2), Nivy za kostelem (EVSK č.3).  

V území je velmi rozdílný rozsah ekologicky nadprůměrně a průměrně stabilních společenstev. 

Dostatečný pro vymezení funkčních a podmíněně funkčních prvků ÚSES je pouze na lesní půdě, 

kolem rybníků a na vlhkých loukách v ploše EVSK č.218 a EVSK č.3. 

Nedostatek ekologicky stabilních ploch je na odlesněném území s velkým podílem zcelených honů 

orné půdy s nestabilními agrocenózami. 

Na odlesněném území jsou součástí kostry ekologické stability břehové porosty toků Rokytky 

Jakubovského a Litohořského potoka, potoka Žlaby a rybníků. Stabilitu společenstev v nivách 

drobných toků snižuje existence antropocenóz kolem nich. 

Významné krajinné prvky budou chráněny před poškozováním a ničením. Využívat je lze pouze tak, 

aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jejich ekostabilizující funkce. 

V katastru obce je nutno věnovat maximální pozornost ochraně přírody a zeleně a opatření pro 

zajištění ekologické stability a to na základě návrhu místního ÚSES. K základu ÚSES je nutno 

v krajině doplnit další stabilizující prvky polyfunkčního charakteru jako jsou stromořadí kolem silnic a 

polních cest. 

Ochrana krajinného rázu 

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, 

bude chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, 

zejména umisťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 

významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické 

měřítko a vztahy v krajině.  

Krajinný ráz je chráněn celoplošně, přičemž význam jeho ochrany stoupá souběžně s estetickou 

hodnotou jednotlivých partií krajiny. 

Při současném stavu krajiny v katastru jsou navrženy dílčí opatření, které napomohou její ekologii a 

estetice. Jde o výsadby stromořadí podél komunikací (pouze z domácích listnatých dřevin, nebo 

z ovocných dřevin), výsadby soliterních stromů  na rozcestích apod., výsadby břehových porostů 

(pouze z domácích dřevin), situování hospodářské zeleně, drobné držby v návaznosti na zastavěné 

území tak, aby sady, zahrady, obklopovaly sídlo. 
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2. 5. Ochrana kulturních hodnot 
Na území obce Jakubov nejsou žádná památkově chráněná území (památkové rezervace, památkové 

zóny, památková ochranná pásma). 

Na území obce Jakubov se nachází tyto nemovité kulturní památky:  

kostel sv.Jakuba s ohradní zdí a branou č.2663 a socha sv.Tekly v obci č.2664.  

U těchto památek je nutno podržovat podmínky a způsob ochrany uvedené v zákonu č.20/1987,. o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

V obci se nacházejí objekty, které by bylo vhodné zařadit mezi památky místního významu, jedná se o 

zachovalou řadovou zástavbu hospodářských objektů-stodol a některé selské usedlosti na návsi.  

V katastru jsou drobné stavby a objekty, které nejsou evidovány, ale mají pro území svůj význam, 

tzv.památky místního významu, (drobná architektura, kříže,..), které doporučujeme obci ve vlastním 

zájmu zahrnout pod svou ochranu. 

Zájmem památkové péče je kulturní a historické hodnoty a stávající architektonickou skladbu obce 

zachovat a chránit. 

Do územně plánovací dokumentace je zahrnováno území archeologického zájmu, t.j. území 

archeologických kulturních památek, známých i předpokládaných, které má preventivně ochranný 

charakter. Celé katastrální území Jakubov u Moravských Budějovic je územím archeologického 

zájmu. 

 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 

PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

Návrh územního plánu Jakubov má záměr vytvořit vhodné prostředí pro bydlení a život obyvatelstva, 

zajištění potřebného vybavení a ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit.  

Zastavěné území Jakubov se rozvíjí jako jeden souvisle urbanizovaný celek. Mimo zastavěné území a 

zastavitelné území nebudou umisťovány žádné stavby s výjimkou staveb liniových, t.j. staveb pro 

dopravu a technickou infrastrukturu. 

Návrh respektuje historickou stavební strukturu, dotváří půdorysné uspořádání sídla v návaznosti na 

stávající zastavěné území. Navrhuje odstranění závad stavebních, urbanistických, dopravních a 

hygienických. 

navržená koncepce:  

- územní plán navrhuje rozvoj bydlení na plochách, nezatížených dopravou a výrobou,  

- územní plán navrhuje přeložku silnice I/38 jihozápadně od obce, na skelet silnic navazuje  

   systém místních komunikací, které jsou doplněny novými trasami pro novou výstavbu, 

- navrhuje rozšíření občanského vybavení pro dům s pečovatelskou službou a občanské  

   vybavení-ploch pro sport, 

- atraktivitu obce zvýší navrhovaný rozvoj služeb, drobné výroby a podnikatelských aktivit, 

- ke zlepšení životního prostředí přispěje rozšíření ploch veřejné zeleně a vybudování izolační  

   zeleně kolem zemědělských a výrobních areálů. 

V územním plánu jsou stanoveny podmínky pro zachování obrazu obce, které tvoří především 

historické jádro obce - náves se soustředěným občanským vybavením, je přirozeným centrem obce. 

Ráz zástavby v obci bude zachován: historický urbanismus, drobné měřítko staveb a vzrostlé stromy 

místního druhu, nedílná součást malebné obce. 

V územním plánu jsou současné funkční plochy nadále zachovány. 

Zastavěné území bude nadále tvořit obytná zóna a funkční plochy spojené s funkcí obytné zóny.  

V územním plánu jsou zachovány výrobní plochy stávajících výrobních a zemědělských areálů, které 

jsou navrženy k využití rovněž pro  rozvoj podnikatelských aktivit. V návaznosti na zemědělské a 

výrobní areály jsou navrženy plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit.  

Územní plán stanovuje zásady pro zachování krajinných hodnot.  

Ve volné krajině nebudou vytvářeny nová sídla nebo samoty, nebudou povolovány nové stavby ani 

zásadní rozšíření stávajících zařízení.  

Mimo souvislé hranice zastavěného území zůstanou stávající funkční plochy - u rybníku Vidlák 

bývalý mlýn a chatové lokality. 

 

Plochy bydlení - venkovské 
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Plochy bydlení – venkovské, tvoří převažující část zastavěného území. 

Zastavěné území obce je chápáno jako stabilizované. Připouští se zde další výstavba v prolukách při 

respektování stávajícího charakteru zástavby, rovněž se připouští stavební úpravy stávajících objektů a 

jejich údržba. 

Bytová výstavba bude realizována  dostavbou ploch pro bydlení  v severní, a severovýchodní okrajové 

části obce v návaznosti na zastavěné území.  

Obytná zástavba bude realizovaná formou rodinných domků venkovského charakteru, přízemních, 

nejvýše však se dvěmi nadzemními podlažími, s vestavěnou garáží. Doporučujeme sedlovou střechu, 

kterou je možno využít pro podkrovní byty.  

Je navržena plocha pro výstavbu bytových domů v severovýchodní okrajové části v návaznosti na 

stávající bytové domy. 

Nové plochy bytové výstavby jsou dostavbou obce, dostavují proluky a návrh rozšíření zastavěného 

území je dostavbou obce.  

Pro drobnou soukromou zemědělskou výrobu a sklady budou nadále využívány hospodářská 

příslušenství a stodoly, charakter obytné zóny - bydlení s důrazem na životní prostředí zůstane hlavní 

funkcí. Rozvoj služeb a drobné zemědělské výroby nesmí funkci bydlení narušovat.  

  

Plochy občanského vybavení 

Vybavení obce v základních požadavcích svému účelu vyhovuje a proto zůstane zachováno. 

Je navrženo rozšíření ploch pro občanské vybavení, pro dům s pečovatelskou službou a pro občanské 

vybavení- ploch pro sport,  rozšíření sportovního areálu.  

Občanské vybavení bude nadále plnit funkci základního vybavení. Rozvoj občanské vybavenosti bude 

podporován i v soukromých domech a to zařízení pro obchod, služby a drobné provozovny, které 

nenaruší životní prostředí. 

 

Plochy pro rekreaci 

Jakubov má předpoklady pro rozvoj turistiky a rekreace. Chatová rekreační lokalita u rybníka Vidlák 

zůstane na stávajících plochách.  

 

Plochy výroby a skladování 

Z5-1 – rozšíření plochy hospodářského střediska, zemědělské farmy Rolnické společnosti.  

Z5-2 – plocha pro podnikatelské aktivity je navržena severozápadně od obce, podél severní strany 

silnice I/38.  

- drobná a řemeslná výroba, zařízení výrobních služeb - stabilizované plochy drobné výroby a služeb 

jsou v dokumentaci respektovány a navrženy k ponechání.  

Pro drobné podnikání a sklady jsou navrženy plochy mezi farmou Rolnické společnosti a obytným 

územím. Pro drobné podnikání a sklady budou využívány stodoly situované po obvodu ploch pro 

bydlení.   

Plocha hospodářského střediska bude využita pro zemědělskou výrobu a rovněž pro podnikatelské 

aktivity – drobné provozovny služeb a výroby. 

Plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit, jako jsou drobné provozovny služeb a výroby jsou situovány 

na okraji sídla. 

Je navrženo limitní pásmo OP farmy 200 m, které nezasahuje plochy pro bydlení, zakreslené ve 

výkresové části 

 

Plochy dopravní infrastruktury 

Silnice 

Katastrálním územím obce Jakubov u Moravských Budějovic procházejí tyto silnice : 

I/38   Česká Lípa-Mladá Boleslav-Jihlava-Znojmo-st.hranice 

III/36070  Jakubov u Moravských Budějovic-Vícenice 

III/36081  Jakubov-spojka.   

Hlavním komunikačním tahem řešeného území je silnice I/38, se silnicemi III.třídy tvoří základní 

dopravní skelet v obci. Silnice I/38 je vedena v nové trase, pro úpravy této důležité komunikace byla 

zpracována a projednána technická studie „Přeložka silnice I/38 Jakubov - obchvat“. V oblasti 



 6 

Jakubova je trasa této přeložky vedena jihozápadně mimo zástavbu obce.  V rámci širších vztahů 

navazuje na přeložku I/38 vedenou severozápadně zastavěné části obce Litohoř. Podle Zásad 

územního rozvoje kraje Vysočina je stavba obchvatu zařazena do veřejně prospěšných staveb 

s ozn.DK 01 a stanoven koridor o šířce 150 m. 

Silnice III/36070 a III/36081 mají zejména význam jako spojení sousedních obcí v území.  Trasy 

silnic III. třídy jsou  v katastrálním území stabilizovány a jejích úpravy budou prováděny dle 

předepsané kategorie mimo průjezdní úsek a nebo funkční skupiny a typu v zastavěném území s cílem 

odstranění dopravních závad. U silnice III/36081 byla navržena drobná korekce její trasy, v souvislosti 

s křížením silnice I/38.  

Místní komunikace 

Pro dostavbu lokality rodinných a bytových domů v severovýchodní části obce je navržena místní 
komunikace v trase polní cesty s připojením na stávající síť místních komunikací. Pro dostavbu 
rodinných domů v severní části je navržena místní komunikace s připojením na silnici III/36070. 
 
Pěší trasy 
Navrhujeme vybudování oboustranného chodníku v centru obce, na návsi a podél silnic a 

jednostranného chodníku podél hlavních místních komunikací v zastavěné části obce.  

 

Parkování  

Je navrženo parkoviště pod kostelem a u sportovního areálu. Parkování pro výrobní areály si musí 

zajistit majitel firmy na vlastním pozemku. 

 

Garážování 

Garážování aut si zajišťuje každý majitel auta na svém pozemku a nebo ve svém objektu. Pro novou 

výstavbu se jednoznačně počítá s garáží ve vlastním domě, nebo na vlastním pozemku. 

 

Účelová doprava 

Zemědělská technika využívá silnice III. třídy a stabilizovaný skelet účelových komunikací. Nová 

trasa přeložky silnice I/38 vytváří barieru v krajině, proto jsou přes těleso nové silnice účelové 

komunikace převedeny buď mostem a nebo nadjezdem. V návrhu je doplnění účelových komunikací 

podél severní strany přeložky silnice I/38 pro zajištění přístupu k pozemkům. 

 

Autobusová doprava 

Obec je dopravně obsloužena autobusovými linkami dopravních společností. Autobusová zastávka se 

zálivem a čekárnou je umístěna v centru, na návsi.  

 

3. 2.  NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY  

 

Urbanistický návrh dělí území z hlediska funkčního na území (zóny) urbanizované (zastavěné) a 

území (zóny) neurbanizované (krajinné, přírodní). Dále člení území na funkční plochy se stávající 

zástavbou - stabilizované, na nichž se uplatňují shodné prvky prostorové regulace, vycházející  z 

charakteru okolní zástavby nebo území s plánovanými urbanistickými změnami v období působnosti 

plánu. Některá území (zóny) jsou chráněny před nežádoucí či před veškerou výstavbou (např. zóna 

centrální nebo krajinná zeleň). 

Dále plán vyjímá územní části sídla v těch případech, kdy je nutno zpracovat podrobnější 

dokumentaci, toto území reguluje pouze rámcově.   

Podmínky využití funkčních ploch (funkční regulace) jsou stanoveny v kap.6.  

V hlavním výkrese č.2 jsou vyznačeny tyto funkční plochy: 

 

A. URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ 

Plochy bydlení – B 

B  - plochy bydlení se stávající zástavbou - stabilizované 
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Z1-1   - výstavba bytových domů na severovýchodním okraji v návaznosti na lokalitu  

   bytových domů 

Z2 - dostavba rodinných domů na severovýchodním okraji, nad hřištěm 

Z3   - dostavba rodinných domů na severním okraji 

Plochy občanského vybavení – O 

Os - plochy občanského vybavení – sport 

Oh - plochy občanského vybavení - hřbitov  

 

Plochy rekreace - chatové lokality -  R 

 

Plochy výroby a skladování - V 

Vp   - plochy výroby a skladování - průmyslová výroba, sklady  

Vd - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 

Vz    - plochy výroby - zemědělská výroba 

Plochy systému sídelní zeleně 

Zp - zeleň na veřejných prostranstvích - veřejná zeleň 

Zi - zeleň - izolační  

B. NEURBANIZOVANÉ ÚZEMÍ 

Zl - plochy lesní  

Zk - plochy přírodní - krajinná zeleň 

- plochy zemědělské  

Pl - trvalé porosty  

Po - orná půda 

Pz        - sady, zahrady 

Pd - drobná parcelace 

 

3. 3.  VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH   

Návrh územního plánu určil plochy, které budou potřebné pro přirozený rozvoj obce. Tyto plochy jsou 

jednoznačně využitelné a to pro rozvoj obytné výstavby, občanského vybavení, výroby a technické 

infrastruktury. Tento návrh využití ploch určuje zásady dalšího vývoje obce. Navržené zastavitelné 

plochy a plochy přestavby jsou vyznačeny a očíslovány v grafické části.  

 

Plochy zastavitelného území (bydlení – venkovské – pro obytnou výstavbu) 

Z – plochy změn, situované mimo zastavěné území 

 

Plocha Z1-1 - výstavba bytových domů na severovýchodním okraji v návaznosti na lokalitu bytových 

domů, cca 12 b.j. Domy budou obsluhovány z navržené místní komunikace, vedené v trase polní 

cesty. 

Plocha Z2 - dostavba na severovýchodním okraji, nad hřištěm, cca 8 RD. Domy budou obsluhovány 

jednak ze stávající místní komunikace na jižní straně lokality a z navržené místní komunikace vedené 

v trase polní cesty na severní straně lokality. 

 

Plocha Z3  - dostavba na severním okraji, cca 14 RD. Domy budou obsluhovány z navržených 

místních komunikací, které budou napojeny na silnici III/36070 . 
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Plocha R1 - rezervní plocha pro výstavbu na severním okraji, cca 15 RD. Domy budou 

obsluhovány místními komunikacemi, které napojeny na komunikace lokality Z3. 

Plocha R2 - rezervní plocha pro výstavbu na severozápadním okraji, cca 5 RD. Domy budou 

obsluhovány ze stávající místní komunikace. 

 

Plochy zastavitelného území (občanské vybavení a občanské vybavení-sport) 

Plocha Z1-1 je určena pro výstavbu domu s pečovatelskou službou na severovýchodním okraji 

zástavby. 

Plocha Z4 je určena pro rozšíření ploch pro sport, dobudování sportovního areálu - hřiště na kopanou 

na jihovýchodním okraji. 

 

Plochy zastavitelného území (pro dopravní infrastrukturu) 

Plocha Z6 je určeny pro vybudování přeložky silnice I/38. 

Plocha Z7 je určena pro napojení přeložky silnice na stávající silnice – sjezdy. 

 

Plochy zastavitelného území (pro výrobu a skladování )   

Plocha Z5-1  je určena pro zemědělskou výrobu, rozšíření plochy hospodářského střediska.  

Plocha Z5-2 je určena pro výrobu a skladování, rozvoj podnikatelských aktivit. Obsluha plochy bude 

ze stávající komunikace a stávajících polních cest. 

 

Zastavitelné plochy  (větší než 0,5 ha)  
 

pořadové 

číslo plochy  

označení  

(název lokality)  

výměra  druh funkčního 

využití  

1 2 3 4 

Z 2 

 

Rodinné domy  1,409 ha Bydlení 

Z 3 Rodinné domy 1,900 ha Bydlení 

Z 4 Občanské vybavení - sport 1,364 ha Občanské vybavení 

Z 5-2 Podnikatelské aktivity 0,770 ha Výroba a skladování 

Z 6 Přeložka silnice I/38  10,000 ha Doprava 

Z 7 Napojení přeložky I/38 na stávající 

silnice - sjezdy 

2,097 ha Doprava 

 

 

3. 4. NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Plochy veřejné zeleně jsou v návrhu rozšířeny. V zájmu zlepšení životního prostředí obce je nutné 

rozšířit a upravit veřejná prostranství v celé obci, kolem občanského vybavení a doplnit uliční zeleň.  

K příznivému obrazu obce přispívá vysokokmenná zeleň v obci, kterou je třeba chránit. Obraz obce 

dotváří břehové porosty a zeleň kolem Jakubovského potoka protékajícího obcí. Je navržena izolační 

zeleň kolem zemědělské farmy a navrhovaných ploch pro sport.  

Součástí obnovy kulturní krajiny je obnovení alejí kolem silnic a polních cest. 

 

4.   KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

      UMÍSŤOVÁNÍ 

 

4. 1.  NÁVRH KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

 

Jakubov má základní občanskou vybavenost, některá základní vybavenost (zdravotnictví) a vyšší 

občanská vybavenost je v Moravských Budějovicích. 
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Funkční plochy občanského vybavení jsou v územním plánu respektovány a zůstanou zachovány. 

Je navrženo rozšíření občanského vybavení pro výstavbu domu s pečovatelskou službou a ploch pro 

sport, rozšíření sportovního areálu pro hřiště na kopanou.  

 

Zařízení tělovýchovná a sportovní - Návrh dostavby 

Sportovní areál TJ je situován východně centra obce u Jakubovského potoka. V areálu je hřiště na 

kopanou, šatny TJ a klubovna, kuželna, hřiště na tenis a odbíjenou, dětské hřiště a víceúčelová 

sportovní hala.  

V návrhu je rozšíření sportovního areálu východním směrem, vybudování hřiště na kopanou, včetně 

parkoviště a izolační zeleně kolem areálu. 

 

Zařízení zdravotnictví a sociální péče - Návrh dostavby 

Lékařská stanice, ordinace praktického a dětského lékaře je v ve 2.podlaží budovy OÚ. 

V návrhu je výstavba Domu s pečovatelskou službou, situovaném na severovýchodním okraji. 

  

 

4. 2.  NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY 

Silniční síť 

Katastrálním územím obce Jakubov procházejí  tyto silnice : 

I/38          Česká Lípa - Mladá Boleslav -  

III/36070 Jakubov u Moravských Budějovic - Vícenice 

III/36081 Jakubov - spojka 

Vzhledem k vysoké intezitě dopravy na této silnici bude I/38 v úseku Jihlava - Rakousko 

modernizována a přestavěna. Nová trasa silnice I/38 a rovněž obchvat Jakubova jsou navrženy 

v kategorii S 11,5/90. Byla zpracována vyhledávací studie v roce 1996 a technická studie v roce 2002. 

Stavba obchvatu začíná před MÚK (mimoúrovňovou křižovatkou) se silnicí III/4102 Stařeč – 

Čáslavice - Domamil. Odtud je vedena  severovýchodně od stávající silnice I/38, severozápadně 

Jakubova mimoúrovňově kříží stávající trasu silnice I/38 a pokračuje v západním obchvatu Jakubova. 

Jižně od Jakubova je nová trasa vedena levostranným obloukem (R=2000) kolem obce. Následuje 

mimoúrovňové křížení se stávající trasou silnice I/38 v prostoru mezi Jakubovem a Litohoří. Trasa 

přechází do pravostranného oblouku, mostem přes Jakubovský potok a dalším mostem přes potok a 

polní cestu pokračuje k provizornímu připojení obchvatu Moravských Budějovic, kde stavba skončí v 

budoucí MÚK M. Budějovice-sever.  

Obec Jakubov bude k nové trase připojena stávající silnicí I/38 severozápadně obce v MÚK nové 

silnice se silnicí III/4102 a jižně obce v MÚK Mor.Budějovice – sever (stáv.I/38 x nová I/38). 

Po realizaci obchvatu Jakubova bude stávající trasa silnice I/38 převedena mezi silnice III. třídy. 

Upravována bude mimo průjezdní úsek v kategorii S 7,5/60. Na vozovce může pak být vyčleněn pruh 

pro cyklisty a pěší v rámci nynější šířky vozovky. 

V průjezdném úseku bude silnice I. třídy, po realizaci přeložky převedená mezi silnice III. třídy, 

upravována ve funkční skupině B jako sběrná komunikace směrově nerozdělená, typu 

MO2p/14,5/11/50. Nynější šířka vozovky bude využita pro parkovací pruh a chodník. Komunikaci 

bude možno po převedení mezi III. třídy i obestavět. 

Silnice III/36070 a III/36981 budou mimo průjezdní úsek upravovány v kategorii  

S 7,5/60(50). V průjezdním úseku budou tyto silnice III.třídy upraveny ve funkční skupině C a typu 

MS2 13/8,5/50.  

 

Železniční síť 

Nejblíže katastru Jakubova prochází železniční tratě Moravskými Budějovicemi, kde se kříží trať č. 

241 Znojmo - Okřížky a zpět a č. 243 Moravské Budějovice - Jemnice a zpět. Tělesa tratě jsou vedeny 

zcela mimo řešené území. 
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Místní komunikace 
Navrhované lokality pro obytnou zástavbu se nachází na severním a východním okraji obce. Dopravně 

jsou napojeny na stávající místní komunikace, a to na ty které je možno upravit ve funkční skupině C a 

typu  kategorii MO2k 8/6/30 a nebo MO 10/6/30. 

Všechny stávající místní komunikace budou upravovány buď ve funkční podskupině D1 a nebo 

skupině C. 

Ve funkční podskupině D1 jsou nově upraveny komunikace v lokalitě východně návsi, kde parcelací 

malého prostoru, vznikla část obce s úzkými uličkami. 

   

Pěší trasy   

Navrhujeme doplnit oboustranně  chodníky podél silnice III/36070 v rámci rozšíření zastavitelného 

území východním směrem a jednostranně podél místní komunikace k zemědělské farmě.  

 

   Turistické trasy 

Značené turistické trasy jsou vedeny mimo obec. Nejblíže prochází východně od obce zelená značka 

v trase Moravské Budějovice - Horní Lažany - Babice - Loukovice - Kojetice.  

Severně obce, Lesonicemi je vedena červená "Březinova stezka" v trase Telč - Nová Říše - Krasonice 

- Želetava - Lesonice - Bohušovice - Jaroměřice nad Rokytnou. Doporučujeme Jakubov na tuto 

turistickou trasu připojit současně s cyklotrasou. Pro rozvoj turistiky pak doporučujeme zvážit 

případnou obnovu "Jakubovské riviéry" u rybníka Vidlák, která by sloužila jako odpočinkové a 

informační místo na navrhované cykloturistické trase.  

Cyklistické stezky 

Obcí neprochází zatím žádná značená cyklotrasa. Je navržená cyklotrasa ze sportoviště v Jakubově, 

vedená podél vodoteče Jakubovského potoka do Litohoře. Severním směrem navrhujeme připojit 

Jakubov po zpevněné účelové komunikaci na obec Lesonice a tím i na cyklotrasu č. 5125. Z této 

spojky rovněž navrhujeme okruh k rybníku Vidlák podél chatové lokality. 

Doprava v klidu 

V současné době existují v obci zpevněné plochy bez označení většinou přilehlé ke komunikacím, 

které slouží pro zastavení a parkování. Navrhujeme nezbytně nutné  doplnění parkovacích míst pro 

občanské vybavení. 

Parkování a odstavování aut podnikatelů a firem si musí zajistit sami na svém pozemku a nebo ve 

svém  areálu na vlastní náklady. 

 
Garážování 
Garážování aut si zajišťuje každý majitel auta na svém pozemku a nebo ve svém objektu.  

 

Účelová doprava 

V katastrálním území obce je zachována stávající síť účelových komunikacích, která bude stavbou 

obchvatu I/38 přerušena jejím tělesem. Proto jsou navrženy úseky účelových komunikací podél tělesa 

navržené I/38. Stávající trasy účelových komunikací budou mimoúrovňově kříženy s tělesem silnice a 

budou ponechány ve stávajících trasách. 

Změnu vedení účelových komunikací je nutno řešit v rámci pozemkových úprav.  

 

Autobusová doprava 

Nové plochy pro autobusovou dopravu se nenavrhují.  

 

Železniční doprava 

Nenavrhujeme žádné plochy pro železniční dopravu. 

 

Dopravní  zařízení 

Nenavrhujeme žádné dopravní zařízení. Případné služby lez umístit do navržené plochy výroby. 
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Podmínky umisťování: 

Poloha navržených ploch dopravní infrastruktury je jednoznačně vymezena pozemkem stavby.  

Na pozemcích tras a ploch vymezených pro dopravní infrastrukturu nesmí být umísťovány 

a povolovány novostavby a přístavby stávajících staveb, s výjimkou liniových staveb technického 

vybavení. 

Jejich stávající funkční skupina a typ vyplývá z jejich stávajícího stavu. Navržené místní komunikace 

jsou jednoznačně vymezeny pozemkem stavby a určeny navrženou funkční skupinou a typem 

komunikace. 

 

4.3. NÁVRH KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

Vodní hospodářství 

 

Zásobování pitnou vodou 

V obci  není  vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni vodou ze soukromých studní.  

Tyto  místní  zdroje  jsou  v   současné  době  nejvýznamnějším  zdrojem  vody využívaným  v  obci.. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o výběru varianty zásobování obce pitnou vodou, které bude realizováno 

z vlastního zdroje pitné vody. Bude využita stávající studna severně od obce  (vzd. cca 1,2 km ), která 

se nachází v údolní nivě levobřežního přítoku Jakubovského  potoka.  Zásobování pitnou vodou 

z vlastního zdroje je vzhledem k nedostatku pitné vody ve vlastních studních, z důvodu dlouhodobého 

výhledu budování oblastního vodovodu a z hlediska ekonomického pro obec nejvýhodnější. 

V obci je navržena rozvodná síť veřejného vodovodu pro stávající a navrženou výstavbu. 

 

Odvedení a zneškodnění odpadních vod 

Obec Jakubov  má vybudovanou jednotnou veřejnou kanalizační síť, která odvádí splaškové i 

dešťové odpadní vody z obce. Kanalizace je zaústěna do Jakubovského potoka.   

Do kanalizace a následně do Jakubovského  potoka  jsou  svedeny kromě dešťových vod i domovní 

odpadní vody a jelikož není vybudována čistírna odpadních vod, projevuje se tato situace negativně na 

kvalitě vody.  Proto je jedním z nejdůležitějších problémů v současné době  likvidace odpadních 

komunálních vod. V konceptu byly zvažovány dvě základní varianty likvidace a  čištění odpadních 

vod a to : 

Varianta 1 – oddílná  kanalizace s odvodem splaškových vod na ČOV M.Budějovice 

Varianta 2 – jednotná kanalizace se samostatnou ČOV   

Zastupitelstvo obce vybralo variantu 1, likvidace odpadních vod bude realizována oddělenou 

kanalizací s odvodem splaškových vod na ČOV do Moravských Budějovic. 

Tato varianta je v souladu se schváleným PRVK Kraje Vysočina (Programu rozvoje vodovodů a 

kanalizací), kde je v návrhu vybudování nové splaškové kanalizace v celé obci s odvedením odpadních 

vod sběračem na Litohoř a odtud na ČOV Moravské Budějovice. Délka přivaděče k obci Litohoř činí 

cca 1,5 km.  

Stávající kanalizace bude nadále sloužit jen pro odvádění dešťových vod s vyústěním do 

Jakubovského potoka.  

Jsou vymezeny: 

- studny, které mají kvalitu pitné vody, jako alternativní zdroj pitné vody, 

- koridory navrhovaných vodovodních řadů, 

- koridory splaškové kanalizace  v celé obci 

- koridory dešťové kanalizace 

Podmínky umisťování: 

Vodovodní řady a řady splaškové a dešťové kanalizace  budou umístěny v plochách dopravní 

infrastruktury a v plochách veřejné zeleně.  
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Odtokové poměry, vodní plochy a meliorace 

Podél jižní hranice katastru protéká Rokytka, Jakubovský potok, s přítoky Žlaby a Cidlinský potok, 

protéká katastrem severojižním směrem, Litohořský potok protéká východní částí katastru.  

Vodní toky jsou ve správě ZVHS, Oblast Povodí a Dyje, pracoviště Třebíč.  

Z hlediska návrhového stavu správce toků neuvažuje se investiční akcí, pouze s běžnou údržbou. 

 

Vodní nádrže 

Severovýchodně od obce se nachází na soutoku Jakubovského potoka a potoka Žlaby několik rybníků- 

Vidlák, Voráč a Jakubovský rybník. V současné době slouží rybníky k rybochovným účelům a jsou  

v užívání Rybářství Telč.  

Vodní dílo Vidlák je opatřeno spodní výpustí a bezpečnostním přelivem,  koruna zemní hráze jeví 

známky narušení  a minim. převýšení nad hladinou, proto by bylo vhodné provést její úpravu, aby 

nedocházelo ke zhoršování stavu, případně aby dokonce nedošlo k přelití hráze při průběhu velkých 

vod.   

Další menší vodní nádrže se nachází v obci.  

Z hlediska výhledu uvažuje soukromý investor s vybudováním rybochovného rybníku na  

Litohořském potoce (uvažovaná výměra 0,8 ha).  

 

Odvodňované pozemky – zemědělsky využívané plochy jsou odvodněny melioračními systémy, jsou 

zakresleny v grafické části.  

 

Zásobování elektrickou energií 

Řešené katastrální území Jakubov bude i ve výhledu zásobováno el.energií z venkovního vedení VN 

22 kV č.49, které prochází jihozápadně od obce ve směru jihovýchod – severozápad, z tohoto vedení 

jsou samostatnými přípojkami volného vedení napájené jednotlivé TS v obci.   

Správcem a provozovatelem distribuční soustavy, ze které je obec zásobována elektrickou energií je 

E.ON Česká republika, s.r.o. regionální správa sítě VN, NN Jihlava.  

V katastru obce jsou provozovány celkem 3 TS, v majetku E.ON Česká republika, jedna TS je cizí, 

jsou venkovního provedení, betonové a umožňují zvýšení transformačního výkonu. Dále je v obci 

venkovní vedení NN, zemní kabelové vedení NN, venkovní a zemní kabelové přípojky pro RD.  

Kabelové rozvody VN se v řešeném území nevyskytují, ani výhledově se nepředpokládá jejich 

výstavba. 

V současné době se rovněž nepředpokládají žádné úpravy na primárním venkovním vedení 

nacházejícím se v k.ú. obce.  S výstavbou dalších vedení VN 22 KV se v k.ú.neuvažuje, pokud 

nebude vyvolána potřeba z důvodů, že stávající transformační výkon nebude dostačující pro 

zajišťování nových  požadavků.  

 

Rozvodná síť NN 

Pro současnou potřebu obce je její stav vyhovující.  

Rozšiřování do nově navrhovaných lokalit výstavby bude navázáním na stávající stav, případně 

provedením samostatných kabelových vývodů z jednotlivých trafostanic – podle požadovaných 

příkonů a rozsahu vlastní výstavby. 

 

Veřejné osvětlení 

V nových lokalitách výstavby bude provedeno jeho rozšíření navázáním na současný stav. 

 

Zásobování plynem 

Obec Jakubov je plynofikována v celém rozsahu zástavby, bude respektováno stávající plynárenské 

zařízení. 

VTL plynovody 

Katastrálním území Jakubov prochází dálkový plynovod VTL DN300, vedený jižně od obce, souběžně 

se silnicí I/38 směr Želetava a VTL DN 100 směr Lesonice.  
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Zásobování obce plynem 

Obec je zásobena plynem z VTL/STL regulační stanice, situované na severozápadním okraji u 

hospodářského střediska. Byl vybudován STL přivaděč pro obec Litohoř.  

Rozšíření STL sítě do nových lokalit naváže na stávající rozvody. 

Jsou vymezeny:  koridory  STL plynovodu v návrhových lokalitách 

Podmínky umísťování: 

Trasy STL plynovodu budou umístěny v plochách dopravní infrastruktury a v plochách veřejné zeleně. 

 

Zásobování teplem 

Palivoenergetická bilance tepelných zdrojů preferuje zemní plyn s minimální doplňkovou funkcí 

elektrické energie. 

 

Telekomunikační a spojová zařízení 

Katastrem obce prochází dálkový optický kabel Šlapanov - Hatě, ve správě Optokon CO, Ant.dvůr 

Jihlava, je veden podél silnice I/38 a to od západní hranice k.ú. podél severního okraje silnice.  

V katastru se nachází sdělovací vedení ve správě Telefónica O2 Czech Rebublic, a.s.  

Telefonní zařízení - sítě 

Bude provedeno dobudování v místě navrhované výstavby RD.  

Místní rozhlas 

Rozvodná síť místního rozhlasu bude rozšířena do lokalit nové výstavby. 

 Radiokomunikace 

 Nad k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic prochází provozovaná radioreléová (rr.) trasa veřejné 

komunikační sítě v úseku: Radiokomunikační objekt Domamil – RS Klučovská hora. Průběh uvedené 

rr. trasy je  respektován v územním plánu.  

 

Odpadové hospodářství 

Odstraňování komunálních a stavebních odpadů z obce je zajištěno odvozem na skládku Petrůvky. 

Odvoz zeminy je na k.ú.Jackov Bude prováděno i nadále třídění odpadů v kontejnerech na kovový 

odpad, sklo, papír, plasty PET lahve, kovy, kartony, kontejnery jsou umístěny ve třech lokalitách, a to 

za OÚ, u fy Garmisch a u nové výstavby. Dále jsou v obci dva velkoobjemové kontejnery.  

 Situování samostatného sběrového dvora se vzhledem k velikosti obce neuvažuje. 

 

5.   KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A  STANOVENÍ 

PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 

STABILITY 

 

5.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  

Zájmové území budou i nadále tvořit z větší části plochy lesa a zemědělské - orné půdy. Jedná se o 

funkční plochy, které pokud to není navrženo v územním plánu, nelze zastavět.  

 

 

Z hlediska ochrany krajinného rázu budou respektovány tyto zásady: 

Bude respektován krajinný ráz území a v částech tvořících obraz obce  

(lesy a břehové porosty vodních toků, louky v údolích toků), včetně zapojení zastavěných území do 

krajiny (obnova stromořadí podél silnic a polních cest).  

Případné zásahy do území (komunikace, nadzemní inženýrské sítě, vodohospodářské úpravy) musí být 

citlivě situovány a začleněny do krajiny. 

 

Koncepce uspořádání krajiny zajišťuje ekologickou stabilitu krajiny. Vychází  z předpokladu, že je 

třeba od sebe vzájemně oddělit labilní části krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů 

a současně je nutné pro uchování genofondu krajiny vzájemně propojit často izolovaná přirozená 

stanoviště společenstev, pro dané území charakteristických.  
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Na řešeném území budou chráněny ekologicky významné segmenty krajiny: V řešeném území jsou 

jako EVSK vymezeny významné krajinné celky: Rybníky Jakubovský, Vidlák, Voráč (EVSK č.218), 

Díly (EVSK č.1), Alej (EVSK č.2), Nivy za kostelem (EVSK č.3).  

 

Vymezení a stanovení podmínek pro změnu ve využití ploch. 
Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v krajině: 

- plochy vodní a vodohospodářské 

- plochy zemědělské 

- plochy lesní 

- plochy přírodní – biocentra, biokoridory 

- plochy smíšené nezastavitelného území – krajinná zeleň 

 

Podmínky realizace jiného způsobu využití ploch mohou být upřesněny na základě Komplexních 

pozemkových úprav. 

Územní systém ekologické stability 

Jsou vymezeny  skladebné prvky ÚSES – biocentra, biokoridory a interakční prvky.  

Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů 

Síť stávajících účelových komunikací je stabilizovaná a nebude měněna. Stavbou obchvatu I/38 bude 

síť účelových komunikací přerušena tělesem obchvatu. Proto jsou navrženy úseky účelových 

komunikací podél tělesa navržené I/38. 

Doplnění protierozních opatření, ke kterým náleží i zřizování a obnova účelových komunikací, bude 

řešeno komplexními pozemkovými úpravami.  

 

Protierozní opatření a opatření k zachycení přívalových vod 

Území v okolí obce má přirozený sklon k údolnici Jakubovského potoka. Kolem vodních toků nejsou 

vyhlášena  záplavová území, v části obce, která byla nejvíce ohrožována  vybřežením Jakubovského 

potoka, proběhlo pročištění potoka z důvodů zvýšení kapacity koryta.  

V návrhu je zmírnění přívalových průtoků pozdržením vody nad obcí. Jako nejvhodnější se jeví 

lokalita těsně nad obcí, kde Jakubovský potok protéká údolní nivou. 

Je navržena plocha pro vybudování menšího zatravněného poldru, v jehož retenčním prostoru by došlo 

po určitou doby k zachycení  části objemu spadlých srážek, postupným prázdněním potrubí ve dně by 

voda neohrozila níže ležící nemovitosti. Konfigurace terénu je pro tento účel vhodná, šířka poldru cca 

120 m, délka cca 250 m, plocha zátopy  1,80 ha, objem zadržené vody 15-25 tis.m3. 

 

 V obci jsou dešťové vody odváděny dešťovou kanalizací do Jakubovského potoka. Při zaústění 

otevřených příkopů na okrajích obce do kanalizace je třeba vybudovat lapače splavenin, po dešti je 

čistit od nánosů. Nutná je stálá údržba svodnic a příkopů od nánosů a zarůstání travou  poněvadž 

zajišťují odvod vody z území. Je třeba usilovat o maximální akumulaci vody v povodí a snížení 

množství unášených sedimentů do toku. Podle §27 zákona   č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) jsou 

vlastníci pozemků povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, splavování 

půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. 

Rekreační lokality u rybníku Vidlák zůstanou na stávajících plochách. 

Územní plán nenavrhuje plochy pro dobývání nerostů. 

V katastrálním území obce Jakubov u Moravských Budějovic nejsou vyhodnocena výhradní ložiska 

nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena žádná chráněná ložisková území. Do k.ú. 

Jakubov zasahuje poddolované území z minulých těžeb „Jakubov u Moravských Budějovic“ – po 

těžbě rud do 19.století – ev.č.2344009 - index v mapě poddolovaného území (PDÚ)-(I) = 17. V k.ú. 

Jakubov nejsou evidována sesuvná území.  
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6.    STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ A PODMÍNEK 

PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

 

6.1. Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku celé řešené území. 

Na plochách s rozdílným způsobem využití je sledováno: 

- typ plochy, specifikovaný kódem, v grafické části barvou a kódem 

- rozlišení ploch stabilizovaných a ploch změn 

- podmínky pro využití ploch 

 6.2.    Na řešeném území jsou rozlišovány plochy: 

  a) zastavěné a zastavitelné (zastavěné území a plochy změn) 

  b) nezastavěné a nezastavitelné 

 

.Plochy zastavěné a zastavitelné tvoří: 

  a) plochy bydlení - venkovské B 

  b) plochy občanského vybavení O 

  c) plochy občanského vybavení - sport Os 

  d) plochy občanského vybavení – hřbitov Oh 

e) plochy rekreace - R 

  f) plochy výroby a skladování  - průmyslová výroba Vp 

g) plochy výroby a skladování  - drobná a řemeslná výroba Vd 

h) plochy výroby - zemědělská výroba Vz 

          ch) Plochy systému sídelní zeleně -plochy zeleně - veřejné Zp 

                                                                 -plochy zeleně - izolační  Zi 

i) plochy pro dopravní infrastrukturu   

  j) plochy pro technickou infrastrukturu 

 

Plochy nezastavěné a nezastavitelné tvoří: 

a) ostatní plochy mimo zastavěné a zastavitelné území 

  b) vodní plochy a toky 

  c) plochy ZPF a PUPFL 

6.3. Podmínky pro využití ploch stanovují: 

-  podmínky prostorového uspořádání území, kterými se stanoví základní prostorové       

charakteristiky jednotlivých částí území 

 

 - limity funkčního využití území, kterými se stanoví stručný popis a výčet činností      pro 

jednotlivé zóny: 

 - přípustná - funkce, pro kterou je území zóny určeno 

 - podmíněně přípustná - funkce, které nenarušují základní funkci území zóny 

 - nepřípustná - funkce v území, které vedou k narušení základní funkce území 

   Neuvádí se funkce, které jsou v zásadním rozporu se základní funkcí území zóny. 

   

Organizace území Jakubov u Moravských Budějovic ve vztahu k prostorovému uspořádání odpovídá 

funkčnímu vymezení území obsaženému ve výkrese č.2 ” Hlavní výkres”.  

 

6.4.  Podmínky pro využití ploch 

A. URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ 

 

I. A.1. Plochy bydlení 

Plochy bydlení – B 

B -  plochy bydlení se stávající zástavbou - stabilizované 
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Z1-1   - výstavba bytových domů na severovýchodním okraji v návaznosti na lokalitu bytových  

domů 

Z2 - dostavba na severovýchodním okraji, nad hřištěm 

Z3   - dostavba na severním okraji 

 

Podmínky pro využití plochy 

Hlavní využití: Trvalé i dočasné bydlení venkovského charakteru se zázemím užitkových zahrad a 

hospodářských traktů pro samozásobitelské hospodářství.  

Přípustné využití: Úměrná zemědělská a řemeslná výroba bez negativních vlivů na životní prostředí. 

Občanské vybavení pro obsluhu území, drobné provozovny služeb a řemesel.  

Podmíněně přípustné využití: není stanoveno 

Nepřípustné využití:  Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, 

zejména stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou velkovýrobu, skladování a velkoobchod, 

stavby náročné na dopravní obsluhu. Veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní 

prostředí překračují přípustnou mez. 

 

Podmínky prostorového uspořádání  

- respektovat tradiční charakter zástavby, hmotovou strukturu 

- max.výška rodinných domů dvě nadzemní podlaží, střechy šikmé, koeficient zastavěné plochy 

max.40%  

- max.výška bytových domů tři nadzemní podlaží, střechy šikmé, koeficient zastavěné plochy 

max.40%  

-    nové stavby a nástavby, přístavby, přestavby a stavební úpravy stávajících staveb  

      nesplňující tyto regulativy nejsou doporučeny. 

 
A.2. Plochy občanského vybavení – O 

Rozvojové monofunkční území zahrnující plochy stávající občanské vybavenosti, jednoznačně 

vymezené prostory v zástavbě  a plochy pro novou občanskou vybavenost v obci.   

Plocha Z1-1 je určena pro výstavbu domu s pečovatelskou službou na severovýchodním okraji 

zástavby. 

 

Podmínky pro využití plochy 

Hlavní využití: Občanská vybavenost, stavby pro služby, obchod a veřejné stravování, ubytování a 

sport, stavby pro školství a kulturu, stavby pro zdravotnictví a sociální péči, stavby církevní. 

Přípustné  využití:  Stavby pro individuální bydlení. 

Podmíněně přípustně využití: není stanoveno   

Nepřípustné druhy funkčního využití území: Provozy ohrožující životní prostředí a obtěžující okolí 

(hluk, prach, znečištění, bezpečnost apod.), stavby pro výrobu a skladování, stavby pro zemědělskou 

výrobu. 

 

Podmínky prostorového uspořádání  

- max.výška dvě nadzemní podlaží  

 

Plochy občanského vybavení -  sport – Os 

Rozvojové polyfunkční plochy pro sport a trávení volného času. 

Plocha Z4 je určena pro rozšíření ploch pro sport, dobudování sportovního areálu - hřiště na kopanou 

na jihovýchodním okraji. 

 

Podmínky pro využití plochy 

Hlavní využití: Plochy sportovních hřišť a jiné plochy vhodné pro sport a trávení volného času. 

Přípustné  využití: Občanská vybavenost, stavby pro služby, stravování, ubytování, které souvisí 

s hlavní funkcí.   

Podmíněně přípustně využití: není stanoveno   

Nepřípustné využití: Obytná zástavba, průmyslová výroba, živočišná výroba, řemeslná výroba.  
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Podmínky prostorového uspořádání  

Objekty doprovodných služeb pro sportovní zařízení – max.2 nadzemní podlaží, tvar střechy bez 

omezení. 

 

Plochy občanského vybavení -  hřbitov – Oh 

 

Podmínky pro využití plochy 

Hlavní využití: Občanská vybavenost - hřbitov. 

Přípustné  využití: Hřbitov, pohřebnictví 

Podmíněně přípustně využití: není stanoveno   

Nepřípustné využití: Obytná zástavba, průmyslová výroba, živočišná výroba, řemeslná výroba.  

 

A. 3 Plochy zeleně 

V zastavěném území obce do těchto ploch patří: 

- plochy zahrad u rodinných domů, na kterých je možno připustit stavby garáží a doprovodných 

staveb bydlení a drobné hospodářské činnosti (jedná se o překryvnou funkci s funkcí obyt. území) 

- plochy  vyhrazené zeleně v areálech občanského vybavení (jsou součástí jejich plochy) 

- plochy veřejné zeleně. 

Zp – plochy zeleně veřejné - (vymezené odstínem zelené barvy na hlavním výkresu územního plánu). 

Stabilizované polyfunkční území uvnitř obce. 

 

Podmínky pro využití plochy 

Hlavní využití: Veřejná zeleň. 

Připustné  využití: Veřejné prostory, občanská vybavenost, rekreace, zařízení, která svým charakterem 

odpovídají způsobu využití ploch zeleně: 

- drobná veřejně přístupná sportoviště 

- odpočinkové plochy a dětská veřejná hřiště 

- pěší komunikace 

Nepřípustné využití: výstavba objektů na těchto plochách 

 

Zi – plochy zeleně izolační 

Plochy izolační zeleně po obvodu ploch výroby a skladování. 

 

Podmínky pro využití plochy 

Hlavní využití: izolační zeleň. 

Připustné  využití: izolační zeleň. 

Nepřípustné využití: výstavba objektů na těchto plochách 

 

A. 4  Plochy výroby a skladování – průmyslová výroba - Vp 

Plochy pro výrobu a skladování – průmyslová výroba, zařízení výrobních služeb a rozvoj 

podnikatelských aktivit.  

Plocha Z5-2 je určena pro výrobu a skladování, rozvoj podnikatelských aktivit.  

 

Podmínky pro využití plochy 

Hlavní využití: průmyslová výroba, zařízení výrobních služeb a rozvoj podnikatelských aktivit.  

Přípustné využití: není stanoveno  

Nepřípustné využití:  Obytná zástavba, občanská vybavenost, živočišná výroba. 

 

Podmínky prostorového uspořádání  

Výška nových objektů nesmí přesahovat okolní zástavbu 

 

A. 5  Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - Vd 

Stabilizované plochy drobné výroby a služeb jsou v dokumentaci respektovány a navrženy 

k ponechání. Pro drobné podnikání a sklady jsou navrženy plochy mezi farmou Rolnické společnosti a 
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obytným územím. Pro drobné podnikání a sklady budou využívány stodoly situované po obvodu ploch 

pro bydlení.   

 

Podmínky pro využití plochy 

Hlavní využití: Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba. 

Přípustné využití: V případě umístění výrobních aktivit nesmí ochranné pásmo zasahovat obytnou 

zástavbu.  

Bydlení nebo bydlení se smíšenou funkcí (služby, řemeslná výroba, zemědělská malovýroba) v obytné 

zóně, zemědělská malovýroba situovaná mimo obytnou zónu.  

Nepřípustné využití: Průmyslová výroba a zemědělská výroba většího rozsahu. 

 

Podmínky prostorového uspořádání  

Výška nových objektů nesmí přesahovat okolní zástavbu 

 

A. 6.  Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - Vz 

Rozvojové monofunkční plochy zemědělské velkovýroby a skladování zemědělských produktů, 

soustředěné do stávajícího zemědělského areálu, zůstane na původních plochách.  

Plocha Z5-1  je určena pro zemědělskou výrobu, rozšíření plochy hospodářského střediska.  

 

Podmínky pro využití plochy 

Hlavní využití: Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba. 

Přípustné  využití:  Drobná průmyslová výroba a řemeslná výroba. 

Nepřípustné využití:  Obytná zástavba, občanská vybavenost. 

 
Pásmo hygienické ochrany - limitní je 200 m, nezasahuje plochy pro bydlení, zakreslené ve 

výkresové části. U soukromě hospodařících zemědělců, nebo výrobní činnosti v řešeném území, 

je jejich ochranné pásmo (OP) limitováno hranicemi vlastních pozemků.  

 

A7. Plochy rekreace  

Zóna rekreačních chatových lokalit – (plochy R). Plochy pro pobytovou rekreaci: 

 

Podmínky pro využití plochy 

Hlavní využití: Plochy rekreace – chatové lokality 

Přípustné využití:  Stavby a plochy pro pobytovou rekreaci  

Nepřípustné je:  Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména 

provozy ohrožující životní prostředí a obtěžující okolí (hluk, prach, znečištění, bezpečnost apod.), 

stavby pro výrobu a skladování, stavby pro zemědělskou výrobu. 

 

Zóna rekreačních chatových lokalit na pozemcích určených k plnění funkce lesa   

II. Nepřípustné je: zahušťování zástavby ani přístavba stávajících chat 

 

Zóna rekreačních chatových lokalit na pozemcích vedených jako ZPF a ostatní plocha   

III. Přípustné je: přestavba stávajících chat včetně možného plošného rozšíření 

 
B. NEURBANIZOVANÉ ÚZEMÍ 

 
B.1. Plochy zeleně v krajině 

jsou plochy pokryté vegetačním krytem, sloužící pro zachování a reprodukci přírodních a krajinných 

hodnot a pro vytváření náhrady za ztracené původní přírodní prostředí. 

Funkční typy: 

Zl – plochy lesní 

jsou lesní a jiné pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů. Jejich využití je možné pouze 

v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. 

Zk – plochy přírodní – krajinná zeleň 
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Funkční regulace ploch krajinné zeleně: 

Hlavní využití: Krajinná zeleň. 

Přípustné jsou: 

- cyklistické a pěší stezky – jako doprovod biokoridorů navazujících na krajinnou zeleň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství. Z těchto staveb jsou vyloučeny ty, 

které mohou sloužit individuální rekreaci 

Nepřípustné je: 

- zastavení a zmenšování ploch krajinné zeleně, pokud není navrženo tímto územním plánem 

 

B.2. Plochy zemědělské 

Funkční typy: 

Pl - louky, pastviny- trvalé travní porosty mají funkci jak produkční, tak protierozní ochrany. 

Po - orná půda 

Pz        - sady, zahrady 

Pd - drobná parcelace 

 

Funkční regulace ploch zemědělských: 

Hlavní využití: Zemědělské plochy. 

Přípustné jsou: 

- změny kultur, pokud nedojde ke změně krajinného rázu (dle zák. č. 114/1992 Sb.)  

- a k porušení zásad ochrany zemědělského půdního fondu 

- jednotlivé účelové stavby a zařízení sloužící zemědělské rostlinné výrobě, z nichž vyloučeny jsou 

ty, které mohou sloužit individuální rekreaci (např. zahrádkářské chaty a domky) 

- účelové komunikace 

Nepřípustné je: 

- zastavování a zmenšování těchto ploch, pokud není navrženo tímto územním plánem 

- rušení nebo zmenšování stávajících ploch trvalých travních porostů – zejména kolem vodních toků 

a v místech erozního ohrožení. 

 

C. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Plochy pro dopravu jsou řešeny ve výkresech č.2 – Hlavní výkres a č.8a – Koordinační výkres – výřez, 

8b Koordinační výkres - doprava a v kapitole č.4.2. textové části územního plánu. 

 

Plochy pro dopravu jsou přehledně graficky vyznačeny ve výše uvedených výkresech. 

Funkční plocha doprava – monofunkční plochy pozemních komunikací, ploch pro parkování a 

odstavování motorových vozidel, ploch dopravních zařízení.  

 

Hlavní využití: Dopravní infrastruktura. 

Přípustné je: 

umístění zařízení sloužící obsluze a provozu těchto zařízení. 

Nepřípustné je: 

umístění jiných funkcí. 

 

D. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A LIKVIDACE 

ODPADŮ - T 

Plošné nároky na umístění nových staveb technické infrastruktury jsou znázorněny ve výkrese č.3  -  

Hlavní výkres   -  Koncepce technické infrastruktury - zásobení vodou, kanalizace a  

č.4 - Hlavní výkres - Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje a popsány v kapitole 

č.4.3. textové části územního plánu. 

 

Plochy pro sítě technické infrastruktury jsou přehledně graficky vyznačeny ve výše uvedených 

výkresech. 

Hlavní využití: Technická infrastruktura. 
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Přípustné je: 

umístění zařízení sloužící obsluze a provozu těchto zařízení. 

Nepřípustné je: 

umístění jiných funkcí. 

 

E. ČASOVÝ HORIZONT 

 

V územním plánu se rozdělují plochy z hlediska časového horizontu: 

STAV (STABILIZOVANÉ) plochy, jejichž funkční a prostorové uspořádání je bez větších 

plánovaných změn (prvky shodné se současným stavem) 

PLOCHY ZMĚN plochy, zahrnující území s plánovanými urbanistickými změnami 

v návrhovém období 

 

7.  VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ A  

VEŘEJNÉ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ 

(výkres č. 5 Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace) 

 

7.1. Plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle § 170 st.zák.) 

na tyto plochy se vztahuje i předkupní právo podle § 101 st.zákona 

 

VD – dopravní infrastruktura 

VD1.  Přeložka silnice I/38 Jihlava – Znojmo jihozápadně od obce 

VD2.  Místní komunikace pro výstavbu RD v severní části obce 

VD3.  Místní komunikace pro bytovou výstavbu v severovýchodní části obce 

VD4.  Chodníky pro pěší podél silnic a hlavních místních komunikací   

VD5.  Parkoviště u sportovního areálu a u kostela  

VD6.  Polní cesta podél severní strany přeložky silnice I/38 západně obce 

VD7.  Polní cesta podél severní strany přeložky silnice I/38 jižně obce 

VT – technická infrastruktura 

VT1.  Zásobení obce vodou 

VT2.  Dešťová kanalizace pro novou výstavbu 

VT3.  Splašková kanalizace s odvedením na ČOV 

VT4.  STL plynovod pro novou výstavbu. 

   

7. 2. Vybraná veřejně prospěšná opatření:  

na tyto plochy se vztahuje i předkupní právo podle § 101 st.zákona 

 

VR – opatření ke zvyšování retenčních schopností území 

VR1. Záchytná nádrž – suchý poldr na severozápadním okraji obce 

VR2. Rybník na Litohořském potoku ve východní části k.ú.  

VR3. Zalesnění v údolí Litohořského potoka 

 

Založení prvků ÚSES 

VU1.  Založení prvků ÚSES 

VU2.  Obnovení a vybudování alejí kolem silnic a polních cest 

 

7. 3. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB PRO KTERÉ LZE  

       UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

 

Plochy a koridory s možností uplatnění předkupního práva (dle § 101 st.zák.) 

PO 1-1. Dům s pečovatelskou službou 

PO 4. Plocha pro sport, hřiště 

 

8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (VPS) A  VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
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Náležitosti z hlediska zápisu na listy vlastnictví 

druh VPS: V čí prospěch má být vloženo:       

Katastrální území: Jakubov u Mor.Budějovic  

 

VD2.  Místní komunikace pro výstavbu RD v severní části obce    obec Jakubov 

VD3.  Místní komunikace pro bytovou výstavbu v severovýchodní části obce  obec Jakubov 

VD4.  Chodníky pro pěší podél silnic a hlavních místních komunikací     obec Jakubov 

VD5.  Parkoviště u sportovního areálu a u kostela      obec Jakubov 

VD6.  Polní cesta podél severní strany přeložky silnice I/38 západně obce  obec Jakubov 

VD7.  Polní cesta podél severní strany přeložky silnice I/38 jižně obce   obec Jakubov 

VT1.  Zásobení obce vodou        obec Jakubov 

VT2.  Dešťová kanalizace pro novou výstavbu      obec Jakubov 

VT3.  Splašková kanalizace s odvedením na ČOV     obec Jakubov 

VT4.  STL plynovod pro novou výstavbu      obec Jakubov 

 

9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN 

JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 

Nebyly vymezeny. 

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ 

REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 

JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU  

Nebyly vymezeny. 

11. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 

STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

Nebyly vymezeny. 

 

12. VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 

PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Nebyly vymezeny. 

 
13.  ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

Návrh územního plánu Jakubov u Moravských Budějovic byl zpracován podle zákona č.183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon), v souladu s §13 a přílohou č.7. 

 Obsah územního plánu dle vyhlášky č.500/2006 Sb.  

Návrh územního plánu Jakubov u Moravských Budějovic byl zpracován podle zákona č.183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon), v souladu s §13 a přílohou č.7– Obsah 

územního plánu dle vyhlášky č.500/2006 Sb.  

 

 

II. GRAFICKÁ ČÁST 
Grafická část obsahuje 5 výkresů 

1.  Výkres základního členění        1: 10 000 

2.   Hlavní výkres         1:  5 000 

3.   Hlavní výkres-Koncepce technické infrastruktury- zásobování vodou, kanalizace 1:  2 000 

4.   Hlavní výkres-Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje  1:  2 000 

5.  Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace     1:  5 000 

 

Územní plán Jakubov u Moravských Budějovic obsahuje základní výkresy dle příl. č. 7 vyhl. č. 

500/2006 Sb., které jsou přílohou tohoto opatření obecné povahy. 
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O  D  Ů  V O  D  N  Ě  N  Í 
 

I. TEXTOVÁ ČÁST 
 

a) Postup při pořízení územního plánu 

Pořizovatel MěÚ Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování, oddělení úřadu 

územního plánování, regionální a památkové péče zahájil na základě žádosti obce Jakubov u 

Moravských Budějovic pořizování územního plánu dne 15.03.2006 oznámením  veřejnou 

vyhláškou o vystavení zadání územního plánu obce Jakubov u Mor. Budějovic (vyvěšeno dne 

15.3.2006) na základě zákona č. 50/1978 Sb.  

Zastupitelstvo obce schválilo pořízení územního plánu dne 27.09.2005. Veřejné projednání zadání 

proběhlo 19.04.2006. Schváleno zastupitelstvem dne 12.09.2006. Veřejné projednání konceptu ÚP 

proběhlo na základě vyhlášení veřejnou vyhláškou dne 18.04.2007 dle nového stavebního zákona 

č. 183/2006 Sb. Návrh územního plánu byl zpracován podle nového stavebního zákona  a předán 

projektantem Ing. arch. Brožkem pořizovateli 28.11.2008. Společné jednání o návrhu územního 

plánu proběhlo 21.1.2009.  

Řízení o územním plánu na základě oznámení veřejnou vyhláškou ze dne 31.3.2009 bylo zahájeno 

dne 01.04.2009. 

Vydání územního plánu 21.7.2009, nabytí účinnosti 5.8.2009. 

 
b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

     vydanou krajem, vyhodnocení koordinace z hlediska širších vztahů 

Územní plán obce není v rozporu s hlavními směry politiky územního rozvoje ČR, kterými jsou 

rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti, koridory a plochy dopravy, koridory a 

plochy technické infrastruktury.  
Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č. 561 ze 

dne 17.5.2006 vyplývá pro dané území respektovat vymezený koridor mezinárodního a 

republikového významu silnice I/38, která je v PÚR vymezena jako koridor S9. 

 

Návrh ÚP je zpracován v souladu se ZÚR (Zásady územního rozvoje) kraje Vysočina, které 

vydalo Zastupitelstvo kraje Vysočina pod č.j. KUJI 68739/2008 ze dne 16.9.2008, s nabytím 

právní účinnosti 22.11.2008. 

 

Ze ZÚR kraje Vysočina vyplývá v dotčeném území požadavek na respektování stávajících struktur 

technické infrastruktury a na  vymezené koridory VPS: 

Koridor S9 pro vedení trasy silnice I/38, stavba obchvatu obce silnice I/38 zařazena do veřejně 

prospěšných staveb s označením DK 01. 

 

Obec Jakubov spadá pod správu obce s pověřeným obecním úřadem a obec s rozšířenou 

působností – Moravské Budějovice, krajskou správou je Krajský úřad kraje Vysočina se sídlem v 

Jihlavě. Území obce leží mimo významné dopravní trasy silnic. . 

Zastavitelné plochy leží na okraji zastavěného území v přímé vazbě na jádro obce. Navržené 

změny v území jsou svým charakterem místního významu, z hlediska širších vztahů a využívání 

území nevyžadují koordinaci s jinými záměry. 

 

Postavení obce v systému osídlení 

Jakubov u Moravských Budějovic se nachází 4 km severozápadně od města Moravské 

Budějovice. Svými katastrálními hranicemi sousedí Jakubov na severu s Lesonicemi a Dolními 

Lažany, na východě s Vícenicemi a s Lukovem, na jihu s Litohoří a Domamilí a na západě 

s Martínkovem. 

Jakubov u Moravských Budějovic je součástí kraje Vysočina, obec náležela ke třebíčskému 

okresu, od r.2003 je ve správním obvodu Moravské Budějovice, města s pověřeným úřadem.  
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V obci je základní vybavenost, kterou využívají i sousední obce. Regionální vazby jsou na 

Moravské Budějovice, sídla pověřeného úřadu a to z hlediska využívání vyššího občanského 

vybavení, služeb a dojížďky do zaměstnání. 

Hranice zájmového území je totožná s katastrálním územím Jakubov u Moravských Budějovic. 

Jeho rozloha činí 987,65 ha.  

 

Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury 

Silniční síť 

Katastrem obce procházejí silnice: 

   I/38   Česká Lípa-Mladá Boleslav-Jihlava-Znojmo-st.hranice 

      III/36070   Jakubov u Moravských Budějovic-Vicenice 

      III/36081   Jakubov-spojka.   

Hlavním komunikačním tahem řešeného území je silnice I/38, se silnicemi III.třídy tvoří základní 

dopravní skelet v obci. Silnice I/38 je vedena v nové trase, v oblasti Jakubova je trasa této 

přeložky vedena jihozápadně mimo zástavbu obce.  V rámci širších vztahů navazuje na přeložku 

I/38 vedenou severozápadně zastavěné části obce Litohoř. Silnice III/36070 a III/36081 mají 

zejména význam jako spojení sousedních obcí v území. 

 

Železniční síť 

Nejbližší vlaková stanice je v Moravských Budějovicích a je na ni navázána autobusová doprava. 

 

Zásobování pitnou vodou 

V obci  není  vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni vodou ze soukromých studní.  

Tyto  místní  zdroje  jsou  v   současné  době  nejvýznamnějším  zdrojem  vody využívaným  v  

obci.. 

Podle schváleného PRVK (Program rozvoje vodovodů a kanalizací  kraje Vysočina)  se 

předpokládá, že obec bude napojena na  třebíčskou větev oblastního vodovodu Třebíč.  

Realizace  tohoto technického  řešení  se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVK do roku 2014 

vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho připojeného obyvatele. 

Proto zastupitelstvo obce rozhodlo o výběru varianty zásobování obce pitnou vodou, které bude 

realizováno z vlastního zdroje pitné vody. Bude využita stávající studna severně od obce.  

 

Odvedení a zneškodnění odpadních vod 

Podle schváleného PRVK Kraje Vysočina (Programu rozvoje vodovodů a kanalizací) bude 

splašková kanalizace budována jako oddílná. Územní plán navrhuje výstavbu nové kanalizace, 

odvádějící pouze splaškové vody s odvedením odpadních vod sběračem na Litohoř a odtud na 

ČOV Moravské Budějovice. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.  

 

Odtokové poměry 

Územím protéká středem území od severu k jihovýchodu Jakubovský potok s přítoky. Podél jižní 

hranice protéká Rokytka a východní částí katastru Litohořský potok. 

 

Zásobování elektrickou energií 

Řešené katastrální území Jakubov bude i ve výhledu zásobováno el.energií z venkovního vedení 

VN 22 kV č.49, které prochází jihozápadně od obce ve směru jihovýchod – severozápad, z tohoto 

vedení jsou samostatnými přípojkami volného vedení napájené jednotlivé TS v obci.   
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Zásobování plynem 

 

V katastru obce Jakubov u Mor.Budějovic budou respektovány trasy VTL plynovodů: dálkový 

plynovod VTL DN300 vedený jižně od obce, souběžně se silnicí I/38 směr Želetava a VTL DN 

100 směr Lesonice.  

Obec Jakubov je plynofikovaná v celém rozsahu zástavby, bude respektováno stávající 

plynárenské zařízení. Obec je zásobena plynem z VTL/STL regulační stanice, situované na 

severozápadním okraji u hospodářského střediska.  

 

Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů 

V k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic jsou vymezeny trasy lokálních biokoridorů. 

Funkční část lokálního biokoridoru je vedená v nivě potoka Žlaby s ekologicky stabilními 

společenstvy vázanými na stávající rybníky s LBC 83 Vidlák, dále vede údolím Jakubovského 

potoka K 83 – 84 k   vloženým biocentram LBC  84 Kidlousy.  Podél severní hranice k.ú. vede na 

lesní půdě K 41-83  k vloženými biocenty LBC Doubková (mimo k.ú.).  

Nefunkční část systému vede západně a jižně od obce, K 83 – 87, K 87 – 89 a K 89 – 90, kde je 

lokální biokoridor vedený podél regulovaného toku a přítoku Rokytky s vloženými nefunkčními 

biocentry LBC 87 Díly a LBC 89 Rokytka. 

Návrh ÚP Jakubov je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje a Zásadami územního 

rozvoje kraje Vysočina (ZÚR). 

 

c) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování 

Návrh územního plánu byl zpracován dle nového stavebního zákona 183/2006 Sb. Návrh ÚP je 

v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot. Mimo zastavitelná 

území nejsou navrhovány žádné stavby ani jiné změny. 
 

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stav. zákona a prováděcími práv. předpisy 

Územní plán je plně v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.v platném znění a vyhl. č. 

500/2006 Sb. Pořizování územního plánu bylo zahájeno dle zák. č. 50/1978 Sb. ,v platném znění, 

Návrh územního plánu byl dán do souladu s požadavky nového stavebního zákona a na jeho 

podkladě projednán a vydán. 

 

e)  Vyhodnocení souladu ÚP s požadavky zvl. právních předpisů a se stanovisky DOSS, popř.  

       s výsledkem řešení rozporů  

Územní plán respektuje všechny požadavky zvláštních předpisů pokud jsou tímto územním 

plánem řešeny.  

Požadavky jednotlivých dotčených orgánů byly v průběhu pořizování územního plánu řešeny 

operativně, popř. znovu projednány. Souhrn všech stanovisek dotčených orgánů a ostatních 

oslovených je uveden ve zprávě o projednání návrhu Územního plánu Jakubov dle § 12 vyhl. č. 

500/2006 Sb. a § 51 odst.1 zák. č. 183/2006 Sb. ze dne 21.1.2009, která je součástí složky 

pořizování územního plánu. V průběhu pořizování územního plánu nebyly řešeny žádné rozpory. 

 

f) Vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování návrhu územního plánu a zadání 

Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu byly Zastupitelstvem obce Jakubov schváleny dne 

18.02.2008 v souladu s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, s účinností ode dne 1. ledna 2007. 

Zpracování návrhu bylo upraveno dle nového stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek – č. 

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

evidence územně plánovací činnosti, a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území. Obsah územního plánu odpovídá příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jakubov byly splněny. 
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1.  KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

 

Cílem územního plánu je vytvořit zákonný podklad pro koordinovaný a koncepční rozvoj všech 

činností v území. Po schválení zastupitelstvem obce se územní plán stane nástrojem regulace rozvoje 

území. 

Návrh územního plánu má stanoveny tyto hlavní cíle řešení: 

- vhodnými aktivitami zajistit trvale udržitelný rozvoj celého katastrálního území obce při 

zachování jeho charakteristických rysů 

- vyřešit rozvoj území tak, aby byla zabezpečena co nejvhodnější urbanistická a organizační 

struktura a efektivnost jednotlivých funkčních ploch včetně podmínek jejich využití 

- zajistit potřebné plochy pro bytovou výstavbu, zhodnotit možnosti přestavby a modernizace 

stávajícího bytového fondu 

- posoudit kapacity, stav a uspořádání občanské vybavenosti, navrhnout možnost dalšího rozšíření 

- zhodnotit stávající výrobní plochy a plochy pro podnikatel. aktivity a navrhnout způsob jejich 

dalšího využití a možnosti rozvoje 

- prověřit kapacity dopravních a technických sítí, navrhnout řešení v případě potřeby 

- vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský 

půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů 

- vytipovat plochy pro veřejně prospěšné stavby a plochy asanačních úprav 

- navrhnout pořadí a vzájemnou vazbu nejdůležitějších investičních akcí a jejich posloupnost. 

 

Návrh územního plánu Jakubov má záměr vytvořit vhodné prostředí pro bydlení a život obyvatelstva, 

zajištění potřebného vybavení a ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit.  

Zastavěné území Jakubov se rozvíjí jako jeden souvisle urbanizovaný celek. Mimo zastavěné území a 

zastavitelné území nebudou umisťovány žádné stavby s výjimkou staveb liniových, t.j. staveb pro 

dopravu a technickou infrastrukturu. 

 

Návrh respektuje historickou stavební strukturu, dotváří půdorysné uspořádání sídla v návaznosti na 

stávající zastavěné území. Navrhuje odstranění závad stavebních, urbanistických, dopravních a 

hygienických. 

 

navržená koncepce:  

- územní plán navrhuje rozvoj bydlení na plochách, nezatížených dopravou a výrobou,  

- územní plán navrhuje přeložku silnice I/38, na skelet silnic navazuje systém místních  

  komunikací, které jsou doplněny novými trasami pro novou výstavbu, 

- navrhuje rozšíření občanského vybavení pro dům s pečovatelskou službou a občanské  

   vybavení-ploch pro sport, 

- atraktivitu obce zvýší navrhovaný rozvoj služeb, drobné výroby a podnikatelských aktivit, 

- ke zlepšení životního prostředí přispěje rozšíření ploch veřejné zeleně a vybudování izolační  

   zeleně kolem zemědělských a výrobních areálů. 

V územním plánu jsou stanoveny podmínky pro zachování obrazu obce, které tvoří především 

historické jádro obce - náves se soustředěným občanským vybavením, je přirozeným centrem obce.  

Ráz zástavby v obci bude zachován: historický urbanismus, drobné měřítko staveb a vzrostlé stromy 

místního druhu, nedílná součást malebné obce. 

 

V územním plánu jsou současné funkční plochy nadále zachovány. 

Zastavěné území bude nadále tvořit obytná zóna a funkční plochy spojené s funkcí obytné zóny.  

V územním plánu jsou zachovány výrobní plochy stávajících výrobních a zemědělských areálů, které 

jsou navrženy k využití rovněž pro  rozvoj podnikatelských aktivit. V návaznosti na zemědělské a 
výrobní areály jsou navrženy plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit.  
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Územní plán stanovuje zásady pro zachování krajinných hodnot.  

Ve volné krajině nebudou vytvářeny nová sídla nebo samoty, nebudou povolovány nové stavby ani 

zásadní rozšíření stávajících zařízení.  

Mimo souvislé hranice zastavěného území zůstanou stávající funkční plochy - u rybníku Vidlák 

bývalý mlýn a chatové lokality. 

 

Mimo hranice zastavěného území je navržena výstavba rodinných domů v severní a severovýchodní 

části obce, výstavba domu s pečovatelskou službou a bytových domů v severovýchodní okrajové části, 

navrhované rozšíření sportovního areálu jihovýchodním směrem, plocha pro rozšíření zemědělské 

výroby a plocha pro podnikatelské aktivity na severozápadním okraji zástavby obce. Na přítoku 

Jakubovského potoka v jihovýchodní části katastru je navržena vodní plocha. 

 
K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit 

krajinný ráz je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. 

 
Návrh řešení Územního plánu Jakubov u Moravských Budějovic určuje směry rozvoje obce tak, aby 

byl zabezpečen  trvalý soulad všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se 

zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a  ovzduší.  

 
Při zásazích do terénu na takovém území dochází zpravidla k narušení archeologických situací a 

nálezů. Proto je nezbytné ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve 

znění pozdějších předpisů, zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu.  

 

1.1.  Návrh koncepce občanského vybavení 
 

Jakubov má základní občanskou vybavenost, některá základní vybavenost (zdravotnictví) a vyšší 

občanská vybavenost je Moravských Budějovicích. 

Funkční plochy občanského vybavení jsou v územním plánu respektovány. 

Je navrženo rozšíření občanského vybavení pro výstavbu domu s pečovatelskou službou a ploch pro 

sport, rozšíření sportovního areálu pro hřiště na kopanou.  

 

Správa a veřejné instituce - Potřebám obce vyhovuje, beze změn. 

Obecní úřad je umístěn ve víceúčelové budově na návsi. Obecní úřad je ve 2. podlaží, kde jsou dvě 

kanceláře (30 m2  a 20 m2) a rozhlasová ústředna, v budově je rovněž lékařská stanice, ordinace 

obvodního a dětského lékaře, archiv a  hasičská zbrojnice. 

Pošta  je v Lesonicích.   

Matriční úřad  a  stavební úřad je v Moravských Budějovicích. 

 

Zařízení školské a výchovné - Potřebám obce vyhovuje, beze změn. 

Základní škola 1.-5. ročník a školní zahrada je v jižní části obce, má 3 učebny, školu navštěvují žáci z 

Jakubova. Od 6.ročníku žáci dojíždějí do ZŚ v Moravských Budějovicích a v Domamilu.   

Mateřská škola je na návsi, je dvoutřídní, navštěvuje ji 20 dětí z Jakubova. V patře budovy je 

Lid.knihovna. 

  

Zařízení kulturní a osvětová - Potřebám obce vyhovuje, beze změn. 

Dům kultury a sportu je uprostřed návsi. V přízemí je víceúčelový sál s 200 místy, přísálí, vestibul, 

šatny, jeviště a sklady. Dům je využíván pro tělovýchovu a pro společenské akce.  

V patře jsou klubovny a kadeřnictví. V suterénu, pod jevištěm je občerstvení. 

Lidová knihovna je v budově mateřské školy. 

Klubovna mládeže je u hřiště na kopanou, má dvě místnosti.  

Kostel sv.Jakuba, dominanta obce je situován východně nad obcí.  
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Zařízení tělovýchovná a sportovní - Návrh dostavby 

Sportovní areál TJ je situován východně centra obce u Jakubovského potoka. V areálu je hřiště na 

kopanou, šatny TJ a klubovna, kuželna, hřiště na tenis a odbíjenou, dětské hřiště a víceúčelová 

sportovní hala.  

V návrhu je rozšíření sportovního areálu východním směrem, vybudování hřiště na kopanou, včetně 

parkoviště a izolační zeleně kolem areálu. 

 

Zařízení zdravotnictví a sociální péče - Návrh dostavby 

Lékařská stanice, ordinace praktického a dětského lékaře je v ve 2.podlaží budovy OÚ. 

V návrhu je výstavba Domu s pečovatelskou službou, situovaném na severovýchodním okraji. 

  

Zařízení maloobchodní sítě - Potřebám obce vyhovuje, beze změn.   

Na návsi jsou prodejny: Smíšené zboží, drogerie. 

Velkosklad a prodej obuvi je ve středu obce při silnici k Vícenicím, v objektu zrušené prodejny 

Jednoty Moravské Budějovice. 

Autobazar je v západní části obce při silnici I/38, na ploše původně mechanizačního střediska. 
 

Zařízení stravovací - Potřebám obce vyhovuje, beze změn. 

Hostinec U Kalášků je u silnice I/38 na západním okraji obce, má 60 míst u stolu. 

 

Zařízení ubytovací- Potřebám obce vyhovuje, beze změn. 

Ubytování, 5 lůžek, je na návsi. 

 

Zařízení nevýrobních služeb - Potřebám obce vyhovuje, beze změn.   

V obci jsou služby: kadeřnictví, pneuservis, autoopravna, truhlářství, strojnictví, nákladní doprava. 

Rozvoj služeb se předpokládá v rámci soukromého podnikání.  

 

Zařízení výrobních služeb - Návrh dostavby 

Pro podnikatelské aktivity je navržena plocha situovaná severozápadně od obce, podél severní strany 

silnice I/38. 

Pro drobné podnikání a sklady jsou navrženy plochy mezi farmou Rolnické společnosti a obytným 

územím. Pro drobné podnikání a sklady budou využívány stodoly situované po obvodu ploch pro 

bydlení. 

 

Protipožární bezpečnost  a ostatní– Potřebám obce vyhovuje, beze změn. 

Hasičská zbrojnice je v budově obecního úřadu. Má garáž pro dva požární vozy, sklad a klubovnu 

hasičů. Požární nádrž je v blízkosti požární zbrojnice. 

Hřbitov je situován u kostela na východním okraji obce. 

 

 

1.2. Návrh koncepce dopravy 

1.2.1. Širší dopravní  vztahy 

Silniční síť 

Katastrálním územím Jakubov u Moravských Budějovic procházejí  tyto silnice : 

I/38          Česká Lípa - Mladá Boleslav -  

III/36070 Jakubov u Moravských Budějovic - Vicenovice 

III/36081 Jakubov - spojka 
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Obec leží na silnici I/38, která původně vedla historickou návsí; v souvislosti se stavbou císařské 

silnice Vídeň - Znojmo- Jihlava- Praha byla její trasa upravena vypřímením do polohy západně od 

obce. Do historické trasy se vrací na severním okraji obce, u zájezdního hostince U Kalášků.   

Vzhledem k vysoké intezitě dopravy na této silnici bude I/38 v úseku Jihlava - Rakousko 

modernizována a přestavěna. Nová trasa silnice I/38 a rovněž obchvat Jakubova jsou navrženy 

v kategorii S 11,5/90. Byla zpracována vyhledávací studie v roce 1996 a technická studie v roce 2002. 

Stavba obchvatu začíná před MÚK (mimoúrovňovou křižovatkou) se silnicí III/4102 Stařeč – 

Čáslavice - Domamil. Odtud je vedena  severovýchodně od stávající silnice I/38, severozápadně 

Jakubova mimoúrovňově kříží stávající trasu silnice I/38 a pokračuje v západním obchvatu Jakubova. 

Jižně od Jakubova je nová trasa vedena levostranným obloukem (R=2000) kolem obce. Následuje 

mimoúrovňové křížení se stávající trasou silnice I/38 v prostoru mezi Jakubovem a Litohoří. Trasa 

přechází do pravostranného oblouku, mostem přes Jakubovský potok a dalším mostem přes potok a 

polní cestu pokračuje k provizornímu připojení obchvatu Moravských Budějovic, kde stavba skončí v 

budoucí MÚK M. Budějovice-sever.  

Obec Jakubov bude k nové trase připojena stávající silnicí I/38 severozápadně obce v MÚK nové 

silnice se silnicí III/4102 a jižně obce v MÚK Mor.Budějovice – sever (stáv.I/38 x nová I/38). 

Silnice III/36070 a III/36981 budou mimo průjezdní úsek upravovány v kategorii  

S 7,5/60(50). Po realizaci obchvatu Jakubova bude stávající trasa silnice I/38 převedena mezi silnice 

III. třídy.  

Upravována bude mimo průjezdní úsek v kategorii S 7,5/60. Na vozovce může pak být vyčleněn pruh 

pro cyklisty a pěší v rámci nynější šířky vozovky. 

 

Železniční síť 

Nejblíže katastru Jakubova prochází železniční tratě Moravskými Budějovicemi, kde se kříží trať č. 

241 Znojmo - Okřížky a zpět a č. 243 Moravské Budějovice - Jemnice a zpět. Tělesa tratě jsou vedeny 

zcela mimo řešené území. 

 

1.2.2. Návrh dopravního řešení  

Silnice 

Obě trasy silnic III. třídy jsou zastavěném území obce územně stabilizovány, slouží k dopravní 

obsluze zástavby, ke spojení se sousedními obcemi a k připojení na silnici vyšší třídy - I/38. 

Křižovatka III/36081 s I/38 naproti restaurace "U Kalášků" je v současné době dopravní závadou, 

připojení silnice III. třídy je v ostrém úhlu,  v krátkém stoupání a ve dvou větvích na III/36081. V 

rozhledovém poli křižovatky jsou navíc umístěny stromy. 

Situaci v této křižovatce zhoršuje připojení místní komunikace na opačné straně silnice, která obtáčí 

objekt restaurace. Celý prostor křižovatky je v pravostranném oblouku malého poloměru (cca 100 m). 

Řešení je možné organizací dopravních směrů a úpravou křižovatky vodorovným dopravním 

značením. Vzhledem k tomu, že silnice I/38 bude převedena do nové trasy mimo obec bude řešení 

křižovatky technickým opatřením dostatečné. Po silnicích se bude pohybovat pouze cílová doprava z 

Jakubova a Vícenic a hromadná autobusová doprava. 

Na křižovatce obou silnic III. třídy jsou v rozhledovém poli umístěny stávající objekty. 

Řešení je rovněž možné pouze technickými opatřeními - dopravním značením. 

Silnice I. třídy v průjezdním úseku bude po realizaci přeložky převedena mezi silnice III. třídy. Bude 

upravována ve funkční skupině B jako sběrná komunikace směrově nerozdělená, typu 

MO2p/14,5/11/50. Nynější šířka vozovky bude využita pro parkovací pruh a chodník. Komunikaci 

bude možno po převedení mezi III. třídy i obestavět. 

Silnice III/36081a III/36070  budou upravovány v průjezdním úseku ve funkční skupině C a typu MS2 

13/8,5/50. V prostoru místní komunikace bude zelený pás a oboustranné chodníky. Podél silnice 

III/36070 v průjezdním úseku je navržen oboustranný chodník pro pěší. 

 

Místní komunikace 

Místní komunikace v historické části Jakubova jsou navázány na stávající silnice I. a III. třídy, jejich 

trasa byla původně často polní cestou a ze zastavěného území pokračují mimo obec jako účelové 



 29 

komunikace obsluhující zemědělské pozemky. Funkční skupina a typ místních komunikací jsou 

zřejmé z výkresové části dokumentace.  

Cílem je vytvářet pokud to je možné zklidněné obytné ulice podskupiny D1, se smíšeným provozem 

motoristů a pěších, a to v obytných lokalitách.   

Navrhované lokality pro obytnou zástavbu se nachází na severním a východním okraji obce. Dopravně 

jsou napojeny na stávající místní komunikace, a to na ty které je možno upravit ve funkční skupině C a 

typu  kategorii MO2k 8/6/30 a nebo MO 10/6/30. 

Stávající místní komunikaci vedenou hřištěm alejí, ke kostelu a hřbitovu není možno dnes rozšířit na 

dva jízdní pruhy a proto doporučujeme osadit na komunikaci dopravní značení omezující provoz na 

těchto komunikacích. 

Všechny stávající místní komunikace budou upravovány buď ve funkční podskupině D1 a nebo 

skupině C. 

Ve funkční podskupině D1 jsou nově upraveny komunikace v lokalitě východně návsi, kde parcelací 

malého prostoru, původně opevnění hradu, vznikla svérázná, romantická část obce s úzkými uličkami. 

   

Pěší trasy   

Základem je vedení chodníků podél silnice v centrální části obce. Na návsi jsou chodníky vedené 

oboustranně podél stávající I/38. Rovněž některé místní komunikace mají vybudován chodník. 

Navrhujeme doplnit oboustranně  chodníky podél silnice III/36070 v rámci rozšíření zastavitelného 

území východním směrem a jednostranně podél místní komunikace k zemědělské farmě.  

 

Turistické trasy 

Značené turistické trasy jsou vedeny mimo obec. Nejblíže prochází východně zelená značka v trase 

Moravské Budějovice - Horní Lažany - Babice - Loukovice - Kojetice. Trasa končí s začíná na 

vlakových a autobusových zastávkách. U Jakubova je vedena přibližně v trase cyklotrasy č. 5103, 

obec je možno napojit současně s napojením na cyklotrasu. 

Východně obce je významný turistický cíl - Sv. Vít, kde v minulosti byl poutním kostelem a později 

letohrádkem s rozhledovou věží. 

Severně obce, Lesonicemi je vedena červená "Březinova stezka" v trase Telč - Nová Říše - Krasonice 

- Želetava - Lesonice - Bohušovice - Jaroměřice nad Rokytnou.Rovněž doporučujeme Jakubov na tuto 

turistickou trasu připojit současně s cyklotrasou. Pro rozvoj turistiky pak doporučujeme zvážit 

případnou obnovu "Jakubovské riviéry" u rybníka Vidlák, která by sloužila jako odpočinkové a 

informační místo na navrhované cykloturistické trase. Toto místo by lákalo turisty k tomu, aby  

navštívili Jakubov. 

 

Cyklistické stezky 

Obcí neprochází zatím žádná značená cyklotrasa. Nejblíže prochází sousední obcí Lesonice cyklotrasa 

č. 5125, která je vedena z Telče, přes Novou Říši, Želetavu do Jaroměřic ned Rokytnou. Tato trasa je 

vedena po silnicích II. a III. třídy, pro cyklisty není bezpečná. 

Východně Jakubova prochází cyklotrasa č. 5103, je vedena z Kojetic přes Babice, Horní Lažany do 

Moravských Budějovic. Tato trasa je vedena v úseku Moravské Budějovice - Babice vedena po 

účelové komunikaci mimo silnici a je tedy pro cyklisty bezpečná.  

Sousední obec Litohoř zvažovala ve svém územním plánu doplnění cyklotras č. 5003 a č. 5105 

propojením od Svatého Víta přes nově budovaný sportovní areál v Litohoři údolím místní vodoteče 

přes Nový rybník až k Moravským Budějovicím.   

Na tento návrh se může připojit navržená cyklotrasa ze sportoviště v Jakubově, vedená podél vodoteče 

Jakubovského potoka do Litohoře. Podél vodoteče není stávající účelová komunikace, navrhujeme ji 

pro obsluhu a údržbu toku Jakubovského potoka.  

Severním směrem navrhujeme připojit Jakubov po zpevněné účelové komunikaci na obec Lesonice a 

tím i na cyklotrasu č. 5125. Z této spojky rovněž navrhujeme okruh k rybníku Vidlák podél chatové 

lokality. 
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Navržené cyklotrasy doporučujeme doplnit odpočinkovými a informačními místy na trase, zejména u 

rybníka, vč. informačních panelů s mapami, historií a místními zajímavostmi. Doporučené vedení 

cyklotras obcí je zřejmé z výkresové dokumentace.  

 

Doprava v klidu 

V současné době existují v obci zpevněné plochy bez označení většinou přilehlé ke komunikacím, 

které slouží pro zastavení a parkování. Navrhujeme nezbytně nutné  doplnění parkovacích míst pro 

občanské vybavení. 

 

Bilance stávajících a navržených  parkovacích ploch: 

 

objekt 

 

stav 

 

Návrh, míst/m2 

 

celkem 

 

Obecní úřad  

 

2 

 

 

 

 

 

Kulturní dům 

 

13 

  

13 

 

Sportovní areál 

  

10/150  

 

10  

 

Kostel,hřbitov 
  

18/270 
 

18 

 

CELKEM                             

 

13 

 

28/420 

 

41 

 

Pro parkování před obecním úřadem slouží vlastně vjezd do garáží hasičské zbrojnice. Parkování a 

odstavování aut podnikatelů a firem si musí zajistit sami na svém pozemku a nebo ve svém  areálu na 

vlastní náklady. 

 
Garážování 
Garážování aut si zajišťuje každý majitel auta na svém pozemku a nebo ve svém objektu. V případě 

domů, kde není možnost parkování řešit tímto způsobem je nutno použít volné plochy před objekty a 

nebo parkovat na místních komunikacích. Tuto možnost není možno vyloučit, neboť některé domy 

jsou pro auta nepřístupná. Garáže mimo obytné domy jsou umístěny na pozemcích většinou 

jednotlivě. Pro novou výstavbu se jednoznačně počítá s garáží ve vlastním domě, nebo na vlastním 

pozemku. 

 

Účelová doprava 

V katastrálním území obce je zachována stávající síť účelových komunikacích, která bude stavbou 

obchvatu I/38 přerušena jejím tělesem. Proto je navrženy úseky účelových komunikací podél tělesa 

navržené I/38. Stávající trasy účelových komunikací budou mimoúrovňově kříženy s tělesem silnice a 

budou ponechány ve stávajících trasách. 

Změnu vedení účelových komunikací je nutno řešit jako společná zařízení v rámci pozemkových 

úprav. Územní plán vytváří podklady pro zásadní pozemkové úpravy.  

 

Hromadná doprava 

Autobusová doprava 

Obec je dopravně obsloužena dopravními společnostmi: 

ICOM  transport a.s. Jihlava, BK BUS, s.r.o., Moravské Budějovice, TRADO-BUS s.r.o., Moravské 

Budějovice. 
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Číslo linky a název 

 

 

pracovní dny 

 

sobota 

 

neděle  

 

celkem 

760760   Jihlava - Znojmo   

5 

 

2 

 

4 

 

7 

790085   Moravské Budějovice - 

Želetava - Předín 

 

2 

   

2 

790620 Hrotovice - Moravské 

Budějovice - Jihlava 

 

6 

   

6 

790650 Moravské Budějovice - 

Želetava - Předín 

 

16 
   

16 

830700  Znojmo - Moravské 

Budějovice - Jihlava 

 

2 
   

2 

 

Celkem 

 

31 

 

2 

 

4 

 

31 

 
Četnost dopravy je dostatečná pro stávající počet cestujících v pracovních dnech, chybí posílení v 

období prázdnin, nedostatečná je četnost spojů o víkendech. Pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu je 

víkendová a prázdninová četnost spojů nedostatečná,  v souvislosti s potřebami je zapotřebí provést 

posílení spojů. Turisté musí v současnosti dávat přednost automobilům. 

Autobusové zastávky: 

Pro obec je zřízena jedna autobusová zastávka na návsi, s názvem Jakubov u Mor. Budějovic; i po 

realizaci obchvatu I/38 bude trasa autobusových linek ponechána po silnici III/36081. 

Ve směru do Moravských Budějovic je vybudován zastávkový záliv, nástupiště v podobě chodníku 

pro chodce a čekárna pro cestující. Ve směru na Želetavu zastavuje autobus v jízdním pruhu. Stávající 

chodník pro chodce slouží jako nástupiště. Stávající stav bude i do výhledu ponechán jako dostačující. 

 

Železniční doprava 

Nejbližší vlaková stanice je v Moravských Budějovicích a je na ni navázána autobusová doprava. 

 

Dopravní  zařízení 

V obci je prodej (bazar) v západní části při silnici I/38, pneuservis je v areálu hospodářského střediska 

Rolnické společnosti, servis aut (klempířství) je v Litohoři, cca 2 km. V Litohoři se buduje motorest. 

Benzinové čerpadlo pohonných hmot je nejblíže na I/38 v Moravských Budějovicích cca 6 km. 

Veškerá jiná zařízení pro motoristy, t.j. opravny a prodej aut a náhradních dílů je v Moravských 

Budějovicích. 

 

Ochranná silniční pásma a negativní účinky hluku 

Ochranná silniční pásma 

Na silnici I. třídy je mimo průjezdný úsek obcí vykresleno silniční ochranné pásmo 50  m od osy 

silnice, na silnici II. a III. třídy je 15 m. Rozhledová pole jsou ve výkresové části zakreslena 

v průjezdném úseku obce na silnicích pro rychlost 50 km/hod., t.j. 35 m a na místních komunikacích 

pro rychlost 30 km/hod., t.j. 20 m od středu křižovatky. Mimo průjezdní úsek je paprsek rozhledu 

zakreslen na silnici hlavní 100 m od středu křižovatky a na silnici vedlejší 55 m. 

 

Negativní účinky hluku 

 

Hygienické hlukové pásmo a jeho výpočet pro stávající trasu silnice I/38 

I/38, stanoviště č. 6 - 0986, severně obce 

tab.  Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2005 
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INA24 IOA24 IM24 I24 

 

 1612 3487 42 5141 

 

Intenzita dopravy při sčítání mezi rokem 2000 (2923 vozidel/24 hod.) a rokem 2005 (5141 vozidel/24 

hod.) vzrostla o 2218 vozidel, tj. o 43 %. 

Indexy přepočtu intenzity pro rok 2015 poskytnuté ŘSD Brno: 

Těžká 1,22, osobní 1,27, motocykly 0,9, celkem 1,27 

 

tab.  Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2015 

INA24 IOA24 IM24  I24 

 

   5956 46 8286 

 

tab. Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2015 

IOAn INAn  nnNa = In/8 nnOA = In/8 PNA % 

 

v km/hod 

1340 448 56 168 27,6 45 

 

IOAd 

 

INAd  

 

ndNa=In/16 

 

ndOA = In/16 PNA % 

 

v km/hod 

4616 1836 115 289 33,3 45 

 

tab. Faktory  F 2015 

F1 F2 F3 

den noc 1 1 

I OAd voz/hod I NAd voz/hod I OAn voz/hod I NAn voz/hod   

289 115 168 56   

 

tab. L x v zastavěné části obce pro rok 2015 

Lx dB(A) Lx dB(A) 

den noc 

Y U Y U 

64,0 1 61,0 1 

50,0 15,0 40,0 22,0 

50,0+5,7 20,7 40,0+5,7 27,7 

55,0+5,7 15,7 45,0+5,7 22,7 

60,0+5,7 10,7 50,0+5,7 17,7 

tab. Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006 

den noc 

LaeQ    = 50 B(A) LAeQ    = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m  Ln dB(A) pásmo v m 

50 460 40 >500 

55 220 45 480 

60 85 50 320 
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Výpočet je posouzen pro odrazivý terén v průjezdním  úseku obce pro rok 2015; je proveden dle 

novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 2005. Silnice je v severozápadní části 

obce v krátkém úseku kompaktně obestavěna zemědělskými usedlostmi, a zde je použita korekce 5,7 

dB(A) pro oboustrannou zástavbu. V úseku silnice I/38 mimo průjezdní úsek  a zástavbu se výpočet 

posuzuje stejně jako pro navrhovaný obchvat. 

  

Pro posouzení je dále použito korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 

venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru +10dB(A). Je posuzován hluk v okolí 

silnice I. třídy, která je v území hlavní pozemní komunikací (dle přílohy č. 3 k nařízení vlády). Ve 

výhledovém období 2015 je izofona pro přípustnou hladinu hluku 60 dB(A) ve dne dosažena 85 m od 

osy silnice a  noci, kdy je přípustná hladina 50dB(A) 320 m od osy silnice. 

 

Hlukovou zátěž zejména zástavby přilehlé silnici I/38 je možno řešit pouze vybudováním nové trasy v 

západně odsunuté poloze. V konceptu územního plánu je již hlukové pásmo nakresleno na trase 

přeložky.  

 

Hygienické hlukové pásmo pro navrhovaný obchvat silnice I/38 

 

Posouzení hluku je provedeno pro navrhovanou trasu vedenou západně  mimo obec. Výpočet je 

shodný, mimo korekci pro oboustrannou zástavbu, která je použita pouze v zastavěném území. 

 

tab. L x mimo zastavěnou část obce pro rok 2015 

Lx dB(A) Lx dB(A) 

den noc 

Y U Y U 

64,0 1 61,0 1 

50,0 15,0 40,0 22,0 

55,0 10,7 45,0 17,7 

60,0 5,7 50,0 12,7 

 

tab. Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. Vlády 148/2006 

den noc 

LaeQ    = 50 B(A) LAeQ    = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m  Ln dB(A) pásmo v m 

50 200 40 500 

55 90 45 320 

60 30 50 130 

 
Výpočet je posouzen pro pohltivý terén venkovního prostoru mimo zástavbu obce pro rok 2015; je 

proveden dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 2005. Pro posouzení je dále 

použito korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 

chráněném venkovním prostoru +10dB(A). Je posuzován hluk v okolí silnice I. třídy, která je v území 

hlavní pozemní komunikací (dle přílohy č. 3 k nařízení vlády).  

Ve výhledovém období 2015 je izofona pro přípustnou hladinu hluku 60 dB(A) ve dne dosažena 30 m 

od osy silnice a  noci, kdy je přípustná hladina 50dB(A) 130 m od osy silnice. 

 

Je třeba tuto skutečnost respektovat a nerozšiřovat obytnou zástavbu směrem k nové trase silnice dále, 

než dovolí hlukové pásmo 130 m od osy silnice. Pro stávající zástavbu pokud nebude doprava 

převedena do nové trasy není proti hluku možno učinit jiné opatření než výměna oken, úpravu fasády 

a tiché místnosti přestěhovat na stranu objektu odvrácenou od silnice. 
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1.3. Návrh technické infrastruktury a nakládání s odpady  

 

1.3.1.Vodní hospodářství - zásobování pitnou vodou 

Současný stav    

V obci  není  vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni vodou ze soukromých studní.  

Tyto  místní  zdroje  jsou  v   současné  době  nejvýznamnějším  zdrojem  vody využívaným  v  obci. 

Prakticky každý rodinný domek má svoji studnu s domácí vodárnou, z níž  je zásobován vodou. 

Kvalita  vody  ve  studních  je problematická, vzhledem k absenci pravidelných laboratorních rozborů, 

je možné že část zdrojů je ohrožena z hlediska  bakteriálního  znečištění a obsahu dusičnanů 

(venkovská zástavba). Vydatnost studní je proměnlivá  a kolísavá, místy dochází dokonce za 

déletrvajících období such k vysýchání studní. 

Podrobnější údaje o vydatnosti a kvalitě vody v místních zdrojích nejsou  k dispozici.  Lze však  

předpokládat, že  místní zdroje (soukromé  studny)  nejsou  dostatečně  chráněny  pro využití jako 

zdroj pitné vody. 

 
Potřeba pitné vody  - stávající stav: 

Výpočet vody pro obyvatelstvo : (603 obyvatel )  

 

A. BYTOVÝ   FOND 

    Q 24   -  603 osob                         125  l/os/den    =       75.375 l/d 

    Qm  =  Qh  =                              73.375  x 1,5       =     113.063 l/d  =  1,31  l/s 

 

B. OBČANSKÁ  A TECHNICKÁ  VYBAVENOST 

 1 ) Celá  obec - 603 obyvatel 

     Q 24 - 603 osob                               20 l/os/den   =       12.060 l/d 

     Qm  =  Qh  =                            12.060  x 1,5        =       18.090 l/d  = 0,21 l/s 

2) Základní škola, mateřská škola - zahrnuto do části 1)        

3) Další  provozovny   v obci 

 Drobné  provozovny v obci jsou  započteny   do  občanské   vybavenosti ( obchod,   

pohostinství,provozovny , OÚ, atd). - viz  část 1) 

C) Zemědělská výroba 

  V obci není žádné větší  živočišné středisko na chov hospodářských zvířat  

  

Celková  tabulková  spotřeba v obci krytá z veřej.vodovodu : 

  Obyvatelstvo.    

 

Občanská 

 vybavenost    

     Ostatní Celkem 

  Q 24 (l/d) 

  

     75.375   12.060           0   87.435 

  Q  Q m (l/d) 

  

  113.063   18.090          0  131.153 

  Q  h (l/s) 

 

   1,31    0,21          0      1,52 

      

Potřeba požární vody : je pokryta odběrem z požární nádrže, případně z vodního toku 

 
Návrh zásobování obce vodou 

Podle schváleného PRVK (Program rozvoje vodovodů a kanalizací  kraje Vysočina)  se předpokládá, 

že obec bude napojena na  třebíčskou větev oblastního vodovodu Třebíč.  

Realizace  tohoto technického  řešení  se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVK do roku 2014 

vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho připojeného obyvatele. 
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V konceptu byly řešeny dvě varianty: 

- Napojení na VDJ   Vít  s obsahem 2000 m3 (557,0 / 552,0 m.n.m.) propojovacím  řadem 

- Zásobení vodou z vlastního zdroje. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o výběru varianty zásobování obce pitnou vodou, které bude realizováno 

z vlastního zdroje pitné vody. Bude využita stávající studna severně od obce (vzd. cca 1,2 km), která 

se nachází v údolní nivě levobřežního přítoku Jakubovského potoka.  Tento zdroj  byl vybudován 

původně jako zdroj pro bývalé JZD. Budoucí využití  tohoto zdroje  je podmíněno provedením 

zkoušek vydatnosti zdroje, požadované kvalitě  vody pro pitné účely a vyřešení majetkoprávních 

vztahů objektu a dotčených pozemků. 

 

Je navržena rozvodná síť veřejného vodovodu, a to v místech, která slouží nebo jsou navržena 

k obytné výstavbě. 

 

 Navržené řady  vodovodní sítě :  

 

   Název řadu        profil   DN      délka  (m)  materiál 

 
 

   

 
Řad  A 

100 1.100 r PE, PVC 

 Řad  A 1  80 480 r PE, PVC 

 Řad  A 1–1  80 60 r PE, PVC 

 Řad  A 2 80 130 r PE, PVC 

 Řad  A 3  80 90 r PE, PVC 

 Řad  B  100 490 r PE, PVC 

 Řad  B 1  80 280 r PE, PVC 

 Řad  B 1–1 80 220 r PE, PVC 

 Řad  C   100 490 r PE, PVC 

 Řad  C 1 80 560 r PE, PVC 

 Řad  C 1-1  80 60 r PE, PVC 

 Řad  C 1-2 80 100 r PE, PVC 

 Řad  C 2 80 530 r PE, PVC 

 Řad  C 2-1 70 530 r PE, PVC 

 Řad  C 3 110  r PE, PVC 

                celkem          4.770 m  

  Var. B Přivaděč zdroj ZD 225 1200  PVC 

 
Orientační náklady (dle směrných cen ÚÚR Brno 2006 ) :  

 

Potrubí  HD PE 80 PN 100 v zastavěném  území    –2.795 Kč/m x  4770 Kč = 13.332 .tis Kč  

Potrubí  HD PE 80 PN 100 v nezastavěném  území –3.050 Kč/m x  1200 Kč =  3.660 .tis Kč  

Celkové náklady jsou odhadnuty na cca                                                       = 16.992 tis.Kč 

 
Potřeba pitné vody  - návrh : 

Výpočet vody pro obyvatelstvo : nárůst obyvatel na 650 obyv. 

 

A. BYTOVÝ   FOND 

    Q 24   -  650 osob                         125  l/os/den    =       81.250 l/d 

    Qm  =  Qh  =                              81.250  x 1,5       =     121.875 l/d  =  1,41  l/s 

 

B. OBČANSKÁ  A TECHNICKÁ  VYBAVENOST 

 1 ) Celá  obec - 650 obyvatel 

     Q 24 - 650 osob                               20 l/os/den   =       13.000 l/d 

     Qm  =  Qh  =                            13.000  x 1,5        =       19.500 l/d  = 0,23 l/s 
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2) Základní škola, mateřská škola - zahrnuto do části 1)        

3) Další  provozovny   v obci 

Drobné  provozovny v obci jsou  započteny   do  občanské   vybavenosti ( obchod,   

pohostinství,provozovny , OÚ, atd). - viz  část 1) 

C) Zemědělská výroba 

V obci není žádné větší  živočišné středisko na chov hospodářských zvířat  

 

Celková  tabulková  spotřeba v obci krytá z veřej.vodovodu : 

 

  Obyvatelstvo.    

 

Občanská 

 vybavenost    

     Ostatní Celkem 

  Q 24 (l/d) 

  

     81.250   13.000           0   94.250 

  Q  Q m (l/d) 

  

  121.875   19.500          0  141.375 

  Q  h (l/s) 

 

   1,41    0,23          0      1,64 

      
 

Potřeba vody požární  vnější je pro zástavbu RD q poz = 4,0 l/s (ČSN 73 0873), potrubí DN 80 

kapacitně odpovídá q poz 6,0 l/s - návrh vyhoví požadavku na potřebu požární vody. Vzhledem 

k průměrům vodovodních řadů v obci potrubí vyhoví. 

 

1.3.2. Odvedení a zneškodnění odpadních vod 

Současný stav 

Obec Jakubov  má vybudovanou jednotnou veřejnou kanalizační síť, která odvádí splaškové i dešťové 

odpadní vody z obce. Na tuto je napojeno přibližně 80 % obyvatel. Kanalizace je v několika výustech 

zaústěna do Jakubovského potoka. Provozovatelem kanalizace  je obec. Bylo vydáno „rozhodnutí – 

povolení k nakládání s vodami – vypouštění OV z veřejné kanalizace do vod povrchových 

(Jakubovského potoka) , povolení vydal OkÚ Třebíč, RŽP , 29.1.2001 , zn. OUTR 2249/2000-Sm. 

 

Celková délka vybudované kanalizace činí 3082 m. Řádný provoz kanalizace však vyžaduje, aby po 

celé síti byly doplněny nutné objekty (dešťové vpusti, revizní šachty). Je nutné počítat s rekonstrukcí 

některých stok, jejichž stáří přesahuje 45 let. Jako materiálu bylo použito betonových trub. Postupně, 

podle finančních možností obce byly doplňovány další úseky, i v posledních letech je snaha tento 

kanalizační systém rozšířit na celou část zástavby. 

 

 
Přehled vybudovaných stok podle pasportu kanalizace : 

 

Ozna

č. 

stoky 

DN 

300 

DN 

400 

DN 

500 

DN 

600 

DN 

800 

DN 

1000 

jiné  

celke

m 

A - - 90,9 - - 97,0 76,6 264,5 

AA 9,0 80,1 61,0 - - - - 151,1 

AB 49,3 - - - - - - 49,3 

B - - 303,3 - 134,7 - - 465,0 

BA - - 108,2 65,0   117,5 290,7 

BA-1  - 282,8 - - - - 282,8 

BB 137,0 - - - - - - 137,0 
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BC 70,3  101,1 - - - - 171,4 

BD - 11,2 92,2 - - - - 103,4 

C - - 176,8 - - - - 176,8 

CA 49,8 - - - - - - 49,8 

CB 95,4 - 55,3 - - - - 150,7 

D - - 131,5 - - - - 131,5 

E - 36,0 119,7 - - - - 156,0 

F 69,5 - 32,9 - - - - 102,4 

FA - - 63,5 - - - - 63,5 

G - - 73,0 - - - - 73,0 

H - - - 147,0    147,0 

HA 90,6 - - - - - - 90,6 

J - - 123,6 - - - - 123,6 

 570,9 127,3 1.845

2,8 

212,0 134,7 97,0 197,1 3081,

8 

 
Obec nemá vybudovanou čistírnu odpadních vod, srážkové vody  vč. části odpadních vod ze septiků  

jsou částečně volně vypouštěny do vodotečí (Jakubovský potok), případně zachycovány v žumpách a 

vyváženy.  

 

Množství odpadních vod - stav : 

Z bytového fondu a občanské vybavenosti odtékají  pouze odpadní vody charakteru  domovních  

splašků. Jejich množství  se stanovuje ve smyslu ČSN 73 6701 čl. 10 podle výpočtu potřeby vody 

z předešlé kapitoly.   

                   Q24  =    75,375 + 12,06   =  87,435 m3/d  

                     qd   =     1,01 l/s 

                     

  Znečištění  v  BSK5  : 

   - pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK 5 / obyv/den, pro občanskou vybavenost je 

uvažována koncentrace znečištění 300 mg BSK 5 / l. 

Výpočet znečištění OV od obyvatelstva : 

Uvažován koeficient 0,9 pro venkovskou zástavbu 

Obyv. g/den/obyv. 

BSK5  603 obyv. x  0,060   x  0,9 = 32,56 kg/den =   11,89 t/rok 

CHSK  603 obyv. x  0,120   x  0,9 = 65,12   " =   23,77 t/rok 

Ncelk.  603 obyv. x  0,011   x  0,9 =  5,97    "          =   2,18 t/rok 

Pcelk.  603 obyv. x  0,0025 x  0,9 =  1,36   "  =   4,95 t/rok 

 

Občanská vybavenost  

300 mg BSK5  / l = 300 mg/l  x 12.060 l  = 3,618  kg/den =  1,32 t/rok 

Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l  : 

               (32,56 + 3,618) : 87,435 m3 OV = 36,178 / 87,435 =  414 mg / l 

 

Toto znečištění není likvidováno na ČOV  a volně odtéká do vodoteče. Současná situace vypouštění 

odpadních vod není v souladu  s nařízením vlády č. 61/2003 Sb, :  

 



 38 

Emisní standarty ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod podle přílohy č.1 Nařízení vlády ČR 

č. 61/2003 Sb.  : 

 

Kapacita 

ČOV (EO)            

CHSK Cr         BSK 5        NL N-NH 4+    N celk    P celk 

       500        -          -          -         -          -          -  

  500 - 2000 125 – 180     30 - 60     35 - 70        -          -          -  

2001-10000 120 – 170     25 - 50     30 - 60    15 – 30          -          -  

 10-100 000   90 – 130     20 - 40     25 - 50          -    15 -   2       2 – 6 

  100 000   75 – 125     15 - 30     20 - 40          -    10 – 20       1 – 3 

 

CHSK - Cr - chemická spotřeba kyslíku, stanovená metodou dichromanovou 

BSK 5 - biochemická spotřeba kyslíku za 5 dnů 

NL - nerozpuštěné látky 

N - NH4 - amoniální dusík 

N anor. - anorganický kyslík  

P celk - celkový fosfor 

 
Odpadní vody  - návrh 

Stávající způsob odkanalizování  obce zabezpečuje pouze částečně bezproblémové odvedení 

odpadních vod. Do kanalizace a následně do Jakubovského  potoka  jsou  svedeny kromě dešťových 

vod i domovní odpadní vody a jelikož není vybudována čistírna odpadních vod, projevuje se tato 

situace negativně na kvalitě vody.  Proto je jedním z nejdůležitějších problémů v současné době  

likvidace odpadních komunálních vod.  

 

V konceptu ÚP byly navrženy dvě základní varianty likvidace a  čištění odpadních vod : 

Varianta 1 – oddílná  kanalizace s odvodem splaškových vod na ČOV M.Budějovice  

Varianta 2 – jednotná kanalizace se samostatnou ČOV   

Zastupitelstvo obce vybralo variantu 1, likvidace odpadních vod bude realizována oddělenou 

kanalizací s odvodem splaškových vod na ČOV do Moravských Budějovic, která je v souladu se 

schváleným PRVK Kraje Vysočina: 

Podle schváleného PRVK Kraje Vysočina (Programu rozvoje vodovodů a kanalizací)  se uvažuje 

vybudovat novou splaškovou kanalizaci  s odvedením odpadních vodou sběračem na Litohoř a odtud 

na ČOV Moravské Budějovice. Délka přivaděče k obci Litohoř činí cca 1,5 km.  

Je navrženo vybudování nové splaškové kanalizace v celé obci, včetně míst navržených k zástavbě. 

Stávající kanalizace bude nadále sloužit jen pro odvádění dešťových vod s vyústěním do 

Jakubovského potoka. Souběžně s těmito stávajícími stokami bude vybudována nová gravitační 

kanalizace pro splaškové vody, které bude přivádět na čistírnu odpadních vod. Předpokládá se, že tyto 

úseky budou z materiálu PVC korugovaného, DN 300 a budou na nich osazeny revizní šachty. 

 

Přehled navržených kanalizačních stok : 

 

   název řadu           profil        délka úseku     pozn. 

  stoka  A   DN   30 1 030 m   

  stoka  A I  DN   300   320 m   

  stoka  A I- A  DN   300   320 m   

  stoka  A I- B  DN   300   180 m   

  stoka  A II  DN   300     30 m   

  stoka  A III  DN   300     90 m   

  stoka  A IV  DN   300   100 m  A-celkem  2.070 m 

  stoka  B  DN   300   740 m   

  stoka  B I  DN   300   420 m   
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  stoka  B II  DN   300   240 m   

  stoka  B III  DN   300   310 m   

  stoka  B III - A   DN   300     60 m   

  stoka  B IV  DN   300   100 m   

  stoka  B V  DN   300   130 m   

  stoka  B V - A  DN   300     90 m   

  stoka  B VI  DN   300     70 m   

  stoka  B VII  DN   300     60 m   

  stoka  B VIII  DN   300     80 m B-celkem  2.300 m 

  stoka  C   DN   300   300 m   

  stoka  C I   DN   300    90 m   

  stoka  C II   DN   300  140 m C-celkem   530 m 

 IV. Celkem                4.900 m  

 

Množství odpadních vod -návrh  

Z bytového fondu a občanské vybavenosti odtékají  pouze vody charakteru  domovních  splašků. 

Jejich množství  se stanovuje ve smyslu ČSN 73 6701 čl. 10 podle výpočtu potřeby vody z předešlé 

kapitoly.   

 

                       Q24  =    81,250 + 13,00   =  94,250 m3/d  

                        qd   =     1,09 l/s 

       

               

  Znečištění  v  BSK5  : 

   - pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK 5 / obyv/den, pro občanskou vybavenost je 

uvažována koncentrace znečištění 300 mg BSK 5 / l. 

Výpočet znečištění OV od obyvatelstva : 

Uvažován koeficient 0,9 pro venkovskou zástavbu 

Obyv. g/den/obyv. 

BSK5  650 obyv. x  0,060   x  0,9 = 35,10 kg/den =   12,81 t/rok 

CHSK  650 obyv. x  0,120   x  0,9 = 70,20   " =   25,62 t/rok 

Ncelk.  650 obyv. x  0,011   x  0,9 =  6,44    "          =    2,35 t/rok 

Pcelk.  650 obyv. x  0,0025 x  0,9 =  1,46   "  =    5,34 t/rok 

 

Občanská vybavenost  

                300 mg BSK5  / l = 300 mg/l  x 13.000 l  = 3,900  kg/den =  1,42 t/rok 

Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l  : 

               (35,10 + 3,90) : 94,250 m3 OV = 39,00 / 94,250 =  414 mg / l 

Toto znečištění bude  likvidováno na  ČOV.  

 

Orientační náklady (dle směrných cen ÚÚR Brno 2006 ) :  

Oddílná kanalizace   
Nové úseky kanalizace  5.500 Kč/m x 4.900 m                                   =      26.950 tis.Kč 

Kanalizační sběrač   4.500  Kč/m x  cca 1.500  m                               =        6.750 tis Kč  

Celkem  investice                                                                                        33,700 mil. Kč 
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1.3.3. Dešťové vody 

Orientační výpočet mezního deště pro náhradní intenzitu : 

    Q = Ki  . F . i                                      -  Plocha povodí  F ( 75 ha) 

    Q = 0,20. 75. 122                              -  Koeficient odtoku Ki - 0,20 

    Q =  1.830 l/s = 1,83 m3/s                 - Intenzita deště  i (122 l/s/ha) 

    1,830 x 60  sec x 15 = 1.647 m3 za 15 min.déšť při P = 2 

 

Likvidace dešťových vod - dešťové vody budou zachycovány stávajícím systémem kanalizačních 

stok a sváděny do Jakubovského potoka. Je nutno uvažovat s jejich postupnou rekonstrukcí na základě 

monitoringu a detailního prověření. V rámci   návrhu územního plánu se navrhuje doplnění dešťové 

kanalizace o úseky, které dořeší odkanalizování lokalit navržené k bytové zástavbě.  

 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok 

Podle  zákona  č.274/2001 Sb.  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)  platí 

§23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok 

 

(1)  K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před  poškozením  se vymezují 

ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma"). 

 

(2)  Ochrannými  pásmy  se  rozumí  prostor  v  bezprostřední blízkosti   vodovodních  řadů  a  

kanalizačních  stok určený k  zajištění  jejich   provozuschopnosti.  Ochranná  pásma  vodních  zdrojů  

podle  zvláštního   zákona č.26 tímto nejsou dotčena. 

 

(3)  Ochranná  pásma  jsou  vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 

kanalizační stoky na každou stranu 

a)  u  vodovodních  řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně,   1,5 m, 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

c)  u  vodovodních  řadů  nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm,   jejichž  dno  je  uloženo  v  

hloubce  větší  než  2,5  m pod upraveným   povrchem,  se  vzdálenosti  podle  písmene  a) nebo b) od 

vnějšího líce   zvyšují o 1,0 m. 

 

1.4.  Zásobování elektrickou energií 
 

Nadřazené soustavy a výrobny 

V řešeném území k.ú. obce nejsou vybudovány žádné výrobny elektrické energie, zajišťující dodávky 

do distribučních sítí. Totéž se týká i rozvoden VVN/VN. 

S výstavbou zařízení nadřazených soustav o napěťové hladině ZVN, případně VVN se v návrhovém 

období neuvažuje. Neplánuje se ani s výstavba výroben elektrické energie.   
 

Zásobování obce 

Správcem a provozovatelem distribuční soustavy, ze které je obec zásobována elektrickou energií je 

E.0N Česká republika, a.s. regionální správa sítě VN, NN Jihlava, 674 11 Třebíč, Riegrova 78.  

Řešení a požadavky na zajištění potřebného příkonu jsou ovlivněny situací, že je obec zásobována 

energiemi dvojcestně a to elektřinou a zemním plynem.  

Řešené katastrální území Jakubov u Moravských Budějovic bude i ve výhledu zásobováno el.energií 

z venkovního vedení VN 22 kV č.49, které prochází jihozápadně od obce ve směru jihovýchod – 

severozápad, z tohoto vedení jsou samostatnými přípojkami volného vedení napájené jednotlivé TS v 

obci.   

Výstavba kabelových rozvodu VN se v řešeném území nepředpokládá.. V návrhovém období se 

rovněž nepředpokládají žádné úpravy na primárním cedení nacházejícím se v k.ú. obce. 
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Transformační stanice 22/0,4 (TS) 

V katastru obce jsou provozovány celkem 4 TS. Stávající trafostanice TS1 je věžová zděná, TS 2-4 

jsou venkovního provedení na betonových stožárech. Po technické stránce vyhovují i výhledovým 

potřebám. Všechny umožňují zvýšení transformačního výkonu do jmenovité hodnoty konstrukčního 

provedení do 400 KVA, případně po úpravách i do 630 KVA výkonu transformátoru.  

Podrobnější údaje jsou patrné z následujícího přehledu. 

Přehled  stávajících transformačních stanic 

označení     název  provedení     max.výkon   stávající trafo   uživatel     

 TS         typ            kVA           kVA           (využití) 

TS 1  č.601041 zděná       250         160            E.ON ČR,a.s. -distr.   

TS 2    Škola  č.601038 2 sloup.bet. 250          160      E.ON ČR,a.s. -distr. 

TS 3 Zahrádky č.601039 2 sloup.bet 400  160 (250)  E.ON ČR,a.s. -distr. 

TS 4 ZD  č.601040 2 sloup.bet. 400  160  cizí. 

Celková současná přípojná hodnota obce     1300      640 (730) kVA 

U jednotlivých TS lze transformační výkon zvýšit do jmenovité hodnoty konstrukčního provedení 

pouze výměnou stávajících transformátorů (nebo rekonstrukcí TS), případně po jejich úpravách 

sekundárních rozváděčů. 

Návrh na rozšíření transformačních stanic a úpravy stávajících. 

Podle narůstajících požadavků na zajištění el. příkonu pro distribuční odběr bude možné provést 

rekonstrukci a výměnu stávajícího transformátoru na trafostanicích do konstrukčního provedení. Touto 

výměnou by bylo možné zajistit celkový transformační výkon 1300 kVA pro odběratele obce. 

Pokud jde o rozvoj podnikání ve stávajících areálech a navrhovanou plochu pro podnikatelské aktivity 

u silnice I/38, budou potřebné příkony zajištěny ze stávajících odběratelských trafostanic, případně 

zajištěny podnikatelským subjekty.   

Pro drobné živnostníky a malé podnikatelské subjekty umístěné rozptýleně ve stávající bytové 

zástavbě je možné potřebný příkon zajistit přímo z distribuční rozvodné sítě NN, případně 

samostatným vývodem z distribučních trafostanic. Výstavba nových TS pro podnikatelské účely se 

nepředpokládá. 

 
Výhledová bilance elektrického příkonu 

Pro novou výstavbu v návrhovém období je navrhován stupeň elektrizace bytového fondu B s ohledem 

na předpokládané užití elektrické energie (zvyšující se standard v užití el.spotřebičů v domácnostech – 

mikrovlnné trouby, varné konvice, myčky nádobí, průtokové ohřivače vody, grily apod.). 

Zatížení bytových odběrů je určeno podle uvedené skladby při použití tab. č.15 (hodnoty pro TS) a tab 

č. 3 – (koeficientu podílu na maximu zatížení v časovém pásmu – f b – v daném příp. je max. zatížení 

ve večerní špičce). 

Pro nebytový odběr je uvažován podíl 0,35 kW/b.j. Pro podnikatelské aktivity je stanoveno zatížení 

odhadem (podle předpokládaného rozvoje obce). 

V uvedených hodnotách měrného zatížení je při dnešním trendu růstu spotřeby zahrnuta realizační 

(r.2015) i výhledová hodnota, jelikož se nepředpokládá, že zatížení u b.j. bude po r.2010 dále 

výrazněji narůstat. 

 Energie pro vytápění  - plyn - do 95% 

    - el.energie - do 5% 

  - minim.tuhá paliva - uhlí, dřevo 
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V obci je v současné době 171 trvale obydlených bytů se 603 obyvateli (30 neobydlených bytů, z toho 

11 rekreačních chalup). Pro návrhové období - do roku 2015 je uvažováno kapacitně v plochách 

s výstavbou 31 RD a 12 b.j. v bytových domech. Bilance potřebného příkonu uvažuje v návrhovém 

období celkem 208 bytů s 650 obyvateli. 

Pro drobné živnostníky a malé podnikatelské subjekty rozptýlené v zastavěné části obce a ve stávající 

bytové zástavbě vč. předpokládané výstavby občanské vybavenosti (základny mobilní telefonní sítě 

apod.) je možné potřebný příkon zajistit přímo z distribuční rozvodné sítě NN, příp. samostatným 

vývodem z DTS.  

 

1. počet obyvatel                                                    603 ob. 

2. výhledový počet obyvatel        650 ob. 

3. počet bytů - současný stav                                  171      b.j. trvale obydl. a 30 neobydl. b.j. 

         11 b.j. nevyčl.chalupy 

4. výhledový návrh                                                     34 b.j. 

5. celkový počet bytů - výhledový stav                  200 b.j. trvale obydl. při odpadu 5 b.j. 

6. plynofikace obce  

7. vytápění           - výhledově převážně plyn - do 95 % 

                                   - elektrická energie cca do 5 % bytového fondu 

                                   - ostatní tuhá paliva, dřevo 

8 výhledový rozvoj    - drobné podnikatelské aktivity v nově navrhované podnikatel.zóně 

                                      a v rozptýlené zástavbě obce 

Předpokládaný odběr obce v návrhovém období: 

1. bytové odběry - B2 

Návrhové období – celkem 190 bytů 

190 b.j. x 2,1 kW =        399 kW 

2. bytové odběry – C1 

Návrhové období – celkem 10 bytů 

10b.j. x 9,7 kW =           97 kW 

3. Nebytové odběry - obč.vybavenost, 

Drobné podnik.aktivity, kom.sféra        180 kW 

_______________________________________________________________________ 

celková potřeba pro zajištění z DTS       676 kW 

  

Navrhované řešení zásobování el. energií  
V. Vedení VN 22 kV 

Je předpoklad, že i ve výhledu bude požadovaný výkon pro obec zajišťován z vedení VN 22 kV a že 

beze změn zůstane i základní konfigurace stávající sítě VN 22kV včetně přípojek k TS. Žádné zásahy 

a úpravy na stávajícím vedení VN se v návrhovém období nepředpokládají kromě běžné údržby, 

nebudou-li vyvolány nepředpokládanými okolnostmi. 

 

VI. Transformovny 22/0,4kV 

Celkový možný instalovaný výkon v transformátorech TS 1-4 je v současné době 640 kVA a pokrývá 

současné požadavky obce. Po plánované výměně stávajícího transformátoru na TS3 bude instalovaný 

výkon 740 kVA. Podle narůstajících požadavků na zajištění el. příkonu pro distribuční odběr bude 

možná výměna stávajících transformátorů do konstrukčního provedení. Touto výměnou by bylo 

možné zajistit celkový transformační výkon 1300 kVA. 

Navrhovaná koncepce zásobování obce elektrickou energií bude realizována postupně. Je odvislá od 

rozsahu předpokládané výstavby a požadavků na zajištění požadovaného příkonu pro jednotlivé 

odběratele v daných lokalitách. V návaznosti na vytížení jednotlivých TS budou prováděny úpravy 

stávající distribuční rozvodné sítě NN, případně její dílčí modernizace a rozšíření.  

 
Rozvodná síť NN 

Stávající rozvodná síť NN distribuční je provedena převážně jako venkovní vedení na betonových 

stožárech a částečně kabelem. Pro současnou potřebu obce je její stav vyhovující. Domovní přípojky 

jsou provedeny částečně závěsnými kabely, v menším rozsahu i kabelem v zemi. 
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Pro navrhovaný rozvoj obce se předpokládá rozšiřování rozvodné sítě NN do nově navrhovaných 

lokalit výstavby a to buď navázáním na stávající stav, případně provedením samostatných kabelových 

vývodů z jednotlivých trafostanic - podle požadovaných příkonů a rozsahu vlastní výstavby. V nových 

lokalitách doporučujeme u soustředěné zástavby provedení zemními kabely s ohledem na jejich vyšší 

přenosové možnosti. 

 

Veřejné osvětlení 

V obci je vybudováno v celém rozsahu. Provedeno je venkovním vedením na společných stožárech se 

sítí NN. Světelné zdroje jsou výbojkové. Při modernizaci a výměně bet.sloupů rozvodné sítě NN byla 

provedena i modernizace veřejného osvětlení. 

V nových lokalitách výstavby bude provedeno jeho rozšíření navázáním na současný stav. V případě 

venkovní distribuční rozvodné sítě NN se jí použije i pro upevnění svítidel veřejného osvětlení. 

Použita budou s osazenými výbojkovými zdroji. V místech, kde bude rozvodná síť NN prováděna 

zemními kabely, bude takto provedeno i nové veřejné osvětlení s použitím sadových, případně 

silničních stožárů, osazených svítidly s efektivními světelnými zdroji. Tím bude dosaženo vyšší 

světelné účinnosti s menší energetickou náročností.          

 

Ochranná pásma 

Při plánování nové výstavby, eventuelně při provádění různých stavebně montážních prací nebo při 

zemních pracích je nutné respektovat v prostoru stávajících i nově navrhovaných tras energetických 

vedení a zařízení ochranná pásma. Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno § 46 

Energetického zákona č. 458/2000 Sb., platného od 1.1.2001, ve znění pozdějších předpisů.  

 

1.5. Zásobování plynem 

VTL plynovody 

V katastrálním území Jakubov se nachází VTL dálkový plynovod DN300, vedený jižně od obce, 

vedený souběžně se silnicí I/38 směr Želetava a VTL DN 100 směr Lesonice. 

Zásobování obce plynem 

Obec Jakubov u Moravských Budějovic je plynofikována v celém rozsahu zástavby, plynárenské 

zařízení je ve správě JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno. Bude respektováno stávající 

plynárenské zařízení.  

Obec je zásobena plynem z VTL/STL regulační stanice RS 1200/2/2-440, která je situovaná na 

severozápadním okraji zástavby u hospodářského střediska Rolnické společnosti. Byl vybudován STL 

přivaděč pro obec Litohoř a v roce 2002 byl z Litohoře vybudován STL přivaděč a rozvody plynu 

v obci Vranín (místní část města M.Budějovice).  

Podle zpracovaného generelu je odběr plynu pro zásobování velkoodběratelů, maloodběratelů a 

obyvatel s předpokladem plynofikace celé obce i pro výhledové období. Předpokládá se plynofikace 

90% domácností. Předpokládaný odběr podle generelu: 

- skupina A, B, C - obyvatelstvo (A, B se neuvažuje)           m3/hod                  m3/rok 

- skupina C - 189 odběrů x 2,6 m3/hod x 3000 m3/rok          491,4                  567.000 

- skupina D - sektor maloodběr  - 14                                         81,0                  268.000 

- velkoodběratelé – 1            340,0           70.000 

Celkem      224 odběratelů                                           912,4 m3/hod      905.000 m3/rok 

S ohledem na rozvoj obce řešený územním plánem obce se ke konci návrhového období 

nepředpokládá větší potřeba zemního plynu a počet odběrů, než je výše specifikován. 
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Ochranná a bezpečnostní pásma 

Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynovodů je nutné při provádění zemních prací, 

výstavbě objektů, inženýrských sítí, zřizování skládek a pod. respektovat ochranná a bezpečnostní 

pásma plynovodních potrubí, RS a dalších souvisejících podzemních i nadzemních zařízení ve smyslu 

energetického zákona, zák.č.458/2000 Sb., ČSN 12007, TPG 702 01 atp. Ochranná a bezpečnostní 

pásma jsou zakresleny v koordinačním výkrese. 

 

1.6. Zásobování teplem 

Obec nemá vybudovány žádné centrální tepelné zdroje a ani výhledově s nimi není uvažováno. 

Teplofikace obce bude založena převážně na využívání zemního plynu prostřednictvím individuálních 

kotlů instalovaných u jednotlivých uživatelů. Charakter zástavby jednoznačně předurčuje individuální 

výrobu tepla. Pro výhledové záměry je uvažováno s elektrickým vytápěním maximálně do 5%  

bytového fondu. 

V rámci dalšího rozvoje obce, zejména v oblasti výstavby RD se předpokládá pro vytápění využít v 

maximální míře ušlechtilých paliv, zejména zemního plynu, neboť se uvažuje s rozšířením plynovodní 

sítě i do nově navrhovaných lokalit zástavby. Užití elektrické energie se u nové zástavby uvažuje v 

minimálním rozsahu a to pouze v místech mimo dosah plynovodní sítě, případně i v jiných 

individuálních případech, kde to přenosové možnosti rozvodné sítě NN dovolí. 

Při realizaci elektrického vytápění se předpokládá měrný příkon 12 - 15 kW na domácnost, při využití 

plynu 2,6 m3/hod. 

Pro občanskou vybavenost, komunální odběry a podnikatelské subjekty je nutné určit potřebný příkon 

individuálně podle druhu použitého média, rozsahu vytápěných prostorů, účelu a velikosti objektu. 

 

1.7. Telekomunikační a spojová zařízení 

 
Dálkové kabely 

Katastrem obce prochází dálkový optický kabel Šlapanov - Hatě, ve správě Optokon CO, 

Ant.dvůr Jihlava, je veden podél silnice I/38 a to od západní hranice k.ú. podél severního okraje 

silnice. 

 

Telefonní zařízení - sítě 

Místní účastnická síť  je ve správě Telefónica O2 Czech Rebublic, a.s., Telekomunikační obvod 

Moravské Budějovice. Telefonní účastnici jsou připojeni na digitální ústřednu v Moravských 

Budějovicích, která má dostatečnou kapacitu  i pro obec Jakubov. Účastnická síť řeší na 100% 

telefonizaci bytového fondu s rezervou pro ostatní uživatele - občanskou vybavenost, podnikatelskou 

sféru a pod. V následujících letech roce bude dobudována telefonní síť v místech navrhované výstavby 

RD. Nově navrhovaná účastnická síť bude v celém rozsahu provedena zemním kabelem. Při jejím 

navrhování je nutné respektovat v místních částech obce současný stav zástavby, včetně 

předpokládaného rozvoje řešeného územní plánem obce. 

V obci je veřejný telefonní automat v západní části návsi. 

  

Vzhledem k tomu, že v katastru obce, i mimo jeho zastavěnou část jsou a budou v zemi uložena 

spojová vedení a zařízení, zejména zemní kabely je nutné, aby před prováděním jakýchkoli zemních 

prací v řešené lokalitě, případně před povolovacím řízením všech druhů staveb a inženýrských sítí 

bylo investorem, případně jiným pověřeným pracovníkem požádáno o vyjádření, zda a kde se v daném 

prostoru nachází podzemní spojová zařízení a to jak ve správě OODK, Telefónica O2 Czech 

Rebublic,a.s., tak i jiných uživatelů - provozovatelů (MV, MO, OÚ a pod.).  

Tato zařízení jsou ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v platném znění, 

chráněna ochranným pásmem, které je nutno respektovat. Ochranným pásmem mohou být chráněny i 

některé druhy místních kabelů. 

Pro ukládání kabelových vedení v zastavěném území platí zvláštní předpisy, zejména ČSN 73 6005 

Prostorová úprava vedení technického vybavení a normy související. 
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Účelová spojová zařízení 
Radiokomunikace 

 Nad k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic prochází provozovaná radioreléová (rr.) trasa veřejné 

komunikační sítě v úseku: Radiokomunikační objekt Domamil – RS Klučovská hora. Průběh uvedené 

rr. trasy je  respektován v územním plánu.  

 

Televizní signál  -  území obce je televizním signálem pokryto v celém rozsahu. 

Je možný příjem TV Brno - Kojál a to ČT 1 na 29.kanálu, ČT 2 na 46.kanále a NOVA na 9.kanále.  

 
Televizní kabelové rozvody  -  v obci vybudovány nejsou a ani s nimi není uvažováno v blízkém 

výhledu. Pro budoucí možnost jejich zřízení doporučujeme. 

 
Místní rozhlas 

Místní rozhlas je ve správe Obecního úřadu. Rozvodná síť místního rozhlasu je provedena venkovním 

bezdrátovým vedením. Rozvodná síť místního rozhlasu bude rozšířena do nových lokalit výstavby. 

 

1.8.  Odpadové hospodářství 
Odvoz  TKO je na skládku Petrůvky. Odvoz zeminy je na k.ú.Jackov. Komunální odpad je ukládán do 

popelnic, v obci je instalováno 170 ks  popelnic objemu  110 l, odvoz je zajištěn fy Ferkl Rokytnice. 

Sběr druhotných  surovin zajišťují TS Mor.Budějovice. Provádí se třídění odpadů v kontejnerech na 

kovový odpad, sklo, papír, plasty PET lahve, kovy, kartony, kontejnery jsou umístěny ve třech 

lokalitách, a to za OÚ, u fy Garmisch a u nové výstavby. Dále jsou v obci dva velkoobjemové 

kontejnery.  

Na katastrálním území se nenachází žádná skládka.  
Samostatný sběrový dvůr není navržen, vzhledem k velikosti obce, obec využívá sběrný dvůr 
v Moravských Budějovicích. 
Rolnická společnost je producentem odpadů především biologického charakteru, který se vyváží se na 

pole jako hnojivo.  

Problematiku odpadů ošetřuje zákon č. 185/2001 Sb., účinný od 1.1.2002. 

 

 

1.9. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  

Zájmové území tvoří z větší části plochy orné půdy zemědělské velkovýroby. Slouží pro zemědělskou 

rostlinnou výrobu. Jedná se o funkční plochy, které pokud to není navrženo v územním plánu, nelze 

zastavět.  

Katastrální území tvoří mírně zvlněné odlesněné plochy náhorní roviny, území je rozčleněno údolími 

vodotečí, Rokytky a Jakubovského potoka a jeho přítoků. V severozápadní části území jsou vodní 

plochy rybníků Vidlák, Voráč a Jakubovského.  

V severní a východní části jsou lesní plochy, zalesněná plochá návrší „Přední kopec“, „Doubková“. 
 

Zastavěné území je situováno v jižní části území v údolí Jakubovského potoka. Zastavěné území 

lemují plochy zahrad, sadů, a drobné držby, na tyto plochy navazují plochy orné půdy. Větší část 

ploch je odvodněna melioračními systémy.  

V k.ú. byly vytvořeny tzv.půdní bloky, pro území obce Jakubov komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) 

nejsou vyhlášeny.  

 

Mimo souvislé hranice zastavěného území zůstanou stávající funkční plochy - u rybníku Vidlák 

bývalý mlýn a chatové lokality. 
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Mimo hranice zastavěného území je navržena výstavba rodinných domů v severní a severovýchodní 

části obce, výstavba domu s pečovatelskou službou a bytových domů v severovýchodní okrajové části, 

navrhované rozšíření sportovního areálu jihovýchodním směrem, plocha pro rozšíření zemědělské 

výroby a plocha pro podnikatelské aktivity na severozápadním okraji zástavby obce.  

Na přítoku Jakubovského potoka v jihovýchodní části katastru je navržena vodní plocha. 

V návrhu je zalesnění v údolí Litohořského potoka ve východní části katastru. 

 

Odtokové poměry, vodní plochy a meliorace 

Vodní toky 

Větší část zájmového území je využívána k zemědělským účelům  a je minimálně zalesněna, jde o 

území  málo svažité, sklon pozemků se pohybuje od  2 – 5 %.  

Zájmové území patří do hlavního hydrologického povodí 4-16-03 Rokytná.  Jednotlivá dílčí povodí, 

zasahující do k.ú. Jakubov : 

4 - 16 - 03 - 012 - celk. plocha povodí    7,559 km2 

4 - 16 - 03 - 013 - celk. plocha povodí  14,253 km2 

4 - 16 - 03 - 014 - celk. plocha plocha    9,686 km2 

4 - 16 - 03 - 015 - celk. plocha plocha    8,922 km2 

 

Vodní toky jsou ve správě ZVHS, pracoviště Třebíč Jedná se  o následující úseky : 

ČHP 4 –16 –03-015     Jakubovský potok – upravený vodní tok 

                                     Litohořský potok – část upraveno 

ČHP 4 –16 –03-012     VT ( vodní tok)  Rokytka – upraveno 

                                     HOZ ( hlavní odvodňovací zařízení) Jakubov 97A - otevřené koryto 

ČHP 4 –16 –03-014    VT Žlaby – část upraveno 

                                     HOZ Jakubov MB 185 A – zatrubněno 

Z hlediska návrhového stavu správce toků neuvažuje se investiční akcí, pouze s běžnou údržbou. 

 

Vodní nádrže 

Severovýchodně od obce se nachází na soutoku Jakubovského potoka a potoka Žlaby několik rybníků  

- Vidlák, Voráč  a Jakubovský rybník. Voráč byl založen až koncem 20 st., větší rybník Vidlák patřil 

ke čtyřem rybníkům, které patřily již ve středověku k městečku Jakubov. Rybník byl ve 30. letech 

minulého století využíván k rekreačním účelům (tzv. „Plovárna Národní jednoty“), později po 

vybudování Vranovské přehrady zájem opadl a areál zchátral. 

V současné době slouží rybníky k rybochovným účelům a je  v užívání Rybářství Telč. 

Rybník Vidlák má zatopenou plochu 10,5 ha, objem zadržené vody je 185 tis.m3  a hloubky u hráze je 

4,5 m Vodní dílo je opatřeno spodní výpustí a bezpečnostním přelivem,  koruna zemní hráze jeví 

známky narušení  a minim. převýšení nad hladinou, proto by bylo vhodné provést její úpravu, aby 

nedocházelo ke zhoršování stavu, případně aby dokonce nedošlo k přelití hráze při průběhu velkých 

vod.   

Jakubovský rybník  má zatopenou plochu 4,0 ha, objem zadržené vody je 50 tis.m3  a hloubky u hráze 

je 4,0 m 

Mimo zájmové území, nad těmito rybníky jsou další dva rybníky – Štěpánský rybník a rybník 

Utopenec 

Další menší vodní nádrže se nachází v obci, obecní požární nádrž u sportovního areálu má rozměry 

cca 20  x 30 m, dno i svahy jsou zpevněné betonem, část nádrže je sklonově upravena, aby byl 

umožněn  příjezd cisterny pro čerpání vody.  

Další vodní nádrž byla vybudována  poblíž areálu zemědělského střediska v severní části obce, má 

rozlohu cca 50  x 20 m  a je v současné době v  soukromém vlastnictví jako  s využitím pro chov ryb.  

Z hlediska výhledu uvažuje soukromý investor s vybudováním rybochovného rybníku na  

Litohořském potoce ( uvažovaná výměra 0,8 ha). Obec vhodné lokality k dispozici nemá. 

 
Ochranná pásma vodních zdrojů 

 V zájmovém území se nenachází vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů. 
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Záplavové území  

Kolem vodních toků nejsou vyhlášena  záplavová území, v části obce, která byla nejvíce ohrožována  

vybřežením Jakubovského potoka, proběhlo pročištění potoka z důvodů zvýšení kapacity koryta. 

Údržba koryta v zastavěných částí obce bývá z hlediska přístupu mechanismů problematická, proto se 

zvažuje  zmírnění přívalových průtoků pozdržením vody nad obcí. Jako nejhodnější se jeví lokality 

těsně nad obcí, kde Jakubovský potok protéká údolní nivou. 

V návrhu je vybudování menšího poldru, nejlépe zatravněného, v jehož retenčním prostoru by došlo 

po určitou doby z zachycení  části objemu spadlých srážek, a postupným prázdněním potrubím ve dně 

by voda neohrozila níže ležící nemovitosti. Konfigurace terénu je pro tento účel vhodná, zemní práce 

by předpokládaly pouze dobudování tělesa hráze. Je třeba dořešit majetkoprávní vztahy.  Šířka poldru 

cca 120 m, délka cca 250 m, plocha zátopy  1,80 ha, objem zadržené vody 15-25 tis.m3. 

 
Odvodňované pozemky 

Zájmové území  bylo v minulosti rozsáhle odvodňováno. Dnes se toto zařízení nachází ve správě  

majitelů (uživatelů) dotčených pozemků. Odvodněné plochy jsou zakresleny v koordinačním výkrese. 

 

Povrchová eroze v krajině, odtokové poměry 

Orientačně bylo provedeno posouzení erozního smyvu na vybraných  drahých povrchového odtoku ( 

č. 1 - 10). V mapových přílohách v konceptu ÚP je vyznačen stav erozního ohrožení na jednotlivých 

plochách, včetně výpočtu erozní ohroženosti. Obecně lze říci že území není  erozně ohrožováno.  

Odtokové poměry nebudou  navrhovanou výstavbou  výrazně ovlivněny, výstavba je směřována 

především  na lokality na okraji obce, kde se nenacházejí svažité pozemky. Poblíž vodních toků není 

navržena žádná výstavba.  

 

Nové lokality  budou napojeny na systém oddílné kanalizace, odpadní vody z domácností budou 

vedeny splaškovou kanalizací na navrženou čistírnu odpadních vod (mimo k.ú. obce). Vody ze 

zpevněných ploch (střechy, chodníky, komunikace) budou sváděny do  dešťové kanalizace, lze 

předpokládat že tím dojde k rychlejšímu přítoku do potoka,  naopak část povrchových vod kolem 

domů bude zadržena a více vsáknuta (trávníky, zahrady) než nyní, kdy jsou pozemky zemědělsky 

obdělávané.  

 
3.10.  VYMEZENÍ PLOCH PRO ÚZEMNÍ  SYSTÉM  EKOLOGICKÉ STABILITY 

 

Pro katastrální území Jakubov byl vypracován Generel územního systému ekologické stability (dále 

ÚSES), Lokální systém IV, zpracovatel Agroprojekt Brno, Ing.David Mikolášek.  

Grafická část návrhu místního územního systému ekologické stability je zakreslena ve výkresech č.2 a 

č.8 v měř. 1:5000.  

 

Jedním z hlavních nástrojů zvyšování ekologické stability krajiny jsou územní systémy ekologické 

stability (ÚSES). 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) definuje zákon č. 114/92 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) 

v § 3 písm.a) jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 

ekosystémů, které určují přírodní rovnováhu. 

 

Cílem územních systémů ekologické stability je zejména: 

- vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území, ovlivňujících příznivě okolí ekologicky méně 

stabilní krajinu 

- zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny 

- zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev 

(biodiverzity)  
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Pokud má být krajina trvale produktivní, je třeba vytvořit, často stačí jen zachovat, síť záchytných 

bodů (biocenter) a jejich spojnic (biokoridorů), která by zajišťovala spojení mezi stabilními zónami. 

Jejich hlavními představiteli jsou lesy, trvalé drnové formace jako louky, pastviny, zatravněná lada, 

trvalá zeleň rostoucí mimo les, dále pak vodní toky a vodní nádrže a jejich doprovodné břehové 

porosty, rašeliniště, mokřadly a chráněná území. Souborně můžeme tyto formace a společenstva 

označit jako kostru ekologické stability. 

Pro část území platí, že kostra není schopna ekologickou stabilitu v krajině zajistit. Proto je nutno tuto 

existující relativně ekologicky stabilní část krajiny doplnit na funkce schopný a fungující systém - 

vytvořit územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). 

Mezi kostrou ekologické stability a územním systémem ekologické stability je tedy principiální rozdíl: 

zatím co pojem kostra zahrnuje všechny existující ekologicky relativně stabilní části krajiny, územní 

systém je síť vybraných částí kostry, doplněná návrhem momentálně neexistujících krajinných 

segmentů (biocenter a biokoridorů). Úkolem je funkční a prostorové doplnění stávajícího systému do 

optimálně fungující podoby. 

Některé významné krajinné segmenty, které tvoří kostru ekologické stability, jsou vhodné pro 

vymezení biocentra nebo biokoridoru, jiné plní funkci interakčního prvku. Funkci interakčního prvku 

může plnit doprovodná vegetace vodotečí, komunikací, protierozní meze, travnaté průlehy a další 

přírodě blízké formace. 

 

Koncepce návrhu místního systému ekologické stability 

V řešeném území nebyly na regionální úrovni vymezeny žádné prvky.  

V katastru Jakubov u Moravských Budějovic jsou vymezeny trasy lokálních biokoridorů a biocentra, 

vytváří síť pokrývající celé území. Prvky vymezené v nivách toků mají převážně funkční biotu.  

Funkční část lokálního biokoridoru je vedená v nivě potoka Žlaby s ekologicky stabilními 

společenstvy vázanými na stávající rybníky s LBC 83 Vidlák, dále vede údolím Jakubovského potoka 

K 83 – 84 k   vloženým biocentram LBC  84 Kidlousy.  Podél severní hranice k.ú. vede na lesní půdě 

K 41-83  k vloženými biocenty LBC Doubková (mimo k.ú.).  

Nefunkční část systému vede západně a jižně od obce, K 83 – 87, K 87 – 89 a K 89 – 90, kde je 

lokální biokoridor vedený podél regulovaného toku a přítoku Rokytky s vloženými nefunkčními 

biocentry LBC 87 Díly a   LBC 89 Rokytká. 
 

Charakteristika navržených prvků ÚSES 

- Biocentra (LBC) 

- Biokoridory 

 

Biocentra a biokoridory jsou v grafické části v mapách 1:5000 očíslovány a barevně i graficky 

odlišena. 

 

Prvky ÚSES v nivách toků jsou převážně funkční nebo po přestavbě. Podmínkou plné funkčnosti 

biokoridoru a biocentra je revitalizace toku a doplnění porostů v souladu se záměry změn využití 

dotčených pozemků a dle limitů daných potřebami údržby koryta toku.  

Prvky ÚSES na lesní půdě budou funkční po přestavbě porostů dle cílových společenstev.  

Interakčními prvky jsou v prvé řadě existující EVKS, aleje u silnic a porosty na mezích u cest a 

pastvinách a budou jimi i navržené k doplnění aleje kolem polních cest, silnic, a výsadba izolační 

zeleně kolem výrobních objektů a protierozní porosty. 

Možnosti a limity změn využití území 

V územním plánu je vymezena struktura prvků ÚSES.  

Za závazné je nutno považovat vymezení těchto prvků tam, kde jsou součástí VKP ze zákona nebo kde 

byly jako VKP zaevidovány (registrovány nebo vyhlášeny). Zde to jsou VKP ze zákona – rybníky a 

nivy potoka Žlaby, Jakubovského a Litohořského potoka a přítoků. 

Stejný stupeň ochrany mají i prvky tvořící ÚSES. Zde to jsou biokoridory s biocentry na lokální 

úrovni.  
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Za směrně určené je nutno považovat vymezení chybějících prvků na orné půdě. Při zachování 

parametrů prvků dle platných předpisů je možné posunutí nebo variantní řešení biokoridorů. Změny 

umístění biocenter nejsou možné. Je možno pouze upřesnit jejich hranice při zachování celkové 

minimální výměry. (Zvýšení výměry je možné.) Aleje u hlavních polních cest musí být realizovány 

jako jejich závazná součást.  

Pro udržení trvale vysoké produkce na plochách, které jsou relativně dobře obdělávatelné je nezbytné 

využít mnohostranného účinku prvků trvalé krajinné zeleně (interakčních prvků, prvků ÚSES) na 

snížení vlivu extremních klimatických situací a na celkové zlepšení stavu prostředí. 

Existence rekreačních a výrobních zařízení v blízkosti prvků ÚSES je podmíněna stanovením limitů 

užívání dotčených ploch, omezení ruderálních společenstev, doplnění druhově odpovídajících porostů, 

zajištění likvidace odpadů a ochrany před důsledky zatěžování prostředí agrochemikáliemi.  

Při přiměřené intenzitě užívání je existence stávajících výrobních zařízení slučitelná s podmínkami 

ochrany přírody a je přijatelná jako součást obrazu kulturní krajiny pokud budou i dočasné objekty 

rozmístěny podle kvalifikovaného návrhu a pokud bude do všech prostor doplněna trvalá vegetace 

podle odborně zpracovaného krajinářského projektu. 

V zalesněném území rozhoduje LHP, hospodářské využití lesních porostů je limitováno požadavky na 

zajištění jiných funkcí lesa především pro vytváření prvků ÚSES. Proto by měly být dotčené lesní 

porosty přebudovány tak, aby měly především bohatší, původnímu stavu odpovídající prostorovou a 

druhovou skladba. 

Tabulková část místního ÚSES – viz str. 31 textové části odůvodnění. 

 

2. VYHODNOCENÍ  VLIVŮ  NA  UDRŽITELNÝ  ROZVOJ  ÚZEMÍ 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán vykonávající 

v přenesené působnosti státní správu podle §22 písm b) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí (dále jen „zákon o EIA“) provedl zjišťovací řízení  vydal závěr zjišťovacího řízení: 

při splnění stanovisek a požadavků stanoviska za úsek ochrany přírody  krajiny nepožaduje 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

 

Návrh nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v seznamu evropsky 

významných lokalit ani ptačí oblasti.  

 

Předložený návrh zadání nestanoví rámec pro umístění záměrů, u nichž lze předpokládat závažné 

negativní vlivy na životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí  a veřejného zdraví lze 

prosadit standartními postupy podle zvláštních předpisů. 

Stanovisko a požadavky za úsek ochrany přírody byly v návrhu územního plánu splněny.  

 

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

2.1. Znečišťování ovzduší plynnými a pevnými zplodinami 

V obci se nevyskytuje žádný podstatný bodový zdroj emisí. K znečišťování ovzduší dochází jedině 

následkem topení pevnými palivy v lokálních topeništích, což se zhoršuje v zimních měsících vlivem 

inverze. Díky realizaci plynofikace obce tento problém ustupuje, protože je dána možnost 

ekologického způsobu zásobení celé obce teplem. V malé míře se užívá  k vytápění el. energie.  

Specifickou formou znečistění jsou emise z živočišné výroby. Obec je mimo pásma OP střediska 

živočišné výroby.  

Umístění provozoven a zařízení, která narušují životní prostředí prašností, exhalacemi, zápachem je 

v obci nepřípustné. 
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2.2. Území s nadměrnou hlučností 

Hluk ze silniční dopravy 

Hluková pásma  jsou stanovena  na základě celostátního sčítání dopravy a "Metodických pokynů pro 

navrhování sídelních útvarů z  hlediska ochrany obyvatelstva  před nadměrným hlukem z dopravy". 

Nejvyšší  přípustná ekvivalentní hladina  hluku ve venkovním prostoru je dána  součtem základní 

hladiny hluku Laz = 50 dB(A) a korekcí  přihlížející  k místním podmínkám a denní době. Zástavba 

podél silnice I/38 je v hlukovém pásmu silnice, v návrhu je přeložení I/38 jihozápadně od obce, které 

řeší odstranění hlukového pásma ze zastavěného území obce. 

 
2.3. Znečistění povrchových a spodních vod 

Větší část zájmového území je využívána k zemědělským účelům a je minimálně zalesněna. Vodní 

toky protékají územím převážně v upravených korytech: 

Rokytka protéká podél jižní hranice katastru, Jakubovský potok protéká středem území od severu 

k jihovýchodu, levostranně se do něho vlévají potok Žlaby, Litohořský potok a HOZ (hlavní 

odvodňovací zařízení) Jakubov. Vodní plochy rybníků Vidlák, Voráč a Jakubovského jsou 

v severozápadní části území. Jakubov nemá také vyřešenu likvidaci splaškových vod.  

Znečištění vodních toků a ploch v řešeném území nedosahuje hodnot, které by byly vážným důvodem 

ke zvláštním opatřením. Pod obcí lze předpokládat zvýšené znečištění, způsobené vypouštěním 

odpadních vod a znečištěním splachy z polí. Situace se zlepší vybudováním splaškové kanalizace a 

likvidací splaškových vod na 4istírně odpadních vod. Je třeba snížit splachy z polí protierozními 

opatřeními a prvky ÚSES. 

 

2.4. Ochrana přírody a krajiny 
Zvláště chráněná území 

V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani lokality Natura 2000. 

V území budou respektovány chráněná území a zákonem stanovené podmínky: 

 

Významné krajinné prvky 

Budou chráněny významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné 

části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability, a to: lesy, vodní 

toky a údolní niva.  

 

Budou chráněny ekologicky významné segmenty krajiny, které tvoří kostru ekologické stability 

v území. V území jsou jako EVSK vymezeny významné krajinné celky: Rybníky Jakubovský, Vidlák, 

Voráč (EVSK č.218), Díly (EVSK č.1), Alej (EVSK č.2), Nivy za kostelem (EVSK č.3).  

V území je velmi rozdílný rozsah ekologicky nadprůměrně a průměrně stabilních společenstev. 

Dostatečný pro vymezení funkčních a podmíněně funkčních prvků ÚSES je pouze na lesní půdě, 

kolem rybníků a na vlhkých loukách. 

Nedostatek ekologicky stabilních ploch je na odlesněném území s velkým podílem zcelených honů 

orné půdy s nestabilními agrocenózami. 

Na odlesněném území jsou součástí kostry ekologické stability břehové porosty toků Rokytky a 

Jakubovského, Litohořského potoka, potoka Žlaby a rybníků. Stabilitu společenstev v nivách 

drobných toků snižuje existence antropocenóz kolem nich. 

 
V katastru obce je nutno věnovat maximální pozornost ochraně přírody a zeleně a opatření pro 

zajištění ekologické stability a to na základě návrhu místního ÚSES. K základu ÚSES je nutno 

v krajině doplnit další stabilizující prvky polyfunkčního charakteru jako jsou stromořadí kolem silnic, 

polních cest z listnatých původních druhů stromů. 
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Ochrana krajinného rázu 

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, 

bude chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, 

zejména umisťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 

významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické 

měřítko a vztahy v krajině.  

Krajinný ráz je chráněn celoplošně, přičemž význam jeho ochrany stoupá souběžně s estetickou 

hodnotou jednotlivých partií krajiny. 

 

Při současném stavu krajiny v katastru jsou navrženy dílčí opatření, které napomohou její ekologii a 

estetice. Jde o výsadby stromořadí podél komunikací (pouze z domácích listnatých dřevin, nebo 

z ovocných dřevin), výsadby soliterních stromů  na rozcestích apod., výsadby břehových porostů 

(pouze z domácích dřevin), situování hospodářské zeleně, drobné držby v návaznosti na zastavěné 

území tak, aby sady, zahrady, obklopovaly sídlo. 

 

2.5. Ochrana kulturních hodnot 

Na území obce Jakubov nejsou žádná památkově chráněná území (památkové rezervace, památkové 

zóny, památková ochranná pásma). 

Na území obce Jakubov se nachází tyto nemovité kulturní památky: 

kostel sv.Jakuba s ohradní zdí a branou č.2663 a socha sv.Tekly v obci č.2664.  

U těchto památek je nutno podržovat podmínky a způsob ochrany uvedené v zákonu č.20/1987,. o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

V obci se nacházejí objekty, které by bylo vhodné zařadit mezi památky místního významu, jedná se o 

zachovalou řadovou zástavbu hospodářských objektů-stodol a některé selské usedlosti na návsi.  

V katastru jsou drobné stavby a objekty, které nejsou evidovány, ale mají pro území svůj význam, 

tzv.památky místního významu, (drobná architektura, kříže,..), které doporučujeme obci ve vlastním 

zájmu zahrnout pod svou ochranu. 

Zájmem památkové péče je kulturní a historické hodnoty a stávající architektonickou skladbu obce 

zachovat a chránit. 

Do územně plánovací dokumentace je zahrnováno území archeologického zájmu, t.j. území 

archeologických kulturních památek, známých i předpokládaných, které má preventivně ochranný 

charakter. Celé katastrální území Jakubov u Moravských Budějovic je územím archeologického 

zájmu. 

Při zásazích do terénu na takovém území dochází zpravidla k narušení archeologických situací a 

nálezů. Proto je nezbytné ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve 

znění pozdějších předpisů, zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu.  

 

2.6 Návrh na řešení požadavků civilní ochrany 

 

Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce dle § 20 vyhlášky MV ČR č. 380/2002 Sb. 

 

a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní: 

Do zájmového území nezasahuje žádné vyhlášené pásmo záplavového území vodního toku.  

 

b)  zóny havarijního plánování: nejsou navrženy 

Prostředky pro varování obyvatelstva, místní rozhlas je ve správě OÚ. Siréna je na hasičské zbrojnici. 

V obci je vybudován Informační varovací a vyrozumívací systém (IVVS) pro varování obyvatelstva 

při mimořádných situacích. 

 
c)  ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události: 
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Ukrytí obyvatelstva bude ve sklepech rodinných domů. Na území obce Jakubov se nenachází žádný 

tlakově odolný úkryt, případně jiný stálý kryt.  

 
d)  evakuace obyvatelstva a jeho ubytování: 

V případě evakuace obyvatelstva bude využita budova Domu Kultury a sportu. V nové výstavbě bude 

zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší a zvažována další 

technická opatření umožňující evakuaci a zabezpečujících základní potřeby evakuovaných.  

 

e)  skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci: 

Na základě platnosti Usnesení vlády ČR ze dne 22.4.2002 číslo 417 ke Koncepci ochrany obyvatelstva 

do roku 2006 s výhledem do roku 2015 nejsou uloženy na obecním úřadě žádné prostředky 

individuální ochrany. V případě vzniku mimořádné události budou tyto prostředky dodány 

z centrálních skladů v péči státu pro vybrané kategorie obyvatelstva. Výdejní středisko pro výdej PIO 

v obci bude Obecní úřad.  

 

f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území a zastavitelná území 

obce: nebezpečné látky se na území obce nenachází. 

 

g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých důsledků 

kontaminace, vzniklých při mimořádné události: V obci zajišťuje záchranné práce Sbor dobrovolných 

hasičů – hasičská zbrojnice je v budově OÚ na návsi.  

V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření základních podmínek 

pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. Jedná se o opatření v 

urbanistických řešeních, komunikacích, inž.sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané 

odbornosti zařazené v systému CO či materiál humanitní pomoci atd. 

 
h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území: v území se tyto látky nenachází. 

 

i) nouzového zásobování vodou a elektrickou energií:  

Užitková voda – obec bude zásobena vodou z veřejných i soukromých studní.  Pitná voda – obec bude 

zásobena dovozem balené vody.  

 
3. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ  

NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCI 

LESA 

 
Půda je neobnovitelný a nenahraditelný přírodní zdroj, který kromě svých přirozených a primárních 

funkcí plní také funkci základního výrobního prostředku člověka. 

 

Výkaz úhrnných hodnot druhů pozemků v r. 2006 za k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic dle 

Českého statistického úřadu 

 

Druh pozemku  ha  Druh pozemku  ha 

orná půda          754,6586  vodní plochy    29,5144 

zahrady            13,3095  zastavěné plochy  11,1585 

ovocné sady   0  ostatní plochy   45,1603 

trvalé travní porosty           55,3269  z toho zem. půda          823,295 

lesní půda            78,5228  kat. území celkem          987,651 
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3.1. Zemědělský půdní fond (ZPF) 

Katastrální území Jakubov u Moravských Budějovic se nachází z hlediska hodnocení kvality 

zemědělské půdy v přírodním stanovišti oblasti pahorkatin P 1. Tyto přírodní stanoviště charakterizují 

teplejší a nižší části pahorkatin (450-500 m n.m.), poněkud sušší. Půdní podmínky nejlepší z oblasti 

pahorkatin.  

Přírodní oblast je pahorkatinná P 1. 

Zemědělská výrobní oblast je bramborářská - dobrá B1, převažuje výrobní podtyp bramborářsko-

žitný. 
 

V katastru obce převažuje velkoplošné obdělávání půdy.  

Při zpracování územně plánovací dokumentace (ÚPD) z hlediska zajišťování ochrany ZPF se 

vycházelo z ustanovení § 5 zák. č. 334/92 Sb. O ochraně ZPF v aktuálním znění a z ustanovení § 3, § 

4 a přílohy č. 3 vyhlášky  č. 13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF a 

Metodického pokynu odb. ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 

k odnímání půdy ze ZPF. 

 
Výchozí podklady a údaje: 

a) Uspořádání ZPF v území, hydrologické a odtokové poměry a síť zemědělských účelových 

komunikací. 

 

b) Zahájení komplexních pozemkových úprav se v nejbližších letech nepředpokládá. 

Hranice zastavěného území obce pro účely vyhodnocení záboru ZPF byla stanovena v souladu se 

zák. č. 334/92 Sb. v aktuálním znění a vyhlášky č. 13/94 Sb. 

 

c) Kultura (druh pozemky) ZP dotčené urbanistickým návrhem byla zjištěna dle katastru nemovitostí 

a její kvalita podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). 

Pětimístný kód BPEJ vyjadřuje: 

1. místo  - klimatický region 

2. a 3. místo - hlavní půdní jednotka – je syntetická agronomická jednotka 

charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí vč. 

charakteru skeletovosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě 

     4. místo  - charakteristika svažitosti a expozice 

     5. místo  - charakteristika skeletovosti a hloubky půdy 

 

Pro praktické potřeby ÚP jsou využitelné první tři kódy BPEJ. Podle nich je rovněž stanovena 

základní sazba odvodů ve smyslu přílohy a zákona č. 334/92 Sb. BPEJ jsou znázorněny v grafické 

části, výkres předpokládaných záborů půdního fondu – 1:5000. 

  

d) Rolnická společnost Lesonice, a.s., živočišná výroba je v k.ú. Jakubov soustředěna ve středisku 

živočišné výroby severně od obce. V zastavěném území, v západní části obce, jsou sklady osiva. 

      Stávající areály pro zemědělskou výrobu jsou v územním plánu respektovány. V návrhu  

      ÚP je rozšíření střediska Rolnické společnosti Lesonice jihovýchodním směrem. 

e) Zájmy ZVHS územní pracoviště Třebíč v k.ú. obce Jakubov spočívají ve správě potoků Rokytka, 

Jakubovský potok – upravené toky, Litohořský potok, Žlaby – část upraveno, HOZ (hlavní 

odvodňovací zařízení) Jakubov 97A – otevřené koryto, HOZ Jakubov MB 185 A – zatrubněno. 

U vodotečí je podle požadavku ZVHS navrženo 6 m ochranné pásmo (případně obslužná 

komunikace) za účelem zabezpečení přístupu  mechanizmů při provádění údržby. Výhledové 

záměry v k.ú. ZVHS nemá. 

     V katastru obce jsou odvodněné pozemků zakresleny v grafické části. 
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f) Plán ÚSES včetně interakčních prvků řeší rovněž zpomalení odtoku vody z území a povede ke 

snížení vodní eroze. Územní systém ekologické stability území je dle generelu ÚSES pro k.ú. 

Jakubov u Moravských Budějovic zapracován do územně plánovací dokumentace, jsou navrženy 

interakční prvky - stromořadí kolem polních cest, liniová zeleň, která bude mít rovněž  protierozní 

funkci. 

 

Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny je navržena záchytná nádrž – suchý poldr severozápadně 

od zástavby obce a rybník v údolí Litohořského potoka v západní části katastru. 

 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace 

na půdní fond 

 
Výstavba v obci postupovala podle schválené ÚPD z 22.2.1990. Tato dokumentace již neřeší další 

rozvoj obce a není dokumentací, která je nezbytná pro další cílený plánovitý rozvoj obce, k 

rozhodování o umístění nově vznikajících aktivit. 

 
1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na 

půdní fond se skládá z textové, tabulkové a grafické části. 

Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu je v samostatném výkres č.6 s vyznačenými 

lokalitami určenými k zástavbě, s vyznačenými kulturami (druhu pozemků) zemědělské půdy a její 

kvality podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických jednotek. 

Součástí textové části je tabulková část s přehledem lokalit a jejich vyhodnocením, údaje o pozemcích, 

kulturách, bonitovaných půdně ekologických jednotkách. 

 

2. Vyhodnocení podle bodu 1 se člení podle navrhovaného funkčního využití pozemků na jednotlivé 

plochy (lokality), na kterých se uvažuje s rozvojem obce: 

 
Plochy navrhované územním plánem k zástavbě: 

lok.č.Z1-1 Bytové domy    - 0,242 ha – II.etapa  

lok.č.Z1-2 Dům s pečovatelskou službou  - 0,120 ha – II.etapa 

lok.č.Z2   Rodinné domy    - 1,409 ha – I.etapa 

lok.č.Z3   Rodinné domy     - 1,900 ha – I.etapa 

lok.č.Z4   Sportovní areál- hřiště   - 1,364 ha – I.etapa 

lok.č.Z5-1 Zemědělská výroba   - 0,230 ha – I.etapa 

lok.č.Z5-2 Podnikatelské aktivity-výroba, služby - 0,500 ha – I.etapa 

lok.č.Z6   Přeložka silnice I/38    -10,000 ha – I.etapa 

lok.č.Z7   Napojení přeložky nastáv.silnice-sjezdy -  2,097 ha – I.etapa  

lok.č.Z8   Rybník     - 0,860 ha – I.etapa 

 

Podle návrhu ÚPSÚ Jakubov z r.1990 již byla realizována dostavba ploch pro bydlení v severní části 

obce.   

Územní plán navrhuje dostavbu ploch pro bydlení v severní a severovýchodní okrajové části obce v 

návaznosti na stávající zástavbu. 

 

Navržená zástavba: 

Z1-1   - výstavba bytových domů na severovýchodním okraji v návaznosti na lokalitu  

   bytových domů- II.etapa - 12 b.j., 

Z2 - dostavba na severovýchodním okraji, nad hřištěm - 8 RD -  I.etapa, 

Z3   - dostavba na severním okraji - 14 RD - I.etapa. 
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Zdůvodnění : 

Lokalita č.Z1-1 bytové domy -  navazuje na zastavěné území na lokalitu bytových domů. 

Lokalita č.Z1-2 dům s pečovatelskou službou -  navazuje na zastavěné území 

Lokalita č.Z2, Z3 - rodinné domy - návrh – obec nemá možnost dostavby proluk proto je navržena 

dostavba bezprostředně navazující  na zastavěné území. 

Obec je ve svém rozvoji omezena na jihu navrhovanou přeložkou silnice I/38, na západě PHO 

zemědělských farem, VTL plynovodem. 

 

Lokalita Z3 je oproti konceptu zmenšena, je situována  v návaznosti na zastavěné území. 

Změna tvaru lokality vyplývá z dostupnosti pozemků a řešení zpracované zastavovací studie. Do 

výhledu je navržena k výstavbě rezervní plocha R1 situovaná na západní straně lokality Z3 (která byla 

v konceptu ÚP zařazena do návrhu).  

Lokalita č.Z4 – Sportovní areál - dostavba navazuje na stávající plochy pro sport. 

Lokalita č.Z5-1- Zemědělská výroba – rozšíření hospodářského střediska 

Lokalita č.Z5-2 – Podnikatelské aktivity, výroba a služby – rozšíření stávající  plochy pro  

   výrobu a služby 

Lokalita č.Z6 – přeložka silnice I/38- dopravní řešení dle  projektové dokumentace. 

Lokalita č.Z7 – napojení přeložky na stáv.silnice- sjezdy- dopravní řešení dle  proj.dokum. 

Lokalita č.Z8 – Rybník -  návrh ke zvýšení retenční schopnosti krajiny. 

 

Lokalita č.Z5-2 navazuje na stávající plochu autoopravny, majitel má záměr rozšíření výroby na svém 

pozemku v návaznosti na stávající plochu autoopravny. Poněvadž se jedná o rozšíření stávající plochy 

a je nutná návaznost provozu. 

Vzhledem k tomu, že jsou dotčeny chráněné půdy byla zpracováno variantní řešení a lokalita byla 

zmenšena. Bude odňata nezbytně nutná plocha pro rozšíření výroby. 

 

Z urbanistického hlediska využití území je tato plocha situovaná v hlukovém pásmu silnice a dobře 

dopravně dostupná, vhodná pro podnikatelské aktivity, výrobu a služby.  

V ÚP není kromě této plochy navržená žádná jiná nová plocha pro rozvoj podnikatelských aktivit.  

ÚP navrhuje plochy pro bydlení do severní a severovýchodní okrajové části, které jsou nejvhodnější 

pro zdravé bydlení. Situovat výrobu na severní okraj obce, i když je na pozemcích III.třídy ochrany 

ZPF není, kromě hlediska zařazení BPEJ, akceptovatelné. 

 

V konceptu navrhovaná plocha pro ČOV je v návrhu vypustěna, zastupitelstvo obce vybralo variantu 

svedení odpadních vod na společnou ČOV v Moravských Budějovicích. 

 

Rekultivace: 

K Rekultivaci jsou navrženy úseky stávající silnice I/38 navržené po vybudování přeložky I/38 ke 

zrušení. 

Plocha pozemků navržených k rekultivaci činí ......................0,600 ha  

 

 Navrhované změny kultury: 

 

Suchý poldr – návrh zatravnění, je opatření, které zachytí přívalové vody nad obcí a zamezí  záplavám 

zastavěného území.  

Plocha zatravnění činí ............................................................ 1,080 ha 

 

Návrh ÚSES: 

Biocentra  - LBC 87 Díly   - 2,800 ha 

- LBC 89 Rokytka  - 0,440 ha 

Biokoridory - K 87 – 89   - 1,125 ha 

  - K 83 – 87   - 1,875 ha 

  - K 89 – 90   - 0,300 ha 

Celkem ...........................................................       6,540 ha 
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Na pozemcích určených k zástavbě nebyly provedeny investice do půdy - meliorace, závlahy. 

Žádná z těchto lokalit nenarušuje organizaci ZPF, hydrogeologické a odtokové poměry ani síť 

zemědělských cest. 

Celková plocha pro novou výstavbu lokalit č.1-8 činí 18,722 ha, a to mimo zastavěné území. 

Celkový rozsah odnímané zemědělské půdy činí 18,722 ha, a to mimo zastavěném území,  

nezemědělské půdy je 0,050 ha. 

 

3.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

 
jsou v severní a východní části katastru, zalesněná plochá návrší „Přední kopec“, „Doubková“.  

Celková rozloha lesů činí 78,52  ha. Převážná část lesů  je ve vlastnictví Lesů ČR, ve vlastnictví obce 

je 11 ha, část lesů je ve vlastnictví soukromých majitelů.    

 
Obec má záměr zalesnění v údolí Litohořského potoka ve východní části katastru. 

 

Plocha zalesnění činí .......................................................1,982 ha 

 

V lesních porostech jsou vymezeny prvky místního charakteru v navrženém místním územním 

systému ekologické stability (ÚSES). Ty musí být dle zpracovaného plánu ÚSES v další fázi 

zapracovány i do lesního hospodářského plánu. 

 

Návrhem urbanistického řešení nejsou PUPFL dotčeny. O ochraně lesů a hospodaření v nich platí 

zákon č. 289/1995 Sb. 

 

VÝPOČET  EROZNÍ OHROŽENOSTI 

 

Předpoklad  - faktor R = 17,76 , faktor P = 1,0  

 

Číslo 

odtoku 

Délka 

Svahu 

Sklon 

svahu % 

Faktor  Faktor Faktor  Faktor    

Vypoč. 

   faktor   

  Zhodnocení 

eroz.ohroženosti 

     -    L     I     K     L   S   C příp      C prům    

     1 850 2,0 0,550 2,988 0,182 0,35 0,753 
Bez erozního ohrožení 

     2 540 2,9 0,480 2,607 0,251 0,35 0,717 Bez erozního ohrožení 

     3  580 3,0 0,550 2,664 0,260 0,35 0,591 Bez erozního ohrožení 

     4 620 2,5 0,550 2,718 0,219 0,35 0,717 Bez erozního ohrožení 

     5 820 2,3 0,340 3,705 0,204 0,35 0,876 Bez erozního ohrožení 

     6 330 4,8 0,340 2,947 0,433 0,35 0,519 Bez erozního ohrožení 

     7 500 3,2 0,320 3,480 0,277 0,35 0,730 
Bez erozního ohrožení 

     8 570 2,2 0,480 2,650 0,196 0,35 0,903 Bez erozního ohrožení 

     9 820 3,2 0,480 4,242 0,277 0,35 0,401 
Bez erozního ohrožení 

     10 520 3,0 0,480 3,535 0,260 0,35 0,510 Bez erozního ohrožení 
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Podrobné výpočty erozní ohroženosti: 

Viz koncept ÚP 

 

Souhrnný přehled o struktuře půdního fondu na uvažovaných lokalitách urbanistického řešení území: 

Viz tabulka str. 39 

 

Souhrnný přehled o pozemcích navrhovaných k plnění funkcí lesa na území obce: 

Viz tabulka str. 39 

 

 

 

II. GRAFICKÁ  ČÁST 
Viz příloha 

Odůvodnění Územního  plánu Jakubov u Moravských Budějovic obsahuje 5 výkresů. 

 
7.   Výkres předpokládaného záboru půdního fondu    1:  5000 

8.   Širší vztahy       1: 10000 

9.   Koordinační výkres      1:  5000 

8a. Koordinační výkres - výřez     1:  2000 

8b. Koordinační výkres - doprava     1:  2000 
 

 

počet stran textové části  
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Poučení: 

Proti vydání Územního plánu Jakubov u Moravských Budějovic, který je vydaný formou opatření 

obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 

 

 

 

 

…………………………..                                                            ......…………………… 

         Jarmila Čurdová      Ing. Miroslav Kabelka 

       místostarostka obce            starosta obce 

                                                                

 

 

 

 

 

                                                                       razítko obec 


