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Základní údaje
Obec Nimpᘐov le០í v jihozápadní აásti okresu Tᖐebíა, je souაástí kraje Vysoაina. Z hlediska obce s 
rozᘐíᖐenou pᛰsobností spadá  pod Moravské Budᆰjovice (sídlo povᆰᖐeného úᖐadu III.st. a stavebního 
úᖐadu). Katastrální území je tvoᖐeno plochou o rozloze cca 98 ha. 
Katastrálním územím prochází pᖐístupová komunikace III/4113 jako souაást veᖐejné silniაní sítᆰ. 
័elezniაní traᙐ katastrálním územím neprochází. 

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

Sousedními územními obvody jsou katastrální území ( k.ú.) a obce:
- k.ú. :  Dᆰdice, Kojatice a Nové Syrovice.
- obce: Dᆰdice, Kojatice a Nové Syrovice.

Základní údaje:
Kraj                                   :   Vysoაina                  
Okres                                :   Tᖐebíა
Geomorfologická oblast    :   Ⴠeskomoravská vrchovina
Celek                                 :   Jeviᘐovická pahorkatina
Podcelek                           :   Bítovská pahorkatina
Nadmoᖐská výᘐka obce     :  456m.n.m. a០ 462m.n.m.
Nadmoᖐské výᘐky k.ú.       :  max. 482m.n.m., min. 449m.n.m.

Identifikaაní údaje:
Název obce                       :  Nimpᘐov
kód obce  :  591238, NUTS 4: CZ0614
IჀO                                    :  00378232
Adresa OÚ                        :   Nimpᘐov 1, 675 41 p. Nové Syrovice

Základní sídelní jednotka        kód ZSJ                poაet obyvatel
Nimpᘐov                                   591238                        72* (66 – 2004)
Poznámka:    * poაet obyvatel v roce 2001 (ჀSÚ) 

Územnᆰ technické jednotky                          rozloha  
Rozloha katastrálního území     Nimpᘐov            98 ha        

Z toho ………………zemᆰdᆰlská pᛰda ……… …………… .  89 ha
 Z toho………..orná pᛰda……………….. …………… . 79 ha

 Zahrady………………………….. ……. .  4 ha
  Louky…………………….. ……… ……. .  7 ha

 Pastviny …………………………… ……  2 ha
Lesní pᛰda………………………………………… ……….. …. 0 ha
Vodní plochy……………………………………… ………. …. 2 ha
Zastavᆰné plochy………………………………… ………. …. 2 ha
Ostatní plochy …………………………………… ……….. …. 5 ha
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A1. Návrh územního plánu
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A1. Návrh územního plánu

a) VYMEZENÍ ZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ
výkres B1. Základní აlenᆰní území
výkres B2. Hlavní výkres  - a. urbanistická koncepce, uspoᖐádání krajiny, veᖐejná infrastruktura

Zastavᆰné území obce je vymezeno v souladu s ustanovením § 58 zákona ა. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ᖐádu (stavební zákon).

Vymezení zastavᆰného území bude veᖐejnoprávnᆰ projednáno v rámci návrhu ᖐeᘐení 
územního plánu obce Nimpᘐov a bude pᖐípadnᆰ upraveno dle pokynᛰ poᖐizovatele pro 
zpracování აistopisu územního plánu.

Zastavᆰné území se vymezuje dle zákresu ve výkresech grafické აásti územního plánu – B1. 
Základní აlenᆰní území a B2. Hlavní výkres – a urbanistická koncepce, uspoᖐádání krajiny, 
veᖐejná infrastruktura. Zastavᆰné území je vyznaაeno ke dni 1.7.2007.

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

b.1. rozvoj území obce

Cílem ᖐeᘐení územního plánu je zajistit podmínky pro udr០itelný rozvoj území. Návrh rozvoje 
území odpovídá historickému vývoji obce a jejímu souაasnému postavení ve stávající 
struktuᖐe osídlení kraje Vysoაina. Návrh rozvoje území zabezpeაuje podmínky pro podporu 
podnikání a aktivit obyvatel ᖐeᘐeného území a pro pozitivní sociálnᆰ demografický vývoj 
území. Zajiᘐᙐuje vyvá០ený vztah vᘐech podmínek, dispozic a limitᛰ ᖐeᘐeného území. Výsledné 
ᖐeᘐení územního plánu naplᒀuje hlavní cíle a úkoly územního plánování v souladu 
s ustanoveními § 18 a § 19 zák. ა. 183/2006 Sb. - stavební zákon.
S ohledem na tyto skuteაnosti se pᖐedpokládá pᖐimᆰᖐený rozvoj sídla :
• bude probíhat obnova území s dᛰrazem na funkაní a estetickou kvalitu
• pᖐednostnᆰ bude vᆰnována pozornost dobudování technické infrastruktury, následnᆰ

výstavbᆰ a opravᆰ místních komunikací vა. pᆰᘐích komunikací a zpevnᆰní povrchᛰ
zemᆰdᆰlských cest.

• bude probíhat pᖐíprava území pro novou výstavbu rodinných domkᛰ
• situování podnikatelských a výrobních aktivit je podpoᖐeno návrhem ploch pro výrobu,

drobného podnikání a slu០eb.
• pᖐi realizaci nové zástavby bude respektována stávající výᘐková hladina zástavby, 

zástavba bude nízkopodla០ní s odpovídajícím architektonickým výrazem.
• v neurbanizovaném území budou provádᆰny zásahy v oblasti krajinotvorby s cílem 

dosa០ení ekologické stability krajiny, zamezení vodních a vᆰtrných erozí
• zvýᘐená pozornost bude vᆰnována architektonické úpravᆰ objektᛰ, tvoᖐících rámec 

historicky zalo០ené urbanistické stopᆰ obce - obnovᆰ fasád, usmᆰrᒀování pᖐístaveb, 
nástaveb a pᖐestaveb.

• v ᖐeᘐeném území nebudou umisᙐována zaᖐízení, která by negativnᆰ ovlivnila ០ivotní 
prostᖐedí.

ᖀeᘐení podporuje koncepci zachování urbanistické celistvosti obce. 
Rozvojové plochy posilují dominantní funkci, nejsou navr០ené ០ádné výrazné asanace a 
zmᆰny.
Podstatou koncepce je intenzivnᆰjᘐí vyu០ití zastavᆰné აásti obce a doplnᆰní struktury 
návrhovými plochami po vnᆰjᘐím okraji s cíly :
• zlepᘐení ០ivotního prostᖐedí v obci
• zlepᘐení infrastruktury obce
• zamezení pozvolného úbytku obyvatel obce cestou nabídky stabilizaაních obytných 

ploch 
• vytváᖐení podmínek pro rozvoj výroby a drobného podnikání
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Územní plán doplᒀuje obytnou strukturu na nových plochách na okraji zastavᆰného území  
(ZÚ). Plochy pro prᛰmyslové vyu០ití a slu០by navazují na rozᘐíᖐené obytné území obce. 

Rozvoj funkაních slo០ek v sídle
Návrh urbanistické koncepce plnᆰ respektuje souაasný charakter sídla. Nimpᘐov zᛰstává 
sídlem venkovského typu s dominantní obytnou funkcí. Souაasné plochy pro bydlení 
zᛰstávají zachovány. Rozvojové plochy mají pᖐedevᘐím obytnou funkci.

Kromᆰ bydlení jsou navr០eny plochy pro rozvoj drobné výroby a podnikání. Obაanská 
vybavenost obce je dostaაující, proto se nepᖐedpokládá výrazný rozvoj této funkაní slo០ky. 
Menᘐí provozovny komerაního typu je mo០né umístit v obytné zástavbᆰ, návrh podporuje 
jejich umisᙐování kolem hlavní dopravní osy. Z hlediska dopravního návrh respektuje 
souაasnou situaci. Rozvojové plochy budou obslou០eny აásteაnᆰ stávajícími a აásteაnᆰ
novými komunikacemi.

Návrh prostorové kompozice sídla
Z hlediska prostorové kompozice v ᘐirᘐích vztazích návrh vychází z charakteristického 
terénního reliéfu, sleduje uplatnᆰní a zvýraznᆰní jeho významu. Návrh prostorové kompozice 
sídla plnᆰ respektuje souაasný charakter obce. Ploᘐný rozvoj obce je urაen pᖐedevᘐím 
souაasnou prostorovou strukturou vsi a pᖐírodními, zejména geomorfologickými 
podmínkami.
Rozvojové plochy prostorovᆰ pᖐirozenᆰ navazují na stávající intravilán obce. Jsou situovány 
pᖐi stávající i navrhovaném prodlou០ení místní komunikace, ulici, v jihozápadní  a západní 
აásti obce,  v severní აásti obce pᖐirozenᆰ doplᒀují ZÚ a navazují na stávající zástavbu pᖐi 
prᛰtahové komunikaci III. tᖐídy. Návrh pᖐedpokládá výstavbu rodinných domkᛰ.

Zhodnocení návrhu
Návrh funkაního a prostorového uspoᖐádání plnᆰ respektuje kvality vzniklé historickým 
vývojem, rostlou zástavbu historické აásti, historické dominanty a pᖐírodní podmínky, 
pᖐedevᘐím zaაlenᆰní obce do krajiny. Z funkაního hlediska se charakter obce nemᆰní, 
obytná funkce zᛰstává dominantní, podpoᖐen je rozvoj funkce výrobní. Z hlediska 
prostorového, zejména obrazu sídla, sídlo zᛰstává prostorovᆰ kompaktní. 

 b.1.1. ០ivotní prostᖐedí

Krajinná charakteristika území
Reliéf ᖐeᘐeného území urაuje geomorfologický celek Jeviᘐovská pahorkatina, 
podcelek Bítovská pahorkatina, okrsek není znám. Reliéf pᖐedstavuje აlenitá 
pahorkatina vrásnozlomových struktur a hlubinných vyvᖐelin Ⴠeské vysoაiny 
s oblastmi s kernými a  hrásᙐovými stavbami, s rozაlenᆰnými mírnᆰ zahloubenými
údolími drobných vodních tokᛰ a rybníkᛰ. Nejvyᘐᘐím bodem území je v trojmezí a 
hranicích s katastry Kojatice  a Nové Syrovice s nadmoᖐskou výᘐkou 482 m. n. m. , 
odkud se území sva០uje smᆰrem severovýchodním k bezejmennému potoku 
protékajícím obcí. Na protᆰjᘐí stranᆰ tohoto potoka je obdobný hᖐeben s podobnou 
orientací sva០itosti smᆰrem východním a k obᆰma potokᛰm na území katastru ᖐeᘐené 
obce. Nejni០ᘐí polohou obce je bod opuᘐtᆰní katastru bezejmenným potokem 
pᖐibli០nᆰ 449 m. n. m..

Geologické, geomorfologické, hydrologické a hydrografické pomᆰry
Geologickou stavbu území urაuje Jeviᘐovská pahorkatina, a dále pak Bítovská 
pahorkatina. Jako podklad pᛰdního profilu jsou starᘐí აásteაnᆰ pᖐemᆰnᆰné hlubinné 
vyvᖐeliny (rula apod.)
V závislosti na geologické stavbᆰ území, reliéfu a na vᘐech ostatních pᖐírodních 
podmínkách se v nejvyᘐᘐích აástech území vyskytují pᖐevá០nᆰ hnᆰdé mezobazické  
a០ oligobazické (kyselé) pᛰdy s obაasným výskytem pseudogleji ve sní០eninách. Na 
ménᆰ sva០itých plochách se nacházejí eubazické (nasycené) pᛰdy a v rovinatých 
აástech území hnᆰdozemᆰ.
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ᖀeᘐené území le០í na okraji Bítovské pahorkatiny, kde jsou pᖐeva០ujícím geologickým 
podkladem krystalické horniny starᘐích vyvᖐelin na nich០ spoაívají ostrᛰvky 
neogenních usazenin. Území se nachází v povodí ᖐeky Jeviᘐovky. Nále០í 
k hydrogeologickému rajonu R53. Obᆰh podzemní vody je vázán na puklinovᆰ
propustný kolektor v zónᆰ rozpukání a pᖐipovrchového rozpojení hornin cca do 
hloubky 30 m a poskytuje dostateაné mno០ství vody pro místní potᖐeby. K pᖐímé 
filtraci srá០ek dochází v celé ploᘐe rajonu. Vzhledem k minimálním tᆰsnícím úაinkᛰm 
kvartérního pokryvu je tento kolektor vysoce zranitelný vᛰაi povrchovému zneაiᘐtᆰní. 
Územní tvorby a obᆰhy podzemních vod jsou toto០né s dílაími povodími tokᛰ, do 
nich០ je kolektor odvodᒀován.

klimatické pomᆰry
Podle rozdᆰlení Ⴠeské republiky na klimatické oblasti (Quit 1971) le០í celé ᖐeᘐené 
území v mírnᆰ vlhkém okrsku mírnᆰ teplé pahorkatinové oblasti. Oblast nále០í ke 
klimatickému rajonu MT-5. Pro tento rajon je charakteristická mírná zima, s krátkým 
trváním snᆰhové pokrývky, s prᛰmᆰrnými roაními 6-7 °C a srá០kami 500-600 mm.
Klimatická charakteristika oblasti
Poაet letních dnᛰ 40 - 50
Poაet dnᛰ s 10 OC a více 140 - 160
Poაet mrazových dnᛰ 110 - 130
Poაet ledových dnᛰ 30 - 40
Prᛰmᆰr. teplota v lednu -2 a០ -3 OC
Prᛰmᆰr. teplota v აervenci 17 a០ 18 OC
Prᛰmᆰr. teplota v dubnu 7 a០ 8 OC
Prᛰmᆰr. teplota v ᖐíjnu 7 a០ 8 OC 
Prᛰmᆰrný poაet dnᛰ se srá០kami 1mm a více 90 - 100
Srá០kový úhrn ve vegetaაním období 330 - 400 mm
Srá០kový úhrn v zimním období 180 - 250 mm
Prᛰmᆰrný srá០kový úhrn za rok (z let 1951 a០ 80) 568 mm
Poაet dnᛰ se snᆰhovou pokrývkou 50 - 60
Poაet dnᛰ zamraაených 120 - 150
Poაet dnᛰ jasných 40 - 50

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

hluk, prach
V ᖐeᘐeném území se nenacházejí stacionární zdroje hluku. Zatí០ení hlukem a 
prachem se projevuje podél komunikací.  Sní០ení hluაnosti a praᘐnosti je závislé na 
údr០bᆰ kvality povrchu silnice III/4113, a místních komunikací. 
Územní plán navrhuje ke zkvalitnᆰní ០ivotního prostᖐedí doplnᆰní a zalo០ení liniové 
alejové zelenᆰ podél komunikací, která by mᆰla výraznᆰ pᖐispᆰt ke sní០ení 
negativních úაinkᛰ hluku a prachu na obytná území.

zneაiᘐtᆰní povrchových vod
Po severním okraji katastru obce protéká Syrovický potok bez postranních pᖐítokᛰ, 
stᖐedem k.ú. ze západní strany pᖐitéká bezejmenný potok, který zásobuje po០ární 
nádr០ (letní koupaliᘐtᆰ) a dále Návesní rybník ve stᖐedu obce. Za stavidlem rybníka 
protéká potok stᖐedem obce smᆰrem k Novým Syrovicím. Potoky protékají 
pᖐirozenými koryty bez reg. zásahᛰ. 
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Ke zneაiᘐtᆰní vodních tokᛰ dochází pᖐi nízké prᛰtoაnosti tokᛰ vlivem vypouᘐtᆰní pouze 
აásteაnᆰ pᖐedაiᘐtᆰných, resp. neაiᘐtᆰných odpadních vod. 
Pro zlepᘐení აistoty povrchových vod  je nutno vybudovat v obci systém 
odkanalizování splaᘐkových vod a jejich აiᘐtᆰní  
Obec je odkanalizována do starých septikᛰ a ០ump na vyvá០ení. Splaᘐkové vody 
jsou v mnohých pᖐípadech likvidovány vypouᘐtᆰním do stávajících recipientᛰ tokᛰ.
V obci není vybudována ani kompletní síᙐ deᘐᙐové kanalizace. Povrchová voda je 
svádᆰna  kanalizaაními vᆰtvemi do Návesního rybníka a recipientu potoka, 
vytékajícího pᖐepadem z výᘐe uvedeného rybníka. 
ÚPO navrhuje v souladu s plánem PRVK vybudování kompletní oddílné stokové sítᆰ
gravitaაní kanalizace, která bude souაástí ᘐirᘐí gravitaაní a tlakové sítᆰ kanalizace 
v trase obcí Dᆰdice – Nimpᘐov – Nové Syrovice + Krnაice – Láz, kde bude 
vybudována ჀOV. Stávající kanalizaაní síᙐ bude vyu០ita jako kanalizace deᘐᙐová.
Pro zajiᘐtᆰní dostateაného mno០ství a zneაiᘐtᆰní odpadní vody bude nutno po 
vybudování kanalizace zruᘐit vᘐechny stávající jímky a septiky a napojit odpady 
pᖐímo do kanalizace. Nová výstavba pak bude pᖐipojována jen kanalizaაními 
pᖐípojkami.
Realizace systému odkanalizování a აiᘐtᆰní splaᘐkových vod je pᖐedpokládána dle 
PRVK kraje Vysoაina po r. 2015

Pro ochranu podzemních a povrchových vod je nejnutnᆰjᘐí respektovat pᖐedpisy o 
skladování a manipulaci s ropnými látkami, chemickými látkami, zemᆰdᆰlskou 
kejdou, moაᛰvkou, chemickými hnojivy.
Ⴠistota povrchových vod se ᖐídí Naᖐízením vlády Ⴠeské republiky ა.171/1992 Sb. -
Stanovení ukazatele pᖐípustného stupnᆰ zneაiᘐtᆰní.

Ochranná pásma pro umisᙐování staveb v blízkosti vodních tokᛰ, rybníkᛰ a jezer ( dle 
zák. ჀNR ა.114/1992 Sb. O ochranᆰ pᖐírody a krajiny):
- vzdálenost od katastrální hranice rybníkᛰ a jezer 50m
- vzdálenost od bᖐehové აáry vodních tokᛰ  6m

zneაiᘐtᆰní podzemních vod
Zneაiᘐtᆰní podzemních vod mᛰ០e nastat vlivem pronikání ᘐkodlivých látek do pᛰd. 
Rizikovým zdrojem ᘐkodlivin je zejména chemické hnojení na zemᆰdᆰlských 
pozemcích. 

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

vodní eroze
Pro zpomalení pᖐívalových vod ze zemᆰdᆰlsky obdᆰlávaných svahᛰ je tᖐeba ᖐeᘐit 
systém hospodaᖐení na polích v blízkosti zastavᆰného území (osevní postupy, velikost 
a tvar pozemkᛰ, vrstevnicová orba) spolu s technickými opatᖐeními - zatravnᆰné 
meze, zelené pásy. ÚP navrhuje nezasahovat do stávajících zatravnᆰných ploch, na 
západním a ji០ním okraji obce provést opatᖐení proti splachᛰm orné pᛰdy jejich 
zatravnᆰním.
Pro zachycení pᖐívalových vod na západním okraji obce je navr០ena výstavba 
hráze suchého poldru

záplavy
V ᖐeᘐeném území nejsou vyhláᘐena záplavová území. 
ÚP navrhuje v prostoru západnᆰ od letního koupaliᘐtᆰ v lokalitᆰ ័líbky realizaci 
ochranné hráze suchého poldru s cílem eliminovat prᛰtoky pᖐívalových deᘐᙐᛰ a 
pᛰdní plachy do Návesního rybníka.  
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Pro vᘐechny vodní plochy a nádr០e je nutno vypracovat manipulaაní ᖐády, 
zachovat stávající funkci nádr០í a nezasahovat do zatravnᆰných ploch v prostoru 
navr០eného suchého poldru západnᆰ od obce.

sesuvná území
V ᖐeᘐeném území se nenacházejí ០ádná sesuvná území.

poddolovaná území
V ᖐeᘐeném území nejsou evidována ០ádná poddolovaná území nebo dᛰlní dílo.

radon
Horninové typy: 23-44 Moravské Budᆰjovice
Podle geologické mapy 1 : 50 000 list 23-44  Moravské Budᆰjovice, 
redaktoᖐi A.Plíᘐek, P.ᘀtᆰpánek. ჀGÚ 1998.
Pᖐevá០nᆰ nízké radonové riziko
8-10 - terciérní sedimenty
22-29 - prekambrium - pestrá série
Pᖐevá០nᆰ nízké a០ stᖐední radonové riziko
1-7 - kvartérní sedimenty
Pᖐevá០nᆰ stᖐední radonové riziko
21 - paleozoikum - gabro
30-34 - prekambrium - migmatity, pararuly
ᖀeᘐené území se nachází v kategorii nízkého a០ stᖐedního radonového rizika 
s pᖐechodnými oblastmi nehomogenních kvartérních sedimentᛰ. 

Klasifikace základových pᛰd z hlediska radonového indexu.
Kategorie
radonovéh

o
indexu

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

Nízká stᖐední vysoká

1. nízké < 30 < 20 < 10

2. stᖐední 30 – 100 20 - 70 10 - 30

3. vysoké > 100 > 70 > 30

Urაení kategorie radonového indexu na stavebních pozemcích je nutné provést 
mᆰᖐením radonu v podlo០í na konkrétním místᆰ tak, aby byly zohlednᆰny lokální 
geologické podmínky. Návrh zastavitelných ploch není radonovým rizikem omezen.
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  b.1.2. hospodáᖐský rozvoj

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

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

Ⴠást tᆰchto faktorᛰ je z ᖐeᘐeného území pᖐenesena do okolních mᆰst – Moravských 
Budᆰjovic a Jemnice. Do zamᆰstnání vyjí០dí z ᖐeᘐeného území vᆰtᘐina ekonomicky 
aktivního obyvatelstva. 

obyvatelstvo dle ekonomické aktivity (SLBD 2001)
Ekonomicky aktivní celkem 72

v tom

Zamᆰstnaní 30

z toho
pracující dᛰchodci 0
០eny na mateᖐské dovolené 0

nezamᆰstnaní 1
Ekonomicky neaktivní celkem 41

z toho
nepracující dᛰchodci 22
០áci, studenti, uაni 15

Osoby s nezjiᘐtᆰnou ekonomickou aktivitou 0

Ekonomicky aktivní obyvatelé dle odvᆰtví (SLBD 2001)
Ekonomicky aktivní celkem 31

z toho 
podle 
odvᆰtví

zemᆰdᆰlství, lesnictví, rybolov 8
Prᛰmysl 11
Stavebnictví 4
obchod, opravy motor. vozidel 2
doprava, poᘐty a telekomunikace 1
veᖐejná správa, obrana, soc. zabez. 3
ᘐkolství, zdrav., veter. a soc. აinn. 2

vyjí០dᆰjící do zamᆰstnání (SLBD 2001) 26

z toho

v rámci obce 1
v rámci okresu 24
v rámci kraje 0
do jiného kraje 1

Vyjí០dᆰjící do zamᆰstnání dennᆰ mimo obec 22
០áci vyjí០dᆰjící dennᆰ mimo obec 9

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

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

- Poაet podnikatelských subjektᛰ celkem 7
- Zemᆰdᆰlství, lesnictví, rybolov – poაet subjektᛰ 1
- Prᛰmysl – poაet podnikatelských subjektᛰ 0
- Stavebnictví - poაet podnikatelských subjektᛰ 1
- Doprava a spoje - poაet podnikatelských subjektᛰ 1
- Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotᖐebního zbo០í 

a pohostinství - poაet podnikatelských subjektᛰ 2

- Ostatní obchodní slu០by - poაet podnikatelských subjektᛰ 0
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- Veᖐejná správa, obrana, povinné sociální pojiᘐtᆰní – poაet 
subjektᛰ 2

- ᘀkolství a zdravotnictví - poაet subjektᛰ 0
- Ostatní veᖐejné, sociální a osobní slu០by - poაet subjektᛰ 0
- Státní organizace - poაet subjektᛰ 0
- Akciové spoleაnosti - poაet subjektᛰ 0
- Obchodní spoleაnosti - poაet subjektᛰ 0
- Dru០stevní organizace - poაet subjektᛰ 0
- Penᆰ០ní organizace - poაet subjektᛰ 0
- Podnikatelé – fyzické osoby - poაet subjektᛰ 4
- Samostatnᆰ hospodaᖐící rolníci - poაet subjektᛰ 0
- Svobodná povolání - poაet subjektᛰ 0
- Ostatní právní formy - 2

 b.1.3. soudr០nost spoleაenství obyvatel území

ᖀeᘐené území má z demografického a sociálního hlediska dobré podmínky pro 
dalᘐí rozvoj. Situace ve vývoji poაtu obyvatel je relativnᆰ stabilizovaná. Jedním z cílᛰ
územního plánu je zajiᘐtᆰní podmínek pro pᖐíliv mladých rodin a jejich stabilizaci 
v ᖐeᘐeném území.

Pozitivní podmínkou demografického a sociálního rozvoje je dobrá dopravní 
dostupnost ᖐeᘐeného území a blízkost Moravských Budᆰjovic, které zabezpeაuje
dosa០itelnost obაanského vybavení a slu០eb chybᆰjících v ᖐeᘐeném území. Jedná se 
o oblast ᘐkolství, kultury, sociální a zdravotní péაe, obაanského vybavení a nabídku 
pracovních míst.

Dalᘐí pozitivní podmínkou rozvoje je pᖐíjemné, klidné, pᖐírodní a krajinné prostᖐedí 
typické pro malá venkovská sídla.

Pro podporu soudr០nosti spoleაenství obyvatel území územní plán vymezuje 
rozvojové plochy urაené pro bydlení a plochy veᖐejných prostranství urაených ke 
zkvalitnᆰní zalo០ené veᖐejné zelenᆰ. Územní plán stabilizuje plochu rekreace a 
sportu. V maximální míᖐe zᛰstává územním plánem zachována historická a kulturní
identita území.

K zajiᘐtᆰní vyu០ití navrhovaných ploch bydlení a k zajiᘐtᆰní pozitivního 
demografického vývoje je nutné realizovat stavby technické a dopravní 
infrastruktury. Jedná se zejména o centrální odkanalizování území a navr០ené 
dopravní stavby – místní komunikace a chodníky.

vývoj poაtu obyvatel
Rok poაet obyvatel

1869 239
1900 297
1930 229
1950 146
1961 149
1970 126
1980 105
1991 91
1994 76
2001 72
2004 66

Smᆰrný poაet obyvatel k roku 2015 82
Smᆰrný poაet obyvatel k roku 2025 100
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obyvatelstvo (zdroj MOS, 2004)
័ivᆰ narození celkem 0
Mu០i (z narození celkem) 0
័eny (z narození celkem) 0
Zemᖐelí celkem 0
Mu០i (ze zemᖐelí celkem) 0
័eny (ze zemᖐelí celkem) 0
Pᖐirozený pᖐírᛰstek celkem 0
Mu០i (z pᖐirozeného pᖐírᛰstku celkem) 0
័eny (z pᖐirozeného pᖐírᛰstku celkem) 0
Pᖐistᆰhovalí celkem 0
Mu០i (z pᖐistᆰhovalí celkem) 0
័eny (z pᖐistᆰhovalí celkem) 0
Vystᆰhovalí celkem 1
Mu០i (z vystᆰhovalí celkem) 0
័eny (z vystᆰhovalí celkem) 1
Saldo migrace celkem -1
Mu០i (ze salda migrace celkem) 0
័eny (ze salda migrace celkem) -1
Pᖐírᛰstek/úbytek celkem -1
Mu០i (z pᖐírᛰstek/úbytek celkem) 0
័eny (z pᖐírᛰstek/úbytek celkem) -1
Poაet bydlících obyvatel k 31. 12. 66
Mu០i (z poა. bydl. obyv. k 31. 12.) 34
័eny (z poა. bydl. obyv. k 31. 12.) 32
Poაet obyvatel ve vᆰku 0-14 let celkem 2
Poაet obyvatel ve vᆰku 15-59 ០eny 19
Poაet obyvatel ve vᆰku 15-59 mu០i 22
Stᖐední stav obyvatel (k 1. 7.) 66
Mu០i (ze stᖐedního stavu obyv. k 1. 7.) 34
័eny (ze stᖐedního stavu obyv. k 1. 7.) 32

Vybrané statistické údaje o bytovém a domovním fondu (SLBD 2001)
Poაty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 30

v tom
s 1 HD 28
se 2 + HD 2

Hospodaᖐící domácnosti 32

v tom
s 1 CD 32
se 2 + CD 0

Cenzové domácnosti 32

v tom

úplné rodiny 17
z toho se závisl. dᆰtmi 7
neúplné rodiny 1
z toho se závisl. dᆰtmi 1
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivcᛰ 12
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Domovní fond

Domy úhrnem 48

z toho domy obydlené 29

z úhrnu obydlených 
domᛰ

rodinné domy 29
bytové domy 0

domy podle 
vlastnictví

soukromých osob 29
obce, státu 0
SBD 0

domy postavené

do 1919 7
1920 – 1945 6
1946 – 1980 7
1981 – 2001 8

Domy podle poაtu podla០í a technického vybavení

Obydlené domy úhrnem 29

z toho podle 
podla០í

1 – 2 26
3 – 4 0
5+ 0

poაet domᛰ
vybavených

pᖐípojkou na kanalizaაní síᙐ 3
vodovodem 28
plynem 18
ústᖐedním topením 18

Bytový fond

Byty úhrnem 49

v 
tom

byty obydlené 30

z toho
v rodin. domech 30
v bytov. domech 0

byty neobydlené v obydl. domech 0
byty neobydlené v neobydl. domech 19

z toho podle dᛰvodu
obydl. pᖐechodnᆰ 0
slou០í k rekreaci 15

Obydlené byty podle právního dᛰvodu u០ívání a velikosti bytu

Obydlené byty úhrnem 30

z toho podle 
právního dᛰvodu 
u០ívání

ve vlastním domᆰ 28
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
აlena bytového dru០stva 0

z úhrnu podle 
poაtu obytných 
místností

1 místnost 5
2 místnosti 12
3 místnosti 7
4 místnosti 5
5+ místností 1
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Technické vybavení bytᛰ a ukazatele úrovnᆰ bydlení

Obydlené byty úhrnem 30

byty podle 
vybavení

plyn v bytᆰ 17
vodovod v bytᆰ 28
vlastní splachov. záchod 23
vlastní koupelna, sprchový kout 25
ústᖐední topení 17
etá០ové topení 2

prᛰmᆰrný poაet 

osob na byt 2,4
osob na obytnou místnost 8+m2 0,96
obytné plochy na byt 52,67
obytné plochy na osobu 21,94
obytných místn. na byt 2,5

b.2. ochrana a rozvoj hodnot území
výkres B4. Koordinaაní výkres

b.2.1. historické a archeologické hodnoty území

První písemná zmínka o obci je z roku 1785. Obec je nazvána podle majitele panství 
hrabᆰte Nimptsche, dᖐíve témᆰᖐ აeská obec. Ves byla zalo០ena na místᆰ starého 
dvora (Neuhoff) za majitele panství Nové Syrovice hr. Jana Nimptsche.
Koncem feudálního období v r. 1843 ០ilo v Nimpᘐovᆰ 229 obyvatel. Z toho 116 mu០ᛰ
a 113 ០en ve 41 domech a 53 domácnostech. Z nich se ០ivilo zemᆰdᆰlstvím 47 osob 
a 6 osob zemᆰdᆰlstvím a ᖐemeslem. bylo zde 10 აtvrtláníkᛰ s výmᆰrou 8 a០ 11 jiter 
pᛰdy a 31 domkáᖐᛰ. do roku 1849 byl Nimpᘐov souაástí panství Nové Syrovice. V r. 
1850 byl zaაlenᆰn do politického okresu Znojmo. 
Od r. 1870 k nᆰmu byla pᖐipojena აást Spetice. Ze dvora Michálka (86 ha) byl za 1. 
pozemkové reformy vytvoᖐen zbytkový statek (46 ha) a zbytek byl rozparcelován. 
Dvᛰr Spetice byl propuᘐtᆰn ze záboru a ponechán vlastníkovi.
V r. 1896 pᖐeᘐel Nimpᘐov pod novᆰ zᖐízené Okresní hejtmanství Moravské Budᆰjovice. 
V letech 1949 a០ 1960 patᖐil do správního okresu Moravské Budᆰjovice, od správní 
reorganizace v roce 1960 do okresu Tᖐebíა. Od r. 1990 je zde opᆰt obecní úᖐad. 
Místní prᛰmysl: lihovar velkostatku ve Speticích. Obec byla elektrifikovaná ZME v Brnᆰ
v r. 1930. Spolkovou აinnost v obci zastupovala Domovina (1924).

Na katastrálním území obce se nevyskytují ០ádné archeologické lokality.
V souvislosti s provádᆰním výkopových a stavebních prací je nezbytné dodr០et ust. 
§22 odst.2 zák. ა.20/1987 Sb. - O státní památkové péაi, ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ, ukládající stavebníkovi pᖐed zahájením stavební აinnosti svᛰj zámᆰr 
oznámit organizaci oprávnᆰné.

 b.2.2. nemovité kulturní památky

Na katastrálním území obce nejsou evidovány chránᆰné kulturní památky.

 b.2.3. objekty památkového zájmu

Objekty památkového zájmu jsou vyznaაeny ve výkresu B4. Koordinaაní výkres.
Pozornost je nutno vᆰnovat :
- dochované pᛰdorysné stopᆰ návesního prostoru a prostorové formᆰ uzavᖐených 
usedlosti

- drobné architektuᖐe – kᖐí០e, bo០í muka
- prostorovému prvku Návesního rybníka uvnitᖐ zastavᆰného území obce
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 b.2.4. urbanistické hodnoty území

V pᛰdorysné formᆰ vsi je pravdᆰpodobnᆰ zachována podstatná აást pᛰvodního 
zalo០ení. Významný potenciál spoაívá v dochovaném historickém rázu obce, který 
urაují pᖐedevᘐím pᛰvodní usedlosti situované kolem hlavní komunikaაní osy a návsi. 
Významná dominanta v obci není.

Urbanisticko stavební charakteristika obce je dána postupným historickým vývojem 
a nenese známky výraznᆰjᘐího „skokového” rozvoje s pᛰvodními negativními projevy. 
Také stavební i funkაní charakteristika souაasného stavu není extrémnᆰ nepᖐíznivá a 
je v souაasné ekonomické situaci spoleაnosti a obce v zásadᆰ pᖐijatelná.

Nimpᘐov (Neuhoff) – historická urbanistická struktura

Nimpᘐov (Nimptschdorf) - II. vojenské mapování
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Nimpᘐov (Nimptschdorf) - III. vojenské mapování

Hodnotným urbanistickým prostorem je centrální აást obce, která je vymezena jako 
veᖐejné prostranství. Souაástí tohoto prostranství jsou plochy veᖐejné zelenᆰ, které 
jsou územním plánem navr០eny k údr០bᆰ a rekonstrukci.

Dalᘐím urbanisticky významným prostorem je prostorový prvek Návesního rybníka 
uvnitᖐ zastavᆰného území 

 b.2.5. pᖐírodní a krajinné hodnoty území

významné krajinné prvky, památné stromy

V ᖐeᘐeném území se nenachází ០ádný vyhláᘐený významný krajinný prvek (VKP). Za 
významné krajinné prvky jsou dále ze zákona pova០ovány veᘐkeré lesy, raᘐeliniᘐtᆰ, 
vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.

V ᖐeᘐeném území není evidován památný strom 

c) URBANISTICKÁ KONCEPCE
výkres B1. Základní აlenᆰní území
výkres B2. Hlavní výkres (a,b)

c.1. ploᘐné a prostorové uspoᖐádání

Návrh urbanistické koncepce je zalo០en na principu respektování vᘐech hodnot v území a 
vzájemné rovnováhy mezi návrhem územního rozvoje a ochranou tᆰchto hodnot.

1. stabilní demografický vývoj

Územní plán zabezpeაuje stabilizaci a pozitivní demografický vývoj návrhem 
komplexu nových rozvojových ploch.

2. soulad zastavᆰného území a krajinného prostᖐedí

Jsou navr០ena opatᖐení, která uvádᆰjí do souladu funkაní vyu០ívání území 
zastavᆰného i nezastavᆰného. Zastavitelné plochy jsou doplnᆰny návrhem smíᘐených 
travnatých ploch nezastavᆰného území. Je navr០eno doplnᆰní a zalo០ení systému 
alejové zelenᆰ podél komunikací. Jsou vymezeny pᖐirozenᆰ ekologicky stabilní 
pᖐírodní plochy. Ve volné krajinᆰ nejsou navrhovány nové plochy pro výstavbu.
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3. dopravní a technické vybavení území

Územní plán ᖐeᘐí dopravní a technickou infrastrukturu tak, aby byl zabezpeაen 
udr០itelný rozvoj území a ᖐeᘐen hlavní problém území – odkanalizování.

4. charakter území

Cílem urbanistické koncepce je zachovat venkovský charakter ᖐeᘐeného území, to 
znamená systém venkovské zástavby volnᆰ stojících rodinných domᛰ, chalup a 
usedlostí s drobným hospodaᖐením a vysokým podílem obytné zelenᆰ pᖐecházející 
do volné zemᆰdᆰlské krajiny. 

c.2. vymezení zastavitelných ploch

Vymezení zastavitelných ploch vychází z veᖐejnoprávního projednání urbanistické studie 
jako konceptu ᖐeᘐení Územního plánu obce Nimpᘐov a pokynᛰ poᖐizovatele obsa០ených 
v Souborném stanovisku..

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

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

Zastavitelnými plochami jsou :

Tv

BrBr

Pz

Pv

Pz

Bs

Ds

Dk/Du Dk/Du

Vs

W W

Dch

Dk Du

PLOCHY
ZMᆠN

PLOCHY
STABILIZOVANÉ

Rs

W

PLOCHY BYDLENÍ - RODINNÉ DOMY

PLOCHY REKREACE - SPORTOVNᆠ REKREAჀNÍ AREÁLY

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

PLOCHY VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VEᖀEJNÁ ZELEᑰ

PLOCHY VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - NÁVES

PLOCHY SMÍᘀENÉ OBYTNÉ

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNICE 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁᖀSKÉ 

DOPRAVNÍ STAVBY - CHODNÍKY

DOPRAVNÍ STAVBY - MÍSTNÍ A ÚჀELOVÉ KOMUNIKACE

VODOHOSPODÁᖀSKÉ STAVBY -  PROTIPOVODᑰOVÁ HRÁZ

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
- MÍSTNÍ A ÚჀELOVÉ KOMUNIKACE
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Ostatní koridorové plochy a plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití jsou chápany jako plochy 
nezastavitelné

 c.3. vymezení ploch pᖐestavby

V ᖐeᘐeném území není vymezena plocha pᖐestavby. 

 c.4. vymezení systému sídelní zelenᆰ
Systém sídelní zelenᆰ je tvoᖐen:

• významnými vzrostlými stromy
• plochami veᖐejných prostranství – veᖐejná zeleᒀ - Pz
• smíᘐenými plochami nezastavᆰného území, které navazují na zastavitelné plochy území

– Ns s dalᘐím funkაním urაením
• liniovou zelení – interakაní prvky ÚSES - U
• specifickou plochou systému sídelní zelenᆰ v zastavᆰném území – zeleᒀ soukromá a 

vyhrazená - Zs

Systém sídelní zelenᆰ je vymezen zákresem ve výkresu B2. Hlavní výkres – a. urbanistická 
koncepce, uspoᖐádání krajiny, veᖐejná infrastruktura.

d) KONCEPCE VEᖀEJNÉ INFRASTRUKTURY
výkres B2. Hlavní výkres – a. urbanistická koncepce, uspoᖐádání krajiny,veᖐejná infrastruktura
výkres B2. Hlavní výkres – b. dopravní a technická infrastruktura

d.1. dopravní infrastruktura, ᘐirᘐí územní vztahy

័elezniაní doprava -  na správním území není ០ádné ០elezniაní zaᖐízení, jeho realizace není 
pᖐedpokládána. Nejbli០ᘐí ០elezniაní stanicí je zastávka Dᆰdice na trase ა. 243 ჀD Moravské 
Budᆰjovice – Jemnice.

Silniაní síᙐ - katastrálním územím obce prochází a je slepᆰ ukonაena silnice ა. III/4113, 
v majetku kraje Vysoაina. Tato je prostᖐednictvím silnice III/4112 napojena na komunikaაní 
síᙐ II.tᖐ. II/152 (Brno – Moravské Budᆰjovice – Jemnice – Albeᖐ)  a II/411 (Moravské Budᆰjovice 
– Deᘐov – Uherაice), které le០í mimo ᖐeᘐené území..

d.1.1. silnice a místní komunikace

Silniაní síᙐ - katastrálním územím obce prochází silnice ა.III/4113 Nimpᘐov –
spojovací. Silnice není souაástí vybrané silniაní sítᆰ. V zastavᆰném území obce  
zabezpeაuje pᖐímou obsluhu pᖐilehlých objektᛰ a síᙐ místních komunikací. Silnice je 
územnᆰ stabilizována a výhledové úpravy budou smᆰᖐovány na zlepᘐení parametrᛰ
stávající trasy. Technické parametry trasy budou mimo zastavᆰné území obce 

O PLOCHYZEMᆠDᆠLSKÉ - ORNÁ PᛠDA

Zs PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍZELENᆠ 
- ZELEᑰ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ

Ns

Ns

Ns

Ns PLOCHYSMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ

T

E

P

PLOCHYSMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ
- PROTIEROZNÍ OPATᖀENÍ

PLOCHYSMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ
- OCHRANNÁ A IZOLAჀNÍZELEᑰ

PLOCHYSMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ
- PROTIPOVODᑰOVÁ OPATᖀENÍ

INTERAKჀNÍ PRVEK ÚSES - LINIOVÁ ZELEᑰU
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realizovány dle ჀSN 736101 (projektování silnic a dálnic) v kategorii S 7,5/60, v 
zastavᆰném území obce bude trasa realizována dle ჀSN 736110 (projektování 
místních komunikací) v kategorii MK 6/50 s jednostranným chodníkem a funkაní 
tᖐídou komunikace C.  Kom. je na ji០ním okraji obce ukonაena – navazuje na síᙐ MK.
Dopravní závady se týkají pᖐedevᘐím rozhledových pomᆰrᛰ na kᖐí០ení komunikací a 
jsou vyznaაeny ve výkresové აásti dokumentace. ÚPO navrhuje odstranᆰní resp. 
úpravu prvkᛰ, bránících rozhledu, nebo ᖐeᘐení pomocí dopravního znaაení.  
Intenzita dopravní zátᆰ០e - v ᖐeᘐeném území nebylo provádᆰno ០ádné oficiální 
mᆰᖐení intenzity dopravy - bylo pou០ito zjednoduᘐené hodinové sაítání v denní dobᆰ
a 24 hodinová intenzita byla stanovena odborným odhadem s pᖐihlédnutím 
k roაnímu období (pohyb zemᆰdᆰlské techniky)
Tᆰ០ká motorová vozidla s pᖐívᆰsy - T - 17 vozidel
Osobní a dodávkové automobily - O - 47 vozidel
Jednostopá motorová vozidla - M - 5 vozidel
Souაet vᘐech motorových vozidel a pᖐívᆰsᛰ - S - 69 vozidel

Sაítání dopravy na silnici III/4113 nebylo oficiálnᆰ provedeno a je nahrazeno 
sაítáním zpracovatele ÚPO.
Pou០ité podklady pro posouzení :
• intenzity dopravy dle vlastního dílაího sაítání zprac. ÚP – 08/2006 – Nimpᘐov
Pro stanovení intenzity dopravy bylo pou០ito zjednoduᘐené hodinové sაítání v denní 
dobᆰ a 24 hodinová intenzita byla stanovena odborným odhadem s pᖐihlédnutím 
k roაnímu období ( pohyb zemᆰdᆰlské techniky )
• koeficienty rᛰstu dopravy pro návrhové období ÚPO do roku 2025
• Naᖐíz. vlády 502/2000 Sb. o ochranᆰ zdraví pᖐed nepᖐíz. úაinky hluku a vibrací

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

 - pro noc ......................................................  - 10 dB (A)
pᖐípustná hladina hluku pro den ..............................................................    60 dB (A)
pᖐípustná hladina hluku pro noc ..............................................................    50 dB (A)

Stanovení ochranných hlukových pásem od komunikací dle metodických pokynᛰ
pro navrhování sídelních útvarᛰ z hlediska ochrany obyvatelstva pᖐed nadmᆰrným 
hlukem z pozemní dopravy :

III/4113 - Nimpᘐov
Intenzita dopravy 2006 koef.nárᛰstu 2025 2025
os. auta 47 k = 1,82 86 F1 = 1212,116
tᆰ០ká nákl. voz. 17 k = 1,36 23 F1 = 14 634,066
motocykly 5 k = 0,82 4 F1 = 1212,116

F2 = 1,3 (do 2%)
F3 = 1,0 (asfalt)

X = F1 x F2 x F3
X = (14 634,066x17x1,36+1212,116x 47x1,82 + 1212,116 x 5 x 0,82) x 1,3 x 1,0
X = 670490,526
Y = 47,16 dB (A)
D = 5,20m od osy komunikace pro 50 dB(A) – PHO v zastavᆰné აásti obce

Závᆰr
V zastavᆰném území obce je zjiᘐtᆰna izofona 50 dB(A) ve vzdálenosti 5,20m od osy 
komunikace. Hluk z dopravy nemá vliv na kvalitu ថP v obci.
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Ochranná pásma – Zák. ა. 13/1997 Sb. v pl. znᆰní – mimo zastavᆰné území obce

KATEGORIE A TYP KOMUNIKACE MᆠᖀENO OD OSY VZDÁLENOST

silnice III. tᖐídy vozovky 15 m

Místní komunikace
V obci Nimpᘐov  - funkაní tᖐída C - obslu០ná 
Stávající místní komunikace jsou promᆰnlivé ᘐíᖐky, prostorová stísnᆰnost neumo០ní 
úpravy v po០adovaných kategoriích.
Navr០ené pᖐístupové komunikace rozvojových ploch budou realizovány dle ჀSN 
736110 (projektování místních komunikací) v kategorii MK 6/50 s jednostranným 
chodníkem a funkაní tᖐídou komunikace C.
Vyznaაeny jsou na výkresech B2., B3. a B6. pod indexem Dk1 – Dk4

 d.1.2. doprava v klidu - odstavné a parkovací plochy

Veᖐejné parkovací plochy jsou v cílových místech obაanského vybavení dostaაující
s výjimkou objektu Obecního úᖐadu a letního koupaliᘐtᆰ. ÚP navrhuje realizaci 3+6
parkovacích stání. Vytváᖐení nových parkovacích ploch a odstavných stání 
v místech potᖐeby je regulativnᆰ umo០nᆰno v rámci ploch s rozdílným zpᛰsobem 
vyu០ití. Veᖐejné parkovací plochy jsou vyznaაeny ve výkresech B2. Hlavní výkres –
a+b.

Gará០ování vozidel je ᖐeᘐeno v samostatných nebo vestavᆰných gará០ích na 
vlastních pozemcích. Ka០dá z novostaveb RD musí být vybavena min. 1 gará០í a 
jedním parkovacím místem na vlastním pozemku – viz. Návrh regulativᛰ a limitᛰ

 d.1.3. dopravní vybavení

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

 d.1.4 pᆰᘐí a cyklistická doprava

Pᆰᘐí, cyklistická ani automobilová doprava není v ᖐeᘐeném území funkაnᆰ z velké 
vᆰtᘐiny diferencována. 

V zastavᆰném území, s ohledem na minimální provoz vozidel a prostorovou stísnᆰnost 
komunikaაních prostor, není navrhován systém pᆰᘐích tras s výjimkou
jednostranného chodníku v soubᆰhu s páteᖐní komunikací – silnicí III/4113 – s funkcí 
diferenciace pᆰᘐí a automobilové dopravy a dále pᆰᘐí trasy po hrázi Návesního 
rybníka a propojení sportovního areálu do centra obce s funkcí vymezení 
zpevnᆰných ploch a ploch zelenᆰ.

Po správním území obce nevede ០ádná znaაená cyklotrasa. Bᆰ០ná cyklistická 
doprava je vedena po komunikaci III/4113, místních komunikacích a má pouze 
místní charakter.
Nejbli០ᘐí znaაená cyklotrasa ა. 5011 vede ji០nᆰ od katastrálního území Nimpᘐov, pᖐes 
katastr obce Deᘐov, spojující obec Bítov a Vysoაany, kde se napojuje na cyklostezku 
ა. 5007 do obce Uherაice a dále na významnou cyklotrasu ა. 48 Praha-Vídeᒀ. 
Terény jsou vhodné pᖐedevᘐím pro sportovní a turistickou cyklistiku. Pro malou 
intenzitu silniაní dopravy je mo០no cyklistické trati vést po silnicích a síti polních cest. 
Tyto dopravní stavby jsou vyznaაeny na výkresech B2., B3. a B6.
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 d.1.5. hromadná doprava

Veᖐejná autobusová doprava obyvatel je zajiᘐᙐována pouze jako cílová ICOM 
Jihlava. - linka ა. 7907 Moravské Budᆰjovice - Nimpᘐov.
Dostupnost ០elezniაní dopravy - nejbli០ᘐí stanice Dᆰdice na trase ა. 243 ჀD 
Moravské Budᆰjovice – Jemnice.
Letecká doprava není v ᖐeᘐeném území provozována.

d.2. technická infrastruktura

d.2.1. zásobování pitnou vodou

Obyvatelstvo je zásobeno vodou z vlastních studní. Stav je i do budoucna 
dostaაující a perspektivní.

Územní plán navrhuje koncepაnᆰ ᖐeᘐit zásobování vodou v souladu s Plánem 
rozvoje vodovodᛰ a kanalizací kraje Vysoაina (PRVK) – vybudováním místního 
veᖐejného vodovodu s napojením na stávající vodovodní síᙐ obce Nové Syrovice . 
ᖀídícím vodojemem bude vᆰ០ový VDJ Ⴠastohostice 500 m3 (483,2 / 477,6 m.n.m.), 
který je plnᆰný აerpáním z VDJ s აerpací stanicí Ⴠastohostice 2000 m3 (434,7 / 
429,3 m.n.m.) z tᖐebíაské vᆰtve OV Tᖐebíა. 
Realizace vodovodu je uva០ována v závislosti na potᖐebách obce v აasovém 
horizontu po r. 2015.

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

Qp (l/s) Qm  (l/s)                   Qh (l/s)
Obyvatelstvo 0,18 0,25 0,45
obაanská vybavenost 0,01 0,014 0,025
prᛰmyslová výroba 0,1 0,14 0,25
Celkem 0,290 0,404 0,725

max. denní spotᖐeba Qdmax = 34,6 m3/den = 0,4 l/s
max hodinová spotᖐeba  Qhmax = 0,73 l/s
Nejvýᘐe polo០ená zástavba 466 m.n.m.
Nejní០e polo០ená zástavba 455 m.n.m.

Potᖐeba po០ární vody
Pᖐi zpracování dalᘐích stupᒀᛰ PD a konkrétní zástavby je zapotᖐebí provést 
posouzení dle ჀSN 730873 - zásobování po០ární vodou.
Pro po០ární úაely je mo០no vyu០ít dva vodní zdroje pᖐímo v obci a to po០ární nádr០ 
a Návesní rybník.  Jejich velikosti jsou dostateაné.

Nouzové zásobování vodou 
U០itková voda - obec bude zásobena u០itkovou vodou z veᖐejných i soukromých 
studní.
Pitná voda - obec bude zásobena dovozem balené vody. Pro obec je tᖐeba 
dovézt 0,72 m3/d.

ochranné re០imy 
V ᖐeᘐeném území nejsou vyhláᘐená ochranná pásma vodních zdrojᛰ
Ochranná pásma tras TI (vodovod) - Zák. ა. 274/2001 Sb.
do DN 500mm vა.– 1,5m od okraje potrubí na ka០dou stranu
nad DN 500mm – 2,5m od okraje potrubí na ka០dou stranu
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 d.2.2. likvidace odpadních vod

Objekty v obci jsou odkanalizovány do starých septikᛰ a ០ump na vyvá០ení. 
Splaᘐkové vody jsou vᘐak v mnohých pᖐípadech likvidovány vypouᘐtᆰním do 
stávající, vybudované pouze z აásti, kanalizaაní sítᆰ deᘐᙐové kanalizace, která  
pᖐímo vyúsᙐuje do bezejmenného potoka v obci pod hrází Návesního rybníka a dalᘐí 
samostatná vᆰtev do Návesního rybníka.
Povrchová voda je svádᆰna tými០ kanalizaაními vᆰtvemi do Návesního rybníka a 
recipientu potoka, vytékajícího pᖐepadem z výᘐe uvedeného rybníka. 

V ᖐeᘐeném území nejsou produkovány ០ádné prᛰmyslové odpadní vody.

Návrh ᖐeᘐení likvidace odpadních vod :
ÚPO navrhuje v souladu s plánem PRVK vybudování kompletní oddílné stokové sítᆰ
gravitaაní kanalizace, která bude souაástí ᘐirᘐí gravitaაní a tlakové sítᆰ kanalizace 
v trase obcí Dᆰdice – Nimpᘐov – Nové Syrovice + Krnაice – Láz, kde bude 
vybudována ჀOV. Stávající kanalizaაní síᙐ bude vyu០ita jako kanalizace deᘐᙐová.
Pro zajiᘐtᆰní dostateაného mno០ství a zneაiᘐtᆰní odpadní vody bude nutno po 
vybudování kanalizace zruᘐit vᘐechny stávající jímky a septiky a napojit odpady 
pᖐímo do kanalizace. Nová výstavba pak bude pᖐipojována jen kanalizaაními 
pᖐípojkami.
Realizace systému odkanalizování a აiᘐtᆰní splaᘐkových vod je pᖐedpokládána dle 
PRVK po r. 2015

Do doby vybudování centrálního აiᘐtᆰní odpadních vod a kanalizaაní sítᆰ je mo០né 
ponechání systému individuálního აiᘐtᆰní pro jednotlivé nemovitosti,  alternativnᆰ
vyu០ít domovních აistíren odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií აiᘐtᆰní 
odpadních vod, které jsou v souladu s pᖐísluᘐnou legislativou.

V rozvojových lokalitách je pᖐipojení na navr០enou kanalizaაní síᙐ vyznaაeno 
koncepაnᆰ, rozvody kanalizaაní sítᆰ v rozvojových lokalitách budou stanoveny 
podrobnᆰjᘐí dokumentací.

Mno០ství splaᘐkových vod – a zneაiᘐtᆰní
Qm   =   34,6 m3/den   =   0,4 l/s

Základní parametry Jednotky Rok
2015

Poაet obyv. napojených na kanalizaci obyv. 100
Poაet obyv. napojených na ჀOV obyv. 100
Spec. produkce odp. vod obyvatelstva l/(os.den) 150
Produkce odpadních vod m3/den 15
BSK5 kg/den 5,9
NL kg/den 4,3
CHSK kg/den 10,8

ochranné re០imy 
Ochranná pásma tras TI (kanalizace) - Zák. ა. 274/2001 Sb.
do DN 500mm vა.– 1,5m od okraje potrubí na ka០dou stranu
nad DN 500mm – 2,5m od okraje potrubí na ka០dou stranu

Návrh likvidace odpadních vod je vyznaაen ve výkresu B2. Hlavní výkres – b. 
technická infrastruktura.
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 d.2.3. nakládání s odpady

Tuhý domovní odpad je v domácnostech soustᖐeჰován do popelnic, které jsou 
pravidelnᆰ vyvá០eny dle stanovených harmonogramᛰ. V obci jsou umístᆰny na 
stálých místech kontejnery na tᖐídᆰný odpad – plasty, papír a sklo. Jednou roაnᆰ je 
provádᆰn svoz nebezpeაného odpadu.

Odstranᆰní tuhého komunálního odpadu i nebezpeაného odpadu je zajiᘐᙐováno 
mimo ᖐeᘐené území. Oddᆰlený sbᆰr, vაetnᆰ nebezpeაných slo០ek komunálního 
odpadu, je provádᆰn v souladu s platnými vyhláᘐkami obce o odpadech.

V ᖐeᘐeném území se nenachází ០ádná aktivnᆰ vyu០ívaná skládka prᛰmyslového 
odpadu 

Nejsou navrhovány ០ádné nové plochy skládek.

 d.2.4. zásobování plynem

Obec je kompletnᆰ plynofikována - napojením na stᖐedotlaký rozvod plynu 
v Nových Syrovicích.. Zásobovací ᖐad je veden z východní strany od obce Nové 
Syrovice. VTL/STL regulaაní stanice je umístᆰna v Nových Syrovicích.

Potᖐeba plynu 
Pᖐedpoklad 80% plynofikace
BYTOVÝ FOND vა. rekreace  80% x 42+15(rekr.) odbᆰr. =  46 odbᆰr.
skupina A  (vaᖐení)  10% x 46 odb. x 0,7 m3/hod                            3,2    m3/hod
skupina B  (vaᖐení + TUV)  20% x 46 odb. x 1,8 m3/hod                        16,6  m3/hod
skupina C  (vaᖐení + TUV + otop)  70% x 46 odb. x 3,5 m3/hod  112,7m3/hod
CELKEM .........................................    84,6  m3/hod............................125 500 m3/rok

OBჀANSKÁ VYBAVENOST - odhad
OV - návrh (odhad) (MO)                       10 m3/hod                        14 500 m3/rok
CELKEM ..................................................  10 m3/hod .....................     14 500 m3/rok 

PRᛠMYSLOVÁ VÝROBA A ZEM.
Prᛰm.a zem.-návrh (SO+VO)...............  27 m3/hod ..........................    39 000 m3/rok 
CELKEM ............................................... 27 m3/hod .........................     39 000 m3/rok

maximální hodinová potᖐeba plynu  cca  121,6 m3
roაní odbᆰr plynu cca  179 000 m3

ochranné re០imy 
Ochranná pásma tras TI (plynovody) - Zák. ა. 458/2000 Sb. Energetický zákon
STL plynovody mimo zast. území obce – 4,0m od okraje potrubí na ka០dou 
stranu
STL plynovody v zast. území obce – 1,0m od okraje potrubí na ka០dou stranu

Plynofikace ᖐeᘐeného území je vyznaაena ve výkresu B2. Hlavní výkres – b. 
technická infrastruktura.

  d.2.5. zásobování elektrickou energii

ᖀeᘐeným územím prochází venkovní vedení VN 22  kV .

Potᖐebu elektrického pᖐíkonu a dodávky elektᖐiny do území zajiᘐᙐují distribuაní 
zaᖐízení VN na úrovní 22 kV, z odboაky venkovního vedení 22 kV je napájena 1 
sloupová trafostanice, která má dostateაnou rezervu i pro dalᘐí rozvoj bytové 
výstavby, resp. mᛰ០e být rekonstruována. Obec je kompletnᆰ elektrifikována 
nadzemním distribuაním vedením
Pro rozvoj výroby v lokalitᆰ na severním okraji obce bude potᖐeba vybudování nové 
trafostanice posouzena v souvislosti s konkrétní náplní a uva០ovanou spotᖐebou el. 
energie. 
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Název trafostanice Vlastník Druh Výkon trafa

TS 1 Obec Eon BTS -sloup vrchní pᖐívod 400 kVA

CHARAKTER POTᖀEBY EL. ENERGIE (ZA PᖀEDP. KOMPL. PLYNOFIKACE) 
Bytový fond+rekreace …..42+15 b.j.

Kategorie elektrizace Poაet bytových 
jednotek

Max soudobé 
zatí០ení

Sb [kW/b.j.]

Soudobé 
zatí០ení 
celkem

A - bez podílu vaᖐení na 
spotᖐebᆰ

19 1,7 32,3

B- vaᖐení el. Energií 35 2,6 91,0
C1- pᖐímotopné el. 
Vytápᆰní

2 7,0 14,0

C2- akumulaაní el. 
Vytápᆰní

1 14,5 14,5

Celkem 57 151,8

OBჀANSKÁ VYBAVENOST:

Vybavenost
Instalovaný pᖐíkon 

Pi [kW]
Nároაnost

[ß]
Soudobé 
zatí០ení

Pohostinství 20 0,66 13,2
Prodej smíᘐeného zbo០í 15 0.66 9,9
Obecní úᖐad, KD 35 0,66 23,1
Veᖐejné osvᆰtlení 12 1,0 12
Návrhové plochy 50 0,6 30
Celkem 132 88,2

Prᛰmysl a zemᆰdᆰlství

Vybavenost
Instalovaný pᖐíkon 

Pi [kW]
Nároაnost

[ß]
Soudobé 
zatí០ení

Prᛰmyslová výroba 60 0,66 39,6
Zemᆰdᆰlská výroba 0 0,66 0
Celkem 60 39,6

Celkem 279,6

Ochranná pásma elektrizaაní soustavy v ᖐeᘐením území jsou

dle zákona ა. 458/2000 Sb. Energetický zákon § 46

nadzemní vedení  - napᆰtí nad 1 kV do 35 kV vაetnᆰ
( od krajního vodiაe vedení na obᆰ jeho strany)

- pro vodiაe bez izolace 7 m

podzemní vedení elektrizaაní soustavy do 110 kV vაetnᆰ
(po obou stanách krajního kabelu 1 m

u sto០árových elektrických stanic s pᖐevodem napᆰtí z úrovnᆰ
nad 1 kV a menᘐí ne០ 52 kV na úroveᒀ nízkého napᆰtí 7 m
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  d.2.6. radiokomunikace, telekomunikace

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

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

• Dálkové kabely
V katastru obcí se nenachází dálkové kabely. 

• Telefonní rozvody
V obci je provedena telefonní síᙐ formou závᆰsné kabelové sítᆰ. S dalᘐím 
rozvojem obytné zástavby bude provedena v nových lokalitách kabelizace 
vedení.
Telefónica O2 má v obci v prostoru návsi umístᆰnou telefonní veᖐejnou stanici.

d.3. obაanské vybavení

Kapacita a skladba zaᖐízení a staveb obაanské vybavenosti odpovídá velikosti a funkci 
obce ve struktuᖐe osídlení. V území jsou provozovány slu០by obაanského vybavení místního 
významu, za vyᘐᘐí obაanskou vybaveností obyvatelé do okolních obcí. V souაasné dobᆰ
jsou plochy pro obაanskou vybavenost dostaაující a návrh nepᖐedpokládá jejich 
rozᘐiᖐování.

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

Pro slu០by obაanského vybavení, které by svým charakterem ruᘐily prostᖐedí obytné zóny,
jsou vymezeny rozvojové plochy výroby a skladování

d.3.1. veᖐejnᆰ prospᆰᘐná zaᖐízení obაanského vybavení

ᘐkolská
nejsou
kulturní
kulturní prostory - spoleაenské místnosti v obecním úᖐadᆰ vhodné pro poᖐádání 
rᛰzných spoleაenských akcí
zdravotnická
nejsou
sociální
nejsou
sportovní
areál letního koupaliᘐtᆰ
sportovní hᖐiᘐtᆰ v prostoru návsi
správní
Obecní úᖐad Nimpᘐov

d.3.2. tr០ní zaᖐízení obაanského vybavení

maloobchodní
prodejna smíᘐeného zbo០í 
stravování, ubytování
nejsou
slu០by a podnikání
autoopravárenství
slu០by ០ivnostenského charakteru
výroba
není
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d.4. veᖐejné prostranství

Veᖐejná prostranství jsou významným a nepostradatelným urbanistickým prvkem veᖐejné 
infrastruktury sídel. Mají význam spoleაenský, historicko-kulturní a bezpeაnostní. Jsou 
centrálním informaაním prostorem, pᖐispívají k soudr០nosti obyvatelstva. Slou០í ke kumulaci 
spoleაenského ០ivota sídel, shroma០ჰování obyvatel za rᛰznými úაely – spoleაenskými, 
politickými, informaაními, bezpeაnostními, kulturními, relexaაními. Dávají sídlᛰm osobitý 
charakter, identitu místa.

d.4.1. veᖐejné prostranství – náves – Pv
Územním plánem nejsou navrhovány nové plochy tohoto typu, proto០e navr០ené 
rozvojové plochy bydlení nedosahují takových velikostí, aby bylo nezbytnᆰ nutné 
územním plánem tyto plochy uvnitᖐ obytných zón vymezovat.

 Návesní prostor Pv

 d.4.2. veᖐejné prostranství – veᖐejná zeleᒀ - Pz
Územním plánem jsou vymezeny a navr០eny plochy veᖐejných prostranství –  veᖐejná 
zeleᒀ. Jedná se o veᖐejné pᖐístupné plochy zelenᆰ parkové úpravy. Tyto plochy 
zlepᘐí ០ivotní prostᖐedí v zastavᆰném území.  Mohou slou០it také k umísᙐování malých 
dᆰtských hᖐiᘐᙐ.
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e) KONCEPCE USPOᖀÁDÁNÍ KRAJINY
výkres B2. Hlavní výkres - a. urbanistická koncepce, uspoᖐádání krajiny, veᖐejná infrastruktura
výkres B4. Koordinaაní výkres
výkres B6. Pᖐedpokládané zábory pᛰdního fondu

e.1. uspoᖐádání krajiny

ᖀeᘐené území má 100% podíl zemᆰdᆰlských pᛰd, zejména pᛰdy orné a zcela chybᆰjící  
plochy lesní zelenᆰ, která se nachází v bezprostᖐední blízkosti hranic k.ú.

Územní plán proto navrhuje opatᖐení, jejich០ realizací dojde ke zvýᘐení podílu zelenᆰ v území 
a tím ke zlepᘐení prostupnosti a retence krajiny a také ke zlepᘐení ០ivotního prostᖐedí území.

rozloha a zastoupení pᛰd a ploch (údaje uvedeny v hektarech, zdroj ჀÚZK)

Územnᆰ technické jednotky                          rozloha  
Rozloha katastrálního území     Nimpᘐov         98 ha        

Z toho ……………… zemᆰdᆰlská pᛰda ……….    89 ha
 Z toho……….. orná pᛰda………………..    79 ha

 Zahrady…………………..     4 ha
 Louky………………………     7 ha

  Pastviny …………………..    2 ha
Lesní pᛰda……………………………………………   0 ha
Vodní plochy…………………………………………    2 ha
Zastavᆰné plochy……………………………………    2 ha
Ostatní plochy ………………………………………     5 ha

Územním plánem jsou koncepაnᆰ navrhovány zábory zemᆰdᆰlské pᛰdy. Plochy 
urაené k zastavᆰní jsou navrhovány jako pᖐilehlé k zastavᆰnému území, nezasahují 
do volné zemᆰdᆰlské krajiny.

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

Jako veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení v krajinᆰ jsou navr០ena zatravnᆰní nᆰkterých 
pozemkᛰ orné pᛰdy nebo jejich აásti z dᛰvodu eliminace ploᘐné vodní eroze.
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 e.1.2. lesní pᛰda – pozemky urაené k plnᆰní funkce lesa

Lesní pᛰda se v ᖐeᘐeném území nevyskytuje a není ÚP navrhována.

 e.1.3. vodní toky a plochy

Po severním okraji katastru obce protéká Syrovický potok bez postranních pᖐítokᛰ, 
stᖐedem k.ú. ze západní strany pᖐitéká bezejmenný potok, který zásobuje po០ární 
nádr០ (letní koupaliᘐtᆰ) a dále Návesní rybník ve stᖐedu obce. Za stavidlem rybníka 
protéká potok stᖐedem obce smᆰrem k Novým Syrovicím. Potoky protékají 
pᖐirozenými koryty bez reg. zásahᛰ.
ÚP navrhuje v prostoru západnᆰ od letního koupaliᘐtᆰ v lokalitᆰ ័líbky realizaci 
ochranné hráze suchého poldru s cílem eliminovat prᛰtoky pᖐívalových deᘐᙐᛰ a 
pᛰdní plachy do Návesního rybníka.  
Pro vᘐechny vodní plochy a nádr០e je nutno vypracovat manipulaაní ᖐády, 
zachovat stávající funkci nádr០í a nezasahovat do zatravnᆰných ploch v prostoru 
navr០eného suchého poldru západnᆰ od obce.

Ochranná pásma pro umisᙐování staveb v blízkosti vodních tokᛰ, rybníkᛰ a jezer ( dle 
zák. ჀNR ა.114/1992 Sb. O ochranᆰ pᖐírody a krajiny):
- vzdálenost od katastrální hranice rybníkᛰ a jezer 50m
- vzdálenost od bᖐehové აáry vodních tokᛰ  6m

 e.1.4. ochranné re០imy krajiny

• velkoploᘐná chránᆰná území – v ᖐeᘐeném území nejsou vyhláᘐena

• maloploᘐná chránᆰná území – v ᖐeᘐeném území nejsou vyhláᘐena

• vyhláᘐený VKP – v ᖐeᘐeném území se nenachází ០ádný vyhláᘐený VKP

• hodnotná pᖐírodní území – v ᖐeᘐeném území nejsou vyhláᘐena

• ÚSES – ᖐeᘐeným územím neprochází ០ádný biokoridor a nenachází se ០ádné 
biocentrum

• památné stromy – v ᖐeᘐeném území se nenachází ០ádný památný strom

• PHO – nejsou vyhláᘐena

• chránᆰné lo០iskové území – nejsou vyhláᘐena

e.2. vymezení ploch krajiny

Vymezení ploch krajiny vychází z veᖐejnoprávního projednání US jako konceptu ᖐeᘐení
Územního plánu obce Nimpᘐov a pokynᛰ poᖐizovatele obsa០ených v Souborném stanovisku. 
Dále jsou plochy krajiny vymezeny v souladu s vyhláᘐkou ა. 501/2006, o obecných 
po០adavcích na vyu០ívání území.

Vymezení plochy krajiny jsou vyznaაeny ve výkresu B2. Hlavní výkres – a. urbanistická 
koncepce, uspoᖐádání krajiny, veᖐejná infrastruktura.

Plochy krajiny jsou nezastavitelné, krajina je chápána jako nezastavᆰné území.

Plochami krajiny jsou:

Ns

O

PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ

PLOCHY ZEMᆠDᆠLSKÉ - ORNÁ PᛠDA
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e.3. územní systém ekologické stability (ÚSES)

e.3.1. vymezení ploch ÚSES

Pro území Nimpᘐova je zpracován generel územního systému ekologické stability 
(Landservis 1998). V ᖐeᘐeném k.ú. se nenachází ០ádné prvky nadregionálního a 
regionálního systému ÚSES. Soustava prvkᛰ lokálního ÚSES v ᖐeᘐeném území není 
rozsáhlá – pouze jednotlivé prvky. Na k.ú. obce se nenachází ០ádný evidovaný 
významný krajinný prvek ani chránᆰná krajinná oblast. 

ა. název k.ú. funkაní typ
1 IP Nimpᘐov funkაní IP
2 IP Nimpᘐov nefunkაní IP

Územnᆰ se dle zákresu ve výkresu B4. Koordinaაní výkres vymezují prvky ÚSES jako 
interakაní prvky – liniová zeleᒀ

pᖐehledné schéma vymezených ploch územního systému ekologické stability

 e.3.2. interakაní prvky ÚSES

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

Interakაní prvky navr០ené a k doplnᆰní jsou vyznaაeny zejména podél stávajících a 
zaniklých cest a mezi nebo na blocích orných pᛰd v místᆰ stávajících a zaniklých 
hranic pozemkᛰ. Realizace a doplnᆰní interakაních prvkᛰ je mo០né zatravnᆰním a 
výsadbou stromové zelenᆰ.

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

Prví fází opatᖐení na orné pᛰdᆰ je pásové trvalé zatravnᆰní pozemkᛰ v rozsahu 
vyznaაených ploch  Po vyაerpání obvykle nadmᆰrné zásoby ០ivin v dᖐíve 
pᖐehnojovaných pozemcích a zároveᒀ v závislosti na ᖐeᘐení komplexních 
pozemkových úprav, tj. vzniku nových nebo obnovených majetkoprávních hranic 
pozemkᛰ, polních cest, prvkᛰ protierozní ochrany ploch apod., je mo០né v úpravách 
pokraაovat výsadbami liniové zelenᆰ, druhovᆰ, výᘐkovᆰ a vᆰkovᆰ diferencované.
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e.4. prostupnost krajiny

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

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

 e.5. protierozní opatᖐení

V ᖐeᘐeném území díky morfologii terénu nevznikají výrazné problémy s ploᘐnou vodní erozí. 
Morfologii terénu s pᖐevahou zemᆰdᆰlsky obdᆰlávané pᛰdy dᆰlí údolnice bezejmenného a 
Strofického potoka. Celé ᖐeᘐené území patᖐí do klimatického regionu 5 – mírnᆰ teplý, mírnᆰ
vlhký. 

Lokálnᆰ se projevují negativní úაinky ploᘐné vodní eroze v západní აásti území. Ploᘐná vodní 
eroze ohro០uje stavby v zastavᆰném území pᖐívalem povrchových vod proudících z blokᛰ
orných pᛰd . Na problematických plochách je proto navr០eno ploᘐné zatravnᆰní orné pᛰdy 
– jednak jako protierozní opatᖐení, jednak jako opatᖐení zvyᘐujících podíl zelených ploch 
v katastrálním území, které jich mají nedostatek.

Protierozní opatᖐení v ᖐeᘐeném území jsou vyznaაena ve výkresu B2a, B3 a B6. 

 e.6. ochrana pᖐed povodnᆰmi

V ᖐeᘐeném území nejsou vyhláᘐena záplavová území.

Návrhem ÚP je ᖐeᘐeno na západním okraji zastavᆰného území obce protipovodᒀové 
opatᖐení  – suchý poldr – hráz s retenაním prostorem záplavových vod. Retenაní prostor je 
v souაasné dobᆰ na pozemcích trvalého travního porostu, po provedených terénních 
úpravách bude znovu zatravnᆰn. 

Vodní tok Strofického potoka bude souაástí ÚSES – s doprovodnou liniovou zelení (interakაní 
prvek). Pᖐípadné záplavové vody se mohou rozlévat do volné krajiny a neohro០ují zastavᆰná 
území ani nevytváᖐejí nebezpeაí záplavových vln. Do pᖐirozené pᖐírodní rovnováhy nebude 
zasahováno umᆰlými protipovodᒀovými stavbami. Protipovodᒀová opatᖐení je proto ០ádoucí 
realizovat formou údr០by toku, formou kontroly nebezpeაných míst (lávky, mostky, 
propustky), formou pravidelného odklízení naplavenin a formou vაasného varování 
obyvatelstva v souladu s povodᒀovým plánem obce. 

 e.7. rekreace

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

 e.8. dobývání nerostᛰ

V ᖐeᘐeném území nejsou evidovány lo០iskové zdroje nerostᛰ
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BrBr

f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYU័ITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPᛠSOBEM VYU័ITÍ
výkres B2. Hlavní výkres – a. urbanistická koncepce, uspoᖐádání krajiny, veᖐejná infrastruktura

Plochy rozdílným zpᛰsobem vyu០ití jsou rozdᆰleny na plochy zastavitelné a plochy krajiny.

Plochy zastavitelné jsou plochy zastavᆰné a k zastavᆰní urაené. Plochy krajiny jsou plochy 
nezastavᆰného území, které nejsou urაené k zastavᆰní. Plochy krajiny jsou plochy nezastavitelné, 
pokud není územním plánem stanoveno jinak.

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

f.1. PLOCHY ZASTAVITELNÉ

f.1.1. PLOCHY BYDLENÍ – RODINNÉ DOMY / Br
§ 4 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy a plochy zmᆰn: Br, Br1, Br2, Br3a, Br3b, Br4, Br5, Br6, Br7

Hlavní vyu០ití: 
Plochy pro bydlení, pro umísᙐování staveb souvisejících s funkcí bydlení a funkcí 
rodinné rekreace. Bydlení venkovského typu – stavby pro bydlení se zázemím pro 
chov hospodáᖐských zvíᖐat a maloploᘐné obhospodaᖐování zemᆰdᆰlských pᛰd.

Pᖐípustné vyu០ití:
- rodinné domy
- stavby pro rodinou rekreaci
- stávající venkovské chalupy a zemᆰdᆰlské usedlosti se zázemím pro chov 

hospodáᖐských zvíᖐat a maloploᘐného obhospodaᖐování zemᆰdᆰlských pᛰd
- související obაanské vybavení, které nesni០uje kvalitu prostᖐedí a pohodu 

bydlení ve vymezené ploᘐe a je sluაitelné s bydlením a slou០í zejména 
obyvatelᛰm ve vymezené ploᘐe

- penziony do poაtu 12 lᛰ០ek
- doplᒀkové stavby na pozemcích staveb hlavních, napᖐ. gará០e, pᖐístᖐeᘐky pro 

auta, bazény, zimní zahrady, skleníky, stavby pro chovatelství, kᛰlny
- ploty do výᘐky 1,8 m
- související dopravní a technická infrastruktura
- veᖐejná prostranství

Nepᖐípustné vyu០ití:
- bytové domy
- ostatní ubytovací zaᖐízení – zejména ubytovny, kempy a skupiny chat enbo 

bungalovᛰ
- stavby obაanského vybavení o výmᆰᖐe vᆰtᘐí ne០ 200 m2

- stavby pro výrobu a skladování
- ostatní zemᆰdᆰlské stavby 
- nové stavby autoopraven, autoservisᛰ a აerpacích stanic pohonných hmot
- stavby se zvýᘐenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostᖐedí

Podmínky prostorového uspoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nejvýᘐe dvᆰ nadzemní podla០í vაetnᆰ podkroví
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – koeficient zastavᆰní, tj. pomᆰr plochy zastavᆰné 

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

Pv

  f.1.2. PLOCHY REKREACE – SPORTOVNᆠ REKREAჀNÍ AREÁLY / Rs
§ 5 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy  Rs

Hlavní vyu០ití: 
Plochy pro rekreaci a relaxaci obyvatel.

Pᖐípustné vyu០ití:
- sportovnᆰ rekreaაní areály, cviაiᘐtᆰ
- koupaliᘐtᆰ, hᖐiᘐtᆰ, sportoviᘐtᆰ, rekreaაní louky
- související obაanské vybavení
- ploty do výᘐky 1,8 m
- související dopravní a technická infrastruktura
- veᖐejná prostranství

Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby obაanského vybavení o výmᆰᖐe vᆰtᘐí ne០ 1000 m2

- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- stavby autoopraven, autoservisᛰ a აerpacích stanic pohonných hmot
- stavby se zvýᘐenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostᖐedí

Podmínky prostorového uspoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nejvýᘐe dvᆰ nadzemní podla០í a podkroví
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – koeficient zastavᆰní, tj. pomᆰr plochy zastavᆰné 

budovami k celé ploᘐe, bude maximálnᆰ 0,15; koeficient zelenᆰ, tj. pomᆰr 
plochy nezastavᆰné a nezpevnᆰné k celé ploᘐe, bude minimálnᆰ 0,6.

 f.1.3. PLOCHY VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – NÁVESNÍ PROSTOR / Pv
§ 7 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy Pv

Hlavní vyu០ití: 
Pozemky veᖐejných prostranství – dle § 34 zákona ა. 128/2000 Sb., o obcích –
pᖐevá០nᆰ pro shroma០ჰování.

Pᖐípustné vyu០ití:
- plochy veᖐejných prostranství
- plochy pro relaxaci obyvatel, zeleᒀ
- veᖐejnᆰ pᖐístupné pᖐístᖐeᘐky
- obაanské vybavení sluაitelné s úაelem veᖐejných prostranství
- související dopravní a technická infrastruktura

Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby ubytovacích zaᖐízení
- stavby obაanského vybavení 
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- stavby autoopraven, autoservisᛰ a აerpacích stanic pohonných hmot
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Podmínky prostorového uspoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nejvýᘐe jedno nadzemní podla០í do výᘐky 4 m
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – koeficient zastavᆰní a koeficient zelenᆰ se nestanovuje

  f.1.4. PLOCHY VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VEᖀEJNÁ ZELEᑰ / Pz
§ 7 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

Stávající plochy a plochy zmᆰn Pz1, Pz2 

Hlavní vyu០ití: 
Pozemky veᖐejných prostranství – dle § 34 zákona ა. 128/2000 Sb., o obcích –
pᖐevá០nᆰ pro relaxaci.

Pᖐípustné vyu០ití:
- plochy veᖐejných prostranství
- plochy pro relaxaci obyvatel, veᖐejná zeleᒀ
- veᖐejnᆰ pᖐístupné pᖐístᖐeᘐky
- hᖐiᘐtᆰ
- související dopravní a technická infrastruktura
- tyto plochy jsou ve smyslu zákona ა. 114/92 Sb., o ochranᆰ pᖐírody a krajiny, 

v platném znᆰní, urაeny k náhradní výsadbᆰ

Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby ubytovacích zaᖐízení
- ostatní stavby obაanského vybavení, sportoviᘐtᆰ
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- stavby autoopraven, autoservisᛰ a აerpacích stanic pohonných hmot

Podmínky prostorového uspoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nejvýᘐe jedno nadzemní podla០í do výᘐky 4 m
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – koeficient zastavᆰní se nestanovuje; koeficient zelenᆰ, 

tj. pomᆰr plochy nezastavᆰné a nezpevnᆰné k celé ploᘐe, bude minimálnᆰ 0,8

 f.1.5. PLOCHY SMÍᘀENÉ OBYTNÉ / Bs
§ 8 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy  Bs

Hlavní vyu០ití: 
Plochy pro umísᙐování staveb obაanského vybavení.

Pᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení, rodinnou rekreaci
- stavby a zaᖐízení obაanského vybavení
- integrované bydlení v objektech obაanského vybavení
- stavby ubytovacích zaᖐízení – hotel, motel, penzion
- související dopravní a technická infrastruktura
- veᖐejná prostranství
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Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- stavby autoopraven, autoservisᛰ a აerpacích stanic pohonných hmot
- stavby se zvýᘐenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostᖐedí

Podmínky prostorového uspoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nejvýᘐe 3 nadzemní podla០í vაetnᆰ podkroví
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – koeficient zastavᆰní, tj. pomᆰr plochy zastavᆰné 

budovami k celé ploᘐe, bude maximálnᆰ 1,0; koeficient zelenᆰ se nestanovuje

 f.1.6. PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNICE / Ds
§ 9 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy  Ds

stávající koridory

Hlavní vyu០ití: 
- pozemní komunikace.

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

opᆰrné zdi, mosty, doprovodná a izolaაní zeleᒀ
- stavby a zaᖐízení související s provozem na pozemních komunikacích
- stavby a zaᖐízení související s kᖐí០ením dopravní a technické infrastruktury
- pᖐístᖐeᘐky slou០ící veᖐejné dopravᆰ

Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby obაanského vybavení
- autoopravny, autoservisy a აerpací stanice pohonných hmot
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- ostatní stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury
- veᖐejná prostranství

Podmínky prostorového uspoᖐádání.
- výᘐková regulace zástavby – nestanovuje se
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – nestanovuje se
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 f.1.7. PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – MÍSTNÍ, ÚჀELOVÉ  
KOMUNIKACE, MANIPULAჀNÍ PLOCHY / Dk, Du

§ 9 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy a plochy zmᆰn: Dk, Dk1, Dk2, Dk3, Dk4
 Du, Du1, Du2, Du3, Du4, Du5

Stávající koridory a koridory zmᆰn

Hlavní vyu០ití: 
-  Pozemní komunikace, úაelové komunikace, manipulaაní plochy, parkovací 

plochy, chodníky.

Pᖐípustné vyu០ití:
- pozemky místních pozemních komunikací a cest, manipulaაních a parkovacích 

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

parkovacích plocha a chodníkᛰ – napᖐ. náspy, záᖐezy, opᆰrné zdi, mosty, 
doprovodná a izolaაní zeleᒀ

- stavby a zaᖐízení související s provozem na pozemních komunikacích
- stavby a zaᖐízení slou០ící k provozu parkovacích ploch
- stavby a zaᖐízení související s kᖐí០ením dopravní a technické infrastruktury
- pᖐístᖐeᘐky slou០ící veᖐejné dopravᆰ
- veᖐejná prostranství

Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby obაanského vybavení
- autoopravny, autoservisy a აerpací stanice pohonných hmot
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- ostatní stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury

Podmínky prostorového uspoᖐádání.
- výᘐková regulace zástavby – nestanovuje se
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – nestanovuje se

 f.1.8. PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – CHODNÍK / Dch
§ 9 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

Koridory a plochy zmᆰn:  Dch1, Dch2, Dch3

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

doprovodná a izolaაní zeleᒀ
- související stavby technické infrastruktury
- stavby a zaᖐízení související s kᖐí០ením dopravní a technické infrastruktury
- pᖐístᖐeᘐky slou០ící veᖐejné dopravᆰ
- veᖐejná prostranství

Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby obაanského vybavení
- autoopravny, autoservisy a აerpací stanice pohonných hmot
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- ostatní stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury

Podmínky prostorového uspoᖐádání.
- výᘐková regulace zástavby – nestanovuje se
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – nestanovuje se

 f.1.9. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY / Tv
§ 10 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy : Tv

Hlavní vyu០ítí: 
-  Technické vybavení území.

Pᖐípustné vyu០ití:
- stavby a zaᖐízení technické infrastruktury
- oplocení
- související dopravní infrastruktura

Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby obაanského vybavení
- autoopravny, autoservisy a აerpací stanice pohonných hmot
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- veᖐejná prostranství

Podmínky prostorového uspoᖐádání.
- výᘐková regulace zástavby – nestanovuje se
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – nestanovuje se
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 f.1.10. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ / Vs
§ 11 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

Stávající plochy a plochy zmᆰn: Vs1 

Hlavní vyu០ití: 
Plochy pro výrobu, slu០by a skladování.

Pᖐípustné vyu០ití:
- stavby a zaᖐízení pro výrobu a skladování, tj. stavby urაené pro prᛰmyslovou, 

ᖐemeslnou a jinou výrobu, slu០by mající charakter výroby a dále pro skladování 
výrobkᛰ, hmot a materiálᛰ

- stavby autoopraven, autoservisᛰ a აerpacích stanic pohonných hmot
- související stavby obაanského vybavení, napᖐ. administrativa, podnikový 

obchodní prodej
- stavby pro obchod, napᖐ. velkoprodejny, nákupní stᖐediska
- ubytovna, integrovaný byt správce
- oplocení areálu
- související dopravní a technická infrastruktura

Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- ostatní ubytovací zaᖐízení
- ostatní stavby obაanského vybavení
- zemᆰdᆰlské stavby
- veᖐejná prostranství

Podmínky prostorového uspoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nejvýᘐe dvᆰ nadzemní podla០í do celkové výᘐky 10 

m
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – koeficient zastavᆰní, tj. pomᆰr plochy zastavᆰné 

budovami k celé ploᘐe, bude maximálnᆰ 0,4; koeficient zelenᆰ, tj. pomᆰr plochy 
nezastavᆰné a nezpevnᆰné k ploᘐe pozemku jednoho vlastníka v této ploᘐe, 
bude minimálnᆰ 0,2.

 f.1.11. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁᖀSKÉ
§ 13 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy a plochy zmᆰn W, W1

Hlavní vyu០ití: 
-  Vodní toky a plochy stávající
-  Vodohospodáᖐské stavby – protipovodᒀová hráz (W1)
Pᖐípustné vyu០ití:
- pozemky koryt vodních tokᛰ stávajících
- pozemky pro vodohospodáᖐské stavby – protipovodᒀová hráz
- stavby, zaᖐízení a opatᖐení slou០ící k obsluze vodních tokᛰ, vodohospodáᖐské 

stavby, protipovodᒀové stavby a opatᖐení
- stavby a zaᖐízení související s kᖐí០ením dopravní a technické infrastruktury



ÚZEMNÍ PLÁN NIMPᘀOV    

DISprojekt s.r.o., Tᖐebíა  07/2007 39

O

Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby obაanského vybavení
- autoopravny, autoservisy a აerpací stanice pohonných hmot
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- ostatní stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury
- veᖐejná prostranství

Podmínky prostorového upoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nestanovuje se
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – nestanovuje se

 f.2. PLOCHY KRAJINY A PLOCHY  NEZASTAVITELNÉ

 f.2.1. PLOCHY ZEMᆠDᆠLSKÉ – ORNÁ PᛠDA
§ 14 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy O

Hlavní vyu០ití: 
-  Zemᆰdᆰlské vyu០ití pozemkᛰ.

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

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

se zemᆰdᆰlskou pᛰdou
- pozemky související dopravní infrastruktury
- trasy vedení technické infrastruktury

Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby obაanského vybavení
- autoopravny, autoservisy a აerpací stanice pohonných hmot
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- ostatní stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury
- veᖐejná prostranství

Podmínky prostorového upoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nestanovuje se
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – nestanovuje se
- zatravnᆰní a zalesnᆰní tᆰchto pozemkᛰ je mo០né pouze se souhlasem orgánu 

ochrany ZPF
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 f.2.2. PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENᆠ – zeleᒀ soukromá a vyhrazená

stávající plochy Zs

Hlavní vyu០ití: 
-  Zemᆰdᆰlské vyu០ití pozemkᛰ - zahrady.

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

zemᆰdᆰlskou pᛰdou
- pozemky související dopravní infrastruktury
- trasy vedení technické infrastruktury
- veᖐejná prostranství – veᖐejná zeleᒀ

Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby obაanského vybavení
- autoopravny, autoservisy a აerpací stanice pohonných hmot
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- ostatní stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury

Podmínky prostorového upoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nestanovuje se
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – nestanovuje se

 f.2.3. PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ
§ 17 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

stávající plochy a plochy zmᆰn: Ns
 E1,E2 – protierozní opatᖐení

T1 – zeleᒀ ochranná a izolaაní
P1 – protipovodᒀová opatᖐení
U1 – U8 – zalo០ení prvkᛰ ÚSES

Hlavní vyu០ití: 
-  Zemᆰdᆰlské vyu០ití pozemkᛰ, retence krajiny, protierozní opatᖐení, plochy  

ekologické stability území, zeleᒀ ochranná a izolaაní, zeleᒀ

Pᖐípustné vyu០ití:
- pozemky zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu – zahrady, ovocné sady a trvalé travní 

porosty
- pozemky pᖐirozených a pᖐírodᆰ blízkých ekosystémᛰ
- stavby, zaᖐízení a opatᖐení související s hospodaᖐením se zemᆰdᆰlskou pᛰdou a 

retencí krajiny

Ns

Ns

Ns

Ns

T

E

P
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- pozemky související dopravní a technické infrastruktury
- trasy vedení technické infrastruktury

Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby obაanského vybavení
- autoopravny, autoservisy a აerpací stanice pohonných hmot
- stavby pro výrobu a skladování
- ostatní zemᆰdᆰlské stavby
- ostatní stavby a zaᖐízení technické a dopravní infrastruktury
- veᖐejná prostranství

Podmínky prostorového upoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – max. 1.NP do 5m výᘐky
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – nestanovuje se
- tyto plochy jsou ve smyslu zákona ა. 114/92 Sb, o ochranᆰ pᖐírody a krajiny, 

v platné znᆰní, urაeny k náhradní výsadbᆰ
- zalesnᆰní na pozemcích zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu je mo០né pouze se 

souhlasem orgánu ochrany ZPF

 
g) VYMEZENÍ VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÝCH STAVEB, VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÝCH OPATᖀENÍ, 
STAVEB A OPATᖀENÍ K ZAJIᘀᙀOVÁNÍ OBRANY A BEZPEჀNOSTI STÁTU A PLOCHY PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKᛠM A STAVBÁM OMEZIT (pᖐedkupní právo) 
NEBO VYVLASTNIT (§101 a 170 zák. ა. 183/2006 Sb)
výkres B3. Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby, opatᖐení, asanace
výkres B2. Hlavní výkres – a. urbanistická koncepce, uspoᖐádání krajiny, veᖐejná infrastruktura

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

g.1. veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby

Vymezují se následující veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby dopravní a technické infrastruktury, pro 
které lze práva k pozemkᛰm a stavbám vyvlastnit. Ⴠíselné a indexové znaაení je dle výkresu 
B3. Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby, opatᖐení, asanace:

1. Dk1 - stavba místní komunikace , max. ᘐ. dopravní plochy 6,5 m
místní komunikace slou០ící obsluze navr០ených obytných ploch – v ploᘐe souაasnᆰ  
nezpevnᆰné polní cesty

2. Dk2 - stavba místní komunikace , max. ᘐ. dopravní plochy 6,5 m
místní komunikace slou០ící obsluze navr០ených obytných ploch – v ploᘐe souაasnᆰ  
nezpevnᆰné polní cesty, zasahuje do okolních pozemkᛰ

3. Dk3 - stavba místní komunikace, max. ᘐ. dopravní plochy 6,5 m
místní komunikace slou០ící obsluze navr០ených obytných ploch

4. Dk4 - stavba místní komunikace, max. ᘐ. dopravní plochy 6,5 m
místní komunikace slou០ící obsluze navr០ených obytných ploch – v ploᘐe souაasnᆰ  
nezpevnᆰné polní cesty, zasahuje do okolních pozemkᛰ
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5. Du1 - stavba úაelové komunikace, max. ᘐ. dopravní plochy 4,5 m
úაelová komunikace slou០ící obsluze zemᆰdᆰlsky vyu០ívaných pozemkᛰ a propojující 
Nimpᘐov s Novými Syrovicemi mimo hlavní cestní síᙐ – v trase souაasné nezpevnᆰné 
polní cesty

6. Du2 - stavba úაelové komunikace, max. ᘐ. dopravní plochy 4,5 m
úაelová komunikace slou០ící obsluze zemᆰdᆰlsky vyu០ívaných pozemkᛰ

7. Du3 - stavba úაelové komunikace, max. ᘐ. dopravní plochy 4,5 m
úაelová komunikace slou០ící obsluze zemᆰdᆰlsky vyu០ívaných pozemkᛰ

8. Du4 - stavba úაelové komunikace, max. ᘐ. dopravní plochy 4,5 m
úაelová komunikace slou០ící obsluze zemᆰdᆰlsky vyu០ívaných pozemkᛰ

9. Du5 - stavba úაelové komunikace, max. ᘐ. dopravní plochy 4,5 m
úაelová komunikace slou០ící obsluze zemᆰdᆰlsky vyu០ívaných pozemkᛰ

10. Dch1 - stavba chodníku, max. ᘐ. dopravní plochy 2 m 

11. Dch2 - stavba chodníku, max. ᘐ. dopravní plochy 2 m 

12. Dch3 - stavba chodníku, max. ᘐ. dopravní plochy 2 m 

13. stavba kanalizace deᘐᙐové
stavba kanalizace je koncepაnᆰ vymezena jako jedna veᖐejnᆰ prospᆰᘐná stavba 
vzhledem k tomu, ០e bude muset dojít ke stavebním úpravám, výmᆰnᆰ a pᖐípadnᆰ
zmᆰnᆰ trasování kanalizaაních stok v celém systému kanalizace;

14. stavba kanalizace splaᘐkové
stavba kanalizace je koncepაnᆰ vymezena jako jedna veᖐejnᆰ prospᆰᘐná stavba vა. 
Kanalizaაního ᖐadu z obce Dᆰdice, který prochází severní აástí ᖐeᘐeného území.

15. stavba vodovodního ᖐadu
stavba vodovodního ᖐadu zcela mᆰní systém zásobování obce pitnou vodou 
z individuální zdrojᛰ (studny) na centrální z VDJ Ⴠastohostice. Hlavní páteᖐní ᖐad je 
souაasnᆰ po jeho prodlou០ení zásobovacím ᖐadem pro obec Dᆰdice.  

16. stavby plynovodu STL 
stavby hlavních ᖐadᛰ, které budou zásobovat plynem novᆰ navr០ené rozvojové 
lokality

17. stavba hráze suchého poldru –protipovodᒀové opatᖐení

g.2. veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení

Nejsou vymezeny

 g.3. plochy pro asanaci

Nejsou vymezeny
 

h) VYMEZENÍ VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÝCH STAVEB, VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÝCH OPATᖀENÍ  A 
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKᛠM A STAVBÁM POUZE OMEZIT 
(pᖐedkupní právo) (§101 zák. ა. 183/2006 Sb)
výkres B3. Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby, opatᖐení, asanace
výkres B2. Hlavní výkres – a. urbanistická koncepce, uspoᖐádání krajiny, veᖐejná infrastruktura

 h.1. veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby

nejsou vymezeny
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 h.2. veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení

Vymezují se následující veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení (VPO), která zvyᘐují retenაní schopnosti 
území a slou០í k zalo០ení prvkᛰ územního systému ekologické stability (ÚSES), a pro která lze 
práva k pozemkᛰm a stavbám omezit. Ⴠíselné a indexové znaაení dle výkresu B3. Veᖐejnᆰ
prospᆰᘐné stavby, opatᖐení, asanace:

18. Pz1 – veᖐejné prostranství – veᖐejná zeleᒀ

19. Pz2 – veᖐejné prostranství – veᖐejná zeleᒀ

20. U1 – U8 – zalo០ení interakაního prvku ÚSES – liniová zeleᒀ

21. P1 – terénní úpravy a zatravnᆰní retenაní plochy suchého poldru

22. E1, E2 - protierozní opatᖐení

 h.3. plochy pro asanaci

nejsou vymezeny

i) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORᛠ ÚZEMNÍCH REZERV
výkres B2. Hlavní výkres – a. urbanistická koncepce, uspoᖐádání krajiny, veᖐejná infrastruktura

V ᖐeᘐeném území nejsou územním plánem vymezeny plochy územních rezerv.
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A2. Odᛰvodnᆰní územního plánu
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A2. Odᛰvodnᆰní územního plánu

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

a.1. ᘐirᘐí vztahy v území
výkres B5. ᘀirᘐí vztahy

Obec Nimpᘐov spadá pod správu obce s povᆰᖐeným obecním úᖐadem a obec s rozᘐíᖐenou 
pᛰsobností – Moravské Budᆰjovice, krajskou správou je Krajský úᖐad Vysoაina se sídlem v 
Jihlavᆰ.

Území obce le០í mimo významné dopravní trasy silnic I.a II. Tᖐ. a je dopravnᆰ obsluhována 
silnicí III.tᖐ. jako komunikací spojovací
Sousedními územními celky jsou:
severní hranice ᖐeᘐeného území – Nové Syrovice, Dᆰdice
východní hranice ᖐeᘐeného území – Nové syrovice
ji០ní hranice ᖐeᘐeného území – Nové Syrovice
západní hranice ᖐeᘐeného území – Kojatice, dᆰdice

Územím prochází tyto nadmístní trasy technické infrastruktury :
• elektrické vedení VN 22 kV – stav
• Z vodního zdroje VDJ Ⴠastohostice je do ᖐeᘐeného území pᖐivádᆰna navr០eným

skupinovým vodovodem pitná voda, trasa je souაasnᆰ hlavním zásobovacím ᖐadem 
pro obec Dᆰdice.

• Severní აástí ᖐeᘐeného území prochází trasa odkanalizování obce Dᆰdice oznaაená 
v nadᖐazené dokumentaci (koncept VÚC Vysoაina) kódovým oznaაením  VPS - Vk16. 

Jiné stavby nebo prvky ÚSES, vyplývající z nadᖐazených dokumentací se v území 
nenacházejí. Územní plán respektuje ᘐirᘐí územní vtahy a navr០ené vyu០ívání ᖐeᘐeného území 
je z hlediska ᘐirᘐích vztahᛰ koordinováno.
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 a.2. územnᆰ plánovací dokumentace vydaná krajem
výkres B4. Koordinaაní výkres

Územnᆰ plánovací dokumentací poᖐizovanou krajem je koncept Územního plánu velkého 
územního celku Vysoაina, z jeho០ závazné აásti vyplývají pro ᖐeᘐené území tyto po០adavky:
• koridor stavby technické infrastruktury nadmístního významu – odkanalizování obce 

Dᆰdice jako VPS – ozn. Vk16.

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

 a.3. koordinace z hlediska po០adavkᛰ ochrany obyvatelstva
výkres B4. Koordinaაní výkres

Z hlediska civilní ochrany nepatᖐí obec Nimpᘐov mezi sídla nacházející se v blízkosti stálého 
mo០ného ohro០ení. V ᖐeᘐeném území je nᆰkolik rizikových faktorᛰ, které by mohly zapᖐíაinit 
vznik havarijní situace a ohrozit civilní obyvatelstvo obce:

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

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

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

Ve výkresu B4. Koordinaაní výkres jsou vyznaაeny objekty dotაené civilní ochranou – kryty 
CO. V ᖐeᘐeném území jsou zajiᘐtᆰny dostateაné kapacity úkrytᛰ obyvatelstva i skladovacích 
prostorᛰ, prostᖐedkᛰ individuální ochrany pro kolektivní i individuální ochranu obyvatelstva. 
Skladem pro humanitární materiál je objekt obecního úᖐadu. Cisterny s pitnou vodou pro 
nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou budou umístᆰny v obci na vymezených 
plochách veᖐejného prostranství – náves.

Obecnᆰ budou dodr០ovány následující zásady pro ᖐeᘐení staveb v území:

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

- stavby velkokapacitních skladᛰ nebezpeაných látek nejsou v ᖐeᘐeném území 
povoleny

- stavby silnic a komunikací budou vyhovovat pᖐíjezdu  a pᖐístupu techniky 
jednotek integrovaného záchranného systému vაetnᆰ hasiაských záchranných 
sborᛰ

- v novᆰ navr០ených rozvojových lokalitách budou v dostateაné míᖐe rozmístᆰny 
hydranty po០ární vody, nové vodovodní ᖐady budou v maximální mo០né míᖐe 
ᖐeᘐeny jako vodovody po០ární, do doby realizace skupinového vodovodu bude 
jako zdroj vody slou០it Návesní rybník, resp. Nádr០ letního koupaliᘐtᆰ

Územním plánem jsou po០adavky ochrany obyvatelstva respektovány.
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b) ÚDAJE O SPLNᆠNÍ POKYNᛠ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pokynem pro zpracování návrhu územního plánu je Zadání s funkcí souborného stanoviska
jako výsledek projednání urbanistické studie jako konceptu Územního plánu obce Nimpᘐov. 
V souladu s novým stavebním zákonem ა. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
ᖐádu, s úაinností ode dne 1. ledna 2007, vychází vᆰcné ᖐeᘐení návrhu Územního plánu obce 
Nimpᘐov ze schváleného Zadání návrhu ÚP s funkcí Souborného stanoviska.

Zpracování návrhu bylo upraveno dle nového stavebního zákona a jeho provádᆰcích 
vyhláᘐek – ა. 500/2006 Sb., o územnᆰ analytických podkladech, územnᆰ plánovací 
dokumentaci a zpᛰsobu evidence územnᆰ plánovací აinnosti, a ა. 501/2006 Sb., o 
obecných po០adavcích na vyu០ívání území. Obsah územního plánu odpovídá pᖐíloze ა. 7 
vyhláᘐky ა. 500/2006 Sb.

Pokyny obsa០ené v Souborném stanovisku byly v návrhu Územního plánu obce Nimpᘐov
splnᆰny tak, aby byl souაasnᆰ naplnᆰn také stavební zákon ა. 183/2006 Sb.a jeho provádᆰcí 
vyhláᘐky.

c) KOMPLEXNÍ ZDᛠVODNᆠNÍ PᖀIJATÉHO ᖀEᘀENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VYHODNOCENÍ 
PᖀEDPOKLÁDANÝCH DᛠSLEDKᛠ ᖀEᘀENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU 
UDR័ITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

c.1. komplexní zdᛰvodnᆰní pᖐijatého ᖐeᘐení 

Vᆰcné ᖐeᘐení návrhu územního plánu respektuje pokyny Souborného stanoviska. 
Východiskem pro návrh územního plánu bylo úplné a komplexní poznání ᖐeᘐeného území, 
jeho dispozic, limitᛰ a rozvojových potᖐeb. Urbanistickou studií byla ᖐeᘐena ideální koncepce 
rozvoje území ve vᘐech jeho slo០kách, vაetnᆰ ochrany hodnot jak zastavᆰného, tak i 
nezastavᆰného území – pᖐírody a krajiny. US byla veᖐejnᆰ projednána jako koncept ᖐeᘐení 
územního plánu, výsledky veᖐejného projednání poᖐizovatel zpracoval do pokynᛰ
souborného stanoviska s funkcí zadání pro zpracování návrhu ÚP.

 c.2. vyhodnocení pᖐedpokládaných dᛰsledkᛰ ᖐeᘐení, zejména ve vztahu k rozboru 
udr០itelného rozvoje území

Rozbor udr០itelného rozvoje ᖐeᘐeného území nebyl zpracován vzhledem k tomu, ០e 
poᖐizovací აinnosti a០ do fáze schválení souborného stanoviska byly ukonაeny pᖐede dnem 
nabytí úაinnosti nového stavebního zákona.

c.2.1. pᖐíznivé ០ivotní prostᖐedí

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

Navr០eno je odkanalizování hlavních obytných území a plynofikace zastavitelných 
ploch celého ᖐeᘐeného území. Je navr០eno doplnᆰní cestní sítᆰ a ochrana pohybu 
pᆰᘐích v kritických místech stᖐetu s automobilovou dopravou návrhem chodníkᛰ

V lokalitách nepᖐíznivých vlivᛰ povrchové vodní eroze jsou navr០ena ochranná 
protierozní opatᖐení. Navr០ena je ochranná zeleᒀ v lokalitᆰ stᖐetu obytné výstavby a 
návrhové plochy pro výrobu a skladování a dále ochranná zeleᒀ v lokalitách ploch 
pro bydlení jako opatᖐení pᖐed nepᖐíznivými úაinky zemᆰdᆰlského obhospodaᖐování 
pᛰd a ke zvýᘐení podílu ploch zelenᆰ v zemᆰdᆰlské nezalesnᆰné krajinᆰ.

Je navr០eno doplnᆰní a zalo០ení liniové alejové zelenᆰ a travnatých pásᛰ podél 
komunikací jako interakაních prvkᛰ územního systému ekologické stability (ÚSES). 
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 c.2.2. hospodáᖐský rozvoj

Návrh územního plánu zabezpeაuje podporu podnikání, cestovního ruchu a 
rekreace, vytváᖐí podmínky pro vytváᖐení pracovních míst v obci.

Hospodáᖐský rozvoj území je zajiᘐtᆰn návrhem zastavitelných ploch pro funkci výroby 
a skladování. Je navr០eno vybavení tᆰchto ploch dopravní i technickou 
infrastrukturou. Stávající plochy pro rozvoj sportu a rekreace a souvisejících slu០eb 
obაanského vybavení jsou navr០eny k dovybavení. Rozvoj obაanského vybavení 
soukromého podnikání v oblasti nabídky slu០eb je regulativnᆰ umo០nᆰn v rámci 
funkაních ploch bydlení a obაanského vybavení.

 c.2.3. soudr០nost spoleაenství obyvatel

Návrh územního plánu vytváᖐí podmínky pro pᖐísun mladých rodin do obce. 
Zabezpeაuje podmínky pro setkávání obyvatel a jejich ka០dodenní relaxaci. Chrání 
kulturní a historické hodnoty území, jeho identitu.

Územní plán respektuje a zachovává venkovský charakter ᖐeᘐeného území 
s historicky vymezeným veᖐejným prostranstvím. 

Územní plán navrhuje plochy veᖐejných prostranství – veᖐejná zeleᒀ, které by mᆰly 
slou០it k setkávání obyvatel, relaxaci, odpoაinku a také k pᖐíznivému zvýᘐení podílu 
sídelní zelenᆰ zastavᆰných území.

Navr០eno je dostateაné mno០ství rozvojových ploch pro funkci bydlení.

d) INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVᛠ NA UDR័ITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Vyhodnocení vlivᛰ  na udr០itelný rozvoj území nebylo provedeno a projednáno vzhledem 
k ukonაení poᖐizovacích აinností územního plánu a០ do fáze schválení Souborného 
stanoviska k US jako Konceptu územního plánu obce Nimpᘐov pᖐede dnem úაinnosti 
nového stavebního zákona.
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e) VYHODNOCENÍ PᖀEDPOKLÁDANÝCH DᛠSLEDKᛠ NAVRHOVANÉHO ᖀEᘀENÍ NA 
ZEMᆠDᆠLSKÝ PᛠDNÍ FOND A POZEMKY URჀENÉ K PLNᆠNÍ FUNKCE LESA

e.1. zemᆰdᆰlský pᛰdní fond
B6. zábor zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu

Z veᖐejnoprávního projednání US jako konceptu ᖐeᘐení územního plánu A PROJEDNÁNÍ 
Zadání návrhu ÚP s funkcí souborného stanoviska obce Nimpᘐov a z ustanovení Zák. ა. 
183/2006 Sb.-Stavební zákon a jeho provádᆰcích vyhláᘐek vyplynulo výsledné ᖐeᘐení 
územního plánu obce.

 e.1.1. navrhované funkაní vyu០ití ploch, veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby,  
veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení

Veᖐejnᆰ prospᆰᘐnými stavbami jsou :
1. Dk1 - stavba místní komunikace , max. ᘐ. dopravní plochy 6,5 m
2. Dk2 - stavba místní komunikace , max. ᘐ. dopravní plochy 6,5 m
3. Dk3 - stavba místní komunikace, max. ᘐ. dopravní plochy 6,5 m
4. Dk4 - stavba místní komunikace, max. ᘐ. dopravní plochy 6,5 m
5. Du1 - stavba úაelové komunikace, max. ᘐ. dopravní plochy 4,5 m
6. Du2 - stavba úაelové komunikace, max. ᘐ. dopravní plochy 4,5 m
7. Du3 - stavba úაelové komunikace, max. ᘐ. dopravní plochy 4,5 m
8. Du4 - stavba úაelové komunikace, max. ᘐ. dopravní plochy 4,5 m
9. Du5 - stavba úაelové komunikace, max. ᘐ. dopravní plochy 4,5 m
10. Dch1 - stavba chodníku, max. ᘐ. dopravní plochy 2 m 
11. Dch2 - stavba chodníku, max. ᘐ. dopravní plochy 2 m 
12. Dch3 - stavba chodníku, max. ᘐ. dopravní plochy 2 m 
13. stavba kanalizace deᘐᙐové
14. stavba kanalizace splaᘐkové 
15. stavba vodovodního ᖐadu
16. stavby plynovodu STL 
17. stavba hráze suchého poldru –protipovodᒀové opatᖐení

Veᖐejnᆰ prospᆰᘐnými opatᖐeními jsou :
18. Pz1 – veᖐejné prostranství – veᖐejná zeleᒀ
19. Pz2 – veᖐejné prostranství – veᖐejná zeleᒀ
20. U1 – U8 – zalo០ení interakაního prvku ÚSES – liniová zeleᒀ
21. P1 – terénní úpravy a zatravnᆰní retenაní plochy suchého poldru
22. E1, E2 - protierozní opatᖐení

Br

Pz

Du/Dk

Vs

W

Ns E

Ns P

Ns T

U

PLOCHY BYDLENÍ - RODINNÉ DOMY

PLOCHY VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VEᖀEJNÁ ZELEᑰ

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ 
- PROTIEROZNÍ OPATᖀENÍ
PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ 
- PROTIPOVODᑰOVÁ OPATᖀENÍ
PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ 
- OCHRANNÁ A IZOLAჀNÍ ZELEᑰ

PLOCHY A KORIDORY INTERAKჀNÍCH PRVKᛠ ÚSES-LINIOVÁ ZELEᑰ

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁᖀSKÉ

Dk Du

Dch

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

CHODNÍKY, CYKLOSTEZKA
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 e.1.2. dosavadní vyu០ití ploch

ᖀeᘐené území má charakter typické venkovské zástavby, ve které pᖐeva០ují 
kompaktní stavby usedlostí, rodinných domᛰ a chalup s objekty hospodáᖐského 
charakteru a pᖐilehlými pozemky oplocených zahrad a trvalých travních porostᛰ. Bylo 
proto nutné pro novou obytnou výstavbu, nezbytnou pro udr០itelný rozvoj ᖐeᘐeného 
území, nalézt vhodné pozemky le០ící mimo zastavᆰné území, které neumo០ᒀuje 
prakticky ០ádnou novou výstavbu.

Pozemky uvnitᖐ zastavᆰného území jsou a០ na výjimku zcela vyu០ity a plochy pro 
novou výstavbu lze získat jedinᆰ jejich pᖐestavbou, nevhodnou vᘐak z hlediska 
udr០itelnosti charakteru historického urbánního prostoru.

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

  e.1.3. zastavᆰné území

Vymezení zastavᆰného území vychází z hranice intravilánu z roku 1966 a ze souაasnᆰ
zastavᆰných stavebních pozemkᛰ, evidovaných v katastru nemovitostí jako stavební 
parcely, spolu s pᖐilehlými pozemkovými parcelami tvoᖐícími souvislý celek 
s budovami. Zastavᆰné území je vymezeno ke dni 1.7.2007.

 e.1.4. pᖐedp. dᛰsledky navrhovaného ᖐeᘐení na zemᆰdᆰlský pᛰdní fond

Zpracováno dle :
1. Zákona ა. 334/92 Sb. ჀNR ze dne 12. 5. 1992 „ O ochranᆰ ZPF” a zákona ა. 

98/1999 ze dne 29. 4. 1999, kterým se mᆰní zákon ა. 334.
2. Vyhláᘐky ა. 13/1994 Sb. Ministerstva ០ivotního prostᖐedí, pᖐílohy ა. 3 ze dne 

24. 1. 1994, kterou se upravují nᆰkteré podrobnosti ochrany zemᆰdᆰlského 
pᛰdního fondu.

3. Metodického pokynu M័P ჀR ze dne 1. 10. 1996, ა. j. OOLP/1067/96 
k odnímání pᛰdy ze ZPF.

4. Vyhodnocení pozemkᛰ PUPFL vzhledem k absenci tᆰchto ploch v ᖐeᘐeném 
území nebylo provádᆰno

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

Pozemkové úpravy
Souhrnné pozemkové úpravy nejsou zpracovány.

Odvody za odnímanou zemᆰdᆰlskou pᛰdu
Podle zákona ა. 334/92 Sb. a podle zákona ა. 98/1999 ze dne 29. 4. 1999, kterým 
se mᆰní zákon ა. 334/1992 Sb., o ochranᆰ zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu jsou 
investoᖐi jednotlivých stavebních akcí povinni zaplatit odvody za odnímanou 
zemᆰdᆰlskou pᛰdu. 
Dle zákona se rovnᆰ០ v nᆰkterých pᖐípadech odvody ze ZPF nevypisují. O tom, 
v kterých pᖐípadech bude odvod vymezen a v jaké míᖐe, აi nikoli rozhoduje 
v jednotlivých pᖐípadech orgán ochrany ZPF.
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Bonitace pᛰdy - BPEJ - Pozemkový úᖐad v Tᖐebíაi

Klimatický region 5
Hlavní pᛰdní jednotky v ᖐeᘐeném území
HPJ 29 – Hnᆰdé pᛰdy, hnᆰdé pᛰdy kyselé a jejich slabᆰ oglejené formy pᖐevá០nᆰ na 
rulách, ០ulách a svorech a na výlevných kyselých horninách; stᖐednᆰ tᆰ០ké a០ lehაí, 
mírnᆰ ᘐtᆰrkovité, vᆰtᘐinou s dobrými vláhovými pomᆰry 
HPJ 47 – Oglejené pᛰdy na svahových hlínách; stᖐednᆰ tᆰ០ké a០ stᖐednᆰ skeletovité
nebo slabᆰ kamenité, náchylné k doაasnému zamokᖐení
HPJ 58 – Nivní pᛰdy glejové na nivních ulo០eninách; stᖐednᆰ tᆰ០ké, vláhové pomᆰry 
ménᆰ pᖐíznivé, po odvodnᆰní pᖐíznivé

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

BPEJ TᖀÍDA OCHRANY ZEMᆠDᆠLSKÉ PᛠDY
5.29.01 II.
5.47.00 II.
5.58.00 I.

Pᖐehled lokalit navrhovaných pro výstavbu – plochy zastavitelné
Br  PLOCHY BYDLENÍ

Br1 - Plocha pro výstavbu rodinných domkᛰ
Br2 - Plocha pro výstavbu rodinných domkᛰ
Br3a - Plocha pro výstavbu rodinných domkᛰ
Br3b - Plocha pro výstavbu rodinných domkᛰ
Br4 - Plocha pro výstavbu rodinných domkᛰ
Br5 - Plocha pro výstavbu rodinných domkᛰ
Br6 - Plocha pro výstavbu rodinných domkᛰ
Br7 - Plocha pro výstavbu rodinných domkᛰ

Pz  PLOCHY VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEᖀEJNÁ ZELEᑰ
Pz1 - Veᖐejná zeleᒀ
Pz2 - Veᖐejná zeleᒀ

Dk, Du   PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Dk1 - místní komunikace
Dk2 - místní komunikace
Dk3 - místní komunikace
Dk4 - místní komunikace
Du1 - úაelová komunikace
Du2 - úაelová komunikace
Du3 - úაelová komunikace
Du4 - úაelová komunikace
Du5 - úაelová komunikace

Dch   PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Dch1 - chodník
Dch2 - chodník
Dch3 - chodník

Vs  PLOCHY PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ
Vs1 - Plocha pro výrobu a skladování

W  PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁᖀSKÉ
W1 - Plocha pro výstavbu hráze suchého poldru
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Pᖐehled lokalit navrhovaných pro opatᖐení nestav. povahy – plochy nezastavitelné
U  PLOCHY A KORIDORY ÚSES – INTERAKჀNÍ PRVKY

U1 - Plocha pro zalo០ení a doplnᆰní IP ÚSES – liniová zeleᒀ
U2 - Plocha pro zalo០ení a doplnᆰní IP ÚSES – liniová zeleᒀ
U3 - Plocha pro zalo០ení a doplnᆰní IP ÚSES – liniová zeleᒀ
U4 - Plocha pro zalo០ení a doplnᆰní IP ÚSES – liniová zeleᒀ
U5 - Plocha pro zalo០ení a doplnᆰní IP ÚSES – liniová zeleᒀ
U6 - Plocha pro zalo០ení a doplnᆰní IP ÚSES – liniová zeleᒀ
U7 - Plocha pro zalo០ení a doplnᆰní IP ÚSES – liniová zeleᒀ
U8 - Plocha pro zalo០ení a doplnᆰní IP ÚSES – liniová zeleᒀ

NsP PLOCHY RETENCE SUCHÉHO POLDRU
P1 - Plocha pro terénní úpravy a zatr. retence suchého poldru 

NsE PLOCHY PROTIEROZNÍCH OPATᖀENÍ
E1 - Plocha pro zalo០ení protierozních opatᖐení - zatravnᆰní
E2 - Plocha pro zalo០ení protierozních opatᖐení – zatravnᆰní

NsT  PLOCHY PRO ZALO័ENÍ OCHRANNÉ A IZOLAჀNÍ ZELENᆠ
T1 - Plocha pro zalo០ení ochranné a izolaაní zelenᆰ

Komplexní zdᛰvodnᆰní záborᛰ ZPF

Br - plochy bydlení - budou mít charakter venkovské zástavby, pᖐedpokladem je  
menᘐí podíl trvalého záboru ZPF, ne០ jsou vykazované celkové plochy vyu០ití pro 
funkci bydlení. Vᘐechny plochy jsou umístᆰny na ZPF ve II. Tᖐ. ochrany 

Lokalita typ území poაet RD
Br1 nezastavᆰné území – zahrada

na ji០ním okraji ZÚ, navazuje na stávající zástavbu 
s vyu០itím pᖐímého napojení a prodlou០ení tras dopravní 
a technické infrastruktury

1

Br2 nezastavᆰné území – zahrada
proluka mezi stávajícími objekty RD na ji០ním okraji ZÚ 1

Br3a Nezastavᆰné území – orná pᛰda
Navazuje na stávající obytnou zástavbu na ji០ním okraji 
obce a doplᒀuje protilehlou stranu ploch pro bydlení 
oboustranným obestavᆰním komunikace

10

Br3b Nezastavᆰné území – orná pᛰda
Navazuje na stávající obytnou zástavbu RD na ji០ním 
okraji obce v jejich vlastním zázemí, doplᒀuje zastavitelné 
území do uceleného celku, rozᘐiᖐuje vyu០itelnost 
stávajících ploch v zázemí RD pro obytné úაely

0

Br4 nezastavᆰné území – orná pᛰda
doplᒀuje plochy pro bydlení na západním okraji obce, 
uzavírá ZÚ a vytváᖐí ve svém pᖐedprostoru plochu 
veᖐejného prostranství pro realizaci veᖐejné zelenᆰ, 
plochy zahrad v zázemí vytváᖐí vhodnᆰjᘐí protierozní,  
ochranná a krajinná opatᖐení na styku území zemᆰdᆰlské 
intenzivní výroby a obytného území, doplᒀuje ZÚ do 
urbanisticky harmonického celku

6

Br5 nezastavᆰné území – zahrada, orná pᛰda
plocha v zázemí stávající obytné zástavby na severním 
okraji ZÚ , doplᒀuje ZÚ do urb. harmonického celku 

3

Br6 Nezastavᆰné území – orná pᛰda
Severní okraj ZÚ s pᖐímou vazbou na silnici III.tᖐ., navazuje 
na stávající plochy bydlení

1

Br7 Nezastavᆰné území – orná pᛰda, zahrada
Severní okraj ZÚ s pᖐímou vazbou na silnici III.tᖐ., navazuje 
na stávající plochy bydlení

1

CELKEM 23
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Pz - plochy veᖐejných prostranství – veᖐejná zeleᒀ jsou navr០eny z vᆰtᘐí აásti na 
pozemcích zastavᆰného území,  pozemcích nezemᆰdᆰlského charakteru a 
pozemcích zemᆰdᆰlsky nevyu០ívaných.

Lokalita typ území
Pz1 zastavᆰné území – trvalý travní porost, vodní plocha

jihozápadní okraj obce pᖐímo navazující na areál letního koupaliᘐtᆰ, 
zაásti vodní plocha je ve skuteაnosti plochou nezpevnᆰnou 
s porostem náletovými dᖐevinami

Pz2 plocha ostatní – bez záboru

Vs - plochy pro výrobu a skladování jsou navr០eny na severním okraji obce na trase 
jediné pᖐístupové komunikace III.tᖐ. na ploᘐe orné pᛰdy ve II. Tᖐ. ochrany. Umístᆰní 
jako jediné vhodné je výsledkem synergického vyhodnocení souboru 
socioekonomických, stavebnᆰ technických, urbanistických a právem chránᆰných 
podmínek v ᖐeᘐeném území

Lokalita typ území

Vs1

nezastavᆰné území – orná pᛰda
odᛰvodnᆰní umístᆰní z hledisek ochrany ZPF a právem chránᆰných 
zájmᛰ :
• ochrany ZPF

o nekomplikuje obdᆰlavatelnost zbytkových აástí pozemkᛰ, které 
jsou pᖐístupny z úაelové zemᆰdᆰlské komunikace

o nenaruᘐí organizaci ZPF
o nenaruᘐí hydrologické pomᆰry v území
o odtokové pomᆰry v ᖐeᘐeném území bude ᖐeᘐit technickými 

opatᖐeními (pᖐíkopy, drená០e)
o nenaruᘐí síᙐ zemᆰdᆰlských úაelových komunikací
o odnímá jen nejnutnᆰjᘐí, odborným odhadem stanovenou 

plochu pro prᛰmyslové a skladovací zaᖐízení (do 5000 m2)
o plocha je umístᆰna na pᛰdᆰ s nejni០ᘐí tᖐ. ochrany ZPF

nacházející se v ᖐeᘐeném území (II.tᖐ. ochrany)
o v zastavᆰném území se nenachází nezemᆰdᆰlská pᛰda 

pou០itelná k výᘐe uvedenému úაelovému vyu០ití
o v zastavᆰném území se nenachází plochy vhodné 

k uvedenému úაelovému vyu០ití získané napᖐ. asanací 
stávajících objektᛰ na zastavᆰných plochách

o mimo zastavᆰné území se nenachází v dopravnᆰ dostupném 
území nezemᆰdᆰlská pᛰda pᖐíp. plochy pozemkᛰ staveb
vyu០itelné k výᘐe uvedenému úაelu 

• Ochrany ០ivotního prostᖐedí
o v zastavᆰném území se nenachází plocha pro umístᆰní výᘐe 

uvedeného funkაního vyu០ití s parametry, které by vylouაily 
pᖐípadný negativní vliv na kvalitu ០ivotního prostᖐedí v obci

o Umístᆰním na severním okraji obce na trase pᖐístupové 
komunikace III. Tᖐ. je chránᆰn obytný prostor zastavᆰného území 
pᖐed negativními vlivy pᖐípadnᆰ zvýᘐené dopravní zátᆰ០e

Odᛰvodnᆰní z hledisek socioekonomických, stavebnᆰ technických a 
urbanistických :
• Zajiᘐtᆰní rᛰstu a o០ivení ekonomického potenciálu obce
• Tvorba pracovních míst, sní០ení negativního indexu zamᆰstnanosti
• Dopravní dostupnost z hlavních komunikací bez zatí០ení obytného 

území obce
• Dostupnost a napojení na technickou infrastrukturu obce
• Pᖐímá dostupnost z obce pro pᆰᘐí
• Mo០ná eliminace pᖐípadnᆰ negativních vlivᛰ na obytné prostᖐedí 

obce
• zachování stávající historicky zalo០ené urbanistické struktury obce  
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Dk, Du - plochy dopravních staveb jsou stavbami veᖐejnᆰ prospᆰᘐnými a jako 
takové jsou nezbytnᆰ nutné pro udr០itelný rozvoj ᖐeᘐeného území. Pᖐedpokladem je 
zábor zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu v nejnutnᆰjᘐím rozsahu pro dopravní plochy 
jednotlivých komunikací. Souაástí jednotlivých staveb komunikací by mᆰlo být 
ozelenᆰní zatravnᆰnými pásy a výsadbou alejové zelenᆰ.

Lokalita typ území
Dk1 plocha ostatní – bez záboru ZPF

Dk2
Nezastavᆰné území – pl. ostatní a orná pᛰda
Rozᘐíᖐení stávající úაelové komunikace a zmᆰna parametru na kom. 
Místní – obsluha ploch pro bydlení Br3

Dk3 plocha ostatní – bez záboru ZPF

Dk4
Nezastavᆰné a zastavᆰné území – plocha ostatní, zahrada
Rozᘐíᖐení stávající úაelové komunikace a zmᆰna parametru na kom. 
Místní – obsluha ploch pro bydlení Br5

Du1
Zastavᆰné území – zahrada, plocha ostatní
Úაelová komunikace – obratiᘐtᆰ pro hromadnou autobusovou 
dopravu – koncová stanice AD

Du2
Nezastavᆰné území – pl. ostatní a orná pᛰda
úაelová komunikace – polní cesta – propojení obce Nimpᘐov a Nové 
Syrovice, obsluha zemᆰdᆰlských pozemkᛰ

Du3
Nezastavᆰné a zastavᆰné území – plocha ostatní, orná pᛰda
Rozᘐíᖐení stávající úაelové komunikace ᘐ.max. 4,5m – propojení 
komunikaაního systému obce, obsluha ploch rekreace Rs

Du4
nezastavᆰné území – trvalý travní porost
severní okraj území – obsluha zemᆰdᆰlských ploch a vylouაení 
prᛰjezdu zemᆰdᆰlské techniky ZÚ obce

Du5
nezastavᆰné území – trvalý travní porost, orná pᛰda
jihozápadní okraj území – obsluha zemᆰdᆰlských ploch, prostupnost 
krajiny (ÚSES)

Dch - plochy dopravních staveb - chodníky jsou stavbami veᖐejnᆰ prospᆰᘐnými a 
jako takové jsou nezbytnᆰ nutné pro udr០itelný rozvoj ᖐeᘐeného území. 
Pᖐedpokladem je zábor zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu v nejnutnᆰjᘐím rozsahu pro 
dopravní plochy jednotlivých pᆰᘐích komunikací. Stavby jsou navr០eny na 
plochách ostatních a na plochách tᆰles stávajících komunikací

Lokalita typ území

Dch1
Zastavᆰné a nezastavᆰné území - plocha ostatní – bez záboru ZPF
Jedná se o vybudování chodníku v trase stávající nezpevnᆰné pᆰᘐí 
komunikace po hrázi rybníka

Dch2

Zastavᆰné území - plocha ostatní – bez záboru ZPF
Pᆰᘐí propojení ji០ní a severní აásti obce v soubᆰhu s trasou silnice a 
zაásti místní komunikace je navr០eno v plném rozsahu na plochách 
silniაní komunikace

Dch3

Zastavᆰné území - plocha ostatní, vodní plocha – bez záboru ZPF
pᆰᘐí propojení areálu koupaliᘐtᆰ a sportovní plochy s komunikaაním 
systémem obce v trase souაasné nezpevnᆰné pᆰᘐí trasy. Vodní 
plocha v této აásti je ve skuteაnosti nezpevnᆰnou plochou 
s náletovými kᖐovinami 
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Ns – plochy smíᘐené nezastavᆰného území jsou plochy orné pᛰdy urაené 
k zatravnᆰní a systémovému zalo០ení IP ÚSES. Jedná se pᖐedevᘐím o protierozní 
ochranu ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití, staveb a zaᖐízení na nich a omezení 
splachᛰ orniაní vrstvy zemᆰdᆰlsky obhospodaᖐovaných pᛰd na pozemcích 
sklonitých (Ns-E1-2), zalo០ení systému ÚSES (interakაní prvky) U1-U8, ochrannou a 
izolaაní zeleᒀ Ns-T1 v interakci ploch obytných a výrobních, zemᆰdᆰlsky 
obhospodaᖐovanou plochu retence suchého poldru Ns-P1. 
Plochy jsou souაástí ZPF a nebudou trvale odnímány

Lokalita typ území

Ns-E1

Nezastavᆰné území –orná pᛰda – bez záboru ZPF
Jedná se o zatravnᆰní plochy orné pᛰdy na patᆰ severního svahu 
k zabránᆰní splachᛰ orniაní vrstvy - ochrana obytných ploch, ploch 
retence suchého poldru a otevᖐené vodoteაe 

Ns-E2
Nezastavᆰné území- orná pᛰda – bez záboru ZPF
Ji០ní sva០itá plocha - zabránᆰní splachᛰ orniაní vrstvy – ochrana
vodoteაe

Ns-T1

Nezastavᆰné území – orná pᛰda – bez záboru ZPF
Zalo០ení ochranné a izolaაní zelenᆰ na styku ploch s rozdílným 
zpᛰsobem vyu០ití – obytná plocha a plocha pro výrobu a skladování. 
Úაelem opatᖐení je sní០ení resp. eliminace mo០ných negativních 
dopadᛰ z provozu výrobního areálu (emise, prach, hluk) na kvalitu ័P 
na ploᘐe obytné.

Ns-P1

Nezastavᆰné území – trvalý travní porost – bez záboru ZPF
Plocha maximálního nadr០ení suchého poldru na stávajících 
plochách trvalého travního porostu. Funkce plochy vyluაuje zmᆰnu 
kultury pozemkᛰ na ornou pᛰdu a zalo០ení vzrostlé zelenᆰ. Stávající 
hospodaᖐení na plochách nivních luk zᛰstává nedotაeno  

Ns-U1-8

Nezastavᆰná území – trvalý travní porost, orná pᛰda, plochy ostatní –
bez záboru ZPF
Plochy pro zalo០ení a doplnᆰní IP ÚSES – liniové alejové zelenᆰ a 
travnatých pásᛰ podél komunikací v jinak intenzivnᆰ zemᆰdᆰlsky 
vyu០ívané krajinᆰ - zvýᘐení podílu ploch zelenᆰ v zemᆰdᆰlské 
nezalesnᆰné krajinᆰ.

W – plochy vodní a vodohospodáᖐské – protipovodᒀová hráz suchého poldru – je 
stavbou veᖐejnᆰ prospᆰᘐnou a je nezbytnᆰ nutná pro ochranu a udr០itelný rozvoj 
ᖐeᘐeného území. Pᖐedpokladem je zábor zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu 
v nejnutnᆰjᘐím rozsahu.

Lokalita typ území

W1

nezastavᆰné území – trvalý travní porost, vodní plocha
západní okraj ZÚ – hráz suchého poldru – ochrana zastavᆰného území 
obce pᖐed pᖐívalovými vodami ze sva០itých ploch zemᆰdᆰlsky 
obhospodaᖐovaných

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

V ᖐeᘐeném území se nachází zemᆰdᆰlský pᛰdní fond pouze v I. a II. Tᖐ. ochrany 
Na plochách zemᆰdᆰlských pᛰd I. tᖐídy ochrany jsou mimo ZÚ navrhovány pouze 
stavby VPS – protipovodᒀová hráz suchého poldru. Ostatní rozvojové plochy jsou 
navr០eny na ZPF ve II. Tᖐ. ochrany.
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Výpoაet záboru ZPF

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

Tᖐ.ochr.ZPF
plocha (ha)  z toho

k odnᆰtí ZPF

Br  -  PLOCHY PRO BYDLENÍ – rodinné domy
Br 1 plocha pro bydlení – rodinné domy 184/3 zahrada 5.29.01 0,0800 0,0800 ll.
Br 2 plocha pro bydlení – rodinné domy 184/2 zahrada 5.29.01 0,0640 0,0640 ll.

Br 3a plocha pro bydlení – rodinné domy 188/1
188/2
197/1
197/3
197/4
197/5
197/6
197/24
197/25
197/26

orná pᛰda
orná pᛰda
orná pᛰda
orná pᛰda
orná pᛰda
orná pᛰda
orná pᛰda
orná pᛰda
orná pᛰda
orná pᛰda

5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01

0,0860
0,0360
0,0310
0,0930
0,2590
0,0420
0,0570
0,0250
0,0270
0,0370

0,0860
0,0360
0,0310
0,0930
0,2590
0,0420
0,0570
0,0250
0,0270
0,0370

ll.
ll.
ll.
ll.
ll.
ll.
ll.
ll.
ll.
ll.

Br 3b plocha pro bydlení – rodinné domy 185/1
185/2
185/6

orná pᛰda
orná pᛰda
orná pᛰda

5.29.01
5.29.01
5.29.01

0,0800
0,1300
0,0240

0,0800
0,1300
0,0240

ll.
ll.
ll.

Br 4 plocha pro bydlení – rodinné domy 20
25/4
25/11
274/1

orná pᛰda
orná pᛰda
orná pᛰda
orná pᛰda

5.47.00
5.47.00
5.47.00
5.47.00

0,0080
0,2160
0,0940
0,2430

0,0080
0,2160
0,0940
0,2430

ll.
ll.
ll.
ll.

Br 5 plocha pro bydlení – rodinné domy 109/1
107

Zahrada
Orná pᛰda

5.47.00
5.47.00

0,1770
0,2070

0,1770
0,2070

II.
II.

Br 6 plocha pro bydlení – rodinné domy 103
104

orná pᛰda
orná pᛰda

5.47.00
5.47.00

0,0220
0,0520

0,0220
0,0520

ll.
II.

Br 7 plocha pro bydlení – rodinné domy 320
321

orná pᛰda
zahrada

5.47.00
5.47.00

0,0810
0,0300

0,0810
0,0300

ll.
ll.

Br   -  plochy pro bydlení – rodinné domy CELKEM                                                                                              2,2010  2,2010  
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 PZ  -  PLOCHY VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – veᖐejná zeleᒀ
PZ 1 plocha veᖐejných prostranství –veᖐejná 

zeleᒀ
142
142

140/1

trvalý travní porost
trvalý travní porost

vodní plocha

5.58.00
5.29.01
5.58.00

0,0590
0,0560
0,1000

0,0590
0,0560

0

I.
II.
I.

PZ 2 plocha veᖐ. prostranství –veᖐejná zeleᒀ 66/6 ostatní plocha 5.47.00 0,1620 0 II.
66/6 ostatní plocha 5.47.00 0,0460 0 II.

PZ  -  plochy veᖐejných prostranství – veᖐejná zeleᒀ  CELKEM                                                                0,4230            0,1150

Dk/Du  -  PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Dk 1 plocha pro výstavbu místní 

komunikace
317 ostatní plocha 5.29.01 0,0250 0 II.

317 ostatní plocha 5.29.01 0,0030 0 II.

Dk 2

plocha pro výstavbu místní 
komunikace

305 ostatní plocha 5.29.01 0,0750 0 II.
188/1
188/2
197/1
197/3
197/4
197/5
197/6
197/24
197/25

orná pᛰda 5.29.01

0,0115
0,0067
0,0034
0,0102
0,0246
0,0034
0,0011
0,0012
0,0030

0,0115
0,0067
0,0034
0,0102
0,0246
0,0034
0,0011
0,0012
0,0030

II.

DK 3 plocha pro výstavbu místní 
komunikace

66/6 ostatní plocha 5.47.00 0,0220 0 II.
66/6 ostatní plocha 5.47.00 0,0700 0 II.

DK 4 plocha pro výstavbu místní 
komunikace

109/1
109/4

zahrada
ostatní plocha

5.47.00
5.47.00

0,0330
0,0200

0,0330
0

II.
II.

Du 1 Plocha pro výst.úაelové komunikace 151

311/1

zahrada

ostatní plocha

5.47.00
5.58.00
5.47.00
5.58.00

0,0296
0,0106
0,0430
0,0031

0,0296
0,0106

0
0

II.
I.
II.
I.

Du 2 Plocha pro výst.úაelové komunikace 181/3
181/9
181/10
179/3
179/1
179/4

orná pᛰda
orná pᛰda
orná pᛰda

ostatní plocha
orná pᛰda
orná pᛰda

5.29.01

0,0370
0,0015
0,0030
0,0023
0,0221
0,0236

0,0370
0,0015
0,0030

0
0,0221
0,0236

II.



ÚZEMNÍ PLÁN NIMPᘀOV    

DISprojekt s.r.o., Tᖐebíა  07/2007 58

Du 3 Plocha pro výst.úაelové komunikace 190
305

319/1
319/2

orná pᛰda
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

5.29.01
5.29.01
5.58.00
5.58.00
5.29.01

0,0086
0,0150
0,0213
0,0021
0,0180

0,0086
0
0
0
0

II.
II.
I.
I.
II.

Du 4 Plocha pro výst.úაelové komunikace 66/3
67/1
67/5

trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost

5.47.00
0,0308
0,0245
0,0096

0,0308
0,0245
0,0096

II.

Du 5 Plocha pro výst.úაelové komunikace 251
256/33
256/34
197/14

246

225
234

trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost

orná pᛰda

trvalý travní porost

orná pᛰda
orná pᛰda

5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.47.00
5.58.00
5.58.00
5.47.00
5.47.00
5.47.00
5.58.00

0,0031
0,0078
0,0018
0,0456
0,0153
0,0176
0,0024
0,0121
0,0190
0,0042
0,0451

0,0031
0,0078
0,0018
0,0456
0,0153
0,0176
0,0024
0,0121
0,0190
0,0042
0,0451

II.
II.
II.
II.
II.
I.
I.
II.
II.
II.
I.

Du/Dk  - plochy dopravní infrastruktury     CELKEM                                                                                     0,7928  0,4730

Dch  -  PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - chodníky
Dch 1 plocha pro výstavbu chodníku 311/1 ostatní plocha 5.47.00 0,0025 0 II.

140/2 ostatní plocha 5.47.00
5.58.00

0,0200
0,0050

0
0

II.
I.

312 Ostatní plocha 5.58.00
5.29.01

0,0050
0,0050

0
0

I.
II.

Dch 2
plocha pro výstavbu chodníku

317 ostatní plocha
5.29.01
5.58.00
5.47.00

0,0820 0
II.
I.
II.

Dch 3 plocha pro výstavbu chodníku 129
311/1
140/1

ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha

5.58.00
5.58.00

0,0160
0,0040
0,0060

0
0
0

I.
I.
--

Dch  -  plochy dopravní infrastruktury - chodníky  CELKEM                                        0,1455  0
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VS  -  PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VS 1 plocha pro výrobu a skladování 97/1

97/3
98
99
100

orná pᛰda
orná pᛰda
orná pᛰda
orná pᛰda
orná pᛰda

5.47.00
5.47.00
5.47.00
5.47.00
5.47.00

0,1470
0,1490
0,0610
0,0540
0,0590

0,1470
0,1490
0,0610
0,0540
0,0590

Il.
Il.
Il.
Il.
Il.

VS  -  plochy výroby a skladování              CELKEM                                                                                0,4700            0,4700

W  -  PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁᖀSKÉ         
W1 protipovodᒀová hráz 256/3

272/1
272/2
272/2

vodní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost

5.58.00
5.58.00
5.29.01
5.58.00

0,0060
0,0210
0,0090
0,0060

0
0,0210
0,0090
0,0060

l.
l.
lI.
l.

W   -  plochy vodní a vodohospodáᖐské   CELKEM                                                                                              0,0420             0,0360

Ns E -  PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ – PROTIEROZNÍ OPATᖀENÍ
Ns E1 plocha protierozního opatᖐení -

zatravnᆰní
205
190

188/2
188/1
197/1
197/3
197/4
197/25
197/5
197/24
197/6
197/26
185/1
185/6
185/2
184/4
184/5

Orná pᛰda
Orná pᛰda
Orná pᛰda
Orná pᛰda
Orná pᛰda
Orná pᛰda
Orná pᛰda
Orná pᛰda
Orná pᛰda
Orná pᛰda
Orná pᛰda
Orná pᛰda
Orná pᛰda
Orná pᛰda
Orná pᛰda
Orná pᛰda
Orná pᛰda

5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01
5.29.01

0,9150
0,3790
0,0150
0,0310
0,0120
0,0315
0,0810
0,0075
0,0130
0,0090
0,0220
0,0080
0,0163
0,0060
0,0266
0,0207
0,0900

0,9150
0,3790
0,0150
0,0310
0,0120
0,0315
0,0810
0,0075
0,0130
0,0090
0,0220
0,0080
0,0163
0,0060
0,0266
0,0207
0,0900

II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.

Ns E2 plocha protierozního opatᖐení -
zatravnᆰní

154/1 Orná pᛰda 5.58.01
5.47.00

0,0910
0,0230

0,0910
0,0230

I.
II.
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154/3

177/4

Orná pᛰda

Orná pᛰda

5.58.01
5.47.00
5.58.01

0,0640
0,0220
0,0810

0,0640
0,0220
0,0810

I.
II.
I.

Ns E -  plochy smíᘐené nezastavᆰného území – protierozní opatᖐení CELKEM                                   1,9646  1,9646

Ns T -  PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ – OCHRANNÁ A IZOLAჀNÍ ZELEᑰ
Ns T1 plocha ochranné a izolaაní zelenᆰ 101

102
Orná p da
Orná p da

5.47.00
5.47.00

0,0590
0,0600

0,0590
0,0600

II.
II.

Ns T -  plochy smíᘐené nezastavᆰného území – ochranná a izolaაní zeleᒀ CELKEM                                   0,1190  0,1190

Ns P -  PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ – PROTIPOVODᑰOVÁ OPATᖀENÍ
Ns P1 plocha protipovodᒀového opatᖐení 256/16

256/1
256/17
256/18
256/19
256/20
272/1
256/3
256/12
256/11
256/10
256/9
256/8
256/35

256/26

256/36

256/31

256/22

Trvalý travní porost
Trvalý travní porost
Trvalý travní porost
Trvalý travní porost
Trvalý travní porost
Trvalý travní porost
Trvalý travní porost

Vodní plocha
Vodní plocha
Vodní plocha
Vodní plocha
Vodní plocha
Vodní plocha

Trvalý travní porost

Trvalý travní porost
Trvalý travní porost
Trvalý travní porost
Trvalý travní porost
Trvalý travní porost
Trvalý travní porost

5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.29.01
5.58.00
5.29.01
5.58.00
5.29.01
5.58.00
5.29.01
5.58.00

0,0060
0,1130
0,0500
0,0900
0,0920
0,0960
0,1400
0,0330
0,0130
0,0135
0,0080
0,0260
0,0095
0,0500
0,0065
0,1080
0,0220
0,0300
0,0100
0,0460
0,0200
0,0430

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
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256/37

272/2

5.29.01
5.58.00
5.29.01
5.58.00
5.29.01

0,0210
0,0390
0,0300
0,0400
0,0580

0
0
0
0
0

II.
I.
II.
I.
II.

Ns P -  plochy smíᘐené nezastavᆰného území – protipovodᒀová opatᖐení CELKEM                                   1,2135   0

U -  PLOCHY A KORIDORY IP ÚSES - LINIOVÁ ZELEᑰ
U1 plocha pro zalo០. IP ÚSES – liniová zeleᒀ 60/2

60/3
60/1
60/6
60/4
60/5
95
76

94/1
94/2
67/5
67/1
67/6
67/4
67/3
67/2

Trvalý travní porost 5.58.00

0,0150
0,0185
0,0260
0,0205
0,0335
0,0065
0,0105
0,0147
0,0150
0,0113
0,0110
0,0340
0,0194
0,0260
0,0185
0,0150

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

I.

U2 plocha pro zalo០. IP ÚSES – liniová zeleᒀ 44/1
44/2
44/3
44/4
44/5
44/6
44/7
44/8
44/9
44/10
44/11
44/12
66/5

Zahrada
Zahrada
Zahrada
Zahrada
Zahrada
Zahrada
Zahrada
Zahrada
Zahrada
Zahrada
Zahrada

Orná pᛰda
Ostatní plocha

5.47.00

0,0060
0,0015
0,0016
0,0030
0,0040
0,0040
0,0047
0,0052
0,0054
0,0080
0,0017
0,0006
0,0808

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

II.
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66/4 Ostatní plocha 0,1554 0
U3 plocha pro zalo០. IP ÚSES – liniová zeleᒀ 25/11

42
41
40
39
35

34/1
32
31
30
28
1/1
25/5
25/27

Orná pᛰda 5.47.00

0,0425
0,0167
0,0160
0,0150
0,0105
0,0370
0,0225
0,0285
0,0140
0,0120
0,0095
0,0240
0,0070
0,0100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

II.

U4 plocha pro zalo០. IP ÚSES – liniová zeleᒀ 250/1
256/4
256/14
256/15
256/16
256/1
256/17
256/18
256/19
256/20
272/1
272/2

256/35

256/28
256/24

205
190

Trvalý travní porost

5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.58.00
5.29.01
5.58.00
5.29.01
5.58.00
5.58.00
5.29.01
5.29.01

0,0490
0,0600
0,0308
0,0260
0,0280
0,0430
0,0150
0,0250
0,0270
0,0130
0,2062
0,0225
0,0635
0,0190
0,0115
0,0260
0,0340
0,1622
0,0660

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
I.
II.
I.
I.
II.
II.

U5 plocha pro zalo០. IP ÚSES – liniová zeleᒀ 251
256/33
256/34

5.29.01
5.29.01
5.29.01

0,0045
0,0045
0,0100

0
0
0

II.
II.
II.
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249
246

5.29.01
5.29.01
5.47.00
5.58.00

0,0040
0,0680
0,0510
0,1500

0
0
0
0

II.
II.
II.
I.

U6 plocha pro zalo០. IP ÚSES – liniová zeleᒀ 165/4
177/4
176/2
176/3
165/11
165/12
165/10
165/13
165/1

Trval travní porost
Orná p da

Trval travní porost
Trval travní porost
Trval travní porost
Trval travní porost
Trval travní porost
Trval travní porost
Trval travní porost

5.58.00

0,0240
0,0400
0,0310
0,0300
0,0380
0,0360
0,0460
0,0290
0,0300

0
0
0
0
0
0
0
0
0

I.

U7 plocha pro zalo០. IP ÚSES – liniová zeleᒀ 181/3
181/9
181/10
179/1
179/4

Orná pᛰda 5.29.01

0,0500
0,0020
0,0040
0,0300
0,0310

0
0
0
0
0

II.

U8 plocha pro zalo០. IP ÚSES – liniová zeleᒀ 317 Ostatní plocha 5.29.01 0,0610 0 II.
U - plochy a koridory IP ÚSES - liniová zeleᒀ  CELKEM   2,5442   0

NÁVRH K ODNᆠTÍ ZPF CELKEM v ZÚ   0,2352
NÁVRH K ODNᆠTÍ ZPF CELKEM mimo ZÚ   5,1434
NÁVRH K ODNᆠTÍ ZPF CELKEM    5,3786

Pozn.:
zábor mimo zastavᆰné území (ZÚ)
zábor v ZÚ
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e.2. pozemky urაené k plnᆰní funkce lesa
B6. Pᖐedpokládané zábory pᛰdního fondu

ᖀeᘐené území neobsahuje ០ádné pozemky PUPFL

Ing.arch. Milan Grygar
07/2007


