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Základní údaje
ÚP ᖐeᘐí celé katastrální územní obce Vícenice, podrobnost výᖐezu je ᖐeᘐena v hranicích  zastavᆰného území (ZÚ) 
a souvisejících ploch, které jsou pᖐedmᆰtem rozvojových tendencí obce.  

Sousedními územními obvody jsou katastrální území ( k.ú.) a obce:
• k.ú. Bohuᘐice
• k.ú. Lukov
• k.ú. Jakubov u Moravských Budᆰjovic 
• k.ú. Dolní La០any 

Základní údaje:
Kraj                                   :   Vysoაina                  
Okres                                :   Tᖐebíა
Geomorfologická oblast    :   Ⴠeskomoravská vrchovina
Celek                                 :   Tᖐebíაský masiv
Nadmoᖐská výᘐka obce     :  458m.n.m.
Nadmoᖐské výᘐky k.ú.       :  max. 580m.n.m., min. 440m.n.m.

Identifikaაní údaje:
Identifikaაní údaje:
Název obce                       :  Vícenice
kód obce :  LAU1 CZ0634 588342
IჀO                :  44065531
Adresa OÚ                        :   Vícenice 31, 676 02 
Tel. : 568 423 400
e-mail : ou-vicenice@volny.cz
http : www.vicenice.cz

Základní sídelní jednotka        kód ZSJ                poაet obyvatel
VÍCENICE 588 342     197 
Poznámka:    * poაet obyvatel k 31/12 2007 (ჀSÚ) 

Územnᆰ technické jednotky                         rozloha (ha) 
Rozloha katastrálního území    Vícenice  448 
Z toho :
Orná pᛰda (ha) 324
Chmelnice (ha) 0
Vinice (ha) 0
Zahrady (ha) 8
Ovocné sady (ha) 0
Trvalé trávní porosty (ha) 29
Zemᆰdᆰlská pᛰda (ha) 361
Lesní pᛰda (ha) 58
Vodní plochy (ha) 4
Zastavᆰné plochy (ha) 5
Ostatní plochy (ha) 20
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A1. Návrh územního plánu
A)  VYMEZENÍ ZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ

výkres B1. Základní აlenᆰní území
výkres B2. Hlavní výkres  - urbanistická koncepce

Zastavᆰné území obce je vymezeno v souladu se znᆰním § 58 Zák. ა. 183/2006 Sb. v pl. znᆰní  a ve 
smyslu metodiky pro vymezování zastavᆰného území odboru územního plánování MPMR ჀR ze dne 27/4 
2007 a to ke dni 30/6 2009.

Zastavᆰné území je zakresleno ve vᘐech výkresech grafické აásti územního plánu, zejména pak ve výkr.
• B1. Základní აlenᆰní území
• B2a. Hlavní výkres - urbanistická koncepce 
Hranice intravilánu (zastavᆰné území obce k 1/9 1966) se nezakresluje. 

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

B.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE – HLAVNÍ CÍLE OBECNÉ 
Hlavními obecnými cíly ᖐeᘐení územního plánu jsou :
• zajiᘐtᆰní podmínek pro udr០itelný rozvoj území
• zajiᘐtᆰní souladu návrhu rozvoje území s historickým vývojem obce a jejím souაasným postavením 

ve stávající struktuᖐe osídlení. 
• zabezpeაení podmínek pro podporu podnikání a aktivit obyvatel ᖐeᘐeného území a pro pozitivní 

sociálnᆰ demografický vývoj území návrhem rozvojových zastavitelných ploch. 
• Zajiᘐtᆰní vyvá០eného vztahu vᘐech podmínek, dispozic a limitᛰ ᖐeᘐeného území. 
• Naplnᆰní hlavních cílᛰ a úkolᛰ územního plánování v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 zák. ა. 

183/2006 Sb. - stavební zákon výsledným ᖐeᘐením územního plánu.

Hlavní cíle ᖐeᘐení územního plánu jsou zajiᘐtᆰny :
• Návrhem organizace vyu០ití stávajícího zastavᆰného území vა.  stanovení podmínek a regulací pro 

funkაní vyu០ití ploch zastavᆰného území
• Návrhem a vymezením zastavitelných území - ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití vა. urაení 

regulaაních podmínek jejich zastavitelnosti (plochy rozvojové) 
• Návrhem a vymezením ploch nezastavᆰného území - ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití vა. urაení 

regulaაních podmínek pro jejich u០ívání (plochy krajiny) 
• Návrhem a vymezením ploch a koridorᛰ územního systému ekologické stability území (ÚSES)
• Návrhem a vymezením ploch pro opatᖐení k zamezení negativních vlivᛰ v krajinᆰ 
• Návrhem a vymezením ploch veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb, opatᖐení a asanací
• Vyhodnocením po០adavkᛰ na zábory ZPF a PUPFL

B.2. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
výkres B2.a Hlavní výkres  - urbanistická koncepce
výkres B2.b Hlavní výkres  - dopravní a technická infrastruktura

 B.2.1. URBANISTICKÉ HODNOTY ÚZEMÍ

• Obec je tvoᖐena jedním kompaktním sídlem, plochy v zastavᆰném území jsou stabilizovány, 
zastavitelné plochy navazují na zastavᆰné území sídla

• stavby a zastavitelné plochy v krajinᆰ mají funkce rekreaაní (OV s funkcí rekreace)
• Významný potenciál spoაívá v dochovaném historickém pᛰdorysu nejstarᘐí აásti obce. 

Územní plán tyto hodnoty  nenaruᘐuje a nemᆰní. Prostor návsi je vymezen jako veᖐejné 
prostranství. Územní plán vymezuje jako územní informaci plochy s evidovanými 
archeologickými nálezy. 

• Rozvoj sídla respektuje pᖐírodní podmínky území, terénní relief není naruᘐován, jsou 
doplᒀovány vodní plochy, vodní toky jsou respektovány, návrhy krajinných opatᖐení se 
orientují na realizaci opatᖐení k zabránᆰní vodních a vᆰtrných erozí a ke zvýᘐení retenაních 
schopností krajiny

• Urbanisticko historický vývoj obce je respektován a posilován pravidly (regulativy) pro 
ochranu urbanistické struktury stanovením podmínek prostorového uspoᖐádání

• Ochrana stávajících hodnot zastavᆰného a pᖐírodního prostᖐedí obce je vyjádᖐena 
vymezením OP a koridorᛰ, majících bezprostᖐední vliv na kvalitu a u០ívání územním plánem 
specifikovaných ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití.
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B.2.2. HISTORICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY

• Historické a archeologické hodnoty
Celé ᖐeᘐené území je klasifikováno jako území archeologického zájmu, tj. území 
s archeologickými nálezy ve smyslu Zák. ა. 20/1987 Sb. o státní památkové péაi ve znᆰní 
pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ.
V souvislosti s provádᆰním výkopových a stavebních prací je nezbytné dodr០et ust. §22 
odst.2 výᘐe uvedeného zák., ukládající stavebníkovi pᖐed zahájením stavební აinnosti svᛰj 
zámᆰr oznámit organizaci oprávnᆰné.

• nemovité kulturní památky
Plochy nebo objekty po០ívající ochrany dle zákona 20/1987 Sb. ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ 
se v ᖐeᘐeném území nenachází ani nejsou ÚP navrhovány (památková rezervace, 
památková zóna, krajinná památková zóna, památka UNESCO, národní kulturní památka)

• objekty památkového zájmu
V ᖐeᘐeném území se nacházejí drobné stavby a objekty, které nejsou evidovány jako kulturní 
památky, mají vᘐak svᛰj kulturní a urbanistický význam – památky místního významu (drobné 
sakrální stavby, kᖐí០e, kameny) Tyto objekty jsou územním plánem respektovány a 
zachovávány. Z pohledu památkové péაe nesmí být s tᆰmito objekty manipulováno, nesmí 
být odstraᒀovány, upravovány a doplᒀovány.
 

B.2.3. HODNOTY VEᖀEJNÉ INFRASTRUKTURY, VYMEZENÍ PLOCH VPS
• ochrana a rozvoj dopravní infrastruktury je zajiᘐtᆰn :

• respektováním stávajících ploch a koridorᛰ DI na úrovni silnic III. tᖐ. 
• vymezením ochranných pásem koridorᛰ DI
• vymezením rozvojových ploch a koridorᛰ dopravní obsluhy území
• vymezením ploch a koridorᛰ veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb (VPS) pro úაely realizace DI

• ochrana a rozvoj technické infrastruktury je zajiᘐtᆰn :
• respektováním stávajících ploch a koridorᛰ TI, pᖐípadnᆰ návrhem jejich pᖐelo០ek
• vymezením ochranných pásem ploch a koridorᛰ TI
• vymezením rozvojových ploch a koridorᛰ TI 
• vymezením ploch veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb (VPS) pro úაely realizace systému TI

 B.2.4. PᖀÍRODNÍ A KRAJINNÉ HODNOTY ÚZEMÍ
• Návrh ÚP vymezuje tato ochranná pásma, koridory a prvky :

• Ochranná pásma lesa - PUPFL 
• Ochranná a manipulaაní pásma vodních tokᛰ
• Ochranná pásma a vlastní prvky regionálního a lokálního ÚSES

• Návrh ÚP respektuje významné krajinné prvky „ze zákona o ochranᆰ pᖐírody a krajiny“, tj. 
lesy, údolní nivy, rybníky, vodní toky a mokᖐady.

• Vyhodnocení dopadu ᖐeᘐení územního plánu je pᖐedmᆰtem grafické a textové აásti 
odᛰvodnᆰní územního plánu

• Návrh nezvyᘐuje podíl orné pᛰdy na celkové rozloze ᖐeᘐeného území
• Návrh doplᒀuje stávající plochy PUPFL s cílem zvýᘐení retenაních schopností krajiny a 

zvýᘐení pᖐírodního potenciálu území
• Návrh zvyᘐuje stávající hodnotu pᖐírodního a krajinného prostᖐedí návrhem opatᖐení ke 

zvýᘐení retenაních schopností krajiny a omezení vodní a vᆰtrné eroze. 
• Návrh ÚP zajiᘐᙐuje územní mo០nost realizace výᘐe uvedených opatᖐení vymezením 

pᖐedmᆰtných ploch jako ploch veᖐejnᆰ prospᆰᘐných opatᖐení v krajinᆰ (VPO) 
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C)  URBANISTICKÁ KONCEPCE
výkres B1. Základní აlenᆰní území

výkres B2.a,b - Hlavní výkres 

Návrh urbanistické koncepce je zalo០en na principu respektování vᘐech hodnot v území a vzájemné rovnováhy 
mezi návrhem územního rozvoje a ochranou tᆰchto hodnot. Základní urbanistická koncepce vychází z hlavních 
cílᛰ územního plánu, stanovených v Zadání územního plánu obce.

C.1. PLOᘀNÉ A PROSTOROVÉ USPOᖀÁDÁNÍ
§ Stabilizované plochy zastavᆰného území – územní plán urაuje jejich zpᛰsob vyu០ívání návrhem 

regulativᛰ a limitᛰ. 
Urbanistická struktura zastavᆰného území je ve vzájemné interakci nekonfliktní.  
Regulativními opatᖐeními, která jsou obsahem tohoto ÚP, je sledován jeden ze základních cílᛰ 
ᖐeᘐení ÚP - zachování urbanistické koncepce venkovského charakteru osídlení tj. zachování 
systému soustᖐedᆰné venkovské zástavby volnᆰ stojících rodinných domᛰ, chalup a usedlostí 
s drobným hospodaᖐením a vysokým podílem obytné zelenᆰ pᖐecházející do volné zemᆰdᆰlské 
krajiny. 

§ Rozvojové plochy zastavitelné - Územní plán zabezpeაuje stabilizaci a pozitivní demografický 
vývoj návrhem komplexu nových rozvojových ploch. Vlastní აlenᆰní  území na plochy s rozdílným 
zpᛰsobem vyu០ití a stanovení podmínek vyu០ití tᆰchto ploch je obsahem აásti F) textové აásti 
návrhu ÚP.
Funkce rozvojových ploch jsou ve vzájemných vazbách a vᛰაi plochám stabilizovaným 
koordinovány. 
Dopravní a technická infrastruktura je ᖐeᘐena v souladu s po០adavky zabezpeაení udr០itelného 
rozvoje území – doplnᆰním tras místních komunikací v lokalitách územního rozvoje, doplnᆰním sítᆰ 
úაelových zemᆰdᆰlských komunikací, doplnᆰním tras technické infrastruktury a návrhem tras a ploch 
pro realizaci chybᆰjí technické infrastruktury 

§ Plochy nezastavᆰného území - územní plán navrhuje opatᖐení, která uvádᆰjí do souladu funkაní 
vyu០ívání území zastavᆰného (zastavitelného) a nezastavᆰného. Zastavᆰné a zastavitelné plochy 
jsou doplnᆰny návrhem pᖐirozenᆰ ekologicky stabilních pᖐírodních ploch. Ve volné krajinᆰ nejsou 
navrhovány nové plochy pro výstavbu s výjimkou ploch s rekreaაními funkcemi (plochy OV –
sportovnᆰ rekreaაní areály)
Územní plán vymezuje plochy nezastavᆰné jako plochy krajiny  - soubor ploch zemᆰdᆰlských, 
vodních a vodohospodáᖐských, ploch lesních a ploch smíᘐených nezastavᆰného území.

C.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Vymezení zastavitelných ploch vychází z veᖐejnoprávního projednání Zadání územního plánu, pokynᛰ 
poᖐizovatele obsa០ených ve Zprávᆰ o projednání Zadání ´´UP, dále z výsledkᛰ prᛰbᆰ០nᆰ projednávaného 
návrhu ÚP na zasedáních zastupitelstva obce a výsledkᛰ projednání pᖐedbᆰ០ného návrhu zastavitelných 
ploch s orgány ochrany ZPF KÚ Vysoაina.

Zastavitelné plochy jsou 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.a - Hlavní 
výkres – urbanistická koncepce.
Zastavitelné plochy jsou urაeny k zastavᆰní, a to dle podmínek stanovených územním plánem – viz აást 
F) návrhu ÚP.

Zastavitelnými plochami jsou :
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Plochami zmᆰn jsou :
Ozn. ZP Kod. FP Název vyu០ití FP specifikace

Z1 – Z5, P3 Sv Plochy smíᘐené obytné Smíᘐené bydlení venkovského typu
Z6-Z9,P1 OVs Plochy obაanské vybavenosti Sportovnᆰ rekreaაní areály 

P2 PVs Plochy výroby a skladování smíᘐené prᛰm. a zem. výroby, slu០eb a 
ᖐemesel

VP Plochy veᖐejných prostranství
Z10 - Z12 Du Plochy dopravní infrastruktury úაelové komunikace

Dch Koridory dopravní infrastruktury chodníky

 C.3. VYMEZENÍ PLOCH PᖀESTAVBY

V ᖐeᘐeném území jsou vymezeny plochy pᖐestaveb :
• P1 – západní აást obce – pᖐestavba pᛰvodnᆰ zem. vyu០ívaného objektu pro úაely OV – sportovnᆰ 

rekreaაní areály
• P2 – ji០ní აást obce – pᖐestavba jednoúაelového zemᆰdᆰlského areálu ០ivoაiᘐné výroby na 

víceúაelové funkce PVs – plochy smíᘐené prᛰmyslové a zemᆰdᆰlské výroby, slu០eb, ᖐemesel a 
skladování. Podmínky a mo០nosti vyu០ívání jsou stanoveny v návrhové აásti ÚP ve formᆰ 
regulaაních podmínek.

• P3 – ji០ní აást obce – pᖐestavba ve prospᆰch ploch Sv.

 C.4. VYMEZENÍ PLOCH NEZASTAVᆠNÝCH A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENᆠ 
Nezastavᆰnými plochami jsou plochy krajiny:
Plochy krajiny jsou vymezeny v souladu s vyhláᘐkou ა. 501/2006, o obecných po០adavcích na vyu០ívání 
území.

Plochami krajiny jsou:
a) Nz – plochy zemᆰdᆰlské 
b) NL – plochy lesní
c) Ns – plochy smíᘐené nezastavᆰného území
d) W  -  plochy vodní a vodohospodáᖐské 

Systém sídelní zelenᆰ je tvoᖐen základními kategoriemi ploch krajiny:
• NL - Plochy lesní (PUPFL)
• Ns - Plochy smíᘐené nezastavᆰného území 

• NsE - protierozní opatᖐení
• NsT - ochranná a izolaაní zeleᒀ
• NsU - opatᖐení ÚSES – ploᘐná a liniová (interakაní prvky) 
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D)  KONCEPCE VEᖀEJNÉ INFRASTRUKTURY VჀ. PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISᙀOVÁNÍ
výkres B2.a - Hlavní výkres – urbanistická koncepce

výkres B2.b - Hlavní výkres – dopravní a technická infrastruktura

D.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

D.1.1. SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Silniაní síᙐ - katastrálním územím obce prochází silnice v majetku kraje Vysoაina :
• III/36068 Moravské Budᆰjovice – ᘀebkovice – Výაapy.
• III/36070 Vícenice – Jakubov
Silnice jsou územnᆰ stabilizovány, výhledové úpravy mimo ZÚ budou smᆰᖐovány na zlepᘐení 
parametrᛰ stávající trasy.
V zastavᆰném území zabezpeაují silnice pᖐímou obsluhu pᖐilehlých objektᛰ a síᙐ místních 
komunikací. pᖐípadné úpravy budou smᆰᖐovány na zlepᘐení parametrᛰ s jednostranným nebo 
oboustranným chodníkem.
Místní a úაelové komunikace
Stávající místní komunikace jsou návrhem ÚP respektovány, úprava jejich technických 
parametrᛰ není pᖐedmᆰtem ᖐeᘐení ÚP. Nové místní komunikace nejsou navrhovány.
Trasy úაelových komunikací jsou respektovány, navr០ené trasy jsou navrhovány mimo 
zastavᆰné území,

 D.1.2. OSTATNÍ DOPRAVNÍ PLOCHY A KORIDORY
§ Veᖐejné parkovací plochy  - vymezení parkovacích ploch a odstavných stání v místech potᖐeb

jednotlivých FP je regulativnᆰ umo០nᆰno pouze v rámci tᆰchto ploch s rozdílným zpᛰsobem 
vyu០ití, v plochách veᖐejného prostranství a v soubᆰhu s dopravními koridory. Souაasná 
vybavenost veᖐejné infrastruktury nevy០aduje zᖐízení parkovacích a odstavných ploch. 
Parkovací plochy pro potᖐeby sportovnᆰ rekreaაních areálᛰ a zaᖐízení jsou územním plánem 
navr០eny.

§ Volnᆰ stojící hromadné gará០e v obci nejsou navrhovány.
§ Veᖐejná autobusová doprava obyvatel je pokryta autobusovými spoji TRADO-BUS Tᖐebíა 

(ICOM Jihlava), je uskuteაᒀována na plochách silniაní a místní komunikaაní sítᆰ. Princip 
uskuteაᒀování  veᖐejné autobusové dopravy není pᖐedmᆰtem ᖐeᘐení ÚP.

§ Autobusové zastávky jsou umístᆰny vstᖐícnᆰ v návesním prostoru – pᖐíp. úpravy budou 
ᖐeᘐeny orientaაnᆰ v souladu s ჀSN 736075 – navrhování autobusových stanic.

§ ័elezniაní doprava – ᖐeᘐené území je okrajovᆰ dotაeno trasou celostátní ០elezniაní dráhy ჀD 
Znojmo – Okᖐíᘐky bez ០elezniაní stanice a zastávky. Plochy jsou územnᆰ stabilizovány.

§ Pᆰᘐí doprava je v ZÚ ve formᆰ jednostranného chodníku  navrhována v soubᆰhu se silniაní 
sítí.

• Cyklistická stezka - Cyklistická stezka je vedena v trasách úაelových komunikací, západním 
okrajem ᖐeᘐeného území prochází trasa ა. 5103 Tᖐebíა – Sádek – Babice – Moravské 
Budᆰjovice, zastavᆰné území obce není dotაeno, dalᘐí trasy nejsou ÚP navrhovány. 

• Letecká doprava – ᖐeᘐené území je v rozsahu celého k.ú. dotაeno ochranným pásmem 
radiolokaაních zaᖐízení - vᘐechny stavby výᘐkových objektᛰ vy០adují pᖐedchozí projednání 
s dotაenými orgány MO ჀR. 
Zájmy civilního letectví nejsou dotაeny.

D.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

D.2.1. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec má vybudovaný veᖐejný vodovod, zásobený z Oblastního vodovodu Tᖐebíა, je napojen 
z tᖐebíაské vᆰtve oblastního vodovodu Tᖐebíა, Zásoben je gravitaაnᆰ z VDJ Vít/2000m3 
(557,0/552,0 m.n.m). Zdrojem vody je VN Vranov. Distribuაní systém se nemᆰní.
Vlastníkem vodovodu je Svazek vodovodᛰ a kanalizací se sídlem v Tᖐebíაi, provozovatelem 
vodovodu je VAS a.s., Tᖐebíა.
Distribuაní síᙐ je osazena podzemními hydranty pro po០ární zásah, tlakové pomᆰry a odbᆰr pro 
po០ární zásah jsou vyhovující. Stávající po០ární nádr០ v návesním prostoru pᖐedstavuje zálohu 
pro po០ární zásah.
Stávající zdroje vody (2x studna) bývalého stᖐediska ័V nemají vyhláᘐena PHO.
Pro plochy zastavitelné navrhuje ÚP rozᘐíᖐení systému jako podzemního rozvodu pᖐednostnᆰ 
v dopravních koridorech. 

Informativní podmínky pro umisᙐování - ochranné re០imy 
• Ochranná pásma tras TI (vodovod) - Zák. ა. 274/2001 Sb. v pl. znᆰní - do / nad DN 500mm 

– 1,5m (2,5m) / 2,5 (3,5m) od okraje potrubí na ka០dou stranu
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  D.2.2. LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Obec nemá vybudovanou oddílnou kanalizaაní síᙐ, odpadní vody jsou jednotnou kanalizaაní sítí 
odvádᆰny do recipientu Vícenického potoka. Provozovatelem kanalizace je VAS a.s., Tᖐebíა.
Zastavᆰnou აástí obce prochází zatrubnᆰná აást Vícenického potoka DN 1500mm.

ÚP navrhuje v souladu s PRVK kraje Vysoაina ᖐeᘐit odkanalizování a აiᘐtᆰní splaᘐkových vod 
výstavbou oddílné kanalizace se sbᆰraაem do obce Lukov a odtud na ჀOV Moravské 
Budᆰjovice, alt. jinými zpᛰsoby likvidace splaᘐkových vod, napᖐ. individuální výstavbou
bezodtokových jímek na vyvá០ení, domovními ჀOV nebo jinými ekvivalentními technologiemi 
აiᘐtᆰní odpadních vod, které jsou nebo budou v souladu s platnou legislativou.
Stávající kanalizaაní síᙐ bude vyu០ita výluაnᆰ jako kanalizace deᘐᙐová s mo០ností napojení 
domovních ჀOV.

Pro plochy zastavitelné navrhuje ÚP rozᘐíᖐení systému deᘐᙐové kanalizace (odkanalizování 
ploch veᖐejných), ostatní plochy zastavitelné ve smyslu Zák. ა.501/2006 Sb. v pl. znᆰní v max. 
mo០né míᖐe zasakováním - zastavitelnost pozemkᛰ se regulativnᆰ omezuje na max. 70%plochy, 
min. 30%ploch je rezervováno pro vsak deᘐᙐových vod.

Informativní podmínky pro umisᙐování - ochranné re០imy 
• Ochranná pásma tras TI (kanalizace) - Zák. ა. 274/2001 Sb. v pl. znᆰní  - do / nad DN 

500mm – 1,5m (2,5m) / 2,5 (3,5m) od okraje potrubí na ka០dou stranu

 D.2.3. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Obec je kompletnᆰ plynofikována stᖐedotlakým rozvodem plynu z VTL/STL RS umístᆰné mimo 
vlastní k.ú. Pro plochy zastavitelné navrhuje ÚP na západním okraji ZÚ prodlou០ení trasy.
Informativní podmínky pro umisᙐování - ochranné re០imy 
Ochranná a bezpeაnostní pásma tras TI (plynovody) - Zák. ა. 458/2000 Sb. Energetický zákon
• OP STL plynovodu v nezast. území obce – 4,0m od pᛰdorysu potrubí na ka០dou stranu
• OP STL plynovodu vა. pᖐípojek v zastavᆰném území obce – 1,0m od pᛰdorysu potrubí na 

ka០dou stranu

 D.2.4. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGII
Východním okrajem ᖐeᘐeného území prochází zdvojená trasa VVN 110 kV. V soubᆰhu s nimi je 
územním plánem rezervován koridor pro vedení technické infrastruktury celkové ᘐíᖐky 400m pro 
realizaci VVN 110kV – rozvodna Slavᆰtice – Moravské Budᆰjovice (ZÚR kraje Vysoაina).
Potᖐebu elektrického pᖐíkonu a dodávky elektᖐiny do území zajiᘐᙐují distribuაní zaᖐízení VN na 
úrovní 22 kV. ᖀeᘐeným územím prochází nadzemní trasa VN 22 kV ა.138. Obec je napojena 
odboაkou z této trasy. ÚP nenavrhuje pᖐelo០ky tras VN.
Distribuce je ᖐeᘐena dvᆰma sloupovými TS 22/0,4 kW, trafostanice disponují dostateაnou 
rezervou i pro dalᘐí rozvoj bytové výstavby, resp. mohou být dle potᖐeby rekonstruovány.

Informativní podmínky pro umisᙐování - ochranné re០imy 
Ochranná pásma elektrizaაní soustavy v ᖐeᘐením území jsou

dle zákona ა. 458/2000 Sb. Energetický zákon § 46
nadzemní vedení  - napᆰtí nad 35 kV do 110 kV vაetnᆰ - vodiაe bez izolace
( od krajního vodiაe vedení na obᆰ jeho strany) 12m

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

  D.2.5. RADIOKOMUNIKACE, TELEKOMUNIKACE
• Dálkové kabely

ᖀeᘐeným územím neprochází kabelové trasy dálkové telekomunikaაní sítᆰ. ÚP nové 
trasy nenavrhuje.

• Telefonní rozvody
S dalᘐím rozvojem obytné zástavby bude provedena v nových lokalitách kabelizace 
vedení TK
Informativní podmínky pro umisᙐování - ochranné re០imy 
Ochranná pásma TK …………………. 1,0m od pᛰdorysu kabelu na obᆰ strany

• Radioreleové trasy
ᖀeᘐeným územím neprochází RRT.
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• Tel. a rozhl. signál
Distribuce TV signálu je zajiᘐᙐována televizním vysílaაem Tᖐebíა – Kluაovská hora, TV 
vysílaაem Brno – Kojál a TV vysílaაem Jihlava – Javoᖐice. Pokrytí ᖐeᘐeného území 
analogovým TV a rozhlasovým signálem je nahrazováno digitálním pokrytím – bez vlivu 
na ᖐeᘐení ÚP

• Ostatní telekomunikaაní a spojová zaᖐízení
• k.ú. Vícenice le០í v ochranném pásmu dvou radiolokaაních zaᖐízení MO ჀR -  

podmínky vyplývající z existence tᆰchto limitᛰ jsou obsahem ᖐeᘐení ÚP
• Poᘐtovní slu០by jsou ᖐeᘐeny svozem  – nemᆰní se
• V obci se nenachází ០ádné vedení ani zaᖐízení sítᆰ elektronických komunikací ve 

správᆰ Ⴠeských radiokomunikací a.s.

 D.2.6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Svoz a ulo០ení tuhého komunálního odpadu i nebezpeაného odpadu je zajiᘐᙐován mimo ᖐeᘐené 
území v souladu s programem odpadového hospodáᖐství obce. 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.3. OBჀANSKÉ VYBAVENÍ
Územní plán vymezuje :
Plochy OVS – sportovnᆰ rekreaაní areály (zaᖐízení) – mimo zastavᆰné území obce. Umístᆰní funkcí je 
dáno jejich polohou v rekreaაnᆰ u០ívané oblasti, resp. po០adovanou polohou mimo obytná území 
z dᛰvodu potenciálnᆰ mo០ného negativního vlivu na pohodu bydlení.
Územní plán regulativnᆰ umo០ᒀuje :
Umisᙐování neruᘐících slu០eb obაanského vybavení lokálního charakteru v rámci ploch navr០ených pro 
funkce smíᘐené obytné. 

D.4. VEᖀEJNÉ PROSTRANSTVÍ
Územní plán vymezuje :
a) plochu veᖐejného prostranství (návesní prostor) jako území s pᖐevládající funkcí komunikaაní, 

shroma០ჰovací a veᖐejné zelenᆰ.
b) ve smyslu §7 Vyhl.ა. 501/2006 Sb. vymezuje ÚP v rámci plochy Z6 – plochy OV (sportovnᆰ rekreaაní 

zaᖐízení) související plochu VP – veᖐejné prostranství v rozsahu 5000m2 bez urაení polohy v ploᘐe 
Z6. Do této plochy se nezapoაítávají pozemní komunikace. 

Veᖐejná prostranství jsou zastavitelná pouze  v rámci podmínek stanovených tímto ÚP.

E)   KONCEPCE USPOᖀÁDÁNÍ KRAJINY
výkres B2.a Hlavní výkres - urbanistická koncepce

E.1. NÁVRH OCHRANY KRAJINY A KRAJINNÉHO RÁZU

V územním plánu je navr០ena ochrana krajiny a krajinného rázu tᆰmito opatᖐeními:
• Respektováním a posílením vymezených  prvkᛰ ÚSES 
• návrhem revitalizací a ozelenᆰní vodoteაí 
• zvýᘐením podílu trvalých travních porostᛰ a sni០ováním podílu orné pᛰdy na zemᆰdᆰlské pᛰdᆰ 

katastru s cílem eliminace vodní eroze a zvýᘐení retenაních schopností krajiny 
• respektováním stávajícího rozsahu a návrhem zvýᘐení podílu lesních ploch v k.ú. s cílem zkvalitnᆰní 

pᖐírodního prostᖐedí ᖐeᘐeného území
• návrhem výsadeb liniové, rozptýlené i soustᖐedᆰné zelenᆰ v krajinᆰ - pᖐedevᘐím ve formᆰ 

interakაních prvkᛰ, lesních porostᛰ a doplnᆰním ploch ÚSES.
• Stanovením maximálních výᘐek zástavby v zastavitelných plochách formou regulativᛰ územního 

rozvoje.
• Návrhem a vymezením ploch ochranné zelenᆰ v prostorech potenciálnᆰ negativní interakce ploch 

s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití.
Zvýᘐením podílu zelenᆰ v území je sledován cíl omezení vᆰtrné eroze, zlepᘐení prostupnosti krajiny pro 
faunu, zvýᘐení retence krajiny a zlepᘐení ០ivotního prostᖐedí v území.  
Územním plánem jsou koncepაnᆰ navrhovány zábory zemᆰdᆰlské pᛰdy. Plochy zastavitelné jsou 
navrhovány jako pᖐilehlé k zastavᆰnému území, nezasahují do volné zemᆰdᆰlské krajiny s výjimkou ploch 
OV s rekreaაní funkcí.
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ochranné re០imy krajiny
• velkoploᘐná chránᆰná území – nejsou vyhláᘐena - nevymezují se. 
• maloploᘐná chránᆰná území – nejsou vyhláᘐena – nevymezují se
• vyhláᘐené a registrované VKP – nejsou vyhláᘐeny – nevymezují se
• VKP ze zákona o ochranᆰ pᖐírody a krajiny, tj. lesy, údolní nivy, rybníky, vodní toky a mokᖐady – ÚP 

respektuje
• ÚSES – v ᖐeᘐeném území se nachází prvky regionálního ÚSES, systém je vymezen v souladu se 

ZÚR Vysoაina, orientaაnᆰ v souladu s generelem územního systému ekologické stability –
lokální systém IV, 12/1995 - Ing. David Mikoláᘐek, P. Soukop, Z. Mikoláᘐková, Agroprojekt 
PSO spol.s.r.o., Cejl 73,Brno

• památné stromy – v ᖐeᘐeném území se nenachází památné stromy
• Ochranná pásma

o OP lesa – 50m od hranice PUPFL
o ochranné a  manipulaაní pásmo VT………6m od bᖐehové hrany

• chránᆰná lo០isková území – nejsou vyhláᘐena
• ochrana krajinného rázu

K zabezpeაení ochrany krajinného rázu je vyu០ita legislativní opora v zákonᆰ ა. 114/1992 Sb. ve 
smyslu znᆰní § 12 odst. 1 o ochranᆰ pᖐed აinností sni០ující jeho estetickou a pᖐírodní hodnotu. 
Zásahy do krajinného rázu, zejména umisᙐování a povolování staveb mohou být provádᆰny pouze s 
ohledem na zachování významných krajinných prvkᛰ, zvláᘐtᆰ chránᆰných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické mᆰᖐítko a vztahy v krajinᆰ. K umisᙐování a povolování staveb, jako០ i 
jiným აinnostem, které by mohly sní០it nebo zmᆰnit krajinný ráz je nezbytný (odst 2 § 12) souhlas 
orgánu ochrany pᖐírody. Krajinný ráz je chránᆰn celoploᘐnᆰ, pᖐiაem០ význam jeho ochrany stoupá 
soubᆰ០nᆰ s estetickou hodnotou jednotlivých partií krajiny

Zvláᘐtᆰ chránᆰná území
ᖀeᘐené území není souაástí území vyhláᘐeného CHKO ani CHOPAV, v katastru obce se nenacházejí 
០ádné chránᆰné segmenty krajiny a zóny speciální ochrany krajiny CHKO.
V ᖐeᘐeném území se nenachází a není navrhována ០ádná ptaაí oblast ve smyslu systému NATURA 2000,  
nenachází se ០ádná evropsky významná lokalita.  
Informativní údaje :
Okolí rybníka Oklika – p.ა. 214/4 je  lokalitou výskytu orchidejí z აeledi vstavaაovitých - Vstavaა kukaაka 
(Orchis morio) - podle provádᆰcí vyhláᘐky M័P ჀR 395/92 Sb. i dle აerveného seznamu oznaაován jako 
silnᆰ ohro០ený druh. 

E.2. VYMEZENÍ PLOCH KRAJINY
Plochy krajiny jsou vymezeny v souladu s vyhláᘐkou ა. 501/2006, o obecných po០adavcích na vyu០ívání 
území ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ
Vymezení plochy krajiny jsou vyznaაeny ve výkresu B2.a Hlavní výkres – urbanistická koncepce
Plochy krajiny jsou nezastavitelné, krajina je chápána jako nezastavᆰné území.

Plochami krajiny jsou:
a) Nz – plochy zemᆰdᆰlské
b) NL – plochy lesní
c) Ns – plochy smíᘐené nezastavᆰného území
d) W  -  plochy vodní a vodohospodáᖐské 
Systém sídelní zelenᆰ je tvoᖐen základními kategoriemi ploch krajiny:
• NL - Plochy lesní (PUPFL) 
• Ns - Plochy smíᘐené nezastavᆰného území 

• NsE - protierozní opatᖐení
• NsT - ochranná a izolaაní zeleᒀ
• NsU - opatᖐení ÚSES ploᘐná (BC, BK) a liniová (interakაní prvky) 

E.3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)
Cílem systému je zachování a zvyᘐování biodiverzity v území, vytváᖐení podmínek pro pᖐirozený rozvoj 
spoleაenstev ០ivoაichᛰ a rostlin, udr០ení produkაních schopností krajiny a zvýᘐení ekologické stability 
krajiny.
ÚP vymezuje skladebné prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) – na regionální úrovni dle 
ZÚR kraje Vysoაina, na úrovni lokální vlastním návrhem vycházejícím z generelu územního systému 
ekologické stability – lokální systém IV.etapa 12/1995 (Agroprojekt PSO spol. s.r.o. Brno, Ing. David 
Mikoláᘐek).
Oznaაení biokoridorᛰ na regionální úrovni je uvedeno podle ZÚR kraje Vysoაina. Místní systém je 
oznaაován v souladu s výᘐe uvedeným generelem ÚSES. Územnᆰ se dle zákresu ve výkrese B.2a Hlavní 
výkres – urbanistická koncepce vymezují prvky ÚSES – biocentra, biokoridory a interakაní prvky  (liniová 
zeleᒀ).
Vytváᖐení ÚSES je ve smyslu  ustanovení § 4 odst. 1 zákona ა. 114/1992 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích 
pᖐedpisᛰ veᖐejným zájmem. 
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E.3.1. REGULACE PRO VYU័ITÍ PLOCH ZAᖀAZENÝCH DO SYSTÉMU ÚSES
• Ⴠinnosti pᖐípustné

výsadby porostᛰ geograficky pᛰvodních dᖐevin (mimo plochy, kde jiné typy regulací výsadbu 
dᖐevin neumo០ᒀují), zmᆰny dᖐevinné skladby lesních porostᛰ ve prospᆰch geograficky pᛰvodních 
dᖐevin a jiná opatᖐení k posílení აi zachování funkაnosti jednotlivých prvkᛰ ÚSES, do doby 
realizace pᖐísluᘐných opatᖐení stávající vyu០ití, pᖐíp. jiné vyu០ití, které nenaruᘐí nevratnᆰ 
pᖐirozené podmínky stanoviᘐtᆰ a nesní០í aktuální ekologickou stabilitu území.

• Ⴠinnosti podmínᆰnᆰ pᖐípustné
liniové stavby napᖐíა biokoridory, sto០áry nadzemního vedení, vstupní ᘐachty podzemního
vedení, pᖐeაerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení, signální 
a stabilizaაní kameny a jiné znaაky pro geodetické úაely.

• Ⴠinnosti nepᖐípustné 
vᘐechny ostatní აinnosti a zpᛰsoby vyu០ití, které nejsou uvedeny jako pᖐípustné აi podmínᆰnᆰ 
pᖐípustné – zejména pak stavební აinnost jiného ne០ podmínᆰnᆰ pᖐípustného typu a takové 
აinnosti a zpᛰsoby vyu០ití, je០ by vedly k záva០nᆰjᘐímu naruᘐení ekologickostabilizaაní funkce აi 
pᖐirozených stanoviᘐtních podmínek (zintenzivnᆰní hospodaᖐení, ukládání odpadᛰ a navá០ek, 
zásahy do pᖐirozeného vodního re០imu aj.).

Výsadbu v místech stᖐetᛰ se sítᆰmi technické infrastruktury je nutno koordinovat s po០adavky
správcᛰ dotაených sítí. Obdobnᆰ pᖐípadnou výsadbu podél vodních tokᛰ je nutno provádᆰt v 
souladu s oprávnᆰnými po០adavky správce toku. V rámci návrhu zpracování lesních hospodáᖐských 
plánᛰ a osnov mᛰ០e dojít ke korekci nebo upᖐesnᆰní prᛰbᆰhu a vymezení ÚSES. Tyto korekce აi 
upᖐesnᆰní bude mo០no provádᆰt pouze tak, aby zᛰstala zachována funkაnost systému.

E.3.2.  VYMEZENÍ PLOCH ÚSES

Regionální biokoridory
Ozn. název k.ú.

RBK 528 Pospíchálky –
Lukovská hora

Babice, Lesonice, Dolní La០any, Vícenice, Jakubov u 
M.B., Lukov

Lokální biocentra
ozn. název k.ú.

LBC 43 Za horou Vícenice
LBC 76 Výhon Vícenice

LBC 76b Boroviაky Vícenice
LBC 77 U Stráაky Vícenice, Bohuᘐice

Lokální biokoridory
ozn. k.ú.

LBK 42-76a Vícenice, Dolní La០any
LBK 76a-76 Vícenice, Dolní La០any
LBK 76-76b Vícenice
LBK 76-77 Vícenice, Bohuᘐice

ZÚR - pᖐehledné schéma vymezených ploch územního systému ekologické stability
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 E.3.3. INTERAKჀNÍ 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. Realizace a doplnᆰní interakაních prvkᛰ je mo០né zatravnᆰním a 
výsadbou stromové zelenᆰ.

E.4. PROSTUPNOST KRAJINY
Prostupnost krajiny není územním plánem omezena. Cestní krajinná síᙐ zᛰstává zachována, nové cesty 
pro zvýᘐení prostupnosti krajiny nejsou navrhovány.

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 OPATᖀENÍ
V ᖐeᘐeném území dochází díky morfologii terénu a zpᛰsobu obhospodaᖐování odlesnᆰných ploch k 
problémᛰm s ploᘐnou vodní erozí zejména v ji០ní a severní აásti ᖐeᘐeného území. Problematika byla ji០ 
v minulosti ᖐeᘐena protierozními opatᖐeními a je územním plánem doplᒀována plochami Ns s protierozní 
funkcí – zatravnᆰním.

 E.6. OCHRANA PᖀED POVODNᆠMI
V ᖐeᘐeném území nejsou vyhláᘐena záplavová území. 

 E.7. REKREACE
V ᖐeᘐeném území nejsou ÚP navrhovány plochy individuální rekreace ve volné krajinᆰ.
Rekreaაní funkce jsou pokryty návrhem ploch obაanské vybavenosti s funkcemi sportovnᆰ rekreaაních 
areálᛰ a zaᖐízení :
• Z6, P1 – Holý kopec - nadmístní charakter rekreaაnᆰ sportovní vybavenosti celoroაního vyu០ití.
• Z7-8 – Lokalita u rybníka Oklika – místní rekreace obyvatelstva – sportovnᆰ rekreaაní zaᖐízení a 

zaᖐízení sportovního rybáᖐství. 
• Z9 – lokalita na východním okraji ZÚ – sportovnᆰ rekreaაní areál – hᖐiᘐtᆰ

V rámci regulaაních podmínek pro plochy smíᘐené obytné je mo០né vyu០ívání a pᖐestavba stávajícího 
bytového fondu na rekreaაní bydlení individuálního charakteru. Výstavba rekreaაních chat se vyluაuje.

 E.8. DOBÝVÁNÍ NEROSTᛠ
V ᖐeᘐeném území nejsou evidována ani navrhována výhradní lo០iska nerostᛰ nebo jejich prognózní 
zdroje, nejsou stanovena chránᆰná lo០isková území(CHLÚ).
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F)  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYU័ITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPᛠSOBEM VYU័ITÍ
výkres B2.a  Hlavní výkres – urbanistická koncepce

Plochy rozdílným zpᛰsobem vyu០ití jsou rozdᆰleny na plochy zastavitelné a nezastavᆰné území - plochy krajiny.
Plochy zastavitelné jsou plochy zastavᆰné a k zastavᆰní urაené. Plochy krajiny jsou plochy nezastavᆰného území, 
které nejsou urაené k zastavᆰní, pokud není územním plánem stanoveno jinak.

Vymezenému აlenᆰní ploch musí odpovídat zpᛰsob jeho vyu០ívání a zejména úაel umisᙐovaných a povolovaných 
staveb vაetnᆰ jejich zmᆰn a zmᆰn jejich vyu០ití. Stavby a jiná opatᖐení, které vymezenému აlenᆰní ploch 
neodpovídají nelze na tomto území umístit nebo povolit. Dosavadní zpᛰsob vyu០ití území a ploch, který 
neodpovídá navr០enému vyu០ití ploch podle územního plánu je mo០ný, pokud nenaruᘐuje veᖐejné zájmy nad 
pᖐípustnou míru.

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) v platném znᆰní, z vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb. v platném znᆰní -
o obecných po០adavcích na vyu០ívání území, a vyhláᘐky ა. 268/2009 Sb. - o technických po០adavcích na stavby.

F.1. PLOCHY  ZASTAVITELNÉ

F.1.1. PLOCHY  SMÍᘀENÉ OBYTNÉ – venkovského typu / Sv
§ 8 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

Plochy stabilizované
plochy zmᆰn Z1, Z2, Z3, Z4, Z5
pᖐestavbová plocha P3
územní rezervy R1, R2, R3

SvSv R

Hlavní vyu០ití: 
Plochy pro bydlení, pro umísᙐování staveb souvisejících s funkcí bydlení a funkcí rodinné 
rekreace se zázemím pro chov hospodáᖐských zvíᖐat a maloploᘐné obhospodaᖐování 
zemᆰdᆰlských pᛰd.
Pᖐípustné vyu០ití:
- rodinné domy
- pᖐestavby objektᛰ stávajících RD a zem. usedlostí na objekty pro rodinnou rekreaci
- stávající venkovské chalupy a zemᆰdᆰlské usedlosti se zázemím pro chov hospodáᖐských 

zvíᖐat a maloploᘐného obhospodaᖐování zemᆰdᆰlských pᛰd
- komerაní a veᖐejná obაanská vybavenost, která nesni០uje kvalitu prostᖐedí a pohodu bydlení 

ve vymezené ploᘐe, je sluაitelná s bydlením a slou០í zejména obyvatelᛰm v ᖐeᘐeném území 
- související funkce drobné výroby, slu០eb a ᖐemesel, které nesni០ují kvalitu prostᖐedí a 

pohodu bydlení ve vymezené ploᘐe a jsou sluაitelné s bydlením a nezvyᘐují dopravní zátᆰ០ 
v území.

- 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 kempy, skupiny chat nebo bungalovᛰ
- objekty a zaᖐízení pro výrobu a skladování, které sni០ují kvalitu obytného prostᖐedí 

souvisejícího území, pᖐedstavují zvýᘐenou úroveᒀ nákladní dopravní zátᆰ០e a mají  
negativní vliv na hygienu prostᖐedí v souvisejícím území.

- zemᆰdᆰlské stavby a zaᖐízení pro chov hospodáᖐských zvíᖐat nemající charakter domácího 
chovu, stavby a zaᖐízení, které sni០ují kvalitu obytného prostᖐedí souvisejícího území, 
pᖐedstavují zvýᘐenou úroveᒀ nákladní dopravní zátᆰ០e a mají  negativní vliv na hygienu 
prostᖐedí v souvisejícím území.

- 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 a podkroví
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – koeficient zastavᆰní, tj. pomᆰr plochy zastavᆰné budovami a 

zpevnᆰnými plochami k ploᘐe pozemku jednoho vlastníka v této ploᘐe, bude maximálnᆰ 0,7; 
koeficient zelenᆰ, tj. pomᆰr plochy nezastavᆰné a nezpevnᆰné k ploᘐe pozemku jednoho 
vlastníka v této ploᘐe, bude min. 0,3. (min. 30% ploch rezervováno pro vsak deᘐᙐových vod).
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 F.1.2. PLOCHY OBჀANSKÉHO VYBAVENÍ – sport. rekreaაní zaᖐízení / OVs
§ 6 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

plochy zmᆰn Z6, Z7, Z8, Z9

Hlavní vyu០ití: 
Plochy pro sport, sportovní rekreaci a relaxaci 
Pᖐípustné vyu០ití:
- koupaliᘐtᆰ, hᖐiᘐtᆰ, sportoviᘐtᆰ, rekreaაní louky, cviაiᘐtᆰ
- tematická treninková a speciální sportovnᆰ rekreaაní zaᖐízení
- související obაanské vybavení
- oplocení a sítᆰ – výᘐky dle normových po០adavkᛰ jednotlivých sportoviᘐᙐ a herních prvkᛰ
- související dopravní a technická infrastruktura
- veᖐejná prostranství
Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci
- stavby pro výrobu a skladování
- zemᆰdᆰlské stavby
- stavby autoopraven, autoservisᛰ a აerpacích stanic pohonných hmot

Podmínky prostorového uspoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – max.dvᆰ nadzemní podla០í s výjimkou staveb specificky 

obsluhujících sportovnᆰ rekreaაní აinnost ve znᆰní pᖐípustného vyu០ití ploch
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – neurაuje se
- ve smyslu §7 Vyhl.ა. 501/2006 Sb. bude v hranicích plochy Z6 vymezena související plocha

VP – veᖐejné prostranství v rozsahu min. 1000m2/2ha, tj. min. 5000m2 pro rozsah plochy dle 
durnávrhu ÚP. Do této plochy se nezapoაítávají pozemní komunikace. 

- min. 30% ploch musí být rezervováno pro vsak deᘐᙐových vod

 F.1.3. PLOCHY  VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  / VP
§ 7 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

plochy zmᆰn  VP

Hlavní vyu០ití: 
Pozemky veᖐejných prostranství – dle § 34 zákona ა. 128/2000 Sb., o obcích 
Pᖐípustné vyu០ití:
- plochy pro shroma០ჰování, relaxaci obyvatel, zeleᒀ
- veᖐejnᆰ pᖐístupné pᖐístᖐeᘐky
- obაanské vybavení sluაitelné s úაelem veᖐejných prostranství
- plochy pro statickou dopravu
- plochy a koridory cyklostezek a chodníkᛰ
- 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

Podmínky prostorového uspoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nejvýᘐe jedno nadzemní podla០í 
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – koeficient zastavᆰní a koeficient zelenᆰ se nestanovuje
- min. 30% ploch musí být rezervováno pro vsak deᘐᙐových vod
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 F.1.4. PLOCHY  A KORIDORY  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNICE / Ds
§ 9 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

Plochy stabilizované

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, chodníky
- 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

 F.1.5. PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – MÍSTNÍ, ÚჀELOVÉ     
KOMUNIKACE, MANIPULAჀNÍ PLOCHY / Dk, Du
§ 9 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

Plochy stabilizované
plochy zmᆰn Z10, Z11, Z12 – Du

koridory zmᆰn

Du

Hlavní vyu០ití: 
Pozemní komunikace, úაelové komunikace, manipulaაní plochy, parkovací plochy, chodníky.
Pᖐípustné vyu០ití:
- pozemky 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 a zaᖐízení slou០ící veᖐejné dopravᆰ a turistickému vyu០ití
- 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
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 F.1.6. PLOCHY  A KORIDORY  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – ០eleznice / Dz
§ 9 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

Plochy stabilizované

Hlavní vyu០ití: 
drá០ní komunikace.

Pᖐípustné vyu០ití:
- pozemky drá០ních staveb
- pozemky, na kterých jsou umístᆰny souაásti drá០ního tᆰlesa – napᖐ. náspy, záᖐezy, opᆰrné 

zdi, mosty, doprovodná a izolaაní zeleᒀ
- stavby a zaᖐízení související s provozem na drá០ních komunikacích
- stavby a zaᖐízení související s kᖐí០ením dopravní a technické infrastruktury
- stavby a pᖐístᖐeᘐky slou០ící veᖐejné ០elezniაní 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

 F.1.7. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – smíᘐené prᛰm. a zem. výroby, slu០eb 
a ᖐemesel / PVs

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

plochy pᖐestavby P2

Hlavní vyu០ití: 
Plochy pro prᛰmyslovou a zemᆰdᆰlskou výrobu, slu០by a ᖐemesla 
Pᖐípustné vyu០ití:
- stavby a zaᖐízení pro drobnou výrobu, prodejní sklady, sklady výrobkᛰ, hmot a materiálᛰ 
- zahradnictví, drobná zemᆰdᆰlská výroba
- související stavby komerაního vybavení (napᖐ. administrativa, obchodní prodej)
- servisy a opravny strojᛰ, 
- integrovaný byt správce
- oplocení areálu
- související dopravní a technická infrastruktura
- související stavby a zaᖐízení technického a dopravního vybavení
- ochranná a izolaაní zeleᒀ
Nepᖐípustné vyu០ití:
- stavby pro bydlení a rekreaci
- ubytovací zaᖐízení
- ostatní stavby obაanského vybavení
- veᖐejná prostranství
Podmínky prostorového uspoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nejvýᘐe dvᆰ nadzemní podla០í do celkové výᘐky 15 m
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – koeficient zastavᆰní, tj. pomᆰr plochy zastavᆰné budovami a 

zpevnᆰnými plochami k celé ploᘐe, bude maximálnᆰ 0,7; koeficient zelenᆰ, tj. pomᆰr plochy 
nezastavᆰné a nezpevnᆰné k ploᘐe pozemku jednoho vlastníka v této ploᘐe, bude 
minimálnᆰ 0,3.

- min. 30% ploch musí být rezervováno pro vsak deᘐᙐových vod
- Pásmem hygienické ochrany nesmí být dotაeny stávající a návrhové plochy smíᘐené obytné 
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 F.2. PLOCHY  KRAJINY 

 F.2.1. PLOCHY  ZEMᆠDᆠLSKÉ / Nz
§ 14 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

Plochy stabilizované

Nz

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

F.2.2.PLOCHY LESNÍ / NL
§ 15 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území

Plochy stabilizované
plochy zmᆰn NL1-2

NL NL

Hlavní vyu០ití: 
Lesní pᛰda.
• Lesní plochy hospodáᖐské a ke zvýᘐení hodnoty krajiny
• Lesní plochy hospodáᖐské, ke zvýᘐení retenაních shchopností krajiny a protierozní opatᖐení
• Lesní plochy jako souაást a doplnᆰní  ÚSES
Pᖐípustné vyu០ití:
- pozemky urაené k plnᆰní funkce lesa
- pozemky a plochy opatᖐení ÚSES
- stavby a zaᖐízení lesního hospodáᖐství
- pozemky, stavby a zaᖐízení související dopravní a technické infrastruktury
- koridory turistických a cyklistických tras
- 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
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 F.2.3. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁᖀSKÉ / W
§ 13 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území
plochy stabilizované

Hlavní vyu០ití: 
Vodní toky a plochy, stavby a zaᖐízení na nich   
Pᖐípustné vyu០ití:
- pozemky koryt vodních tokᛰ a vodních ploch 
- stavby, zaᖐízení a opatᖐení slou០ící k obsluze vodních tok a ploch, vodohospodáᖐské stavby, 

protipovodᒀové stavby a opatᖐení
- stavby a zaᖐízení související s kᖐí០ením dopravní a technické infrastruktury
- stavby a zaᖐízení slou០ící vodní dopravᆰ bez rozliᘐení druhu
- stavby a zaᖐízení dopravní a technické infrastruktury
- bᖐehová 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
- veᖐejná prostranství
Podmínky prostorového upoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – nestanovuje se
- intenzita vyu០ití pozemkᛰ – nestanovuje se

  F.2.4. PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ / Ns
§ 17 vyhláᘐky ა. 501/2006 Sb., o obecných po០adavcích na vyu០ívání území
Plochy stabilizované Ns
plochy zmᆰn NsE1 – NsE5 - protierozní opatᖐení 

NsT1 - zeleᒀ ochranná a izolaაní
NsU1 - zalo០ení a doplnᆰní interakაních prvkᛰ ÚSES- liniová zeleᒀ
NsU2 – ploᘐná opatᖐení 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
- liniové stavby napᖐíა biokoridory - trasy vedení technické infrastruktury
- sto០áry nadzemního vedení, vstupní ᘐachty podzemního vedení, pᖐeაerpávací stanice, vrty 

a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení, signální a stabilizaაní kameny a jiné 
znaაky pro geodetické úაely.

- pozemky související dopravní infrastruktury
Nepᖐípustné vyu០ití:
- vᘐechny ostatní zpᛰsoby vyu០ití, které nejsou uvedeny jako hlavní nebo pᖐípustné zpᛰsoby 

vyu០ití – zejména pak stavební აinnost jiného ne០ pᖐípustného typu
- takové zpᛰsoby vyu០ití, je០ by vedly k záva០nᆰjᘐímu naruᘐení ekologickostabilizaაní funkce 

აi pᖐirozených stanoviᘐtních podmínek (zintenzivnᆰní hospodaᖐení, ukládání odpadᛰ a 
navá០ek, zásahy do pᖐirozeného vodního re០imu aj.).

Podmínky prostorového upoᖐádání:
- výᘐková regulace zástavby – max. 1.NP do 5m výᘐky, u liniových staveb a jejich აástí se 

nestanovuje
- 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
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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 (PᖀEDKUPNÍ PRÁVO) NEBO VYVLASTNIT (§101 A 170 ZÁK. Ⴠ. 183/2006 SB)

výkres B3. Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby, opatᖐení, asanace
výkres B2.a Hlavní výkres – urbanistická koncepce

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

G.1. VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÉ STAVBY

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

G.2. VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÁ OPATᖀENÍ

 G.3. PLOCHY PRO ASANACI

Nevymezují se

H)   VYMEZENÍ VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÝCH STAVEB, VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÝCH 
OPATᖀENÍ  A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKᛠM A 

STAVBÁM POUZE OMEZIT (PᖀEDKUPNÍ PRÁVO)  (§101 ZÁK. Ⴠ. 183/2006 SB)
výkres B3. Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby, opatᖐení, asanace

výkres B2.a  Hlavní výkres –  urbanistická koncepce
 H.1. VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÉ STAVBY

Vymezují se následující veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby (VPS), pro která lze práva k pozemkᛰm a stavbám 
omezit. Ⴠíselné a indexové znaაení dle výkresu B3. Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby, opatᖐení, asanace:
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 H.2. VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÁ OPATᖀENÍ
Vymezují se následující veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení (VPO), pro která lze práva k pozemkᛰm a stavbám 
omezit. Ⴠíselné a indexové znaაení dle výkresu B3. Veᖐejnᆰ prospᆰᘐné stavby, opatᖐení, asanace:

 H.3. PLOCHY ASANACÍ

Nevymezují se

I)  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORᛠ ÚZEMNÍCH REZERV
výkres B1. Základní აlenᆰní území

výkres B2.a Hlavní výkres – urbanistická koncepce

V ᖐeᘐeném území jsou územním plánem vymezeny plochy a koridory územních rezerv :

a) plochy smíᘐené obytné - plochy dalᘐího mo០ného koncepაního rozvoje po vyაerpání mo០ností ploᘐného 
rozvoje v lokalitách návrhu ÚP. 

b) koridor technické infrastruktury – nadzemní vedení VVN 110 kV (ZÚR kraje Vysoაina) v celkové ᘐíᖐce 400m

Vymezení ploch rezerv nezakládá mo០nost jejich vyu០ití po dobu platnosti vydaného ÚP v souაasnᆰ projednané a 
odsouhlasené podobᆰ.

J)  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORᛠ, VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU JEJICH VYU័ITÍ 
PROVᆠᖀENÍ ZMᆠN ÚZEMNÍ STUDIÍ

Nevymezují se

K)  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORᛠ, VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU ROZHODOVÁNÍ O 
ZMᆠNÁCH JEJICH VYU័ITÍ POᖀÍZENÍ A VYDÁNÍ  REGULAჀNÍHO PLÁNU A ZADÁNÍ 

REGULAჀNÍHO PLÁNU

Nevymezují se

L)   STANOVENÍ POᖀADÍ ZMᆠN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Nestanovuje se

M)  VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, 
PRO KTERÉ Mᛠ័E VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ჀÁST PD POUZE 

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Nevymezují se

N)  VYMEZENÍ STAVEB NEZPᛠSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ᖀÍZENÍ

Nevymezují se
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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. ᘀIRᘀÍ VZTAHY A VYMEZENÍ ᖀEᘀENÉHO ÚZEMÍ
výkres B5. ᘀirᘐí vztahy

Obec Vícenice spadá pod správu obce s povᆰᖐeným obecním úᖐadem a obec s rozᘐíᖐenou pᛰsobností –
Moravské Budᆰjovice, krajskou správou je Krajský úᖐad kraje Vysoაina se sídlem v Jihlavᆰ.
ᖀeᘐené území se vymezuje v hranicích katastrálního území obce Vícenice.

Sousedními územními obvody jsou katastrální území ( k.ú.) a obce:
• k.ú. Bohuᘐice
• k.ú. Lukov
• k.ú. Jakubov u Moravských Budᆰjovic 
• k.ú. Dolní La០any 

Územím prochází tyto nadmístní trasy technické infrastruktury :
• elektrické vedení VN 22 kV 
• elektrické vedení VVN 110 kV
• trasa oblastního vodovodu Tᖐebíა

Území je v okrajových polohách k.ú. pokryto regionálním systémem ÚSES, lokální systém pᖐedstavují  
ploᘐné prvky biocenter a biokoridorᛰ, interakაní prvky liniové a rozptýlená zeleᒀ
Územní plán respektuje ᘐirᘐí územní vztahy a navr០ené vyu០ívání ᖐeᘐeného území je z hlediska ᘐirᘐích 
vztahᛰ koordinováno.

Politika územního rozvoje ჀR 2008
Usnesením ა. 929 ze dne 20/7 2009 byla Vládou ჀR pᖐijata „Politika územního rozvoje ჀR 2008“. 
Z tohoto nástroje územního plánování nevyplývají pro ᖐeᘐené území ០ádné konkrétní po០adavky.

 A.2. ÚZEMNᆠ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÁ KRAJEM
výkres B4. Koordinaაní výkres

Územnᆰ plánovací dokumentací poᖐizovanou krajem jsou Zásady územního rozvoje kraje Vysoაina
Z výᘐe uvedené dokumentace vyplývají pro ᖐeᘐené území tyto po០adavky :

• respektovat koridory TI – trasa VVN, VN a vodovodního ᖐadu vა. OP
• respektovat generel ÚSES – regionální a lokální systém
• respektovat Plán rozvoje vodovodᛰ a kanalizací (PRVK) kraje Vysoაina
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• ZÚR KRAJE VYSOჀINA – koordinaაní výkres

• PLÁN ROZVOJE VODOVODᛠ A KANALIZACÍ (PRVK) KRAJE VYSOჀINA
Odkanalizování území

Zásobování vodou
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Jako územnᆰ plánovací podklad jsou pou០ity materiály :
• Generel územního systému ekologické stability –  lokální systém IV.etapa 12/1995 (Agroprojekt PSO 

spol. s.r.o. Brno, Ing. David Mikoláᘐek)
• US Vícenice (1998) Ing.arch. Ivo Motl
• ÚAP Moravské Budᆰjovice

  A.3. KOORDINACE Z HLEDISKA PO័ADAVKᛠ OCHRANY OBYVATELSTVA
výkres B4. Koordinaაní výkres

Z vláᘐtní po០adavky orgánᛰ CO ve smyslu stávajících legislativních opatᖐení a pᖐedpisᛰ pro provádᆰní 
konkrétních opatᖐení kolektivní ochrany (CO-1-9 Technická opatᖐení CO, CO-2-7 Ukrytí obyvatelstva, 
Pᖐíruაka pro budování PRÚ, CO-1-21 Normativy stavebnᆰ technických opatᖐení CO)  nejsou.

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
- ០elezniაní koridor
- elektroenergetická zaᖐízení – vedení VN, VVN, 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.

Na základᆰ platnosti Usnesení vlády ჀR ze dne 22.4.2002 აíslo 417 ke Koncepci ochrany obyvatelstva do 
roku 2006 s výhledem do roku 2015 nejsou ulo០eny na obecním úᖐadᆰ ០ádné prostᖐedky individuální 
ochrany. V pᖐípadᆰ vzniku mimoᖐádné události budou tyto prostᖐedky dodány z centrálních skladᛰ v péაi 
státu pro vybrané kategorie obyvatelstva. Výdejní stᖐedisko pro výdej PIO resp. humanitární materiál 
v obci bude Obecní úᖐad. 
Cisterny s pitnou vodou pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou budou umístᆰny v obci na 
vymezených plochách v prostoru návsi u po០ární nádr០e.

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

Územním plánem jsou po០adavky ochrany obyvatelstva respektovány.

Obrana a bezpeაnost státu 
ᖀeᘐené území je dotაeno ochrannými pásmy radiolokaაních zaᖐízení, pᖐípadná výstavba výᘐkových 
objektᛰ (napᖐ. vᆰtrných elektráren, vysílaაᛰ, venkovních vedení VN, VVN, ZVN) musí být pᖐedem 
projednána s pᖐísluᘐným zastoupením MO ჀR – VUSS Brno.
Ochrana zájmᛰ letectva musí být zohlednᆰna pᖐedchozím projednáním vᘐech výᘐkových staveb nad 30m 
výᘐky a výᘐkových výsadeb (vᆰtrolamᛰ apod). s pᖐísluᘐným zastoupením MO ჀR – VUSS Brno.
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B)   ÚDAJE O SPLNᆠNÍ ZADÁNÍ ÚP
V souladu se znᆰním stavebního zákona ა. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ᖐádu 
v platném znᆰní, vychází vᆰcné ᖐeᘐení návrhu ÚP Vícenice ze schváleného Zadání návrhu ÚP.  
Návrh ÚP je zpracován dle zák. ა. 183/2006 Sb. Stavební zákon 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 v pl. znᆰní. 
Obsah územního plánu odpovídá pᖐíloze ა. 7 vyhláᘐky ა. 500/2006 Sb.

ZPRÁVA POᖀIZOVATELE O VÝSLEDKU PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍCENICE
A) Vyjádᖐení dotაených orgánᛰ státní správy a ostatních oslovených
1. ჀESKÉ  RADIOKOMUNIKACE a.s. Praha – ០ádné pᖐipomínky.
2. Mᆰstský úᖐad Moravské Budᆰjovice, odbor ័P –
Vodní hospodáᖐství – dodr០et pᖐísluᘐná ust. zák. ა. 254/2001 Sb. o vodách.
Odpadové hospodáᖐství a ochrana ovzduᘐí – podmínky netýkající se územního plánování.
Ochrana pᖐírody a krajiny – dodr០et ust. § 4 odst. 1 zák. ა. 114/1992 Sb o ochranᆰ pᖐírody a krajiny ve 
znᆰní zák. ა. 218/2004 Sb.(vymezení ÚSES).
Ochrana ZPF – ᖐídit se zásadami ochrany ZPF (§§ 4 a 5 zák. ა. 334/1992 Sb.) (§§ 3 a 4  a pᖐílohy ა. 3 
vyhl. M័P ა. 13/1994 Sb.)
Ochrana PUPFL – zohlednit absolutní výᘐkovou bonitu porostu ve 100 letech - návrh staveb  ve 
vzdálenosti do 50 m od lesa – mo០ný pád vᆰtví.  Ostatní pᖐipomínky nesouvisí s územním plánováním.
3. Ministerstvo ០ivotního prostᖐedí, odbor výkonu státní správy Praha – do k.ú. Vícenice 
zasahuje výhradní lo០isko stavebního kamene „Vícenice“ ev. ა. 3 152200 (ochrana VLN dle § 15 odst. 1 
zák. ა. 44/1988 Sb., horní zákon.
4. E.ON ჀR Ⴠeské Budᆰjovice – v zájmovém území se nachází nadzemní vedení VVN, distribuაní 
trafostanice VN/NN, nadzemní vedení VN, NN, podzemní vedení NN.
Ostatní pᖐipomínky se týkají konkrétních stavebních prací; nejsou pᖐedmᆰtem územního plánování.
5. Krajský úᖐad Vysoაina, odbor ័P
Orgán ochrany pᖐírody a krajiny – zadání ÚP nemá významný vliv na evropsky významné lokality 
uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit ani ptaაí oblasti,
Posuzování vlivᛰ na ០ivotní prostᖐedí (SEA) – nepo០aduje zpracování vyhodnocení vlivᛰ na ័P,
Orgán ochrany zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu (ZPF) – v pᖐípadᆰ dotაení pozemkᛰ, které jsou souაástí 
ZPF je nutno dodr០et zásady ochrany ZPF dle § 4 zák. 334/1992 Sb. v platném znᆰní. Vyhodnocení musí 
být provedeno dle pᖐíl. ა. 3 k vyhl. 13/1994 Sb. Pᖐi pᖐípadném omezení funkაnosti ÚSES-územní systém 
ekologické stability-v zastavᆰném území a jeho dalᘐí posílení ve volné krajinᆰ po០adujeme zpracovat do 
vyhodnocení dle pᖐílohy ა. 3 návrh ploch ÚSES, kde dojde k dotაení ZPF a cílovým spoleაenstvem je 
druh pozemku mimo ZPF (napᖐ. lesní, vodní spoleაenstvo). ័ádáme o pᖐedlo០ení jednoho pare 
vyhodnocení dle pᖐíl. ა. 3 spoleაnᆰ s oznámením o projednání návrhu ÚP. 
Poᖐizovatel : tyto po០adavky budou respektovány. 
6. Krajský úᖐad Vysoაina, odbor lesního a vodního hospodáᖐství a zemᆰdᆰlství – v pᖐípadᆰ 
záboru pozemkᛰ urაených k plnᆰní funkce lesa je nutno postupovat dle platných právních pᖐedpisᛰ (§ 14 
odst. 1 lesního zákona). 
7. Správa ០elezniაní dopravní cesty, s.o. Praha – ᖐeᘐeným územím prochází jednokolejná 
neelektrifikovaná ០elezniაní traᙐ ა. 241 Znojmo – Okᖐíᘐky, která je zaᖐazena do kategorie dráhy celostátní. 
Upozorᒀujeme na respektování platných pᖐedpisᛰ v pᖐípadᆰ navr០ení nové výstavby v ochranném pásmu 
០eleznice (zák. ა. 258/2000 Sb., 177/1995 Sb., 266/1994 Sb. o dráhách).
8. Centrum dopravního výzkumu Praha – bez pᖐipomínek.
9. Ⴠeské dráhy , a.s. Praha – shodné stanovisko se stanoviskem S័DC Praha.
10. Krajská hygienická stanice kraje Vysoაina, ú.p. Tᖐebíა – bez pᖐipomínek.
11. Ministerstvo prᛰmyslu a obchodu – bez pᖐipomínek
12. ᖀeditelství silnic a dálnic ჀR – bez pᖐipomínek.
B) VYJÁDᖀENÍ NADᖀÍZENÉHO ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Krajský úᖐad kraje Vysoაina, odbor územního plánování a stavebního ᖐádu – není zmínᆰn 
po០adavek k zapracování územní rezervy nadzemního vedení VVN 110 kV  R Slavᆰtice – M. Budᆰjovice 
(v soubᆰhu s vedením zvn 400 kV, respekt. s vedením vvn110 kV). Tento po០adavek je v souladu 
s návrhem ZÚR kraje Vysoაina.
C) PODNᆠTY – NEBYLY UPLATNᆠNY
D) VYJÁDᖀENÍ POᖀIZOVATELE 
Na základᆰ uplatnᆰných po០adavkᛰ ( §47 odst. 4, zák. ა. 183/2006) je mo០no návrh zadání ÚP Vícenice 
pᖐedlo០it Zastupitelstvu obce Vícenice ke schválení. 
E) NA ZÁKLADᆠ USTANOVENÍ § 47 ODST. 5 PᖀEDKLÁDÁM ZASTUPITELSTVU OBCE 
VÍCENICE TOTO ZADÁNÍ KE SCHVÁLENÍ.

V Moravských Budᆰjovicích  12. 9. 2008
Jaroslav Kunst, poᖐizovatel, oddᆰlení Úᖐadu ÚP regionální a PP, OVÚP  MᆰÚ Mor. Budᆰjovice

Pᖐipomínky, po០adavky a podnᆰty z projednávání návrhu zadání územního plánu Vícenice byly do 
návrhu ÚP zapracovány a splnᆰny.
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C)  KOMPLEXNÍ ZDᛠVODNᆠNÍ PᖀIJATÉHO ᖀEᘀENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, 
VYHODNOCENÍ PᖀEDPOKLÁDANÝCH DᛠSLEDKᛠ ᖀEᘀENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU 

K ROZBORU UDR័ITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

C.1. HLAVNÍ CÍLE ᖀEᘀENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Hlavními obecnými cíly ᖐeᘐení územního plánu jsou :
• zajiᘐtᆰní podmínek pro udr០itelný rozvoj území
• zajiᘐtᆰní souladu návrhu rozvoje území s historickým vývojem obce a jejím souაasným 

postavením ve stávající struktuᖐe osídlení. 
• zabezpeაení podmínek pro podporu podnikání a aktivit obyvatel ᖐeᘐeného území a pro 

pozitivní sociálnᆰ demografický vývoj území návrhem rozvojových zastavitelných ploch. 
• Zajiᘐtᆰní vyvá០eného vztahu vᘐech podmínek, dispozic a limitᛰ ᖐeᘐeného území. 
• Naplnᆰní hlavních cílᛰ a úkolᛰ územního plánování v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 

zák. ა. 183/2006 Sb. - stavební zákon výsledným ᖐeᘐením územního plánu.

Hlavní cíle ᖐeᘐení územního plánu jsou zajiᘐtᆰny :
• Návrhem organizace vyu០ití stávajícího zastavᆰného území vა.  stanovení podmínek a 

regulací pro funkაní vyu០ití ploch zastavᆰného území
• Návrhem a vymezením zastavitelných území - ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití vა. 

urაení regulaაních podmínek jejich zastavitelnosti  
• Návrhem a vymezením ploch nezastavᆰného území - ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití 

vა. urაení regulaაních podmínek pro jejich u០ívání (plochy krajiny) 
• Návrhem a vymezením ploch a koridorᛰ územního systému ekologické stability území 

(ÚSES)
• Návrhem a vymezením ploch pro opatᖐení k zamezení negativních vlivᛰ v krajinᆰ 
• Návrhem a vymezením ploch veᖐejnᆰ prospᆰᘐných staveb, opatᖐení a asanací
• Vyhodnocením po០adavkᛰ na zábory ZPF a PUPFL

C.2. VYMEZENÍ ᖀEᘀENÉHO A ZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ

ᖀeᘐeným územím je obec Vícenice v hranicích vlastního katastrálního území. 
Sousedními územními obvody jsou katastrální území ( k.ú.) a obce:
• k.ú. Bohuᘐice
• k.ú. Lukov
• k.ú. Jakubov u Moravských Budᆰjovic 
• k.ú. Dolní La០any 

Zastavᆰná území obce jsou vymezena v souladu se znᆰním § 58 Zák. ა. 183/2006 Sb. v pl. znᆰní  
a ve smyslu metodiky pro vymezování zastavᆰného území odboru územního plánování MPMR 
ჀR ze dne 27/4 2007 a to ke dni 30/6 2009.

Zastavᆰné území je zakresleno ve vᘐech výkresech grafické აásti územního plánu 
Hranice intravilánu (zastavᆰné území obce k 1/9 1966) se nezakresluje. 

C.3. ZDᛠVODNᆠNÍ Z HLEDISKA OCHRANY PᖀÍRODNÍCH, CIVILIZAჀNÍCH A
KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

C.3.1. KRAJINNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Území Tᖐebíაska je souაástí Ⴠeskomoravské vrchoviny. Tato geomorfologická jednotka 
pᖐedstavuje jednu z oblastí Ⴠeskomoravské subprovincie v rámci provincie Ⴠeská vysoაina.  
Zájmové území k.ú. obce le០í v celku Jeviᘐovické pahorkatiny a podcelku Jaromᆰᖐické kotliny. 

V Jaromᆰᖐické kotlinᆰ pᖐeva០ují ploché a mírnᆰ zvlnᆰné sní០eniny. Dominují zde rozsáhlé 
agrocenózy se silnᆰ redukovanou trvalou vegetací. Je to území pᖐevá០nᆰ odlesnᆰné, bez alejí a 
drobných krajinotvorných prvkᛰ – kᖐovinami zarostlých mezí, skupin soliter stromᛰ a drobných 
lesíkᛰ. 

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 raᘐelinných pᛰd a s pseudogleji ve sní០eninách, na ménᆰ sva០itých 
plochách eubazické (nasycené) pᛰdy a v rovinatých აástech území hnᆰdozemᆰ.
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C.3.2. USPOᖀÁDÁNÍ KRAJINY
Cílem zvyᘐování podílu zelenᆰ v krajiny jsou eliminace erozních vlivᛰ, zlepᘐení prostupnosti 
krajiny pro faunu, zvýᘐení retence krajiny a zlepᘐení ០ivotního prostᖐedí v území.  

rozloha a zastoupení pᛰd a ploch (údaje uvedeny v hektarech, zdroj ჀÚZK)
Územnᆰ technické jednotky                         rozloha  
Rozloha katastrálního území     Vícenice 448 ha        

Z toho ………………zemᆰdᆰlská pᛰda ……… …………… .  361 ha
 Z toho………..orná pᛰda……………….. …………… . 324 ha

 Zahrady………………………….. ……. .   8 ha
 Trvalé travní porosty….. ……… ……. .   29 ha

Lesní pᛰda………………………………………… ……….. ….  58 ha
Vodní plochy……………………………………… ………. ….  4 ha
Zastavᆰné plochy………………………………… ………. ….  5 ha
Ostatní plochy …………………………………… ……….. ….  20 ha

Územním plánem jsou koncepაnᆰ navrhovány zábory zemᆰdᆰlské pᛰdy. Plochy urაené 
k zastavᆰní jsou navrhovány jako pᖐilehlé k zastavᆰnému území, do volné zemᆰdᆰlské krajiny
jsou situovány pouze funkce obაanské vybavenosti pro rekreaაní a sportovní vyu០ití.
Ve prospᆰch zelenᆰ v krajinᆰ je navrhována koncepაní zmᆰna kultur (výsadba zelenᆰ, lesních 
kultur a zatravnᆰní) na plochách orných pᛰd a to zejména v souvislosti s ochrannými opatᖐeními 
v krajinᆰ – protierozní opatᖐení, opatᖐení ke zvýᘐení retenაních schopností krajiny, a dále 
v souvislosti s dobudováním ÚSES. 
Opatᖐení k ochranᆰ krajiny a opatᖐení navr០ená k doplnᆰním ÚSES jsou územním plánem 
vyznaაena jako veᖐejnᆰ prospᆰᘐná opatᖐení v krajinᆰ.

 C.3.3. LESNÍ PᛠDA – POZEMKY URჀENÉ K PLNᆠNÍ FUNKCE LESA (PUPFL)
Lesní pᛰda se v ᖐeᘐeném území vyskytuje v rozsahu cca 13% rozlohy k.ú., spadá do pᖐírodní 
oblasti ა.33 – Pᖐedhoᖐí Ⴠeskomoravské vrchoviny. Pro oblast je zpracován oblastní plán rozvoje 
lesᛰ.
Územním plánem jsou respektovány a územnᆰ chránᆰny veᘐkeré pozemky urაené k plnᆰní 
funkce lesa, zábor PUPFL není ÚP navrhován
Stávající plochy PUPFL jsou územním plánem doplᒀovány v okrajových polohách, jako doplnᆰní 
ÚSES nebo plochy ke zvýᘐení rekreaაní kvality ᖐeᘐeného území.

ochranné re០imy 
ochranné pásmo lesa ……………. 50m od hranice PUPFL
Ochranná pásma lesa nejsou dotაena stávající zástavbou, navrhovanými plochami 
zastavitelnými v prostorech rekreaაních lokalit. Dotაení OP stavbami na zastavitelných plochách 
musí být odsouhlaseno vlastníky a dotაenými orgány v územním ᖐízení. 

 C.3.4. VODNÍ TOKY A PLOCHY

Vodní toky
Obec se nachází v údolí Vícenického potoka, v prᛰbᆰhu zastavᆰného území je tok zatrubnᆰn.  
Ji០ním a severním okrajem k.ú. protékají bezejmenné toky melioraაního charakteru, odvodᒀující 
zemᆰdᆰlsky obhospodaᖐované pozemky jiho a severozápadní აásti katastru.

Veᘐkeré toky jsou ve správᆰ Zemᆰdᆰlské vodohospodáᖐské správy, Oblast povodí Moravy a 
Dyje, pracoviᘐtᆰ Tᖐebíა.
Vodní toky se mohou (s výjimkou zastavᆰného území) rozlévat do volné krajiny a neohro០ují 
zastavᆰná území ani nevytváᖐejí nebezpeაí záplavových vln. 
Regulace toku (zatrubnᆰní) procházejícího ZÚ svými parametry neohro០uje zástavbu obce 
Do pᖐirozené pᖐírodní rovnováhy nebude zasahováno umᆰlými protipovodᒀovými stavbami. 
Pᖐípadná 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. 

Záplavová území a ochrana pᖐed povodnᆰmi
Nejsou vyhláᘐena

Rybníky
K dalᘐím vodohospodáᖐským zaᖐízením ve správním území obce patᖐí rybník Oklika 
severozápadnᆰ od obce a závlahová retenაní nádr០ ji០nᆰ od obce. Umᆰlá nádr០ na návsi má 
funkci akumulace vody pro po០ární úაely. Územní plán umo០ᒀuje v rámci vymezených ploch NsE 
– protierozní opatᖐení realizaci vodních ploch pro výᘐe uvedené úაely. Dalᘐí vodní plochy nejsou 
navrhovány.
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Protierozní opatᖐení
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 doplnᆰní stávajících zatravnᆰných ploch v prostorech dlouhodobᆰ ohro០ovaných 
vodní erozí, na okrajích rozvojových ploch provést opatᖐení proti splachᛰm orné pᛰdy jejich 
zatravnᆰním.
Plochy protierozních opatᖐení regulativnᆰ umo០ᒀují realizaci staveb a opatᖐení ke zvýᘐení 
retenაních schopností v krajinᆰ, realizaci opatᖐení pᖐírodᆰ blízkých ekosystémᛰ.  
Meliorace
V ᖐeᘐeném území byla v minulosti provedena rozsáhlá ploᘐná odvodnᆰní vᘐech vlhაích pᛰd, 
აím០ dochází k ne០ádoucímu urychlení odtoku vody z území. Investicemi do pᛰdy jsou
zvyᘐovány hodnoty ZPF ve smyslu pouze podmínᆰné mo០nosti záboru ZPF pro úაely funkაnᆰ 
zastavitelných ploch.
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 bᖐehové აáry vodních tokᛰ…………………………………………  6m

 C.3.5. OCHRANNÉ RE័IMY KRAJINY
• velkoploᘐná chránᆰná území – nejsou vyhláᘐena. 
• maloploᘐná chránᆰná území – nejsou vyhláᘐena
• vyhláᘐené a registrované VKP – nejsou vyhláᘐeny
• VKP ze zákona o ochranᆰ pᖐírody a krajiny, tj. lesy, údolní nivy, rybníky, vodní toky a 

mokᖐady – ÚP respektuje
• ÚSES – v ᖐeᘐeném území se nachází prvky regionálního ÚSES, systém je vymezen 

v souladu se ZÚR kraje Vysoაina, orientaაnᆰ s generelem územního systému ekologické 
stability – lokální systém IV, 12/1995 - Ing. David Mikoláᘐek, P. Soukop, Z. Mikoláᘐková, 
Agroprojekt PSO spol.s.r.o., Cejl 73,Brno

• památné stromy – v ᖐeᘐeném území se nenachází památné stromy
• Ochranná pásma

o OP lesa – 50m od hranice PUPFL
o ochranné a  manipulaაní pásmo VT………6m od bᖐehové hrany

• chránᆰná lo០isková území – nejsou vyhláᘐena
• chránᆰná lo០isková území – nejsou vyhláᘐena
• ochrana krajinného rázu

K zabezpeაení ochrany krajinného rázu je vyu០ita legislativní opora v zákonᆰ ა. 114/1992 Sb. ve 
smyslu znᆰní § 12 odst. 1 o ochranᆰ pᖐed აinností sni០ující jeho estetickou a pᖐírodní hodnotu. Zásahy 
do krajinného rázu, zejména umisᙐování a povolování staveb mohou být provádᆰny pouze s ohledem 
na zachování významných krajinných prvkᛰ, zvláᘐtᆰ chránᆰných území, kulturních dominant krajiny, 
harmonické mᆰᖐítko a vztahy v krajinᆰ. K umisᙐování a povolování staveb, jako០ i jiným აinnostem, 
které by mohly sní០it nebo zmᆰnit krajinný ráz je nezbytný (odst 2 § 12) souhlas orgánu ochrany 
pᖐírody. Krajinný ráz je chránᆰn celoploᘐnᆰ, pᖐiაem០ význam jeho ochrany stoupá s estetickou 
hodnotou jednotlivých partií krajiny.

V územním plánu je navr០ena a posilována ochrana krajiny a krajinného rázu pᖐedevᘐím tᆰmito
opatᖐeními:
• Respektováním a posílením vymezených  prvkᛰ ÚSES 
• návrhem revitalizací a ozelenᆰní vodoteაí 
• zvýᘐením podílu trvalých travních porostᛰ a sni០ováním podílu orné pᛰdy na zemᆰdᆰlské 

pᛰdᆰ katastru s cílem eliminace vodní eroze a zvýᘐení retenაních schopností krajiny 
• respektováním stávajícího rozsahu a návrhem zvýᘐení podílu lesních ploch v k.ú. s cílem 

zvýᘐení retenაních schopností krajiny a zkvalitnᆰní pᖐírodního prostᖐedí ᖐeᘐeného území
• návrhem výsadeb liniové a rozptýlené zelenᆰ v krajinᆰ pᖐedevᘐím ve formᆰ interakაních 

prvkᛰ, biokoridorᛰ a biocenter ÚSES.
• Stanovením maximálních výᘐek zástavby v zastavitelných plochách formou regulativᛰ 

územního rozvoje.
• Návrhem a vymezením ploch ochranné zelenᆰ v prostorech potenciálnᆰ negativní 

interakce ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití.
Zvláᘐtᆰ chránᆰná území
ᖀeᘐené území není souაástí území vyhláᘐeného CHKO ani CHOPAV, v katastru obce se 
nenacházejí ០ádné chránᆰné segmenty krajiny a zóny speciální ochrany krajiny CHKO.
V ᖐeᘐeném území se nenachází a není navrhována ០ádná ptaაí oblast ve smyslu systému 
NATURA 2000,  nenachází se ០ádná evropsky významná lokalita.  
Informativní údaje :
Okolí rybníka Oklika – p.ა. 214/4 je lokalitou výskytu orchidejí z აeledi vstavaაovitých - Vstavaა 
kukaაka (Orchis morio) - podle provádᆰcí vyhláᘐky M័P ჀR 395/92 Sb. i dle აerveného seznamu 
oznaაován jako silnᆰ ohro០ený druh. 
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 C.3.6. VYMEZENÍ PLOCH KRAJINY

Plochy krajiny jsou vymezeny v souladu s vyhláᘐkou ა. 501/2006, o obecných po០adavcích na 
vyu០ívání území. Plochy krajiny jsou nezastavitelné, krajina je chápána jako nezastavᆰné území.
Plochami krajiny jsou:
• Nz – plochy zemᆰdᆰlské
• NL – plochy lesní
• Ns – plochy smíᘐené nezastavᆰného území
• W  -  plochy vodní a vodohospodáᖐské 

Systém sídelní zelenᆰ je tvoᖐen základními kategoriemi ploch krajiny:
• NL - Plochy lesní (PUPFL) – jako souაást ÚSES
• Ns - Plochy smíᘐené nezastavᆰného území 

• NsE - protierozní opatᖐení
• NsT - ochranná a izolaაní zeleᒀ
• NsU - opatᖐení ÚSES - liniová (interakაní prvky) 

C.3.7. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY ÚZEMÍ (ÚSES)
Viz. Samostatná kap. C.11.

C.3.8. 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.

C.3.9. GEOLOGICKÉ, GEOMORFOLOGICKÉ, HYDROLOGICKÉ A HYDROGRAF.POMᆠRY
ᖀeᘐené území se nachází v jihozápadní აásti Jaromᆰᖐické kotiny. Pᖐeva០ují ploché a mírnᆰ 
zvlnᆰné sní០eniny, území je pᖐevá០nᆰ odlesnᆰné s nízkým zastoupením alejové interakაní 
zelenᆰ a drobných krajinotvorných prvkᛰ. 
Hlavní horninou v území jsou krystalinika moldanubika – komplex pᖐemᆰnᆰných a vyvᖐelých 
hornin pravdᆰpodobnᆰ prekambrického a prvohorního stáᖐí.
Z hlediska geomorfologického nále០í ᖐeᘐené území k provincii Ⴠeská vysoაina, Ⴠesko-moravské 
subprovincii a oblasti Ⴠeskomoravská vrchovina. Území jeაástí celku Jeviᘐovické pahorkatiny a 
podcelku Jaromᆰᖐické kotliny.
Tᖐebíაsko je celkovᆰ chudé na podzemní vody, neboᙐ jeho území je budováno pᖐevá០nᆰ 
krystalinickými bᖐidlicemi, které se obecnᆰ vyznaაují nepᖐíznivými podmínkami pro výskyt a obᆰh 
podzemních vod. Dᛰsledkem této skuteაnosti jsou nepᖐíznivé hydrogeologické pomᆰry a 
nedostatek zdrojᛰ podzemních vod pro vodohospodáᖐské úაely. 
Zdroje podzemních vod mají a០ na výjimky malou a kolísavou vydatnost. Akumulace podzemních 
vod závisí na mocnosti nezpevnᆰných ulo០enin a proto jsou, z dᛰvodu jejich vᆰtᘐinou malé 
mocnosti, málo vydatné.
V intenzivnᆰ zemᆰdᆰlsky obhospodaᖐovaných oblastech bývá bᆰ០nᆰ zastoupen zvýᘐený podíl 
dusiაnanᛰ აi dusitanᛰ, který vyplývá i z lokální zranitelnosti kolektoru, je០ je obvykle stᖐední a០ 
zvýᘐená. 
Srá០ková jímavost území byla naruᘐena rozsáhlými melioracemi - umᆰlým odvodnᆰním, které 
bylo provedeno v minulých letech na mnoha místech v katastru. Tím se sní០ila i stabilita 
vydatnosti tokᛰ. 
V zájmovém území se nevyskytují ០ádné zdroje pᖐírodních léაivých ani minerálních vod.

C.3.10. KLIMATICKÉ POMᆠRY
Podle rozdᆰlení Ⴠeské republiky na klimatické oblasti (Quit 1971) le០í celé ᖐeᘐené území ve 
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 550-650 mm.
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 C.3.11. NEROSTNÉ SUROVINY
V ᖐeᘐeném území nejsou evidována ani navrhována výhradní lo០iska nerostᛰ nebo jejich 
prognózní zdroje, nejsou stanovena chránᆰná lo០isková území(CHLÚ).

 C.3.12. 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.
Pro pᖐípady výstavby nových zdrojᛰ zneაiᘐᙐujících ovzduᘐí,  popᖐ. jejich provozování platí pro 
jednotlivé investory nebo  provozovatele ze zákona povinnost (zákon ა.472/2005 Sb., o ochranᆰ 
ovzduᘐí, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, zákon ა. 389/1991 Sb., o státní správᆰ ochrany ovzduᘐí a 
poplatcích  za jeho zneაiᘐᙐování) si  vy០ádat souhlas orgánu ochrany ovzduᘐí.
Jakýmikoliv zmᆰnami nesmí být dotაeno obytné území obce.
Pro ochranu ovzduᘐí ÚPO navrhuje zvýᘐení podílu plynofikovaných domácností.

 C.3.13. HLUK, PRACH
V ᖐeᘐeném území se nenacházejí stacionární zdroje hluku. Zatí០ení hlukem a prachem se 
projevuje podél komunikací jako liniový zdroj hluku.  Sní០ení hluაnosti a praᘐnosti je závislé na 
údr០bᆰ kvality povrchu silnic III. tᖐ.  a místních komunikací. Obsluha a zásobování areálu S័V na 
ji០ním okraji ZÚ vა. zemᆰdᆰlské obsluhy obhospodaᖐovaných pozemkᛰ nepᖐedstavuje pro ZÚ 
obce významný zdroj hluku.
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.

 C.3.14. ZNEჀIᘀTᆠNÍ POVRCHOVÝCH VOD
Ke zneაiᘐtᆰní vodních tokᛰ dochází pᖐi nízké prᛰtoაnosti vlivem vypouᘐtᆰní pouze აásteაnᆰ 
pᖐedაiᘐtᆰných, resp. neაiᘐtᆰných  odpadních vod. 
Obec je odkanalizována do starých septikᛰ a ០ump na vyvá០ení. Splaᘐkové vody jsou v mnohých 
pᖐípadech likvidovány vypouᘐtᆰním do stávající deᘐᙐové kanalizace nebo pᖐímo do recipientu 
tokᛰ a vodních ploch.
Povrchová voda je svádᆰna  prostᖐednictvím kanalizaაních ᖐadᛰ nebo pᖐímo do recipientᛰ tokᛰ a 
vodních ploch. 

ÚP navrhuje v souladu s PRVK kraje Vysoაina ᖐeᘐit odkanalizování a აiᘐtᆰní splaᘐkových vod 
výstavbou oddílné kanalizace se sbᆰraაem do obce Lukov a odtud na ჀOV Moravské 
Budᆰjovice, alt. jinými zpᛰsoby likvidace splaᘐkových vod, napᖐ. individuální výstavbou
bezodtokových jímek na vyvá០ení, domovními ჀOV nebo jinými ekvivalentními technologiemi 
აiᘐtᆰní odpadních vod, které jsou nebo budou v souladu s platnou legislativou.
Stávající kanalizaაní síᙐ bude vyu០ita výluაnᆰ jako kanalizace deᘐᙐová.

Pro ochranu podzemních a povrchových vod je nutno 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. 61/2003 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 bᖐehové აáry vodních tokᛰ  6m

 C.3.15. ZNEჀIᘀTᆠNÍ PODZEMNÍCH VOD
Obec patᖐí do oblasti celkovᆰ chudé na podzemní vody, neboᙐ jeho území je budováno pᖐevá០nᆰ 
krystalinickými bᖐidlicemi, které se obecnᆰ vyznaაují nepᖐíznivými podmínkami pro výskyt a obᆰh 
podzemních vod. Dᛰsledkem této skuteაnosti jsou nepᖐíznivé hydrogeologické pomᆰry a 
nedostatek zdrojᛰ podzemních vod pro vodohospodáᖐské úაely. 
Zdroje podzemních vod mají a០ na výjimky malou a kolísavou vydatnost. Akumulace podzemních 
vod závisí na mocnosti nezpevnᆰných ulo០enin a proto jsou, z dᛰvodu jejich vᆰtᘐinou malé 
mocnosti, málo vydatné.
V intenzivnᆰ zemᆰdᆰlsky obhospodaᖐovaných oblastech bývá bᆰ០nᆰ zastoupen zvýᘐený podíl 
dusiაnanᛰ აi dusitanᛰ, který vyplývá i z lokální zranitelnosti kolektoru, je០ je obvykle stᖐední a០ 
zvýᘐená. 
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Srá០ková jímavost území byla naruᘐena rozsáhlými melioracemi - umᆰlým odvodnᆰním, které 
bylo provedeno v minulých letech na mnoha místech v katastru. Tím se sní០ila i stabilita 
vydatnosti tokᛰ. 

Zneაiᘐtᆰní podzemních vod mᛰ០e nastat vlivem pronikání ᘐkodlivých látek do pᛰd. Rizikovým 
zdrojem ᘐkodlivin je zejména chemické hnojení na zemᆰdᆰlských pozemcích. Pro ochranu 
podzemních a povrchových vod je nutno respektovat pᖐedpisy o skladování a manipulaci s 
ropnými látkami, chemickými látkami, zemᆰdᆰlskou kejdou, moაᛰvkou, chemickými hnojivy.

V zájmovém území se nevyskytují ០ádné zdroje pᖐírodních léაivých ani minerálních vod.

 C.3.16. SESUVNÁ ÚZEMÍ
V ᖐeᘐeném území se nenacházejí ០ádná sesuvná území.

 C.3.17. PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ
V ᖐeᘐeném území nejsou evidována poddolovaná území.

 C.3.18. RADON
Zájmové území se nachází podle geologické mapy 1 : 50 000, A.Plíᘐek, P.ᘀtᆰpánek. ჀGÚ 1998 
v oblasti s pᖐevá០nᆰ stᖐedního a pᖐechodového stᖐedního a០ vysokého radonového rizika 
s 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.

C.4. CIVILIZAჀNÍ A KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ

C.4.1. HISTORICKÝ VÝVOJ, URBANISTICKÉ A ARCHEOLOGICKÉ HODNOTY ÚZEMÍ
Osada starého slovanského pᛰvodu pochází ji០ z XI. století. Jméno obce je odvozeno od 
osobního jména Vincenc, jen០ se vyskytuje ve staroაeské formᆰ jako V í c e n nebo V í c e n a. 
Obyvatelé vsi, potomci Vícenovi, se jmenovali Vícenici a jejich ves Vícenice. 
Se jménem vsi se setkáváme ji០ na listinᆰ z 13. století, tedy z doby velmi rané. V pᖐíᘐtích 
stoletích se ves Vícenice ji០ zᖐídka pᖐipomíná. Vᘐechny prameny svᆰdაí o tom, ០e sociální vývoj 
tu byl odliᘐný od jiných obcí. Zatímco jinde se dostávalo svobodné obyvatelstvo v závislost na 
vrchnostech a do poddanství, zachovali si Víceniაtí svoji svobodu a dr០itelé statkᛰ byli ponecháni 
jako svobodníci pᖐímo králi. 
Na poაátku 16. století dr០el Vícenice Jan z Perᘐtᆰjna, který roku 1538 prodal Vícenice Jindᖐichu 
Meziᖐiაskému z Lesonic k panství jaromᆰᖐickému.
Do roku 1870 byla osada Vícenice souაástí obce Dolní La០any, poté samostatnou obcí.
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V ᖐeᘐeném území jsou evidovány plochy s archeologickými nálezy. Tyto jsou zakresleny ve 
výkresové აásti dokumentace 
Celé ᖐeᘐené území je klasifikováno jako území archeologického zájmu, tj. území 
s archeologickými nálezy ve smyslu Zák. ა. 20/1987 Sb. o státní památkové péაi ve znᆰní 
pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ. V souvislosti s provádᆰním výkopových a stavebních prací je nezbytné 
dodr០et ust. §22 odst.2 výᘐe uvedeného zák., ukládající stavebníkovi pᖐed zahájením stavební 
აinnosti svᛰj zámᆰr oznámit organizaci oprávnᆰné.
Samostatnᆰ se zvýᘐeným dᛰrazem na výᘐe uvedené povinnosti jsou územním plánem vymezeny 
plochy s archeologickými nálezy (ÚAP Moravské Budᆰjovice)

 C.4.2. NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY A OBJEKTY PAMÁTKOVÉHO ZÁJMU

V ᖐeᘐeném území (k.ú.Vícenice) se nenachází ០ádné nemovité kulturní památky po០ívající 
ochrany ve smyslu zákona 20/1987 Sb. ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ 
V ᖐeᘐeném území se nenachází památková rezervace, památková zóna, krajinná památková 
zóna, památka UNESCO ani národní kulturní památka ve smyslu zák.ა.20/1987 Sb. O státní 
památkové péაi.

Ochrana památek místního významu
V ᖐeᘐeném území se nacházejí drobné stavby a objekty, které nejsou evidovány jako kulturní 
památky, mají vᘐak svᛰj kulturní a urbanistický význam – památky místního významu (drobné 
sakrální stavby, kapliაky, kᖐí០e, kameny) Tyto objekty jsou územním plánem respektovány a 
zachovávány. Z pohledu památkové péაe nesmí být s tᆰmito objekty manipulováno, nesmí být 
odstraᒀovány, upravovány a doplᒀovány.

Ochrana urbanistických hodnot
V pᛰdorysné formᆰ vsi je zachována podstatná აást pᛰvodního zalo០ení. Významný potenciál 
spoაívá v dochovaném historickém pᛰdorysu nejstarᘐí აásti obce. 
Urbanisticko stavební charakteristika obce je dána postupným historickým vývojem a nenese 
známky výraznᆰjᘐího „skokového” rozvoje s pᛰvodními negativními projevy. 
Pro udr០ení historických forem je tᖐeba respektovat historický pᛰdorys sídla – ve stávajcí 
zástavbᆰ je tᖐeba udr០ovat i pᖐi pᖐestavbách ploᘐnou i prostorovou regulaci  - historickou stopu 
stavebních აar a objemy stávajících staveb.. Nové objekty realizovat ve srovnatelné architektuᖐe 
se stávající venkovskou zástavbou. 

Vícenice – I.vojenské mapování

Vícenice - II. vojenské mapování
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Vícenice - III. vojenské mapování

C.5. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A HOSPODÁᖀSKÝ ROZVOJ OBCE

 C.5.1. VÝVOJ POჀTU OBYVATEL
Situace ve vývoji poაtu obyvatel má v posledních 20-ti letech stabilizovanou a០ vzrᛰstající 
tendenci. Vyu០ívání objektᛰ bydlení se აásteაnᆰ pᖐesouvá do oblasti individuální rekreace. 
Jedním z cílᛰ územního plánu je zajiᘐtᆰní podmínek pro stabilizaci a rozvoj poაtu trvale bydlících 
obyvatel v ᖐeᘐeném území. 

Podmínkou demografického a sociálního rozvoje je :
• relativnᆰ dobrá dopravní dostupnost ᖐeᘐeného území 
• dosa០itelnost vyᘐᘐího obაanského vybavení a slu០eb chybᆰjících v ᖐeᘐeném území - oblast 

ᘐkolství, kultury, sociální a zdravotní péაe, obაanského vybavení 
• dosa០itelnost pracovních míst 
• kvalitativnᆰ odpovídající pᖐírodní a krajinné prostᖐedí typické pro malá venkovská sídla
• stabilizace a rozvoj funkce rekreace a sportu 
• V maximálnᆰ mo០né míᖐe zachování historické a kulturní identity území.
• K zajiᘐtᆰní vyu០ití navrhovaných ploch bydlení a k zajiᘐtᆰní pozitivního demografického 

vývoje je nutné doplnit stavby technické a dopravní infrastruktury.

Územním plánem je - za pᖐedpokladu stabilizace a zkvalitᒀování úrovnᆰ ០ivotního prostᖐedí,  
spolu s územnᆰ zabezpeაeným rozvojem ploch smíᘐeného bydlení - navrhován nárᛰst poაtu 
obyvatel. 
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vývoj poაtu obyvatel
Rok poაet obyvatel
1869 282
1900 231
1930 252
1950 248
1961 230
1970 223
1980 207
1991 202
1994 187
2001 187
2007 197
2009 200

Prognóza poაtu obyvatel k roku 2025 235

obyvatelstvo (zdroj VDB ჀSÚ 2006)
Poაet bydlících obyvatel 197
Mu០i 109
័eny 94
Poაet obyvatel ve vᆰku 0-14 let celkem 44
Poაet obyvatel ve vᆰku 15-64 celkem 131
Poაet obyvatel ve vᆰku 65 a více celkem 28

 C.5.2. HOSPODÁᖀSKÝ ROZVOJ, DOMOVNÍ A BYTOVÝ FOND

Do okruhu 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.
Vᆰtᘐina tᆰchto faktorᛰ je z ᖐeᘐeného území pᖐenesena mimo obec - do zamᆰstnání vyjí០dí
z ᖐeᘐeného území vᆰtᘐina ekonomicky aktivního obyvatelstva. 
Územní plán navrhuje vyu០ití stávajících nefunაních ploch zemᆰdᆰlského areálu k umístᆰní 
nových hospodáᖐsko-ekonomických აinností. Jedná se o návrh pᖐestavby pro úაely smíᘐené 
prᛰmyslové a zemᆰdᆰlské výroby, slu០eb, ᖐemesel a skladování. 
Regulativnᆰ je umo០nᆰno umísᙐování lokální obაanské vybavenosti, drobné neruᘐící výroby, 
slu០eb a ᖐemesel v plochách smíᘐených obytných.

obyvatelstvo dle ekonomické aktivity (SLBD 2001)
Ekonomicky aktivní celkem 92

v tom

Zamᆰstnaní 80

z toho pracující dᛰchodci 1
០eny na mateᖐské dovolené 1

nezamᆰstnaní 12
Ekonomicky neaktivní celkem 95

z toho nepracující dᛰchodci 48
០áci, studenti, uაni 35

Osoby s nezjiᘐtᆰnou ekonomickou aktivitou 0

Ekonomicky aktivní obyvatelé dle odvᆰtví (SLBD 2001)
Ekonomicky aktivní celkem 92

z toho podle 
odvᆰtví

zemᆰdᆰlství, lesnictví, rybolov 24
Prᛰmysl 28
Stavebnictví 10
obchod, opravy motor. vozidel 7
doprava, poᘐty a telekomunikace 1
veᖐejná správa, obrana, soc. zabez. 3
ᘐkolství, zdrav., veter. a soc. აinn. 3

vyjí០dᆰjící do zamᆰstnání (SLBD 2001) 72

z toho

v rámci obce 2
v rámci okresu 65
v rámci kraje 0
do jiného kraje 3

Vyjí០dᆰjící do zamᆰstnání dennᆰ mimo obec 63
០áci vyjí០dᆰjící dennᆰ mimo obec 29
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Hospodáᖐská აinnost v ᖐeᘐeném území – údaje roku 2007 (zdroj MOS)
- Poაet podnikatelských subjektᛰ celkem 34
- Zemᆰdᆰlství, lesnictví, rybolov – poაet subjektᛰ 7
- Prᛰmysl – poაet podnikatelských subjektᛰ 6
- Stavebnictví - poაet podnikatelských subjektᛰ 10
- Doprava a spoje - poაet podnikatelských subjektᛰ 0
- Obchod, prodej a opravy mot. vozidel a spotᖐebního zbo០í a pohostinství  4
- Ostatní obchodní slu០by - poაet podnikatelských subjektᛰ 1
- Veᖐejná správa, obrana, povinné sociální pojiᘐtᆰní – poაet subjektᛰ 2
- ᘀkolství a zdravotnictví - poაet subjektᛰ 0
- Ostatní veᖐejné, sociální a osobní slu០by - poაet subjektᛰ 4
- Státní organizace - poაet subjektᛰ 0
- Akciové spoleაnosti - poაet subjektᛰ 0
- Obchodní spoleაnosti - poაet subjektᛰ 1
- Dru០stevní organizace - poაet subjektᛰ 0
- Penᆰ០ní organizace - poაet subjektᛰ 0
- Podnikatelé – fyzické osoby - poაet subjektᛰ 25
- Samostatnᆰ hospodaᖐící rolníci - poაet subjektᛰ 0
- Svobodná povolání - poაet subjektᛰ 1
- Ostatní právní formy – poაet subjektᛰ 4

Domovní fond
Domy úhrnem 66

z toho domy obydlené 58

z úhrnu obydlených 
domᛰ

rodinné domy 58
bytové domy 0

domy podle vlastnictví
soukromých osob 58
obce, státu 0
SBD 0

domy postavené

do 1919 9
1920 – 1945 16
1946 – 1980 17
1981 – 2001 16

Bytový fond
Byty úhrnem 77

v tom

byty obydlené 67

z toho v rodin. domech 67
v bytov. domech 0

byty neobydlené v obydl. domech 2
byty neobydlené v neobydl. domech 8

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

C.6. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

C.6.1. NÁVRH ORGANIZACE A VYU័ITÍ ÚZEMÍ
Urbanistická struktura zástavby obce je dána historickým zalo០ením na komunikaაní síti. 
Obec je charakteristická zalo០ením v údolní nivᆰ Vícenického potoka, který protéká návesním 
prostorem (zatrubnᆰn v 70.letech). dalᘐí zástavba se rozvinula severnᆰ v soubᆰhu se silnicí do 
Dolních La០an a východnᆰ smᆰrem na Lukov. Ⴠást nové zástavby je realizována na pozemcích 
po bývalých hospodáᖐských objektech zem. usedlostí.

Stávající charakter obce urაuje pᛰvodní zástavba zemᆰdᆰlskými usedlostmi s uzavᖐenými 
vnitᖐními dvory. Ty jsou zásadnᆰ jednopodla០ní, stᖐechy sedlové. Objekty ani v dobᆰ minulé 
nemᆰly výraznᆰjᘐí architekturu nebo charakteristické zdobné prvky.
Pᖐestavby vesmᆰs respektují alespoᒀ základní principy architektury vesnických staveb - sedlová 
stᖐecha, výᘐkové zónování.
Pᖐi dalᘐím kvantitativním nebo kvalitativním rozvoji obce bude nadále nutno udr០et pᖐeva០ující 
pᖐízemní charakter rodinných domᛰ se sedlovými stᖐechami. U novostaveb je ០ádoucí zachovat 
architektonické vztahy k tradiაní zástavbᆰ a navázat na jejich prostorovou a objemovou skladbu, 
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mᆰᖐítko, funkci a charakter místního prostᖐedí. Pᖐednostnᆰ budou uplatᒀovány tradiაní pᖐírodní 
materiály zastᖐeᘐení, omítek, oplocení apod.
Urbanistická struktura rozvojových ploch je navrhována v lokalitách pᖐilehlých zastavᆰnému 
území, resp.doplᒀuje proluky v zástavbᆰ.
Komunikaაní prᛰjezdy obcí zᛰstávají zachovány. Objekty veᖐejného vybavení mají pro velikost 
obce odpovídající charakter, jejich intenzifikace resp. rozvoj územní plán formou stanovených 
regulaაních podmínek vyu០ívání území nevyluაuje.  
Urbanistická struktura obce vy០aduje ᖐízení v regulaci stavebních zásahᛰ ve smyslu pᖐípadných 
pᖐestaveb a novostaveb ve stavebních აarách, charakteru a výᘐce zastavᆰní.

ÚP koordinuje tyto funkce (plochy s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití a koridory) v plochách 
sídla :

Plochy zastavᆰné a zastavitelné
• plochy smíᘐené obytné – v zastavᆰném území a na plochách zastavitelných (návrh)

o Sv – plochy smíᘐené obytné venkovského typu
• plochy obაanské vybavenosti – na plochách zastavitelných (návrh) 

o OVs – sportovnᆰ rekreaაní areály a zaᖐízení 
• plochy výroby a skladování – v ZÚ plochy pᖐestavby

o VPs - plochy smíᘐené prᛰmyslové a zem. výroby, slu០eb a ᖐemesel
• plochy veᖐejných prostranství  – v ZÚ plochy plochy zmᆰn (návrhové)

o VP - s pᖐeva០ující funkcí komunikaაní, shroma០ჰovací a veᖐejné zelenᆰ
• plochy a koridory dopravní infrastruktury – v ZÚ a na plochách zastavitelných (návrh)

o Ds – plochy a koridory silnic III.tᖐ.
o Dk – plochy a koridory místních obslu០ných komunikací
o Du - plochy a koridory úაelových komunikací
o plochy a koridory cyklostezek (ve stávajících koridorech DI) 
o Dch -plochy a koridory pᆰᘐích tras - chodníkᛰ

• koridory technické infrastruktury (plochy technické infrastruktury se nevymezují)

Plochy nezastavᆰné a nezastavitelné
• plochy krajiny

o Nz -plochy zemᆰdᆰlské
o NL - plochy lesní
o Ns - plochy smíᘐené nezastavᆰného území

§ NsE - plochy protierozních opatᖐení
§ NsT - plochy zelenᆰ ochranné a izolaაní
§ NsU - plochy a liniová opatᖐení ÚSES

o W - plochy a toky vodní a vodohospodáᖐské

C.6.2. NÁVRH A VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Vymezení zastavitelných ploch vychází z veᖐejnoprávního projednání Zadání územního plánu, 
pokynᛰ poᖐizovatele obsa០ených ve Zprávᆰ o projednání Zadání ÚP, dále z výsledkᛰ prᛰbᆰ០nᆰ 
projednávaného návrhu ÚP na zasedáních zastupitelstva obce a výsledkᛰ projednání 
pᖐedbᆰ០ného návrhu zastavitelných ploch s orgány ochrany ZPF KÚ Vysoაina. 

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

Vymezené zastavitelné plochy jsou vyznaაeny ve výkresu B4. Koordinaაní výkres.
Zastavitelné plochy jsou urაeny k zastavᆰní, a to dle podmínek stanovených územním plánem.

Zastavitelnými plochami jsou : 
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Plochami zmᆰn jsou :
Ozn. ZP Kod. FP Název vyu០ití FP specifikace

Z1 – Z5, P3 Sv Plochy smíᘐené obytné Smíᘐené bydlení venkovského typu
Z6-Z9, P1 OVs Plochy obაanské vybavenosti Sportovnᆰ rekreaაní areály 

P2 PVs Plochy výroby a skladování smíᘐené prᛰm. a zem. výroby, slu០eb a 
ᖐemesel

VP Plochy veᖐejných prostranství
Z10 - Z12 Du Plochy dopravní infrastruktury úაelové komunikace

Dch Koridory dopravní infrastruktury chodníky

C.6.3. NÁVRH A VYMEZENÍ PLOCH PᖀESTAVBY

V ᖐeᘐeném území jsou vymezeny plochy pᖐestaveb : 
• P1 – západní აást obce – pᖐestavba pᛰvodnᆰ zem. Vyu០ívaného objektu pro úაely OVs –

sportovnᆰ rekreaაní areály
• P2 – ji០ní აást obce – pᖐestavba jednoúაelového zemᆰdᆰlského areálu ០ivoაiᘐné výroby na 

víceúაelové funkce PVs – plochy smíᘐené prᛰmyslové a zemᆰdᆰlské výroby, slu០eb, 
ᖐemesel a skladování. Podmínky a mo០nosti vyu០ívání jsou stanoveny v návrhové აásti ÚP 
ve formᆰ regulaაních podmínek.

• P3 – ji០ní აást obce – pᖐestavba ve prospᆰch ploch Sv.

C.6.4. NÁVRH A VYMEZENÍ PLOCH NEZASTAVᆠNÝCH A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENᆠ 

Nezastavᆰnými plochami jsou plochy krajiny: 
Plochy krajiny jsou vymezeny v souladu s vyhláᘐkou ა. 501/2006, o obecných po០adavcích na 
vyu០ívání území. 

Plochami krajiny jsou:
a) Nz – plochy zemᆰdᆰlské 
b) NL – plochy lesní
c) Ns – plochy smíᘐené nezastavᆰného území
d) W  -  plochy vodní a vodohospodáᖐské 

Systém sídelní zelenᆰ je tvoᖐen základními kategoriemi ploch krajiny:
• NL - Plochy lesní (PUPFL)
• Ns - Plochy smíᘐené nezastavᆰného území 
• NsE - protierozní opatᖐení
• NsT - ochranná a izolaაní zeleᒀ
• NsU - opatᖐení ÚSES – ploᘐná a liniová (interakაní prvky) 

Tato území se nacházejí mimo zastavᆰné a zastavitelné území obce. 
Plochy jsou stabilizovány resp. urაeny k funkაním zmᆰnám pro úაely realizace doplnᆰní 
chybᆰjících prvkᛰ územního systému ekologické stability území, pro realizaci liniových staveb a 
to v០dy ve smyslu regulativᛰ a limitᛰ vyu០ívání území, které jsou obsahem kap.F) textové აásti 
návrhu ÚP. 

C.7. ჀLENᆠNÍ ÚZEMÍ OBCE NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPᛠSOBEM VYU័ITÍ

C.7.1. PLOCHY SMÍᘀENÉ OBYTNÉ
Území ploch smíᘐených obytných je vymezeno v rozsahu stávajících ploch zastavᆰných RD 
s hlavní funkcí obytnou v rámci vymezených zastavᆰných území obce. Mo០ná je pᖐestavba 
stávajících hospodáᖐských objektᛰ, pᖐinále០ejících k obytným აástem nemovitostí v zastavᆰném 
území obce.
Zastavitelné návrhové plochy jsou vyაlenᆰny v lokalitách, které mají návaznost na stávající 
zástavbu. 



DISprojekt s.r.o., Tᖐebíა   10/2009 41

41ÚZEMNÍ PLÁN VÍCENICE

Výpoაet prognózní potᖐeby bytᛰ 
Poაet trvale obydlených bytᛰ / poა.obyv – stav (2009)…………………………..      67 / 200 osob
Prognóza nárᛰstu poაtu obyvatel / cílový stav   ................................................... +35 / 235 osob
pᖐedpoklad odpadu byt. fondu (rekreace)...........................................................      - 5  bytᛰ

pᖐi sni០ujícím se trendu poაtu osob na 1 byt ..........................................   2,8 os/byt lze uva០ovat :
poაet bytᛰ pro cílový stav poაtu obyvatel ..............................................................  84 bytᛰ
prognóza potᖐeby nárᛰstu poაtu bytᛰ................................................................... + 17 bytᛰ
náhrada odpadu byt. fondu (rekreace).................................................................   + 5 bytᛰ
Celkem prognóza potᖐeby………………………………………….......................    +22 bytᛰ (RD)
Návrh ÚP.............................................................................................................    +24 bytᛰ (RD)

Návrh lokalit obytné výstavby - plochy smíᘐené obytné
Lokalita typ území poაet bytᛰ (RD)

Z1

Sv

nezastavᆰné území 8
Z2 nezastavᆰné území 2
Z3 nezastavᆰné území 3
Z4 nezastavᆰné území 2
P3 zastavᆰné území 2
Z5 nezastavᆰné území 7

CELKEM 24

Plochy smíᘐené obytné umo០ᑀují umístᆰní dalᘐích podru០ných funkcí pouze v souladu 
s regulativy dle kap. F) textové აásti návrhu ÚP
Stávající provozy slu០eb a ᖐemesel umístᆰné ve stabilizovaných plochách smíᘐených obytných 
nesmí svými parametry pᖐekroაit limity urაené regulativnᆰ tímto územním plánem – zejména 
po០adavky sluაitelnosti s hlavním vyu០itím ploch – bydlení. 

C.7.2. PLOCHY OBჀANSKÉ VYBAVENOSTI

Kapacita a skladba zaᖐízení a staveb obაanské vybavenosti odpovídá velikosti a funkci obce ve 
struktuᖐe osídlení. Stávající zaᖐízení komerაní a veᖐejné obაanské vybavenosti jsou umístᆰna 
v plochách smíᘐených obytných a samostatnᆰ jako funkაní plochy se nevymezují.

veᖐejnᆰ prospᆰᘐná zaᖐízení obაanského vybavení
• kulturní

víceúაelový spoleაenský sál (kulturní dᛰm)
místní lidová knihovna

• sportovní
víceúაelové sportovní hᖐiᘐtᆰ

• administrativní a správní
Obecní úᖐad Vícenice

• ostatní obაanská vybavenost
Po០ární zbrojnice

tr០ní zaᖐízení obაanského vybavení
• maloobchodní

prodejna smíᘐeného zbo០í 
• slu០by a podnikání

slu០by ០ivnostenského charakteru

Územní plán navrhuje nové plochy OV:
• Ovs – sportovnᆰ rekreaაní areály

Z6, P1 - Plocha multifunkაního areálu s celosezonním vyu០itím
Z7 – plocha pro zaᖐízení sportovního rybáᖐství
Z8 – plocha sportovnᆰ rekreaაního zaᖐzení pod hrází rybníka Oklika
Z9 – plocha sportovnᆰ rekreaაního areálu – sportovní hᖐiᘐtᆰ, dᆰtské hᖐiᘐtᆰ

Územní plán dále regulativnᆰ umo០ᒀuje umísᙐování neruᘐících slu០eb obაanského vybavení 
(komerაní a veᖐejná vybavenost) lokálního charakteru v rámci ploch navr០ených pro funkce 
smíᘐené obytné. 
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C.7.3. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

Územní plán vymezuje v rozsahu pᖐestavbové plochy P2 :
Plochy smíᘐené prᛰmyslové a zemᆰdᆰlské výroby, slu០eb, ᖐemesel a skladování -
v hranicích ploch pᛰvodního areálu zemᆰdᆰlské ០ivoაiᘐné výroby na ji០ním okraji obce.
V plochách lze umístit provozy pouze v souladu s regulativy dle აásti F) textové აásti návrhu ÚP.
Potenciálnᆰ negativním vlivem u០ívání nesmí být dotაeny plochy stabilizované, plochy zmᆰn ani 
plochy rezerv urაené k vyu០ití jako plochy smíᘐené obytné.  

C.7.4. PLOCHY VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Plochy veᖐejných prostranství s pᖐevládající funkcí komunikaაní, shroma០ჰovací a veᖐejné 
zelenᆰ jsou zastoupeny :
a) plochami veᖐejného prostranství (návesní prostor) jako území s pᖐevládající funkcí 

komunikaაní, shroma០ჰovací a veᖐejné zelenᆰ.
b) ve smyslu §7 Vyhl.ა. 501/2006 Sb. funkაnᆰ umístᆰnou plochou veᖐejného prostranství  v rámci 

plochy Z6 – plochy OV (sportovnᆰ rekreaაní zaᖐízení) v rozsahu 5000m2 bez urაení polohy 
v ploᘐe Z6. Do této plochy se nezapoაítávají pozemní komunikace. 

Veᖐejná prostranství jsou zastavitelná pouze  v rámci podmínek stanovených tímto ÚP.

C.7.5. PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Viz. C.8. – návrh koncepce dopravy

C.7.6. KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Viz. C.9. – návrh koncepce technického vybavení

C.8. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY

C.8.1. SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Katastrálním územím obce prochází silnice v majetku kraje Vysoაina :
• III/36068 Moravské Budᆰjovice – ᘀebkovice – Výაapy. 
• III/36070 Vícenice – Jakubov
Silnice jsou územnᆰ stabilizovány, výhledové úpravy mimo ZÚ budou smᆰᖐovány na zlepᘐení 
parametrᛰ stávající trasy dle ჀSN 736101 (projektování silnic a dálnic) v kategorii S 7,5/60.
V zastavᆰném území zabezpeაují silnice pᖐímou obsluhu pᖐilehlých objektᛰ a síᙐ místních 
komunikací. pᖐípadné úpravy budou smᆰᖐovány na zlepᘐení parametrᛰ dle ჀSN 736110
(projektování místních komunikací) v kategorii PMK MO2 s jednostranným nebo oboustranným 
chodníkem ve funkაní tᖐídᆰ komunikace C. 

Dopravní závady se týkají pᖐedevᘐím rozhledových pomᆰrᛰ na kᖐí០ení komunikací. ÚP navrhuje 
ᖐeᘐení pomocí dopravního znaაení bez zásahu do stávající ho stavebního fondu.  

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)
Poაty vozidel jsou uvedeny v tab. Výpoაtu stanovení OP hluku z provozu na pozemních 
komunikacích.

Pou០ité podklady pro posouzení :
• intenzity dopravy dle vlastního dílაího sაítání zprac. ÚP – 05/2009 – Vícenice
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 do roku 2025
• naᖐízení vlády ა. 88//2004 Sb. kterým se mᆰní naᖐízení vlády ა. 502/2000 Sb., o ochranᆰ 

zdraví pᖐed nepᖐíznivými úაinky hluku a vibrací
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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/36068
Intenzita dopravy 2009 koef.nárᛰstu 2025 2025
os. auta 97 k = 1,82 173
tᆰ០ká nákl. voz. 24 k = 1,36 32
motocykly 6 k = 0,82 5

Y = 49,1 dB (A) – hladina akustického tlaku Laeq (db)(A) 7,5m od osy komunikace 

III/36070
Intenzita dopravy 2009 koef.nárᛰstu 2025 2025
os. auta 47 k = 1,82 86 F1 = 1212,116
tᆰ០ká nákl. voz. 12 k = 1,36 16 F1 = 14 634,066
motocykly 4 k = 0,82 3 F1 = 1212,116

F2 = 1,4 (do 6%)
F3 = 1,0 (asfalt)

Y = 47,14 dB (A) – hladina akustického tlaku Laeq (db)(A) 7,5m od osy komunikace 

Závᆰr
V zastavᆰném území obce nedosahuje hladina hluku ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 
7,5m od osy komunikací  nejvyᘐᘐích pᖐípustných hladin hluku - hluk z dopravy nemá vliv na 
kvalitu ថP v obci, PHO v zastavᆰné აásti obce od provozu na PK se nestanovuje.

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 Vícenice - funkაní tᖐída C - obslu០ná 
Stávající místní komunikace jsou návrhem ÚP respektovány, úprava jejich parametrᛰ není 
pᖐedmᆰtem ᖐeᘐení ÚP, principielnᆰ vᘐak dle ჀSN 736110 (projektování místních komunikací) v 
kategorii PMK MO2 s oboustranným alt. MO1 s jednostranným chodníkem resp. jako obytná 
zóna dle TP 103.
Navr០ené úაelové komunikace budou jednopruhové obousmᆰrné PMK MO1, ᘐíᖐka koridoru max. 
4,5m

 C.8.2. ័ELEZNIჀNÍ DOPRAVA
Katastrálním územím obce v JV okrajové poloze prochází trasa celostátní ០elezniაní dráhy ჀD 
Znojmo – Okᖐíᘐky bez ០elezniაní stanice a zastávky. Traᙐ je jednokolená elektrifikovaná, 
z hlediska výhledových zámᆰrᛰ jsou plochy stabilizovány, územní rozvoj se nepᖐedpokládá. 
Ochranné pásmo ០eleznice je zakresleno. 

 C.8.3. DOPRAVA V KLIDU - ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY
Veᖐejné parkovací plochy v ZÚ obce nejsou navrhovány, k odstavení vozidel budou u០ívány 
zpevnᆰné plochy veᖐejných prostranství. Odstavné a parkovací plochy v cílových místech 
obაanské vybavenosti jsou navr០eny, potᖐeby zᖐízení parkovacích ploch pro jednotlivé plochy 
s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití mohou být saturovány pouze v rozsahu vymezení tᆰchto ploch. 
Gará០ování vozidel je mo០né v samostatných nebo vestavᆰných gará០ích na vlastních 
pozemcích RD. 
Volnᆰ stojící hromadné gará០e v obci nejsou a nejsou navrhovány.
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 C.8.4. DOPRAVNÍ VYBAVENÍ
Autobusové zastávky jsou umístᆰny vstᖐícnᆰ v návesním prostoru v soubᆰhu s komunikací III. tᖐ. 
36068. Jakékoliv budoucí úpravy musí být realizovány v souladu s ჀSN 736075 – navrhování 
autobusových stanic.
Ostatní dopravní vybavenost - v území se nenachází ០ádná აerpací stanice pohonných hmot ani 
jiná dalᘐí dopravní vybavenost, ÚP ០ádná dalᘐí dopravní zaᖐízení nenavrhuje.

 C.8.5 PᆠᘀÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Pᆰᘐí a automobilová doprava není v ᖐeᘐeném území funkაnᆰ diferencována. 
V zastavᆰném území, s ohledem na minimální provoz vozidel je navrhován v soubᆰhu 
s komunikacemi a silnicemi pouze jednostranný systém  pᆰᘐích tras. Zastavᆰným územím 
prochází významná turistická trasa – Bᖐezinova cesta.

Cyklistická stezka je vedena v trasách úაelových komunikací, západním okrajem ᖐeᘐeného 
území prochází trasa ა. 5103 Tᖐebíა – Sádek – Babice – Moravské Budᆰjovice, zastavᆰné území 
obce není dotაeno, dalᘐí trasy nejsou ÚP navrhovány. 

 C.8.6. HROMADNÁ DOPRAVA
Veᖐejná autobusová doprava obyvatel je pokryta autobusovými spoji TRADO-BUS Tᖐebíა (ICOM 
Jihlava), je uskuteაᒀována na plochách silniაní a místní komunikaაní síᙐe. Princip uskuteაᒀování  
veᖐejné autobusové dopravy není pᖐedmᆰtem ᖐeᘐení ÚP.
Letecká doprava – ᖐeᘐené území je v rozsahu celého k.ú. dotაeno ochranným pásmem 
radiolokaაních zaᖐízení - vᘐechny stavby výᘐkových objektᛰ vy០adují pᖐedchozí projednání 
s dotაenými orgány MO ჀR.
Dostupnost ០elezniაní dopravy - nejbli០ᘐí stanice Moravské Budᆰjovice na trase ჀD Znojmo –
Moravské Budᆰjovice – Okᖐíᘐky – z hlediska dostupnosti mimo zájmy obyvatel obce. 

C.9. NÁVRH KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

C.9.1. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Obec má vybudovaný veᖐejný vodovod, zásobený z Oblastního vodovodu Tᖐebíა, je napojen 
z tᖐebíაské vᆰtve oblastního vodovodu Tᖐebíა, Zásoben je gravitaაnᆰ z VDJ Vít/2000m3 
(557,0/552,0 m.n.m). Zdrojem vody je VN Vranov. Distribuაní systém se nemᆰní. 
Vlastníkem vodovodu je Svazek vodovodᛰ a kanalizací se sídlem v Tᖐebíაi, provozovatelem 
vodovodu je VAS a.s., Tᖐebíა.
Stávající zdroje vody (2x studna) bývalého stᖐediska ័V nemají vyhláᘐena PHO.
Pro plochy zastavitelné navrhuje ÚP rozᘐíᖐení systému jako podzemního rozvodu pᖐednostnᆰ 
v dopravních koridorech. 

Podmínky pro umisᙐování - ochranné re០imy 
• Ochranná pásma tras TI (vodovod) - Zák. ა. 274/2001 Sb. v pl. znᆰní  - do / nad DN 500mm 

– 1,5m (2,5m) / 2,5 (3,5m) od okraje potrubí na ka០dou stranu
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Orientaაní potᖐeba vody 
Výpoაet potᖐeby vody dle pᖐíl. ა.12 zák.428/2001 Sb.

Qp (l/s) Qm  (l/s)                   Qh (l/s)
Obyvatelstvo 0,4 0,56 1,01
obაanská vybavenost 0,02 0,03 0,05
Prᛰmyslová a zem.výroba 0,56 0,79 1,42
Celkem 0,98 1,38 2,48

max. denní spotᖐeba Qdmax = 119,2 m3/den 
max hodinová spotᖐeba  Qhmax = 2,48 l/s

Potᖐeba po០ární vody
Distribuაní síᙐ je osazena podzemními hydranty pro po០ární zásah, tlakové pomᆰry a odbᆰr pro 
po០ární zásah jsou vyhovující. Stávající po០ární nádr០ v návesním prostoru pᖐedstavuje zálohu 
pro po០ární zásah.
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 cca 2,35 m3/d.

Podmínky pro umisᙐování - ochranné re០imy 
Ochranná pásma tras TI (vodovod) - Zák. ა. 274/2001 Sb. v pl. znᆰní
• Ochranná pásma tras TI (vodovod) - Zák. ა. 274/2001 Sb. v pl. znᆰní  - do / nad DN 500mm 

– 1,5m (2,5m) / 2,5 (3,5m) od okraje potrubí na ka០dou stranu

  C.9.2. LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Obec nemá vybudovanou oddílnou kanalizaაní síᙐ, odpadní vody jsou jednotnou kanalizaაní sítí 
odvádᆰny do recipientu Vícenického potoka. Provozovatelem kanalizace je VAS a.s., Tᖐebíა.
Zastavᆰnou აástí obce prochází zatrubnᆰná აást Vícenického potoka DN 1500mm.
ÚP navrhuje v souladu s PRVK kraje Vysoაina ᖐeᘐit odkanalizování a აiᘐtᆰní splaᘐkových vod 
výstavbou oddílné kanalizace se sbᆰraაem do obce Lukov a odtud na ჀOV Moravské 
Budᆰjovice, alt. jinými zpᛰsoby likvidace splaᘐkových vod, napᖐ. individuální výstavbou
bezodtokových jímek na vyvá០ení, domovními ჀOV nebo jinými ekvivalentními technologiemi 
აiᘐtᆰní odpadních vod, které jsou nebo budou v souladu s platnou legislativou.
Stávající kanalizaაní síᙐ bude vyu០ita výluაnᆰ jako kanalizace deᘐᙐová s mo០ností napojení 
domovních ჀOV.
Pro plochy zastavitelné navrhuje ÚP rozᘐíᖐení systému deᘐᙐové kanalizace (odkanalizování 
ploch veᖐejných), ostatní plochy zastavitelné ve smyslu Zák. ა.501/2006 Sb. v pl. znᆰní v max. 
mo០né míᖐe zasakováním - zastavitelnost pozemkᛰ se regulativnᆰ omezuje na max. 70%plochy, 
min. 30%ploch je rezervováno pro vsak deᘐᙐových vod.

Podmínky pro umisᙐování - ochranné re០imy 
• Ochranná pásma tras TI (kanalizace) - Zák. ა. 274/2001 Sb. v pl. znᆰní  - do / nad DN 

500mm – 1,5m (2,5m) / 2,5 (3,5m) od okraje potrubí na ka០dou stranu

Jakékoliv technologické odpadní vody z provozᛰ navrhovaných provozᛰ výroby a skladování 
musí být likvidovány v souladu s programem odpadového hospodáᖐství pᖐísluᘐného provozu 
schváleného provozovatelem kanalizace a pᖐísluᘐnými orgány státní správy.

Mno០ství splaᘐkových vod a zneაiᘐtᆰní - obyvatelstvo
Základní parametry m.j. poაet
Poაet obyv. celkem obyv. 235
Specif. produkce odp. vod obyvatelstva l/(os.den) 153,5
Produkce odpadních vod m3/den 36,65
BSK5 kg/den 14,92
NL kg/den 10,65
CHSK kg/den 26,21

Podmínky pro umisᙐování - ochranné re០imy 
Ochranná pásma tras TI (kanalizace) - Zák. ა. 274/2001 Sb. v pl. znᆰní
• Ochranná pásma tras TI (kanalizace) - do / nad DN 500mm – 1,5m (2,5m) / 2,5 (3,5m) od 

okraje potrubí na ka០dou stranu

Stav a návrh doplnᆰní tras kanalizace je vyznaაen ve výkresu B2.b - Hlavní výkres -  technická 
infrastruktura.
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 C.9.3. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Obec je kompletnᆰ plynofikována stᖐedotlakým rozvodem plynu z VTL/STL RS umístᆰné mimo 
vlastní k.ú. Pro plochy zastavitelné navrhuje ÚP na západním okraji ZÚ prodlou០ení trasy.

Potᖐeba plynu 
Pᖐedpoklad 90% plynofikace = 75 odbᆰr.
BYTOVÝ FOND  
skupina A  (vaᖐení)  10% x 75 odb. x 0,7 m3/hod                            4,9  m3/hod
skupina B  (vaᖐení + TUV)  20% x 75 odb. x 1,8 m3/hod                      27,0  m3/hod
skupina C  (vaᖐení + TUV + otop)  70% x 75 odb. x 3,5 m3/hod   183,8  m3/hod
CELKEM .........................................    215,7 m3/hod.............................. 318 000 m3/rok

OBჀANSKÁ VYBAVENOST - odhad
OV - návrh (odhad) (MO)                       8 m3/hod                          12 000 m3/rok
CELKEM ..................................................    8 m3/hod .....................    12 000 m3/rok 

PRᛠMYSLOVÁ VÝROBA A ZEM.
Prᛰm.a zem.-návrh (SO)...............                  145 m3/hod ..........................214 000 m3/rok 
CELKEM ...............................................       145 m3/hod ........................ 214 000 m3/rok

maximální hodinová potᖐeba plynu  cca  368,7 m3
roაní odbᆰr plynu cca  544 000 m3

Podmínky pro umisᙐování - ochranné re០imy 
Ochranná a bezpeაnostní pásma tras TI (plynovody) - Zák. ა. 458/2000 Sb. Energetický zákon
• OP STL plynovodu v nezast. území obce – 4,0m od pᛰdorysu potrubí na ka០dou stranu
• OP STL plynovodu vა. pᖐípojek v zastavᆰném území obce – 1,0m od pᛰdorysu potrubí na 

ka០dou stranu

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

 C.9.4. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGII
Východním okrajem ᖐeᘐeného území prochází zdvojená trasa VVN 110 kV. V soubᆰhu s nimi je 
územním plánem rezervován koridor pro realizaci VVN 110kV – rozvodna Slavᆰtice – Moravské 
Budᆰjovice (ZÚR kraje Vysoაina) v ᘐíᖐce 400m..
Potᖐebu elektrického pᖐíkonu a dodávky elektᖐiny do území zajiᘐᙐují distribuაní zaᖐízení VN na 
úrovní 22 kV. ᖀeᘐeným územím prochází nadzemní trasa VN 22 kV ა.138. Obec je napojena 
odboაkou z této trasy. ÚP nenavrhuje pᖐelo០ky tras VN.
Distribuce je ᖐeᘐena dvᆰma sloupovými TS 22/0,4 kW, trafostanice disponují dostateაnou 
rezervou i pro dalᘐí rozvoj bytové výstavby, resp. mohou být dle potᖐeby rekonstruovány. 

Název trafostanice Vlastník Druh
TS 1 Obec
TS 2 ZD

Eon
Eon

BTS - sloupová vrchní pᖐívod
BTS – sloupová vrchní pᖐívod

CHARAKTER POTᖀEBY EL. ENERGIE (ZA PᖀEDP. KOMPL. PLYNOFIKACE) 
BYTOVÝ FOND 

Kategorie elektrizace Poაet bytových 
jednotek

Max soudobé 
zatí០ení

Sb [kW/b.j.]

Soudobé 
zatí០ení celkem

A - bez podílu vaᖐení 20 1,7 34,0
B- vaᖐení el. energií 64 2,6 166,4
Celkem 84 200,4

OBჀANSKÁ VYBAVENOST, SPORT, REKREACE:

Vybavenost Instalovaný pᖐíkon Pi 
[kW]

Nároაnost
[ß]

Soudobé 
zatí០ení

stáv. vybavenost 35 0,66 23,1
Veᖐejné osvᆰtlení 12 1,0 12
Návrhové plochy 40 0,66 26,4
Celkem 87 61,5
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VÝROBNÍ PLOCHY 

Vybavenost Instalovaný pᖐíkon Pi 
[kW]

Nároაnost
[ß]

Soudobé 
zatí០ení

Návrhové plochy 130 0,66 85,8
Celkem 130 85,8

Celkem 347,7

Podmínky pro umisᙐování - ochranné re០imy 
Ochranná pásma elektrizaაní soustavy v ᖐeᘐením území jsou

dle zákona ა. 458/2000 Sb. Energetický zákon § 46
nadzemní vedení  - napᆰtí nad 35 kV do 110 kV vაetnᆰ - vodiაe bez izolace
( od krajního vodiაe vedení na obᆰ jeho strany) 12m

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

 C.9.5. RADIOKOMUNIKACE, TELEKOMUNIKACE

• Dálkové kabely
ᖀeᘐeným územím neprochází kabelové trasy dálkové telekomunikaაní sítᆰ. ÚP nové 
trasy nenavrhuje.

• Telefonní rozvody
S dalᘐím rozvojem obytné zástavby bude provedena v nových lokalitách kabelizace 
vedení TK
Podmínky pro umisᙐování - ochranné re០imy 
Ochranná pásma TK …………………. 1,0m od pᛰdorysu kabelu na obᆰ strany

• Radioreleové trasy
ᖀeᘐeným územím neprochází RRT. 

• Tel. a rozhl. signál
Distribuce TV signálu je zajiᘐᙐována televizním vysílaაem Tᖐebíა – Kluაovská hora, TV 
vysílaაem Brno – Kojál a TV vysílaაem Jihlava – Javoᖐice. Pokrytí ᖐeᘐeného území 
analogovým TV a rozhlasovým signálem je nahrazováno digitálním pokrytím – bez vlivu 
na ᖐeᘐení ÚP

• Ostatní telekomunikaაní a spojová zaᖐízení
• k.ú. Vícenice le០í v ochranném pásmu dvou radiolokaაních zaᖐízení MO ჀR -  

podmínky vyplývající z existence tᆰchto limitᛰ jsou obsahem ᖐeᘐení ÚP
• Poᘐtovní slu០by jsou ᖐeᘐeny svozem  – nemᆰní se
• V obci se nenachází ០ádné vedení ani zaᖐízení sítᆰ elektronických komunikací ve 

správᆰ Ⴠeských radiokomunikací a.s.

C.10. NÁVRH KONCEPCE 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. svoz nebezpeაného odpadu je provádᆰn v souladu se 
zákonnými po០adavky..

Likvidace odpadᛰ je zajiᘐᙐována mimo ᖐeᘐené území. 

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

Nejsou navrhovány ០ádné nové plochy skládek.
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C.11. NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je definován zákonem ა. 114/1992 Sb., o ochranᆰ 
pᖐírody a krajiny v platném znᆰní a jeho provádᆰcí vyhláᘐce ა. 395/1992 Sb. Cílem systému je 
zachování a zvyᘐování biodiverzity v území, vytváᖐení podmínek pro pᖐirozený rozvoj 
spoleაenstev ០ivoაichᛰ a rostlin, udr០ení produkაních schopností krajiny a zvýᘐení ekologické 
stability krajiny. 
ÚP vymezuje skladebné prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) – na nadregionální 
a regionální úrovni dle ZÚR kraje Vysoაina, na úrovni lokální vlastním návrhem vycházejícím z 
generelu územního systému ekologické stability – lokální systém IV.etapa 12/1995 (Agroprojekt 
PSO spol. s.r.o. Brno, Ing. David Mikoláᘐek).

Oznaაení biocenter a biokoridorᛰ na regionální úrovni je uvedeno podle ZÚR kraje Vysoაina. 
Územnᆰ se dle zákresu ve výkrese B.2a Hlavní výkres – urbanistická koncepce vymezují prvky 
ÚSES – bbiocentra, iokoridory  a interakაní prvky  (liniová zeleᒀ).

Západní აástí ᖐeᘐeného území prochází regionální biokoridor, který propojuje biocentra 
regionálního významu.

Vytváᖐení ÚSES je ve smyslu  ustanovení § 4 odst. 1 zákona ა. 114/1992 Sb., ve znᆰní 
pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ veᖐejným zájmem. 

 C.11.1. REGULACE PRO VYU័ITÍ PLOCH ZAᖀAZENÝCH DO SYSTÉMU ÚSES

Regionální systém ÚSES
ZÚR stanovují tyto zásady pro usmᆰrᒀování územního rozvoje a rozhodování o zmᆰnách v 
území:

e) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES jako nezastavitelné s 
vyu០itím pro zvýᘐení biodiverzity a ekologické stability krajiny;

f) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a 
biokoridory ÚSES pᖐipouᘐtᆰt v nezbytných pᖐípadech za podmínky, ០e nedojde k 
významnému sní០ení schopnosti ekosystému odolávat zneაiᘐtᆰní, erozi აi jiné fyzikální 
nebo chemické zátᆰ០i prostᖐedí a nedojde k sní០ení schopnosti bez dalᘐích opatᖐení plnit 
stabilizující funkce v krajinᆰ a to i potenciálnᆰ u prvkᛰ ÚSES vy០adujících doplnᆰní 
biocenter a biokoridorᛰ;

g) technická a vegetaაní opatᖐení v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES 
podᖐídit po០adavkᛰm na zajiᘐtᆰní funkაnosti skladebných აástí ÚSES.

Územní plán :
a) zpᖐesᒀuje vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorᛰ v souladu s 

metodikou ÚSES tak, aby byly dodr០eny jejich minimální parametry a zajiᘐtᆰna jejich 
funkაnost

b) pᖐi zpᖐesnᆰní vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorᛰ respektuje 
dalᘐí jiné zájmy v území

c) vymezuje ochranná pásma nadregionálních biokoridorᛰ podle konkrétních 
geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodr០eny 
prostorové parametry a aby nebyly jejich souაástí zastavᆰná území.

• Ⴠinnosti pᖐípustné 
výsadby porostᛰ geograficky pᛰvodních dᖐevin (mimo plochy, kde jiné typy regulací výsadbu 
dᖐevin neumo០ᒀují), zmᆰny dᖐevinné skladby lesních porostᛰ ve prospᆰch geograficky pᛰvodních 
dᖐevin a jiná opatᖐení k posílení აi zachování funkაnosti jednotlivých prvkᛰ ÚSES, do doby 
realizace pᖐísluᘐných opatᖐení stávající vyu០ití, pᖐíp. jiné vyu០ití, které nenaruᘐí nevratnᆰ 
pᖐirozené podmínky stanoviᘐtᆰ a nesní០í aktuální ekologickou stabilitu území.

• Ⴠinnosti podmínᆰnᆰ pᖐípustné 
liniové stavby napᖐíა biokoridory, sto០áry nadzemního vedení, vstupní ᘐachty podzemního 
vedení, pᖐeაerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení, signální 
a stabilizaაní kameny a jiné znaაky pro geodetické úაely.

• Ⴠinnosti nepᖐípustné 
vᘐechny ostatní აinnosti a zpᛰsoby vyu០ití, které nejsou uvedeny jako pᖐípustné აi podmínᆰnᆰ 
pᖐípustné – zejména pak stavební აinnost jiného ne០ podmínᆰnᆰ pᖐípustného typu a takové 
აinnosti a zpᛰsoby vyu០ití, je០ by vedly k záva០nᆰjᘐímu naruᘐení ekologickostabilizaაní funkce აi 
pᖐirozených stanoviᘐtních podmínek (zintenzivnᆰní hospodaᖐení, ukládání odpadᛰ a navá០ek, 
zásahy do pᖐirozeného vodního re០imu aj.).
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Výsadbu v místech stᖐetᛰ se sítᆰmi technické infrastruktury je nutno koordinovat s po០adavky 
správcᛰ dotაených sítí. Obdobnᆰ pᖐípadnou výsadbu podél vodních tokᛰ je nutno provádᆰt v 
souladu s oprávnᆰnými po០adavky správce toku. V rámci návrhu zpracování lesních 
hospodáᖐských plánᛰ a osnov mᛰ០e dojít ke korekci nebo upᖐesnᆰní prᛰbᆰhu a vymezení ÚSES. 
Tyto korekce აi upᖐesnᆰní bude mo០no provádᆰt pouze tak, aby zᛰstala zachována funkაnost 
systému.

C.11.2. VYMEZENÍ PLOCH ÚSES

ᖀeᘐené území k.ú.Vícenice le០í v sosiekoregionu 2.23 – Jeviᘐovická pahorkatina s biochorou 
2.23.3 (biochora mírnᆰ teplých plochých pahorkatin a vrchovin) a biochorou 2.23.8 (biochora 
mírnᆰ teplých a០ chladných vrchovin). 
Biochora 2.23.3 – biochora mírnᆰ teplých plochých pahorkatin a vrchovin. V této kontrastnᆰ 
modální biochoᖐe pᖐevládají geobiocenózy 3.vegetaაního stupnᆰ ve styku se spoleაenstvy 
4.vegetaაního stupnᆰ na zastínᆰných svazích. Patᖐí pᖐevá០nᆰ do oligotrofnᆰ mezotrofní meziᖐady 
AB, mezotrofní ᖐady B s აastým výskytem zamokᖐené hydrické ᖐady. Hlavní STG:
3AB3 – Querci fageta – dubové buაiny
3B3 – Querci-fageta typica – typické dubové buაiny
3BC3 – Querci fageta tilie aceris – lipojavorové dubové buაiny
4B4 – Querceta roboris fagi – doubravy s bukem
4AB3 – Fageta quercino-abietina – dubojedlové buაiny
3-4BC4-5 Fraxini alneta – jasanové olᘐiny
Biochora 2.23.8 – biochora mírnᆰ teplých a០ chladných vrchovin. V této kontrastnᆰ modální 
biochoᖐe pᖐeva០ují spoleაenstva 4. a០ 5. vegetaაního stupᆰ oligotrofnᆰ mezotrofní meziᖐady AB. 
Hlavní STG:
4AB3 – Fageta quercino abietina – dubojedlové buაiny
5AB3 – Abieti fageta – jedlové buაiny
5B3 – Abieti fageta typica – typické jedlové buაiny
4-5BC4 – Fraxini alneta – jasanové olᘐiny

 Biocentra

Biocentrum je biotop nebo soubor biotopᛰ v krajinᆰ, který svým stavem a velikostí umo០ᒀuje 
trvalou existenci pᖐirozeného nebo pᖐírodᆰ blízkého ekosystému.

 BIOCENTRA LOKÁLNÍHO VÝZNAMU

Ozn. úroveᒀ rozliᘐení popis plocha

LBC 43 
Za horou lokální funkაní

stav: Lokální biocentrum na západním okraji 
k.ú.Vícenice. Lesní kulticenozy. Stabilní spoleაenstvo 
bez potᖐeby zmᆰny druhu pozemku a zmᆰny druhové 
skladby porostu. Omezit  smrაiny.   

3,0 ha
STG:
4A3 buაiny na oligotrofních pᛰdách vᛰdაí ᖐady 
4B3 typické buაiny
biochora: 2.23.8

LBC 76 
Výhon lokální návrh

stav: Navr០ené biocentrum na polích severnᆰ od obce 
Vícenice. Potᖐeba zmᆰny druhové skladby porostu a 
potᖐeba zmᆰny kultury pozemku. Nové zalo០ení 
biocentra.

3,0 haSTG:
4AB3 dubojedlové buაiny
4B3 typické buაiny
biochora: 2.23.3

LBC 76b
Boroviაky lokální návrh

stav: Navr០ené biocentrum severovýchodnᆰ od obce 
Vícenice. Potᖐeba zmᆰny druhové skladby porostu a 
potᖐeba zmᆰny kultury pozemku. Nové zalo០ení 
biocentra.Vysázení nových stabilních plodin podle STG. 1,2 ha
STG:
4AB3 dubojedlové buაiny
4B3 typické buაiny

biochora: 2.23.3
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LBC 77
U stráაky lokální návrh

stav: Navr០ené biocentrum východnᆰ od obce 
Vícenice. Vᆰtᘐina plochy biocentra le០í v k.ú. Bohuᘐice. 
Pozemky biocentra: orná pᛰda a trvalý travní porost. 
Zvýᘐení koeficientu ekologické stability vysázením 
vhodných druhᛰ plodin podle STG. Zmᆰna kultury 
pozemku a druhové skladby porostu.  3,3 ha

STG:
4AB3 dubojedlové buაiny
4B3 typické buაiny

biochora: 2.23.3

 Biokoridory

Lokální biokoridory umo០ᒀují a podporují migraci, ᘐíᖐení a vzájemné kontakty organismᛰ 
v jednotlivých biocentrech. Jedná se pᖐedevᘐím o liniová spoleაenstva. Pro jejich správnou funkci 
je dᛰle០ité dodr០et ᘐíᖐkové parametry biokoridorᛰ. Biocentra umo០ᒀují trvalou existenci druhᛰ a 
spoleაenstev krajiny.

 BIOKORIDORY REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU    

Ozn. úroveᒀ rozliᘐení popis výmᆰra

RBK 528 regionální funkაní

stav: 

0,6 km

Regionální biokoridor umo០ᒀující migraci mezi 
regionálními biocentry RBC 640 Pospíchalky a RBC 641 
Lukovská hora. Zasahuje do k.ú. Babice, Lesonice, 
Dolní La០any, Vícenice, Jakubov u M.B., Lukov. 
Pᖐevá០nᆰ lesní kulticenozy (smrk, borovice). 
Nevyhovující stav, zmᆰna kultury pozemku a aktuální 
vegetace.
biochora: 2.23.4

  BIOKORIDORY LOKÁLNÍHO VÝZNAMU

Ozn. úroveᒀ rozliᘐení popis výmᆰra

LBK 
42-76a lokální funkაní

stav: Lokální biokoridor na severním okraji k.ú.Vícenice 
spojující biocentra LBC 42 Provázky a LBC 76a Sedliᘐtᆰ
(k.ú. Dolní La០any). Biokoridor tvoᖐí listnatý les. Fyziotyp 
aktuální vegetace: lesní kulticenozy. Stabilní ekosystém.

1,0 kmSTG:
4B3 typické buაiny
4BC4 jasanové olᘐiny 
biochora: 2.23.4

LBK 
76a-76 lokální funkაní/návrh

stav: Biokoridor lokálního významu severnᆰ od obce 
Vícenice. Spojuje navr០ené biocentrum v k.ú. Vícenice 
s biocentrem LBC 76a Sedliᘐtᆰ v k.ú. Dolní La០any. 
Lesní, luაní a polní biokoridor. Stabilizace území 
vysázením vhodných typᛰ plodin na ploᘐe návrhu 
biokoridoru. 1,0 km
STG:
4B3 typické buაiny
4A3 buაiny na oligotrofních pᛰdách vᛰdაí ᖐady
biochora: 2.23.8 – 2.23.3

LBK 
76-76b lokální návrh/funkაní

stav: Biokoridor severnᆰ od obce Vícenice spojující
navr០ená biocentra Výhon a Boroviაky. Vysoká potᖐeba 
zmᆰny druhové skladby porostu a zmᆰny kultury 
pozemku. Zejména doplnᆰní funkაní აásti biokoridoru 
vhodnými plodinami po celé jeho ploᘐe. Zvýᘐení 
koeficientu ekologické stability a umo០nᆰní plynulé 
migrace mezi biocentry. 1,0 km

STG:
4B3 typické buაiny
4AB3 dubojedlové buაiny
biochora: 2.23.3
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LBK  
76b-75 lokální návrh

stav: Lokální biokoridor severovýchodnᆰ od obce 
Vícenice. Spojuje navr០ené biocentrum LBC 76b 
Boroviაky s biocentrem v k.ú. Bohuᘐice. Polní 
kulticenozy. Stabilizace území, zmᆰna druhové skladby 
porostu a kultury pozemku. Vysázení vhodných plodin. 0,4 km
STG:
4B3 typické buაiny
4AB3 dubojedlové buაiny

biochora: 2.23.3

LBK  
76b-77 lokální návrh

stav: Biokoridor východnᆰ od obce Vícenice spojující
navr០ená biocentra Výhon a U Stráაky. Vysoká potᖐeba 
zmᆰny druhové skladby porostu a zmᆰny kultury 
pozemku. Vysázení nových plodin. Zvýᘐení koeficientu 
ekologické stability a umo០nᆰní plynulé migrace mezi 
navr០enými biocentry. 0,5 km

STG:
4B3 typické buაiny
4AB3 dubojedlové buაiny
biochora: 2.23.3

 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. Realizace a doplnᆰní interakაních prvkᛰ je mo០né zatravnᆰním a 
výsadbou stromové zelenᆰ.

Tᆰ០iᘐtᆰ opatᖐení spoაívá v omezení intenzity hospodaᖐení, zejména ve 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.

První 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.

 Zvláᘐtᆰ chránᆰná území
ᖀeᘐené území není souაástí území vyhláᘐeného CHKO ani CHOPAV, v katastru obce se 
nenacházejí ០ádné chránᆰné segmenty krajiny a zóny speciální ochrany krajiny CHKO.
Informativní údaje :
Okolí rybníka Oklika – p.ა. 214/4 je  lokalitou výskytu orchidejí z აeledi vstavaაovitých - Vstavaა 
kukaაka (Orchis morio) - podle provádᆰcí vyhláᘐky M័P ჀR 395/92 Sb. i dle აerveného seznamu 
oznaაován jako silnᆰ ohro០ený druh. 

 Natura 2000
Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezení pro ჀR zákonem ა. 
218/2004 Sb., kterým se mᆰní zákon ა. 114/1992 Sb., o ochranᆰ pᖐírody a krajiny, ve znᆰní 
pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ,  není v ᖐeᘐeném území navrhována ០ádná ptaაí oblast ve smyslu ust. § 45e 
tohoto zákona.  Rovnᆰ០ se v ᖐeᘐeném území nenachází ០ádná evropsky významná lokalita ve 
smyslu písm.  a) a០ c) § 45 zák. ა. 218/2004 Sb., kterým se mᆰní zákon ა. 114/1992 Sb., o 
ochranᆰ pᖐírody a krajiny, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, která by byla zahrnuta do národního 
seznamu tᆰchto lokalit podle § 45a tohoto zákona a NV ა. 132/2005 Sb., kterým se stanoví 
národní seznam evropsky významných lokalit.  
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 Pᖐehledné schéma vymezených ploch územního systému ekologické stability

C.12 VYHODNOCENÍ PᖀEDPOKLÁDANÝCH DᛠSLEDKᛠ ᖀEᘀENÍ, ZEJMÉNA VE 
VZTAHU  K ROZBORU UDR័ITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

• Rozbor a vyhodnocení udr០itelného rozvoje ᖐeᘐeného území nebylo ve smyslu § 18 a 19 zák. 
ა. 183/2006 Sb. po០adováno, zpracování konceptu ÚP nebylo po០adováno.

• Vyhodnocení z hlediska vlivᛰ na ០ivotní prostᖐedí nebo z hlediska významného vlivu na 
evropsky významnou lokalitu აi ptaაí oblast nebylo po០adováno. Cíle a úkoly územního plánu 
ve smyslu omezení a zmírnᆰní zátᆰ០e ០ivotního prostᖐedí ᖐeᘐením odkanalizování, likvidací 
resp. აiᘐtᆰním odpadních vod, omezením vodní a vᆰtrné eroze, vytvoᖐením pᖐedpokladᛰ pro 
ekologické vytápᆰní apod. jsou návrhem ÚP splnᆰny.

• Evropsky významné lokality ani ptaაí oblast se v ᖐeᘐeném území nenachází. 

C.12.1. PᖀÍZNIVÉ ័IVOTNÍ PROSTᖀEDÍ
Návrh územního plánu zabezpeაuje ochranu ០ivotního prostᖐedí, pᖐírody i krajiny.

Navr០en je zpᛰsob odkanalizování a likvidace odpadních vod, eliminace spalovaní fosilních paliv 
je navr០ena rozᘐíᖐením komplexního systému plynofikace zastavitelných ploch celého ᖐeᘐeného 
území. Je navr០eno doplnᆰní cestní sítᆰ a ochrana pohybu pᆰᘐích v kritických místech stᖐetu 
s automobilovou dopravou regulativnᆰ mo០nou realizací chodníkᛰ a dále vymezením veᖐejných 
prostranství.

V lokalitách nepᖐíznivých vlivᛰ povrchové vodní eroze jsou navr០ena ochranná protierozní 
opatᖐení. V lokalitách stᖐetᛰ ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití je navr០ena ochranná zeleᒀ 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 návrhem systému liniové zelenᆰ a travnatých pásᛰ podél komunikací jako 
interakაních prvkᛰ územního systému ekologické stability (ÚSES). 

 C.12.2. HOSPODÁᖀSKÝ ROZVOJ
Návrh územního plánu zabezpeაuje podporu podnikání, cestovního ruchu a rekreace, podporuje 
tím a dalᘐími opatᖐeními podmínky pro vytváᖐení pracovních míst v obci.
Rozvoj obაanského vybavení, soukromého podnikání v oblasti nabídky slu០eb je regulativnᆰ 
umo០nᆰn v rámci funkაních ploch smíᘐeného bydlení.

Hospodáᖐský rozvoj území v oblasti rozvoje výroby je zajiᘐtᆰn návrhem zmᆰny vyu០ití stávajících 
hospodáᖐských ploch cestou pᖐestavby zaᖐízení pro smíᘐené funkce výroby a skladování.
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  C.12.3. SOUDR័NOST SPOLEჀENSTVÍ OBYVATEL
Návrh územního plánu vytváᖐí podmínky pro pᖐísun nových obyvatel do obce. Zabezpeაuje 
podmínky pro jejich ka០dodenní relaxaci. Chrání kulturní a historické hodnoty území, jeho 
identitu.
Územní plán respektuje a zachovává venkovský charakter ᖐeᘐeného území  a charakter 
pᖐírodního prostᖐedí

V souladu s prognózou demografického vývoje je navr០eno pᖐimᆰᖐené mno០ství rozvojových 
ploch pro funkci bydlení.

D) INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVᛠ NA UDR័ITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ

Zpracování vyhodnocení vlivᛰ  na udr០itelný rozvoj území nebylo po០adováno.

E) VYHODNOCENÍ PᖀEDPOKLÁDANÝCH DᛠSLEDKᛠ NAVRHOVANÉHO ᖀEᘀENÍ NA 
ZEMᆠDᆠLSKÝ PᛠDNÍ FOND A POZEMKY URჀENÉ K PLNᆠNÍ FUNKCE LESA

E.1. ZEMᆠDᆠLSKÝ PᛠDNÍ FOND
B6. zábor ZPF a PUPFL

Z veᖐejnoprávního projednání Zadání ÚP Vícenice a z ustanovení Zák. ა. 183/2006 Sb.-Stavební zákon a 
jeho provádᆰcích vyhláᘐek vyplynulo výsledné ᖐeᘐení územního plánu obce.

 E.1.1. NAVRHOVANÉ FUNKჀNÍ VYU័ITÍ PLOCH, VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÉ 
STAVBY, VEᖀEJNᆠ PROSPᆠᘀNÁ OPATᖀENÍ
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 E.1.2. DOSAVADNÍ VYU័ITÍ PLOCH
Zastavᆰné území obce je ve svém jádru tvoᖐeno pᛰvodní zástavbou, seskupenou kolem liniových 
prvkᛰ komunikací. Obytné území je tvoᖐeno v pᖐevá០né vᆰtᘐinᆰ ploch obytnou zástavbou 
charakteru typické venkovské zástavby, ve které pᖐeva០ují kompaktní stavby usedlostí a 
rodinných domᛰ s objekty hospodáᖐskými a pᖐilehlými pozemky oplocených zahrad a trvalých 
travních porostᛰ.  
Na ji០ním okraji ZÚ je umístᆰn nevyu០ívaný areál zemᆰdᆰlské výroby.

Pro rozvoj funkაních slo០ek sídla, zejména dominantní funkci ploch bydlení nezbytnou pro 
udr០itelný rozvoj ᖐeᘐeného území, je nutno nalézt vhodné pozemky zejména v zastavᆰném 
území (doplnᆰní proluk) a dále v jeho okrajových polohách na územích dosud nezastavᆰných. 
Plochy volné krajiny nejsou zabírány s výjimkou ploch urაených pro realizaci prvkᛰ ÚSES, prvkᛰ 
ke zvýᘐení retenაních schopností krajiny, prvkᛰ k ochranᆰ pᖐed povodnᆰmi a erozí, ploch  
obაanské vybavenosti se specifickými sportovnᆰ rekreaაními funkcemi a plochy dopravní 
infrastruktury.
Ostatní rozvojové plochy urაené k zastavᆰní jsou pᖐilehlé k zastavᆰnému území.

 E.1.3. ZASTAVᆠNÉ ÚZEMÍ
Zastavᆰné území obce je vymezeno v souladu se znᆰním § 58 Zák. ა. 183/2006 Sb. v pl. znᆰní  a 
ve smyslu metodiky pro vymezování zastavᆰného území odboru územního plánování MPMR ჀR 
ze dne 27/4 2007 a to ke dni 30/6 2009.

Zastavᆰné území je zakresleno ve vᘐech výkresech grafické აásti územního plánu 
Hranice intravilánu (zastavᆰné území obce k 1/9 1966) se nezakresluje. 

 E.1.4. PᖀEDP. DᛠSLEDKY NAVRHOVANÉHO ᖀEᘀENÍ NA ZPF 
Zpracováno dle :
1. Zákona ა. 334/92 Sb. o ochranᆰ ZPF ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ.
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.
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.
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Pozemkové úpravy
Souhrnné pozemkové úpravy nejsou zpracovány.

Odvody za odnímanou zemᆰdᆰlskou pᛰdu
Podle zákona ა. 334/92 Sb. ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ 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.

Bonitace pᛰdy - BPEJ - Pozemkový úᖐad v Tᖐebíაi
Klimatický region 5,7
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
5.10.00 I.
5.10.10 I.
5.12.00 I.
5.12.10 II.
5.29.01 II.
5.29.11 II.
5.47.00 II.
5.64.01 II.
5.29.04 III.
5.47.10 III.
5.32.11 IV.
5.32.14 V.
7.29.11 I.
7.12.10 III.
7.29.14 III.
7.29.41 V.
7.29.44 V.
7.40.68 V.

PᖀEHLED LOKALIT NAVRHOVANÝCH PRO VÝSTAVBU, OPATᖀENÍ NA 
PLOCHÁCH NEZASTAVᆠNÝCH A KOMPLEXNÍ ZDᛠVODNᆠNÍ ZÁBORᛠ ZPF

Sv - PLOCHY SMÍᘀENÉ OBYTNÉ  
Lokalita ZP FP typ území poაet RD

Z1

Sv

nezastavᆰné území – orná pᛰda, III.tᖐ.ochrany 
severní okraj obce v „proluce“ ZÚ obce a odlouაenou polohou 
dvojice RD - doplᒀuje stávající ZÚ do uceleného tvaru 
s mo០ností  pᖐímého  napojení na komunikaci a trasy TI.

8

Z2
nezastavᆰné území -  orná pᛰda – III.tᖐ. ochrany
severní okraj ZÚ na protᆰjᘐí stranᆰ komunikace – proti Z1 a 
dvojice stávajících RD. Doplᒀuje stávající ZÚ do uceleného 
tvaru s mo០ností  pᖐímého  napojení na komunikaci a trasy TI.

2

Z3

nezastavᆰné území – zahrada, orná pᛰda, TTP – II.tᖐ. 
ochrany
západní აást obce – „proluka“ mezi vymezeným ZÚ obce a 
samostatnᆰ stojícím RD v odlouაené poloze.
Pᖐímá vazba na místní komunikace a sítᆰ TI

3

Z4

nezastavᆰné území – orná pᛰda – II.tᖐ.ochrany, pl. ostatní
západní okraj ZÚ - doplᒀuje v pᖐímé návaznosti na ZÚ prostor 
západního okraje obce do urbánního celku, z vᆰtᘐí აásti vyu០ívá 
nezemᆰdᆰlské pozemky(cca 2/3 plochy), pᖐímý pᖐístup ze
stávající místní komunikace, pᖐímá vazba na trasy TI

2

P3
zastavᆰné území – zahrada – II.tᖐ.ochrany
lokalita v ZÚ v pᖐímé návaznosti na komunikace a sítᆰ TI,
plocha není pᖐísluᘐná ke stavební აásti obytných staveb.

2

Z5
nezastavᆰné území – TTP – II.a III. tᖐ.ochrany
doplᒀuje stávající objekt RD na východním okraji obce 
v odlouაené poloze do vᆰtᘐího urbánního celku. Z vᆰtᘐí აásti 
vyu០ívá ploch ve III.tᖐ.ochrany.

7

CELKEM 24
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odᛰvodnᆰní umístᆰní ploch záboru z hledisek ochrany ZPF a právem chránᆰných zájmᛰ :
• ochrany ZPF

§ nenaruᘐují organizaci ZPF
§ nenaruᘐí hydrologické pomᆰry v území
§ odtokové pomᆰry v ᖐeᘐeném území budou ᖐeᘐeny pᖐírodními a technickými 

opatᖐeními (zatravnᆰné protierozní pásy, pᖐíkopy, drená០e)
§ nenaruᘐují síᙐ zemᆰdᆰlských úაelových komunikací
§ odnímá jen nejnutnᆰjᘐí plochu (cca  1200 m2/RD), pᖐedpokládá se menᘐí podíl 

trvalého záboru ZPF, ne០ jsou vykazované celkové plochy vyu០ití pro funkci 
bydlení. 

§ v zastavᆰném území se nenachází nezemᆰdᆰlská pᛰda pou០itelná k výᘐe 
uvedenému úაelovému vyu០ití

§ plocha ZÚ je vhodná pouze k dostavbᆰ resp. rekonstrukci stávajících objektᛰ, resp. 
volné pozemky pro výᘐe uvedenou funkci návrh ÚP vyu០ívá.

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

§ v pᖐímé návaznosti na ZÚ a v dopravní dostupnosti se nachází pouze zemᆰdᆰlská 
pᛰda v I,II,a III.tᖐ. ochrany ZPF. Mo០né rozvojové plochy na I.tᖐ. ochrany byly 
vylouაeny, návrh ÚP zabírá pouze plochy ve II. a III.tᖐ. ochrany.

§ Rozsah ploch urაených k záboru ZPF je v souladu s navr០eným demografickým 
rozvojem obce.

• Ochrany ០ivotního prostᖐedí
§ Funkაní plochy s parametry ploch obytných vyluაují pᖐípadný negativní vliv na 

stávající úroveᒀ kvality ០ivotního prostᖐedí. Dalᘐí regulativnᆰ pᖐípustné funkce 
umístitelné v tᆰchto plochách nesmí svým u០íváním ovlivᒀovat negativnᆰ kvalitu 
pohody funkce hlavní

Odᛰvodnᆰní z hledisek socioekonomických, stavebnᆰ technických a urbanistických :
• Zajiᘐtᆰní rᛰstu a o០ivení ekonomického potenciálu obce ve vazbᆰ na potenciál ᘐirᘐího 

území 
• Dopravní dostupnost z hlavních komunikací po plochách stávajících komunikací
• Pᖐímá vazba ploch na stávající infrastrukturu 
• zachování stávající historicky zalo០ené urbanistické struktury obce

OVs - PLOCHY OBჀANSKÉHO VYBAVENÍ – sportovnᆰ rekreaაní areály
Lokalita ZP FP typ území

Z6,P1

OVs

nezastavᆰné a zastavᆰné území – TTP-III-V tᖐ.ochrany, ost.pl. st.pl. 
západní okraj k.ú. – zᖐízení víceúაelového sportovnᆰ rekreaაního areálu pro 
celoroაní vyu០ívání.

Z7 nezastavᆰné území – zahrada – V.tᖐ.ochrany
lokalita rybníka Oklika – výstavba objektu a zaᖐízení sportovního rybáᖐství.

Z8 nezastavᆰné území – TTP – III.tᖐ.ochrany
plocha pro výstavbu sportovního hᖐiᘐtᆰ u rybníka Oklika.

Z9
nezastavᆰné území – TTP – II. a III.tᖐ.ochrany
východní okraj ZÚ – sportovní areál pro umístᆰní víceúაelových sportovních hᖐiᘐᙐ 
a dᆰtského hᖐiᘐtᆰ.

odᛰvodnᆰní umístᆰní ploch záboru z hledisek ochrany ZPF a právem chránᆰných zájmᛰ 
• ochrany ZPF

§ nenaruᘐuje organizaci ZPF
§ hydrologické pomᆰry nebudou vyu០íváním ploch ovlivnᆰny, zámᆰry budou 

posuzovány v územních ᖐízeních
§ nenaruᘐí stávající trasy zemᆰdᆰlských úაelových komunikací
§ v ᖐeᘐeném území se nenachází nezemᆰdᆰlská pᛰda pou០itelná k výᘐe uvedeným

úაelovým vyu០itím, resp.je pro tyto úაely vyu០ita
§ odtokové pomᆰry v ᖐeᘐeném území budou ᖐeᘐeny technickými opatᖐeními (pᖐíkopy, 

drená០e)
§ odnímána je jen nejnutnᆰjᘐí, odborným odhadem stanovená plocha pro tato 

úაelová zaᖐízení
§ v ᖐeᘐeném území se nenachází plochy vhodné k uvedenému úაelovému vyu០ití 

získatelné napᖐ. asanací stávajících objektᛰ na zastavᆰných plochách
• Ochrany ០ivotního prostᖐedí

§ Vyu០itím ploch pro výᘐe uvedené funkce nedojde ke sní០ení kvality ០ivotního 
prostᖐedí v obci, resp. se negativní vlivy nepᖐedpokládají.
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PVs - PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – smíᘐené prᛰm. a zem.výroby, slu០eb a 
ᖐemesel

Lokalita ZP FP typ území
P2 PVs zastavᆰné území – plochy ostatní - bez záboru ZPF

VP - PLOCHY VEᖀ. PROSTRANSTVÍ – komunikaაní, shroma០ჰovací a veᖐejné zelenᆰ
Lokalita ZP FP typ území

VP zastavᆰné území – plochy ostatní, vodní plocha (není souაástí ZPF) – bez 
záboru ZPF

Du - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – úაelové komunikace
Dch - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY– chodníky

Lokalita ZP FP typ území

Z10 Du1
nezastavᆰné území – orná pᛰda, TTP – III.tᖐ.ochrany
západní okraj k.ú. obce – úაelová komunikace a odstavné plochy pro potᖐeby  
vyu០ívání FP OVs (Z7) 

Z11 Du2 nezastavᆰné území – orná pᛰda – II. a III. tᖐ.ochrany
úაelová komunikace pro obsluhu rybníka Oklika a ploch Z8,Z9

Z12 Du3
nezastavᆰné území – orná pᛰda – I.tᖐ.ochrany
severní okraj k.ú. v soubᆰhu s melioraაním odvodnᆰním – úაelová komunikace 
pro údr០bu toku a obsluhu pᖐilehlých pozemkᛰ

Dch
Zastavᆰné území – plochy ostatní – bez záboru ZPF
Koridor pᆰᘐí dopravy v soubᆰhu s hlavními prᛰtahovými komunikacemi obcí, ᘐ. 
koridoru max. 2,0m - v soubᆰhu se silnicí III.tᖐ. zაásti na vlastní ploᘐe komunikací

odᛰvodnᆰní umístᆰní plochy záboru z hledisek ochrany ZPF a právem chránᆰných zájmᛰ 
• ochrany ZPF

§ k odnᆰtí jsou navr០eny pouze nezbytnᆰ nutné plochy v ᘐíᖐkách dopravních koridorᛰ  
- komunikace úაelové max. 4,5m, chodníky 2,0m 

§ stavby nenaruᘐují organizaci obhospodaᖐování ploch ZPF
§ nedojde ke vzniku ០ádných proluk 
§ nedojde ke vzniku ztí០enᆰ obdᆰlávatelných pozemkᛰ – pᖐedmᆰtem odnᆰtí jsou celé 

pozemky, resp. აásti pozemkᛰ, jejich០ zbytkové plochy jsou obdᆰlavatelné.
§ hydrologické pomᆰry v území nebudou naruᘐeny
§ síᙐ zemᆰdᆰlských úაelových komunikací není naruᘐena
§ Trasování komunikací je v zásadᆰ dáno optimalizací poloh obsluhovaných ploch 

s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití 
• Ochrany ០ivotního prostᖐedí

§ negativní vliv na ័P v obci nepᖐedpokládá.  
Odᛰvodnᆰní z hledisek socioekonomických, stavebnᆰ technických a urbanistických :
• Zajiᘐtᆰní dopravní dostupnosti ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití
• Zajiᘐtᆰní segregace dopravy pᆰᘐí a automobilové (bezpeაnosti chodcᛰ)

NL – plochy lesní 
plochy urაené k systémovému zalo០ení lesních ploch v okrajových polohách stávajících PUPFL. 

Lokalita typ území

NL1-2

Nezastavᆰná území –orná pᛰda – III,V tᖐ. ochrany ZPF
Zalesnᆰní okrajových poloh stávajících PUPFL a proluk v pᖐímé návaznosti na stávající 
lesní plochy s ní០e uvedeným funkაním urაením  
Lesní plochy jako souაást a doplnᆰní  ÚSES
NL 1
Lesní plochy ke zvýᘐení hodnoty krajiny a jako protierozní opatᖐení
NL2

odᛰvodnᆰní umístᆰní plochy záboru z hledisek ochrany ZPF a právem chránᆰných zájmᛰ 
• ochrany ZPF

§ nenaruᘐí stávající organizaci ZPF
§ hydrologické pomᆰry v území budou zlepᘐeny - plochy záborᛰ jsou navrhovány na 

sva០itých terénech se splachy orniაní vrstvy  
§ nedojde ke vzniku ០ádných proluk 
§ nedojde ke vzniku ztí០enᆰ obdᆰlávatelných pozemkᛰ – pᖐedmᆰtem odnᆰtí jsou celé 

pozemky, resp. აásti pozemkᛰ, jejich០ zbytkové plochy jsou obdᆰlavatelné.
§ síᙐ zemᆰdᆰlských úაelových komunikací nebude naruᘐena
§ zachovává a nenaruᘐuje stávající rozsah pᖐístupových a lesních cest
§ plochy doplᒀují stávající rozsah PUPFL v jeho okrajových polohách

• Ochrany ០ivotního prostᖐedí
§ Vyu០itím plochy pro výᘐe uvedenou funkci se zvyᘐuje kvalita ័P v ᖐeᘐeném území
§ Zlepᘐuje  hydrologické pomᆰry v území vyᘐᘐí retenაní schopností pᛰdy
§ Zlepᘐuje prostupnost krajiny



DISprojekt s.r.o., Tᖐebíა   10/2009 58

58ÚZEMNÍ PLÁN VÍCENICE

NsE – plochy smíᘐené nezastavᆰného území – protierozní opatᖐení
NsT – plochy smíᘐené nezastavᆰného území – ochranná a izolaაní zeleᒀ
NsU – plochy smíᘐené nezastavᆰného území – opatᖐení ÚSES
plochy ZPF urაené k zatravnᆰní a systémovému zalo០ení prvkᛰ ÚSES a IP ÚSES. Plochy jsou 
souაástí ZPF a nebudou trvale odnímány

Lokalita typ území

NsE1-5
Nezastavᆰná území – orná pᛰda - bez záboru ZPF
Zatravnᆰní - protierozní ochrana ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití, omezení splachᛰ 
orniაní vrstvy zemᆰdᆰlsky obhospodaᖐovaných pᛰd na pozemcích sklonitých jejich 
zatravnᆰním

NsT1
Nezastavᆰné území – TTP -  II. a III.tᖐ.ochrany
Zalo០ení ochranné a izolaაní zelenᆰ na styku ploch s rozdílným zpᛰsobem vyu០ití. Úაelem 
opatᖐení je sní០ení resp. eliminace mo០ných negativních dopadᛰ vzájemné interakce. 

NsU1
Nezastavᆰná území  – bez záboru ZPF
Plochy pro zalo០ení, doplnᆰní a revitalizaci IP ÚSES – liniové alejové zelenᆰ a travnatých 
pásᛰ podél komunikací v jinak intenzivnᆰ zemᆰdᆰlsky vyu០ívané krajinᆰ - zvýᘐení podílu 
ploch zelenᆰ v zemᆰdᆰlské nezalesnᆰné krajinᆰ.

NsU2

Nezastavᆰná území  – orná pᛰda, TTP – I.-III., V.tᖐ. - bez záboru ZPF
Plochy pro zalo០ení a  doplnᆰní ÚSES – trvalé travní porosty, extenzivní zeleᒀ  v jinak 
intenzivnᆰ zemᆰdᆰlsky vyu០ívané krajinᆰ - zvýᘐení podílu ploch zelenᆰ v zemᆰdᆰlské 
nezalesnᆰné krajinᆰ. Navazuje na systém ÚSES okolních obcí.

odᛰvodnᆰní umístᆰní ploch záboru z hledisek ochrany ZPF a právem chránᆰných zájmᛰ 
• ochrany ZPF

§ organizace ZPF není naruᘐena resp. bude upravena
§ hydrologické pomᆰry v území nebudou naruᘐeny naopak jsou tᆰmito opatᖐeními

ᖐeᘐeny
§ nedojde ke vzniku ០ádných proluk 
§ nedojde ke vzniku ztí០enᆰ obdᆰlávatelných pozemkᛰ – pᖐedmᆰtem odnᆰtí jsou celé 

pozemky, resp. აásti pozemkᛰ, jejich០ zbytkové plochy jsou obdᆰlavatelné.
§ síᙐ zemᆰdᆰlských úაelových komunikací není naruᘐena
§ zachovává a nenaruᘐuje stávající rozsah cest pro obsluhu zemᆰdᆰlsky 

vyu០ívaných pozemkᛰ a obsluhu krajiny
• Ochrany ០ivotního prostᖐedí

§ Zajiᘐtᆰní ekologické stability území vyu០itím pᖐírodnᆰ stabilních ploch vᛰაi 
nestabilnímu intenzivnᆰ vyu០ívanému okolí 

§ Podpora migrace organismᛰ 
§ Zprostᖐedkování stabilizujících vlivᛰ na okolní intenzivnᆰji vyu០ívané plochy
§ Zlepᘐení  hydrologických pomᆰrᛰ v území vyᘐᘐí retenაní schopností pᛰdy
§ Zvýᘐení hodnoty krajiny

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

Celkové zhodnocení :

Návrh záboru ZPF byl ve variantách projednán s orgánem ochrany ZPF – O័P KÚ 
Vysoაina. Výsledkem projednání byla pᖐedbᆰ០nᆰ odsouhlasená varianta, která je 
v souladu s pᖐedkládaným návrhem ÚP. Po projednání byl doplnᆰn ÚSES bez záboru 
ZPF.

Vyhodnocením a odᛰvodnᆰním záboru výᘐe uvedených zastavitelných ploch a ploch 
krajiny je prokázáno, ០e ve smyslu §5, odst.1 Zák. Ⴠ. 334/92 Sb. je z hlediska záboru ZPF 
v rozsahu navrhovaných omezených ploch v nezbytnᆰ nutném rozsahu  pᖐedlo០ené 
ᖐeᘐení nejvýhodnᆰjᘐí.
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VÝPOჀET ZÁBORU ZPF
Pozn.:

zábor mimo zastavᆰné území

zábor v zastavᆰném území

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

plocha (ha) z toho k odnᆰtí ZPF Tᖐ.ochr.
Sv - PLOCHY SMÍᘀENÉ OBYTNÉ - venkovského typu

Z1 Sv - plochy smíᘐené obytné -
venkovského typu

KN 102/1          
(PK 95) orná pᛰda 5.29.04 0,6575 0,6575 III.

5.47.10 0,2777 0,2777 III.
celkem 0,9352 0,9352

Z2 Sv - plochy smíᘐené obytné -
venkovského typu

KN 164/7          
(PK 143) orná pᛰda 5.47.10 0,2025 0,2025 III.

celkem 0,2025 0,2025

Z3 Sv - plochy smíᘐené obytné -
venkovského typu

173/2 zahrada 5.29.01 0,1603 0,1603 II.
174/1 orná pᛰda 5.29.01 0,1181 0,1181 II.
175/3 orná pᛰda 5.29.01 0,0992 0,0992 II.
496/6 ostatní plocha - 0,0381 0,0000 -
368/1 trvalý travní porost 5.29.01 0,0229 0,0229 II.

celkem 0,4386 0,4005

Z4 Sv - plochy smíᘐené obytné -
venkovského typu

368/2 ostatní plocha - 0,0540 0,0000 -
368/3 ostatní plocha - 0,0790 0,0000 -
367/2 orná pᛰda 5.29.01 0,0768 0,0768 II.

celkem 0,2098 0,0768

P3 Sv - plochy smíᘐené obytné -
venkovského typu 73/1 zahrada 5.64.01 0,2333 0,2333 II.

celkem 0,2333 0,2333

Z5 Sv - plochy smíᘐené obytné -
venkovského typu

409/1 trvalý travní porost 5.64.01 0,2650 0,2650 II.
5.29.04 0,3633 0,3633 III.

429/2 trvalý travní porost 5.29.04 0,3875 0,3875 III.
celkem 1,0158 1,0158

Sv - PLOCHY SMÍᘀENÉ OBYTNÉ - venkovského typu CELKEM 3,0352 2,8641

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

plocha (ha) z toho k odnᆰtí ZPF Tᖐ.ochr.
OVs - PLOCHY OBჀANSKÉHO VYBAVENÍ - sportovnᆰ rekreaაní zaᖐízení

Z6, P1 OVs - plochy obაanského vybavení -
sportovnᆰ rekreaაní zaᖐízení

311/1 trvalý travní porost
7.12.10 1,9431 1,9431 III.
7.29.41 2,4748 2,4748 IV.
7.29.44 4,1839 4,1839 V.

301/1 ostatní plocha - 0,5750 0,0000 -

311/3 trvalý travní porost 7.29.14 0,0230 0,0230 III.
7.29.44 0,6021 0,6021 V.

519 zast.pl. a nádvoᖐí - 0,0629 0,0000 -
celkem 9,8648 9,2269

Z7 OVs - plochy obაanského vybavení -
sportovnᆰ rekreaაní zaᖐízení 214/4 zahrada 5.32.14 0,0561 0,0561 V.

celkem 0,0561 0,0561
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Z8 OVs - plochy obაanského vybavení -
sportovnᆰ rekreaაní zaᖐízení 185/1 trvalý travní porost 5.64.01 0,2369 0,2369 II.

celkem 0,2369 0,2369

Z9 OVs - plochy obაanského vybavení -
sportovnᆰ rekreaაní zaᖐízení

409/1 trvalý travní porost 5.64.01 0,6097 0,6097 II.
5.29.04 0,0639 0,0639 III.

409/4 Ostatní plocha 5.64.01 0,0132 0,0000 II.
409/5 Trvalý travní porost 5.64.01 0,0133 0,0133 II.

celkem 0,7001 0,6869
OVs - PLOCHY OBჀANSKÉHO VYBAVENÍ - sportovnᆰ rekreaაní zaᖐízení CELKEM 10,8579 10,2068

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

plocha (ha) z toho k odnᆰtí ZPF Tᖐ.ochr.
VP - PLOCHY VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VP VP - plochy veᖐejných prostranství

486/6 ostatní plocha - 0,0909 0,0000 -
486/1 ostatní plocha - 0,6365 0,0000 -
486/5 ostatní plocha - 0,0344 0,0000 -
486/2 ostatní plocha - 0,0646 0,0000 -
86/1 ostatní plocha - 0,1390 0,0000 -
86/3 vodní plocha - 0,1102 0,0000 -
86/4 ostatní plocha - 0,1642 0,0000 -
86/6 ostatní plocha - 0,0099 0,0000 -

celkem 1,2497 0,0000
VP - PLOCHY VEᖀEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 1,2497 0,0000

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

plocha (ha) z toho k odnᆰtí ZPF Tᖐ.ochr.
PVs - PLOCHY SMÍᘀENÉ PRᛠM. A ZEM. VÝROBY, SLU័EB A ᖀEMESEL

P2 PVs - plochy smíᘐené prᛰm. a zem. 
výroby, slu០eb a ᖐemesel

369/15 ostatní plocha - 0,0342 0,0000 -
369/16 ostatní plocha - 0,0309 0,0000 -

514 zastavᆰná plocha a nádvoᖐí - 0,0419 0,0000 -
517 zastavᆰná plocha a nádvoᖐí - 0,0941 0,0000 -
3/3 ostatní plocha - 0,1532 0,0000 -
3/4 ostatní plocha - 0,2876 0,0000 -
3/5 zastavᆰná plocha a nádvoᖐí - 0,0918 0,0000 -

515/1 zastavᆰná plocha a nádvoᖐí - 0,0247 0,0000 -
515/2 zastavᆰná plocha a nádvoᖐí - 0,0038 0,0000 -
513 zastavᆰná plocha a nádvoᖐí - 0,1383 0,0000 -
1/1 zastavᆰná plocha a nádvoᖐí - 0,5139 0,0000 -
1/2 zastavᆰná plocha a nádvoᖐí - 0,0093 0,0000 -
2 ostatní plocha - 0,0227 0,0000 -

369/2 ostatní plocha - 0,0210 0,0000 -
369/3 ostatní plocha - 0,0611 0,0000 -
369/17 ostatní plocha - 0,0423 0,0000 -
369/12 ostatní plocha - 1,5142 0,0000 -
493/4 ostatní plocha - 0,2289 0,0000 -

celkem 3,3139 0,0000
PVs - PLOCHY SMÍᘀENÉ PRᛠM. A ZEM. VÝROBY, SLU័EB A ᖀEMESEL 3,3139 0,0000
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ozn. lok.. Návrh funkაního vyu០ití ა.parcely dle 
KN kultura dle KN BPEJ Výmᆰra  

plocha (ha) z toho k odnᆰtí ZPF Tᖐ.ochr.
Du - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Z10 Du1 - plochy DI - úაelová komunikace

312/11 orná pᛰda 7.29.14 0,0877 0,0877 III.
7.12.10 0,0273 0,0273 III.

312/6 orná pᛰda 7.12.10 0,0083 0,0083 III.
7.29.14 0,0212 0,0212 III.

312/10 orná pᛰda 7.29.14 0,0823 0,0823 III.
311/3 trvalý travní porost 7.29.14 0,0547 0,0547 III.

celkem 0,2815 0,2815

Z11 Du2 - plochy DI - úაelová komunikace KN 192/1                                   
(PK 188) orná pᛰda 5.29.01 0,0463 0,0463 II.

5.29.04 0,0236 0,0236 III.
celkem 0,0699 0,0699

Z12 Du3 - plochy DI - úაelová komunikace
166/4 orná pᛰda 5.12.00 0,0236 0,0236 I.
156/7 ostatní plocha - 0,0025 0,0000 -

KN 166/1             orná pᛰda 5.12.00 0,3166 0,3166 I.
celkem 0,3427 0,3402

Du - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY CELKEM 0,6941 0,6916

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

plocha (ha) z toho k odnᆰtí ZPF Tᖐ.ochr.
NsE - PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ - protierozní opatᖐení

NsE1 plochy smíᘐené nezastavᆰného území

369/14 orná pᛰda 5.12.00 0,1849 0,0000 I.
369/19 trvalý travní porost 5.12.00 0,4094 0,0000 I.
371/3 trvalý travní porost 5.64.01 0,7327 0,0000 II.
369/1 orná pᛰda 5.64.01 0,7000 0,0000 II.
392/1 orná pᛰda 5.64.01 0,2432 0,0000 II.
478/2 ostatní plocha 0,0200 0,0000
383/1 orná pᛰda 5.64.01 0,2530 0,0000 II.

celkem 2,5432 0,0000

NsE2 plochy smíᘐené nezastavᆰného území
164/7 orná pᛰda 5.12.10 0,1037 0,0000 II.

5.12.00 0,1981 0,0000 I.

166/1 orná pᛰda 5.12.10 0,5768 0,0000 II.
5.12.00 0,0091 0,0000 I.
celkem 0,8877 0,0000

NsE3 plochy smíᘐené nezastavᆰného území

452/2 orná pᛰda 5.12.00 0,1162 0,0000 I.
5.10.00 0,2200 0,0000 I.

452/1 orná pᛰda 5.10.00 0,1811 0,0000 I.
5.12.00 0,1032 0,0000 I.

132 orná pᛰda 5.10.00 0,1125 0,0000 I.
5.12.00 0,4213 0,0000 I.
celkem 1,1543 0,0000

NsE4 plochy smíᘐené nezastavᆰného území
355 orná pᛰda 5.12.00 0,0068 0,0000 I.

5.32.14 0,0124 0,0000 V.
364/2 orná pᛰda 5.32.14 0,2033 0,0000 V.
369/1 orná pᛰda 5.32.14 0,5160 0,0000 V.

celkem 0,7385 0,0000



DISprojekt s.r.o., Tᖐebíა   10/2009 62

NsE5 plochy smíᘐené nezastavᆰného území

192/1

orná pᛰda 5.29.01

0,2014 0,0000

II.
174/1 0,0267 0,0000
174/2 0,0078 0,0000
175/3 0,0263 0,0000
175/4 0,0130 0,0000

192/2 orná pᛰda 5.64.01 0,0220 0,0000
5.29.01 0,0237 0,0000 II.
celkem 0,3209 0,0000

NsE - PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ - protierozní opatᖐení CELKEM 5,6446 0,0000

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

plocha (ha) z toho k odnᆰtí ZPF Tᖐ.ochr.
NsT - PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ - ochranná a izolaაní zeleᒀ

NsT1 plochy smíᘐené nezastavᆰného území 409/1 trvalý travní porost 5.29.04 0,0437 0,0437 III.
5.64.01 0,2173 0,2173 II.
celkem 0,2610 0,2610

NsT - PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ - ochranná a izolaაní zeleᒀ CELKEM  0,2610 0,2610

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

plocha (ha) z toho k odnᆰtí ZPF Tᖐ.ochr.
NsU - PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ - opatᖐení ÚSES

NsU1 plochy smíᘐené nezastavᆰného území, 
ÚSES - liniová zeleᒀ

297/3
7.12.10 0,4130 0,0000 III.296/4

194/1
296/4

7.40.68 0,0584 0,0000 V.
355
355

7.29.14 0,0941 0,0000 III.
297/3
194/1

7.29.11 0,2685 0,0000 I.
355
355

5.12.00 2,1044 0,0000 I.

495/2
364/1
194/1
369/11
369/18
367/2
132

164/7
102/1
452/1
453

437/1
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369/11

5.64.01 0,1329 0,0000 II.
371/7
364/1
194/1
367/2

5.29.01 0,1417 0,0000 II.
192/1
192/1

5.29.04 1,0141 0,0000 III.
102/1
453

409/1
437/1
102/1

5.47.10 0,0711 0,0000 III.
164/7
102/1

5.47.00 0,3740 0,0000 II.
164/7
102/1

5.10.10 0,1382 0,0000 I.
481/1
132

164/7
453

5.10.00 0,6548 0,0000 I.
452/1

celkem 5,4652 0,0000

NsU2 plochy smíᘐené nezastavᆰného území, 
ploᘐná opatᖐení ÚSES 

166/1 orná pᛰda 5.32.14 0,4046 0,0000 V.
5.12.10 0,4926 0,0000 II.

164/7 orná pᛰda

5.10.10 2,3220 0,0000 I.
5.12.00 0,0324 0,0000 I.
5.12.10 3,7256 0,0000 II.
5.29.11 1,6570 0,0000 II.

485/2 vodní plocha 0 0,1408 0,0000 -

102/1 orná pᛰda

5.47.00 0,0732 0,0000 II.
5.10.10 0,1826 0,0000 I.
5.47.10 0,2461 0,0000 III.
5.12.10 0,0889 0,0000 II.
5.12.00 0,4881 0,0000 I.

481/1 ostatní plocha 0 0,1212 0,0000 -
115 ostatní plocha 0 0,3957 0,0000 -

119/1 ostatní plocha 0 0,2737 0,0000 -

452/1 orná pᛰda 5.12.00 0,9843 0,0000 I.
5.10.00 0,7366 0,0000 I.

452/2 orná pᛰda 5.12.00 0,1167 0,0000 I.
5.10.00 0,2195 0,0000 I.

451 TTP 5.10.00 0,1173 0,0000 I.

132 orná pᛰda
5.12.00 1,7767 0,0000 I.
5.10.00 0,8865 0,0000 I.
5.32.11 0,5404 0,0000 IV.
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5.32.14 0,6340 0,0000 V.
celkem 16,6565 0,0000

NsU - PLOCHY SMÍᘀENÉ NEZASTAVᆠNÉHO ÚZEMÍ - opatᖐení ÚSES CELKEM 22,1217 0,0000

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

plocha (ha) z toho k odnᆰtí ZPF Tᖐ.ochr.
NL - PLOCHY LESNÍ (PUPFL)

NL1 plochy lesní (PUPFL)
297/3 orná pᛰda 7.29.14 0,0669 0,0669 III.

7.12.10 3,4765 3,4765 III.
293/2 orná pᛰda 7.12.10 0,3000 0,3000 III.
293/3 ostatní plocha - 0,0175 0,0000 -

celkem 3,8609 3,8434

NL2 plochy lesní (PUPFL)

312/10 orná pᛰda 7.29.14 0,0417 0,0417 III.
312/4 orná pᛰda 7.29.44 0,3135 0,3135 V.

312/6 orná pᛰda 7.12.10 0,2409 0,2409 III.
7.29.14 0,0206 0,0206 III.
celkem 0,6167 0,6167

NL - PLOCHY LESNÍ (PUPFL) CELKEM 4,4776 4,4601

ZÁBOR ZPF CELKEM
Ozn. návrh funkაního vyu០ití

Výmᆰra
plocha záboru (ha) z toho ZPF (ha)

Sv Plochy smíᘐené obytné - venkovnského typu 3,0352 2,8641
Ovs Plochy obაanského vybavení - sportovnᆰ rekreaაní zaᖐízení 10,8579 10,2068
VP Plochy veᖐejných prostranství 1,2497 0,0000
PVs Plochy smíᘐené prᛰm. a zem. výroby, slu០eb a ᖐemesel 3,3139 0,0000
Du Plochy dopravní infrastruktury 0,6941 0,6916

NsE Plochy smíᘐené nezastavᆰného území - protierozní opatᖐení 5,6446 0,0000
NsT Plochy smíᘐené nezastavᆰného území - ochranná zeleᒀ 0,2610 0,2610
NsU Plochy smíᘐené nezastavᆰného území - opatᖐení ÚSES 22,1217 0,0000
NL Plochy lesní (PUPFL) 4,4776 4,4601

CELKEM 51,6557 18,4836
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E.2. POZEMKY URჀENÉ K PLNᆠNÍ FUNKCE LESA (PUPFL)
B6. Zábor ZPF a PUPFL

Lesní pᛰda se v ᖐeᘐeném území vyskytuje v rozsahu cca 13% rozlohy k.ú., spadá do pᖐírodní oblasti ა.33 – Pᖐedhoᖐí 
Ⴠeskomoravské vrchoviny. Pro oblast je zpracován oblastní plán rozvoje lesᛰ.
Územním plánem jsou respektovány a územnᆰ chránᆰny veᘐkeré pozemky urაené k plnᆰní funkce lesa, zábor PUPFL 
není ÚP navrhován 

Územní plán Vícenice respektuje následující po០adavky :
• Zachování rozsahu pᖐístupových a lesních cest
• Nenaruᘐení pᛰdoochranné a vodoochranné funkce lesa

Územním plánem nejsou navrhovány ០ádné delimitace pozemkᛰ urაených k plnᆰní funkce lesa na zemᆰdᆰlskou pᛰdu. 

Ⴠást pozemkᛰ ZPF je územním plánem navr០ena k zalesnᆰní a pᖐevedení do ploch PUPFL s tᆰmito funkcemi :
• Lesní plochy ke zvýᘐení hodnoty krajiny a protierozní opatᖐení
• Lesní plochy jako souაást a doplnᆰní  ÚSES

Ing.arch. Milan Grygar
04/2010


