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Obec Blažejov
Zastupitelstvo obce Blažejov, příslušné podle § 6 odst. (5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
„stavební zákon“), za použití § 43 odst. (4) stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti (dále též jen „vyhláška 500“) formou opatření obecné povahy

vydává

územní plán Blažejov
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a) vymezení zastavěného území
Zastavěné území je vymezeno ke dni 1. ledna 2015.
Všechna zastavěná území jsou vymezena ve výkrese základního členění území a v hlavním
výkrese.

b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot
b) 1. základní koncepce rozvoje území obce
Zásady celkové koncepce rozvoje obce:
Hlavní zásadou koncepce rozvoje území obce je respektovat život a styl života
v jednotlivých sídlech, respektovat hodnoty území s ohledem na potenciál rozvoje území a
míru využití zastavěného území.
Stav území a podmínky pro život v obci Blažejov a jeho místních částech jsou poměrně
vyvážené (životní prostředí, hospodářství a soudržnost společenství obyvatel), a proto je
žádoucí stavební rozvoj v obci stabilizovat a nenavrhovat nové rozsáhlé zastavitelné
plochy.
Cílem je podpořit harmonický stavu v území, který přinese rozumný rozvoj v mezích a
možnostech odpovídající velikosti a významu sídel, a zajišťující pohodu bydlení v kvalitním
životním prostředí a poskytující rekreační vyžití krajiny na obecní úrovni.
Důraz musí být kladen na zachování kvalitního venkovského prostředí, kde vyváženost
struktury zástavby a okolní krajiny směřuje k dobře fungujícímu a provázanému živoucímu
organismu.
Zásady rozvoje jsou:
- podporovat návaznosti zejména na město Jindřichův Hradec a dále také na Kunžak,
Strmilov a Jarošov nad Nežárkou;
- posilovat sídlo Blažejov jako lokální správní centrum;
- vytvářet podmínky pro příznivé bydlení a životní prostředí a vytvářet předpoklady pro
rozvoj zaměstnanosti a tím stabilizovat počet trvale žijících obyvatel;
- neoddělovat funkce bydlení, občanského vybavení a nerušící výroby a služeb1 v sídlech,
ale vytvořit propojený organismus živého sídla s kvalitním bydlením, nabídkou
pracovních míst a snadnou dostupností služeb;
- zachovávat a dále rozvíjet veškeré hodnoty území;
- nenarušovat kostru ekologické stability, posilovat biodiverzitu krajiny a předcházet
ekologickým katastrofám v území;

1

nerušící výroba a služby – činnost, která nesmí narušit pohodu bydlení přilehlého okolí
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- zlepšovat propustnost krajiny a účelně využívat rekreační potenciál území.
Hlavní cíle rozvoje jednotlivých sídel:
- v obci Blažejov vhodně připravit rozvojové lokality pro bydlení s kvalitními veřejnými
prostranstvími a občanským vybavením;
- v místních částech Dvoreček, Mutyněves a Oldříš zachovat venkovský charakter
s možným doplněním jednotlivých staveb pro bydlení či občanské vybavení;
- výrazně nezvyšovat intenzitu rekreační výstavby v okolí rybníka Ratmírovský a v místní
části Malý Ratmírov;
- dopravně propojit sídla Blažejov a Hospříz stezkou pro pěší a cyklisty.

b) 2. koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
 všechny vymezené hodnoty jsou zobrazeny v hlavním výkresu;
 cílem je zachovat všechny stávající hodnoty v území, dbát o jejich kultivaci a připravit
podmínky pro vznik hodnot nových.
H1 kulturní, historické a architektonické hodnoty:
o Blažejov
- Jindrova naučná stezka;
- úzkorozchodná regionální železniční dráha Jindřichův Hradec – Nová Bystřice;
- kamenný křížek na pozemku p. č. 108/29;
- litinový kříž s kamenným dříkem na rozcestí silnic do Dvorečku a Malého Ratmírova u
rybníka Marků;
- litinový kříž na jihu sídla u silnice na Hospříz.
o Dvoreček
- Jindrova naučná stezka;
- kamenný kříž před stavením čp. 3;
- výklenková kaplička s dvojicí lip za stavením č. p. 3 při pěší cestě do Blažejova.
o Oldřiš u Blažejova
- Jindrova naučná stezka;
- Hanusův mlýn čp. 1;
- usedlost čp. 35;
- kaple v návesním prostoru sídla;
- věžová trafostanice jižně od čp. 28;
- výklenková kaplička při silnici z Oldřiše do Blažejova;
- litinový kříž v lese na cestě do Rodvínova;
- výklenková kaplička u polní cesty jižně od domu č. p. 46;
- kamenný kříž severozápadně od rybníka Kaplický.
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o Mutyněves
- prostorová kaplička se zvoničkou na návsi;
- věžová trafostanice jihozápadně od čp. 15;
- kamenný kříž u cesty z Mutyněvsi k rybníku Mutina.
o Malý Ratmírov
- Jindrova naučná stezka;
- úzkorozchodná regionální železniční dráha Jindřichův Hradec – Nová Bystřice;
- výklenková kaplička před domem čp. 12;
- kaple v centrální části sídla u rybníka Malý Ratmírov s litinovým křížem.
ochrana hodnot
- všechny stavební záměry, které budou realizovány na vymezené hodnotě nebo
hodnotu ovlivňují2, musejí být posuzovány s ohledem na charakteristické znaky
hodnoty3 (tzn. zejména plošné a prostorové uspořádání staveb, objemy a tvary
jednotlivých staveb a konstrukcí, tvarosloví samostatných prvků);
- nesmí být povoleny takové změny v území, které by negativně narušily charakteristické
znaky hodnoty3, a které by vedly k degradaci či dokonce k devastaci vymezené
hodnoty.
H2 urbanistické hodnoty
o Blažejov
- centrální část sídla kolem kostela sv. Alžběty se hřbitovem, poštou, úřadem,
hospodou a parterem exponovaných staveb návesního prostoru.
o Dvoreček
- nejsou vymezeny.
o Oldřiš
- jihozápadní strana sídla s pěti mohutnými dvorci (vierkanty).
o Mutyněves
- střed sídla – původní okrouhlice.
o Malý Ratmírov
- nejsou vymezeny.
ochrana hodnot
- změny v území nesmí negativně narušit stávající urbanismus, strukturu zástavby4 sídla
a krajinný ráz5 území;

2

ovlivnění hodnoty – změnou v území nesmí dojít k převážení negativního vlivu na hodnotu a její okolí
charakteristické znaky hodnoty – takové znaky, které svou podstatou spoluvytvářejí danou hodnotu
4
vyloženo v textové části odůvodnění v kapitole j) 4
5
vyloženo v textové části odůvodnění v kapitole j) 6
3
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-

-

všechny stavební záměry, které budou realizovány na vymezené hodnotě nebo
hodnotu ovlivňují2, musejí být posuzovány s ohledem na charakteristické znaky
hodnoty3 (tzn. zejména plošné a prostorové uspořádání staveb, objemy a tvary
jednotlivých staveb a konstrukcí, tvarosloví samostatných prvků);
nesmí být povoleny takové změny v území, které by negativně narušily charakteristické
znaky hodnoty3, a které by vedly k degradaci či dokonce k devastaci vymezené
hodnoty.

H3 přírodní hodnoty
o Blažejov
- meze v plužině se vzrostlou zelení severozápadně od sídla;
- izolační zeleň podél budovy zemědělského areálu;
- vzrostlá lípa vedle kostela sv. Alžběty;
- dvojice dubů v západní části návesního prostoru – u čp. 1;
- mladá lípa v souvislém živičném povrchu návesního prostoru;
- jednostranná alej dubů v západní části sídla při silnici III/1343.
o Dvoreček
- lípy u kapličky pod č. p. 3 jižně od sídla;
- vzrostlé lípy před č. p. 10;
- pás izolační zeleně oddělující sídlo Dvoreček od silnice III/1345.
o Oldřiš
- bříza u kapličky při silnici III/1345;
- dubová alej na severu sídla kolem cesty směrem na Matějovec;
- vzrostlé jasany v návesním prostoru jihovýchodně od návesní kaple.
o Mutyněves
- tři vzrostlé lípy u návesní kapličky;
- vrostlý dub u návesního rybníčku;
- jednostranná dubová alej v severní části sídla při silnici na Bednárec;
- dubová alej na hrázi rybníku Mutina.
o Malý Ratmírov
- jednostranná dubová alej od železničního přejezdu do Malého Ratmírova při silnici
III/1343;
- dubová alej na hrázi Ratmírovského rybníku při silnici III/1343.
ochrana hodnot
- veškeré změny v území, které budou realizovány na vymezené hodnotě nebo hodnotu
ovlivňují2, musejí být posouzeny tak, aby nedošlo k degradaci či dokonce k devastaci
vymezené přírodní hodnoty.
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c) urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně
c) 1. urbanistická koncepce
Základní představa o rozvoji území a jeho plošném a prostorovém uspořádání pro sídlo:
o Blažejov
- stavební rozvoj obce podporovat v hlavních rozvojových směrech6a uzavřít stavební
rozvoj severním a severozápadním směrem tak, aby nezasahoval dále za
nepřekročitelnou hranici rozvoje7;
- jižně od centrální historické části sídla umožnit rozvoj ploch pro bydlení, které
uzavřou zástavbu sídla a budou respektovat pohledovou dominantu8;
- umožnit dostavbu proluk v zastavěném území se zachováním sídelní struktury,
charakteru a hodnot území;
- stabilizovat plochy výroby a skladování v jihovýchodní části sídla;
- připravit nová veřejná prostranství v návaznosti na stávající sportoviště v jihozápadní
části sídla;
- umožnit vybudování sportoviště a klidného rekreačního zázemí při rybníčku v jižní
části sídla;
- v jihozápadní části sídla připravit dopravní propojení sídla Blažejov a Hospříz stezkou
pro pěší a cyklisty.
o Dvoreček
- udržet charakter rozptýlených usedlostí ve složité morfologii terénu;
- v maximální možné míře provádět změny dokončených staveb na chátrajících
objektech v souladu se strukturou zástavby, charakterem a hodnotami území;
- nerozvíjet výstavbu podél Hamerského potoka – možná pouze dostavba proluk;
- nepovolovat nové stavby pro bydlení a rekreaci v návaznosti na stávající solitérní
lokality, čímž bude ochráněn specifický urbanismus místních jednot;
- zachovat provázání sídla se zelení a nepřipustit neodůvodněné kácení vzrostlých
dřevin.
o Oldřiš u Blažejova
- respektovat urbanismus sídla a nepřipustit druhou řadu zástavby za stávajícími
usedlostmi – za nepřekročitelnou hranici rozvoje;
- zachovat jihozápadní část sídla v původní podobě uzavřených dvorců (vierkantů),
s možností provádění stavebních úprav stávajících staveb a nepřipustit zastavování
proluk mezi jednotlivými dvorci;
- nerozvíjet stavby pro bydlení, rekreaci, občanskou vybavenost, výrobu a skladování
jihovýchodně od silnice III/1345 – za nepřekročitelnou hranici rozvoje7

6

hlavní rozvojový směr - nejvýhodnější směr rozvoje zobrazený ve schématu urbanistické koncepce
nepřekročitelná hranice rozvoje – směr rozvoje, ve kterém by se sídlo nemělo dále rozvíjet, zobrazený ve
schématu urbanistické koncepce
8
pohledová dominanta – významně se pohledově uplatňující dominanty, jejichž vliv na okolí nesmí být
negativně ovlivněn změnami v území
7
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- k rozvoji využívat přednostně stavební proluky (mimo proluky urbanistických
hodnot) a v maximální možné míře provádět změny dokončených staveb na
chátrajících objektech v souladu se strukturou zástavby, charakterem a hodnotami
území;
- zachovat provázání sídla se zelení, zejména na reliktních protierozních mezích a
nepřipustit neodůvodněné kácení vzrostlých dřevin.
o Mutyněves
- nezahušťovat návesní prostor dalšími stavbami, jenž nerespektují strukturu zástavby,
charakter a hodnoty území;
- v maximální možné míře provádět změny dokončených staveb na chátrajících
objektech v souladu se strukturou zástavby, charakterem a hodnotami území;
- nepovolovat nové stavby pro bydlení a rekreaci v návaznosti na stávající solitérní
lokality, čímž bude ochráněn specifický urbanismus místních jednot;
- stabilizovat a dále nerozvíjet rekreaci v okolí rybníku Mutina;
- zachovat provázání sídla se zelení a nepřipustit neodůvodněné kácení vzrostlých
dřevin.
o Malý Ratmírov
- minimalizovat rozvoj rekreace kolem rybníku Malý Ratmírov ve správním území obce;
- nepřipustit rozvoj sídla za nepřekročitelnou hranici rozvoje7;
- podporovat trvalé bydlení v centrální části sídla;
- zkvalitnit prostředí zázemí hromadné rekreace v západní části rybníku Malý
Ratmírov;
- vytvořit kompaktní, kvalitní veřejný prostor v sídle – zejména v prostoru nábřeží
kolem silnice III/1343 se zachováním charakteru a hodnot území;
- zachovat provázání sídla se zelení a nepřipustit neodůvodněné kácení vzrostlých
dřevin.

Základ urbanistické koncepce územního plánu je vyjádřen v níže uvedeném schématu,
které manifestuje hlavní pěší (komunikační) vazby, hlavní rozvojové směry, hlavní
pohledové pozitivní dominanty a nepřekročitelnou hranici rozvoje. Nepřekročitelná
hranice rozvoje stanovuje území směrem do otevřené krajiny, kde bezprostředně za touto
hranicí rozvoje dochází k radikálnímu zásahu do urbanistické koncepce. 9

9

vyloženo v textové části odůvodnění v kapitole j) 4
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c) 2. vymezení zastavitelných ploch
označení
zastavitelné
plochy
(plochy dle
způsobu využití)

umístění

Z1
(Bm-1)

Blažejov
- severozápad

způsob využití
plochy

podmínky pro využití plochy

rozhodování o
změnách
podmíněno

bydlení

- minimální výměra stavebního pozemku nesmí být menší než 2000 m2
- charakter nové zástavby v této části sídla musí respektovat residenční styl
bydlení s dostatečným zázemím pro zahradu obklopující stavbu pro bydlení

NE

NE

Z2
(Bv-1)

Blažejov
- východ

bydlení

- dopravní napojení řešit ze stávající místní komunikace
- minimální výměra stavebního pozemku nesmí být menší než 1300 m2
- severozápadní část plochy, která je lemována místní komunikací, musí
zachovat minimální 10 m široké veřejné prostranství od osy stávající místní
komunikace – nezastavitelné stavbami pro bydlení a doplňkovými objekty ke
stavbě hlavní a oplocením
- stavby musí být nízkopodlažní (1 nadzemní podlaží + podkroví)
- budovy na stavebním pozemku musejí tvořit kompaktní celek, kdy stavba
hlavní bude ve funkčním komplexním celku s ostatními budovami

Z3
(Bm-2)

Blažejov
- jih

bydlení

- nejsou stanoveny

NE

Z4
(Bv-5)

Blažejov
- jihozápad

bydlení

- umožnit pouze jednu stavbu hlavní v rámci plochy pro bydlení

NE

Z5
(Bm-3)

Blažejov
- jihozápad

bydlení

- nejsou stanoveny

NE
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označení
zastavitelné
plochy
(plochy dle
způsobu využití)

umístění

způsob využití
plochy

podmínky pro využití plochy

rozhodování o
změnách
podmíněno

NE

Z6
(Bv-4)

Blažejov
- východ

bydlení

- severozápadní část plochy, která je lemována místní komunikací, musí
zachovat minimální 10m veřejné prostranství od osy stávající místní
komunikace – nezastavitelné stavbami pro bydlení a doplňkovými objekty ke
stavbě hlavní a oplocení
- stavby musí být nízkopodlažní (1 nadzemní podlaží + podkroví)

Z7
(Bv-2)

Dvoreček
- sever

bydlení

- minimální výměra stavebního pozemku nesmí být menší než 1000 m2
- stavby musí být nízkopodlažní (1 nadzemní podlaží + podkroví)

NE

Z8
(Bv-3)

Oldřiš
- sever

bydlení

- nejsou stanoveny

NE

Z9
(VP-1)

Blažejov
- západ

veřejná
prostranství

- plochu využít zejména k provázání navrhované stezky pro pěší a cyklisty a
stávajícího sportovního areálu parkovou úpravou

NE

Z10
(VP-3)

Malý Ratmírov
- východ

veřejná
prostranství

- nejsou stanoveny

NE

Z11
(Zsv-1, DIs-1)

Blažejov
- jihovýchod

zeleň soukromá

- nejsou stanoveny

NE

Z12
(REi-1, Zsv-2)

Malý Ratmírov
- sever

rekreace
zeleň

- nejsou stanoveny

NE

15

označení
zastavitelné
plochy
(plochy dle
způsobu využití)

umístění

Z13
(RHz-1)

Mutyněves
- cca 700 m
východně

Z14
(OVs-1)

způsob využití
plochy

podmínky pro využití plochy

rozhodování o
změnách
podmíněno

rekreace

- plocha umožňuje výstavbu pouze budovy rekreačního zázemí stanového
tábora
- zastavěná plocha pozemku nesmí přesáhnout 150 m2
- stavba bude nízkopodlažní bez užitného podkroví

NE

Blažejov
- jihovýchod

občanské
vybavení

- nejsou stanoveny

NE

Z15
(DIp-1)

Blažejov
- západ

dopravní
infrastruktura

- realizaci stavebního záměru musí předcházet umístění stavby pro bydlení
v zastavitelné ploše Z5

NE

Z16
(DIs-2)

Dvoreček
- jihovýchod

dopravní
infrastruktura

- plocha umožňuje výstavbu pouze autobusové zastávky a zařízení, která
s provozováním zastávky souvisejí

NE

Z17
(DIs-3)

Dvoreček
- jihovýchod

dopravní
infrastruktura

- plocha umožňuje výstavbu pouze autobusové zastávky a zařízení, která
s provozováním zastávky souvisejí

NE

Z18
(DIs-4)

Oldřiš
- jih

dopravní
infrastruktura

- plocha umožňuje výstavbu pouze autobusové zastávky a zařízení, která
s provozováním zastávky souvisejí

NE

Z19
(TI-1)

Oldřiš
- jih

technická
infrastruktura

- nejsou stanoveny

NE

Z20
(TI-2)

Mutyněves
- východ

technická
infrastruktura

- nejsou stanoveny

NE

Z21
(RO-1)

Malý Ratmírov
- cca 400 m
severně

rozhledna

- nejsou stanoveny

NE
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označení
zastavitelné
plochy
(plochy dle
způsobu využití)

umístění

Z22
(VSz-1)

způsob využití
plochy

podmínky pro využití plochy

rozhodování o
změnách
podmíněno

plocha byla vypuštěna na základě stanoviska dotčeného orgánu po veřejném projednání návrhu

Z23
(REi-2)

Malý Ratmírov
- sever

rekreace

- nejsou stanoveny

NE

Z24
(RHz-2)

Malý Ratmírov
- sever

rekreace

- nejsou stanoveny

NE

c) 3. vymezení ploch přestavby
označení
zastavitelné
plochy
(plochy dle
způsobu využití)

umístění

nový způsob
využití plochy

P1
(RHz, VP-2)

Malý Ratmírov
- západ

rekreace hromadná

- nejsou stanoveny

ANO
ÚS

P2
(Bv-6)

Oldřiš
- sever

bydlení

- nejsou stanoveny

NE

podmínky pro využití plochy

*) zpracováním územní studie – ÚS

17

rozhodování o
změnách
podmíněno*

c) 4. vymezení systému sídelní zeleně
Systém sídlení zeleně je vázán na plochy veřejných prostranství, o kterých
pojednává kapitola d) 4. této výrokové částí, a ve shodě s přírodními hodnotami území
vymezené v kapitole b) 2. této výrokové části.
o Blažejov
- zachovat vzrostlé stromy v centrální část sídla v prostoru kolem dvou návesních
nádrží a při kostelu sv. Alžběty;
- zachovat zeleň na severu sídla na svazích Hamerského potoka;
- zachovat izolační zeleň při areálu zemědělské výroby na západě sídla;
- zachovat meze a zelené pásy na přechodech sídla a plužiny (plnící též protierozní
funkci);
- zachovat jednostrannou alej dubů v západní části sídla při silnici III/1343;
- doplnit zeleň v břehových partiích rybníku Tříhrázný;
- doplnit zeleň v areálu sportoviště v jižní části sídla.
o Dvoreček
- zachovat pás izolační zeleně oddělující sídlo Dvoreček směrem k silnici III/1345;
- zachovat vzrostlé stromy v blízkosti drobné sakrální architektury;
- zachovat břehové porosty Hamerského potoka.
o Oldřiš
- zachovat vzrostlou zeleň v návesním prostoru u kaple;
- zachovat meze a zelené pásy na přechodech sídla a plužiny (plnící též protierozní
funkci);
- zachovat ozelenění břehových partií rybníčků v obci bez zpevněných ploch;
- zachovat alej podél cesty vedoucí ze severní části sídla směrem na Matějovec.
o Mutyněves
- zachovat vzrostlé stromy v návesním prostoru;
- zachovat ozelenění břehových partií rybníčku v návesním prostoru bez zpevněných
ploch;
- zachovat jednostrannou alej dubů v severní části sídla při silnici směrem na Bednárec.
o Malý Ratmírov
- zachovat vzrostlé stromy v centrálním prostoru kolem rybníku Ratmírovský;
- zachovat oboustrannou dubovou alej v západní části sídla při výusti Hamerského
potoka z rybníku Ratmírovský.
Zásady pro zachování a kultivaci sídlení zeleně ve správním území obce:
-

zachovat a zkvalitňovat hlavní prvky systému a vhodně je propojit s aktivním
odpočinkem obyvatel;
podporovat pozvolné přechody sídla směrem do nezastavěného území pomocí zeleně;
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-

-

nepřipustit neodůvodněné kácení vzrostlých dřevin na zastavěných stavebních
pozemcích, neboť právě vzrostlá zeleň soukromé zeleně tvoří základ systému sídelní
zeleně (zejména v obci Oldřiš, Dvoreček a Malý Ratmírov);
zachovat travní pásy, které tvoří přechod mezi veřejným prostranstvím (chodníky a
silnice) a soukromými pozemky (budovy a oplocení pozemků);
veřejné prostranství musí být navrhováno vždy v takové šíři, aby umožnilo kromě
vybudování pozemní komunikace také pásy zeleně.

d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umisťování
d) 1. koncepce dopravní infrastruktury
Stávající koncepce silniční dopravní infrastruktury je stabilní. Pro rozhodování v území jsou
závazné tyto podmínky:
- při stavebních záměrech zohlednit základní kostru silnic III. tříd a místní a účelové
komunikace;
- stávající komunikace je možno dle potřeby rozšiřovat a upravovat a nové zastavitelné
plochy je možné připojit ze stávajících komunikací;
- žádoucí je podporovat směrové a šířkové úpravy stávajících pozemních komunikací a
to i v rámci ploch s jiným způsobem využití než plochy dopravní infrastruktury;
- umožnit v plochách s rozdílným způsobem využití (viz kapitola f) této výrokové části)
realizaci nových komunikací.
Stávající koncepce železniční dopravy je stabilní. Pro rozhodování v území jsou závazné
tyto podmínky:
- respektovat úzkorozchodnou železniční trať z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice.
Stávající koncepce pěší a cyklistické dopravy je převážně stabilní. Pro rozhodování v území
jsou závazné tyto podmínky:
- při stavebních záměrech zohlednit základní kostru turistických a cykloturistických tras
a stezek, zejména hlavní pěší vazby uvedené ve schématu urbanistické koncepce;
- umožnit v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití (viz kapitola f) této
výrokové části) realizaci nových komunikací pro pěší, cyklisty, hipoturistiku, atp;
- umožnit vybudování spojené stezky pro pěší a cyklisty z Blažejova do Hospříze.

d) 2. koncepce technické infrastruktury
Stávající koncepce zásobování vodou je stabilní. Pro rozhodování v území jsou závazné tyto
podmínky:
- respektovat stávající vyhovující stav zásobování vodou s možností rozšíření systému a
postupné rekonstrukce vodovodních řadů;
- umožnit napojení místních částí na skupinový vodovod;
- respektovat zásobování solitérních lokalit.
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Stávající koncepce odkanalizování je převážně stabilní. Pro rozhodování v území jsou
závazné tyto podmínky:
- respektovat stávající vyhovující systém odkanalizování s možností rozšíření systému a
postupné rekonstrukce kanalizačních řadů;
- pokud je to technicky možné napojit stavby v sídle Blažejov na kanalizaci zakončenou
centrální čistírnou odpadních vod;
- umožnit vybudování kanalizace zakončené centrální čistírnou odpadních vod
v místních částech a napojit maximální počet staveb na tuto kanalizaci;
- respektovat zásobování solitérních lokalit, pokud není možné se napojit na veřejnou
kanalizaci zakončenou centrální čistírnou odpadních vod;
- podporovat zasakování dešťové vody na nezpevněných urbanizovaných plochách a
zadržování dešťové vody v retenčních nádržích.
Obec není plynofikována. V území je nutné respektovat stávající vedení vysokotlakého
plynovodu. Možnost plynofikace jednotlivých sídel územní plán nevylučuje.
Stávající koncepce zásobování elektrickou energií je vyhovující. V území je nutné
respektovat stávající elektrizační soustavu s možností jejího rozšíření, rekonstrukce nebo
vybudování nového elektrického vedení.
Koncepce elektronických komunikací je stabilní a nepředpokládají se výrazné změny na
těchto komunikačních systémech. V území je nutné respektovat stávající elektronické
komunikační sítě a zařízení s možností jejich rozšíření, rekonstrukce nebo vybudování
nových elektronických komunikačních sítí či zařízení.
Koncepce nakládání s odpady je stabilní a nepředpokládají se změny v systému. V území je
nutné respektovat stávající shromažďovací místa pro tříděný komunální odpad a v případě
potřeby umožnit vznik nových shromažďovacích míst v rámci ostatních ploch s rozdílným
způsobem využití. Je možné umístit sběrný dvůr či kompostárnu do ploch technické
infrastruktury nebo ploch výroby a skladování.

d) 3. koncepce občanského vybaven í (veřejná infrastruktura)
Stávající koncepce občanského vybavení je stabilní. Pro rozhodování v území jsou závazné
tyto podmínky:
- respektovat stávající jednotlivé druhy občanské vybavenosti charakteru veřejné
infrastruktury;
- podporovat vznik další občanské vybavenosti veřejného i komerčního charakteru
v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami využití
území.

d) 4. koncepce veřejných prostranství
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Koncepce veřejného prostranství je úzce vázána na systém sídlení zeleně, o kterém
pojednává kapitola c) 4. této výrokové části, a ve shodě s urbanistickými hodnotami území
vymezené v kapitole b) 2. této výrokové části.
o Blažejov
- zachovat centrální veřejný prostor kolem kostela sv. Alžběty a obecního úřadu;
- zachovat veřejný prostor u vlakové zastávky a při železnici na západě Blažejova, který
je součástí ploch dopravní infrastruktury;
- zachovat veřejné prostory u fotbalového a multifunkčního hřiště v jižní části sídla,
které jsou součástí ploch občanského vybavení a rozšířit toto prostranství v rámci
zastavitelné plochy Z9;
- připravit veřejné prostory v rámci ploch občanského vybavení v zastavitelné ploše
Z14 u rybníka Sokoltů;
- zachovat pěší průchodnost po východní a jižní straně rybníka Tříhrázný.
o Dvoreček
- zachovat centrální veřejný prostor pokračující podél místní komunikace směrem
k Hamerskému potoku;
o Oldřiš
- zachovat protáhlý veřejný prostor s návesní kaplí;
- zachovat menší veřejné prostranství s rybníčkem u místní klubovny;
- zachovat veřejný prostor s rybníčkem, dětským hřištěm u nemovité kulturní památky
čp. 28;
- zachovat menší veřejný prostor s rybníčkem v severní části sídla.
o Mutyněves
- zachovat centrální veřejný návesní prostor s kapličkou.
o Malý Ratmírov
- zachovat podlouhlý úzký centrální veřejný prostor kolem rybníku Ratmírovský;
- připravit veřejné prostory v rámci přestavbové plochy hromadné rekreace na
západním břehu Ratmírovského rybníka s napojením tohoto veřejného prostranství
na železniční stanici Malý Ratmírov.
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e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek
nerostných surovin a podobně
e) 1. koncepce uspořádání krajiny
-

respektovat a podporovat vodní plochy a toky a břehové partie přírodního charakteru
těchto vodních útvarů, lesní komplexy a dřeviny rostoucí mimo les a další zeleně
v krajině jako nejstabilnější části správního území obce;

-

zachovat a podporovat předěly v krajině v podobě mezí, alejí, remízků a ostatních
krajinných prvků zvyšující heterogenitu krajiny;

-

zachovat a podporovat luční a pastvinná společenstva, nivní společenstva a
nízkostébelné trávníky v krajinných enklávách, které jsou základním stanovištěm pro
ekotonální společenstva;

-

podporovat protipovodňová a protierozní opatření v krajině a opatření zvyšující
biodiverzitu krajiny;

-

zajistit ochranu ekologicky stabilních částí, popř. obnovu těch částí, které svou kvalitu
a stabilitu ztratily (např. intenzivní zemědělskou činností), které jsou důležité pro
zlepšení a funkčnost ekologické stability krajiny jako celku;

-

přípustné jsou změny směřující k větší ekologické stabilitě ploch, např. zatravňování,
zalesňování, vytváření vodních ploch, ale vždy za splnění k tomu uvedených podmínek
(viz následující kapitola f) výrokové části);

-

za dodržení zákonných podmínek umožnit umístění polních hnojišť a komunitního
kompostování;

-

v nezastavěném území neumisťovat stavby a zařízení pro výrobu energie – větrné
elektrárny, fotovoltaické elektrárny, bioplynové stanice, apod.;

-

v nezastavěném území neumisťovat stavební záměry typu mobilních domů, obytných
přívěsů a maringotek;

-

neumožňovat trvalé zaplocování pozemků a jiné zamezování přístupnosti do krajiny v
nezastavěném území, přípustné jsou pouze dočasné oplocenky při výsadbě lesa a
dočasné hrazení pozemků pro pastvu dobytka (např. formou elektrických ohradníků či
jednoduchého dřevěného ohrazení);

-

neumožňovat farmové chovy, oborní chovy a podobné činnosti mimo stávající plochy
nebo navrhované plochy zemědělské specifické;

-

zachovat a podporovat tradiční plynulý přechod sídla do volné krajiny a vazbu
jednotlivých sídel na krajinu (zejména tradičními humny);

-

podporovat revitalizace úseků koryt regulovaných vodních toků v krajině.
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e) 2. plochy změn v krajině
označení
plochy
(plochy dle
způsobu
využití)

umístění

způsob využití
plochy

charakteristika plochy

K1
(ZEs-1)

cca 200 m
jižně od
Mutyněvsi

zemědělské

Plocha pro chov malých hospodářských zvířat.

e) 3. územní systém ekologické stability
-

zajistit prostupnost biokoridorů;

-

podporovat funkčnost biocenter;

-

podporovat a zachovat prvky se stabilizační funkcí v krajině (interakční prvky).

Prvky územního systému ekologické stability v řešeném území:
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability
Charakter
Biocentrum
Katastrální území

RBC 1

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Regionální

96,6

Les, louka, rybník, vodní tok,
ostatní plocha

Oldřiš u Blažejova, Dvoreček, Blažejov, Malý Ratmírov
RBC 669 Krvavý
rybník
Způsob využití
Les, louka, rybník, vodní tok, ostatní
plocha

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability
Charakter
Biocentrum

RBC 1910 Peřeje

Význam

Velikost (ha)

Regionální

639,5

Katastrální území

RBC 2

Blažejov

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

RBK 1

RBK 500 Na
Hamerském potoce Peřeje

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Biocentrum

Regionální

210,3

Rybník, vodní tok, ostatní plocha

Katastrální území

Blažejov, Malý Ratmírov

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

LBC 1

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Biocentrum

Lokální

4,2

Louka, vodní tok, ostatní plocha
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Katastrální území

Oldřiš u Blažejova

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

LBC 2

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Biocentrum

Lokální

7,4

Les, rybník

Katastrální území

Mutyněves

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

LBC 3

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Biocentrum

Lokální

19,3

Les, ostatní plocha, louka, rybník

Katastrální území

Oldřiš u Blažejova, Jindřiš, Rodvínov

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

LBC 4

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Biocentrum

Lokální

3,9

Les, vodní tok, louka, ostatní plocha

Katastrální území

Mutyněves

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

LBC 5

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Biocentrum

Lokální

14,4

Les, vodní tok, louka, ostatní plocha

Katastrální území

Blažejov, Dvoreček, Jindřiš

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

LBC 6

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Biocentrum

Lokální

4,8

Les, vodní tok, louka, ostatní plocha

Katastrální území

Blažejov, Dvoreček

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

LBK 1

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Biokoridor

Lokální

3,5

Vodní tok, louka, ostatní plocha

Katastrální území

Oldřiš u Blažejova, Rodvínov, Matějovec

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

LBK 2

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Biokoridor

Lokální

14,05

Les, vodní tok, rybník, louka, ostatní
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plocha
Katastrální území

Oldřiš u Blažejova, Mutyněves

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Biokoridor

Lokální

LBK 3
Způsob využití
Les, vodní tok, rybník, louka,
ostatní plocha
Mutyněves

8,9

Katastrální území

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

LBK 4

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Biokoridor

Lokální

2,8

Les

Katastrální území

Mutyněves

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

LBK 5

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Biokoridor

Lokální

2,3

Les

Katastrální území

Mutyněves, Nová Olešná

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

LBK 6

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Biokoridor

Lokální

5,5

Les

Katastrální území

Mutyněves, Nová Olešná

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability
LBK 7
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biokoridor
Lokální
6,1
Les, rybník
Katastrální území
Mutyněves, Nová Olešná
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

LBK 8

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Biokoridor

Lokální

3,6

Les, vodní tok, louka, ostatní plocha

Katastrální území

Mutyněves, Oldřiš u Blažejova, Malý Ratmírov

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

LBK 9

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Biokoridor

Lokální

13,6

Rybník, vodní tok, louka, ostatní
plocha, orná půda
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Katastrální území

Oldřiš u Blažejova, Dvoreček

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

LBK 10

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Biokoridor

Lokální

3,6

Les

Katastrální území

Dvoreček

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

LBK 11

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Biokoridor

Lokální

1,7

Vodní tok, louka, ostatní plocha

Katastrální území

Dvoreček, Oldřiš u Blažejova, Blažejov

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

LBK 12

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Biokoridor

Lokální

5,6

Les, vodní tok, louka, ostatní plocha

Katastrální území

Blažejov, Dvoreček

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

LBK 13

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Biokoridor

Lokální

14,5

Les, vodní tok, louka, ostatní plocha

Katastrální území

Blažejov, Dvoreček

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

IP 1

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Interakční prvek

Lokální

2,4

Rybník, vodní tok, louka, ostatní
plocha

Katastrální území

Oldřiš u Blažejova

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

IP 2

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Interakční prvek

Lokální

2,3

Ostatní plocha

Katastrální území

Oldřiš u Blažejova, Mutyněves

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability
Charakter

Význam

Velikost (ha)
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IP 3
Způsob využití

Interakční prvek

Lokální

1,8

Ostatní plocha

Katastrální území

Mutyněves

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

IP 4

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Interakční prvek

Lokální

0,6

Ostatní plocha

Katastrální území

Oldřiš u Blažejova

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability

IP 5

Charakter

Význam

Velikost (ha)

Způsob využití

Interakční prvek

Lokální

0,9

Ostatní plocha

Katastrální území

Blažejov

e) 4. prostupnost krajiny
-

respektovat a podporovat možnost přístupu do všech částí krajiny - zejména
nerozšiřovat oplocení a jinak nepřístupné části krajiny;

-

trvale neoplocovat ani jinak nezamezovat přístupnost a prostupnost krajiny;

-

nevytvářet nové bariéry v krajině, popř. minimalizovat jejich dopad na prostupnost
krajiny – zejména při výstavbě dopravních liniových staveb dbát na zachování
prostupnosti území nejen pro člověka, ale také pro volně žijící živočichy;

-

zachovat stávající pěšiny a cesty a respektovat tato propojení při využití území;

-

zachovat záhumení cesty a přístupy zejména na zemědělské a lesní pozemky;

-

umožnit a podporovat umísťování nových komunikací pro pěší, cyklisty, hipoturistiku,
atp.;

e) 5. protierozní opatření a ochrana před povodněmi
-

respektovat aktivní zónu záplavového území a omezit výstavbu v záplavovém území
pouze na nejdůležitější stavby a zařízení bez pobytových místností;

-

podporovat drobná protierozní a protipovodňová opatření a ochranu před povodněmi
v podobě budování mezí, remízku, vodních ploch, zatravňování, zalesňování, apod.;

-

podporovat zadržování vody v krajině a omezit rychlý odtok dešťových vod zejména
způsobem hospodaření na zorněných a svažitých pozemcích v blízkosti zastavěného
území s důrazem na správné umisťování vhodných kultur, vhodný způsob obdělávání
a snížení podílu erozně náchylných plodin v rizikových lokalitách;

-

podporovat opatření pro předcházení povodní a protipovodňová opatření zejména
týkající se ochrany zastavěného území sídla a zastavitelných ploch např. hrázovým
systémem v kombinaci s nádržemi a poldry (suchými nádržemi).

27

e) 6. rekreace
-

zohlednit stávající rekreační funkci prolínající se s funkcemi krajiny zejména lesa;

-

v nezastavěném území nepřipustit další stavby pro rodinnou rekreaci, u stávajících
staveb pro rekreaci v plochách rekreace – pobytová v krajině povolovat změny
dokončených staveb pouze na vlastním pozemku, zastavěná plocha pozemku
nepřekročí 50 m2, kde již stavby tuto výměru překročily, nelze je dále plošně rozšiřovat;

-

nepřipustit další nekoordinované využívání nezastavěného území k dlouhodobějšímu
pobytu formou rekreace (veřejná tábořiště, rekreační louky a plochy jiných rekreačních
aktivit) mimo stávající lokality využívané dlouhodoběji pro letní dětské stanové tábory
v přírodě;

-

respektovat rekreační využívání krajiny a podpořit rozvoj komunikací pro rekreační
účely (pěší stezky, cyklostezky, hipostezky).

e) 7. dobývání ložisek nerostných surovin
Ve správním území obce nejsou vymezeny žádné plochy těžby a s dobýváním ložisek
nerosných surovin se nepočítá.

e) 8. další opatření pro obnovu a zvyšování ekologické st ability krajiny
Další opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny nebyla vymezena.
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f)

stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití),
pokud je možné jej stanovit, přípustného využití,
nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách
je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro
účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona) , popřípadě
stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například
výškové regulace zástavby, charakteru a strukturu zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních
pozemků a intenzity jejich využití)

Plochy bydlení - venkovské – Bv
Charakteristika ploch
Jedná se zejména o historickou zástavbu pro bydlení včetně zemědělských usedlostí, kde
dochází k prolínání bydlení s dalšími činnostmi zejména zemědělstvím, nerušící výrobou a
službami1.

Hlavní využití (převažující účel využití)


bydlení

Přípustné využití


bydlení – zejména formou rodinných domů či zemědělských usedlostí s možností
hospodářského zázemí10



ostatní stavby a zařízení - doplňkové objekty bezprostředně související s venkovským
bydlením (např. chlévy, stodoly, pergoly, garáže, bazény, sklady na nářadí)



občanské vybavení slučitelné s bydlením:

10



patřící do veřejné infrastruktury



komerčního charakteru – podnikatelská činnost charakteru drobné, nerušící
výroby a služeb1, obchodní činnosti místního významu do velikosti 500 m2 celkové
prodejní plochy, hostinská činnost, stravování, ubytování jako doplňková funkce
v rámci staveb pro bydlení - penzion, správa a zařízení služeb (např. kanceláře)

hospodářské zázemí – hospodaření malého rozsahu související s bydlením na venkově
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tělovýchova a sport



veřejná prostranství



zeleň – např. zahrady, sady, veřejná, izolační



vodní toky a plochy včetně retenčních a požárních nádrží



dopravní a technická infrastruktura obecního významu11



mlýn a malá vodní elektrárna v rámci areálu Hanusova mlýna

Podmíněně přípustné využití


další podnikatelská činnost, u které je nutno zhodnotit případ od případu její
přípustnost např. truhlárny, tesařské dílny, klempířství, zámečnictví, kovářství,
pneuservisy, autoopravny, sklenářství a to pouze za podmínky, že toto využití
(zejména svým provozováním a technickým zařízením) a jeho důsledky nenaruší
životní prostředí, zdraví obyvatel a užívání staveb a zařízení ve svém okolí nebude
nadměrně obtěžovat nebo ohrožovat (např. škodlivými exhalacemi, hlukem, teplem,
otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, znečišťováním ovzduší, vod a půdy, světelným
znečištěním zejména oslňováním, zastíněním) anebo tyto negativní jevy vyvolávat, a
nesníží významně kvalitu prostředí souvisejícího území



zemědělství - chov zvířat a s tím související stavební záměry: pro skladování produktů
živočišné výroby, příprava a skladování krmiv a steliva, přístřešky pro hospodářská
zvířata12, apod., a to pouze za podmínky, že toto využití (zejména svým provozováním
a technickým zařízením) a jeho důsledky nenaruší životní prostředí, zdraví obyvatel a
užívání staveb a zařízení ve svém okolí nebude nadměrně obtěžovat nebo ohrožovat
(např. škodlivými exhalacemi, hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem,
znečišťováním ovzduší, vod a půdy, světelným znečištěním zejména oslňováním,
zastíněním) anebo tyto negativní jevy vyvolávat, a nesníží významně kvalitu prostředí
souvisejícího území

Nepřípustné využití


rekreace - včetně staveb pro rodinnou rekreaci



každé využití, které by bylo v rozporu s hlavním využitím plochy nebo by mohlo
narušit pohodu bydlení a kvalitní prostředí pro bydlení (např. škodlivými exhalacemi,
hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, znečišťováním ovzduší, vod a
půdy, světelným znečištěním zejména oslňováním, zastíněním) anebo toto narušení
vyvolávat, zejména:


výroba a skladování včetně staveb pro výrobu a skladování mimo uvedených jako
přípustné, popř. podmíněně přípustné

11

obecní význam – místní význam anebo nadmístní význam nenaplňující atributy nadmístnosti stanovené v
ZÚR
12
přístřešek pro hospodářská zvířata – otevřená nízkopodlažní stavba pro hospodářská zvířata do 150 m2
zastavěné plochy stavby

30





zemědělství - včetně staveb pro zemědělství mimo uvedených jako přípustné,
popř. podmíněně přípustné



obchodní činnosti včetně staveb pro obchod mimo přípustné, popř. podmíněně
přípustné využití (např. supermarkety, nákupní střediska, velkoprodejny)



stavby ubytovacího zařízení kategorie hotel, motel a ostatní ubytovací zařízení



dále např. čerpací stanice pohonných hmot, diskotéky, garáže pro nákladní
automobily, hromadné a řadové garáže, autobazary, stavby se shromažďovacím
prostorem

záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Stavební záměry musejí splňovat hygienickou ochranu před negativními vlivy13.

13

hygienická ochrana před negativními vlivy - maximální hranice negativních vlivů, charakter staveb
s chráněným venkovním prostorem a chráněným venkovním prostorem staveb, negativní vlivy z dopravy,
negativní vlivy hluku z ploch sportu
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Plochy bydlení - městské – Bm
Charakteristika ploch
Jedná se o plochy, ve kterých je preferováno především bydlení (zejména v rodinných
domech) doplněné obslužnými funkcemi místního významu nerušících bydlení bez rušivé
hospodářské činnosti a výrobních služeb.

Hlavní využití (převažující účel využití)


bydlení

Přípustné využití


bydlení – zejména formou staveb rodinných domů s možností odpovídajícího zázemí
(např. sady, užitkové zahrady) a samozásobitelstvím14



ostatní stavby a zařízení - doplňkové objekty bezprostředně související s
čistým bydlením (např. pergoly, garáže, bazény, sklad na nářadí)



občanské vybavení slučitelné s bydlením:


patřící do veřejné infrastruktury



komerčního charakteru – podnikatelská činnost charakteru drobné, nerušící
výroby a služeb1, obchodní činnosti místního významu do velikosti 500 m2 prodejní
plochy, hostinská činnost, stravování, ubytování jako doplňková funkce v rámci
staveb pro bydlení - penzion, správa a zařízení služeb (např. kanceláře)



tělovýchova a sport



veřejná prostranství



zeleň – např. zahrady, sady, veřejná, izolační



vodní toky a plochy včetně retenčních a požárních nádrží



dopravní a technická infrastruktura obecního významu11

Podmíněně přípustné využití


14

stávající podnikatelské činnosti uvedené jako nepřípustné, a to pouze za podmínek:


prokázání splnění limitů zejména v oblasti ochrany veřejného zdraví a bez
možnosti vyhlášení ochranného pásma (jen takové využití, pro které není nutné
vyhlásit ochranné pásmo, tzn. využití svými negativními vlivy nesmí překračovat
limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku
určeného k jeho realizaci



prokázání souladu s hlavním využitím plochy tj. bydlením (tzn., nebude snižovat
kvalitu prostředí pro bydlení a pohodu bydlení)

samozásobitelství – hospodaření v malém rozsahu pro běžnou spotřebu rodiny

32

Nepřípustné využití


rekreace - včetně staveb pro rodinnou rekreaci



ubytování formou hotelu, motelu, ostatních ubytovacích zařízení



každé využití, které by bylo v rozporu s hlavním využitím plochy nebo by mohlo
narušit pohodu bydlení a kvalitní prostředí pro bydlení (např. škodlivými exhalacemi,
hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, znečišťováním ovzduší, vod a
půdy, světelným znečištěním zejména oslňováním, zastíněním) anebo toto narušení
vyvolávat, zejména:





výroba a skladování včetně staveb pro výrobu a skladování



podnikatelská činnost, jejíž důsledky mohou negativně narušit životní prostředí,
zdraví obyvatel a pohodu bydlení v území (např. truhlárny, tesařské dílny,
klempířství, zámečnictví, kovářství, pneuservisy, autoopravny, sklenářství)



obchodní činnosti včetně staveb pro obchod mimo přípustného, popř. podmíněně
přípustného využití (např. supermarkety, nákupní střediska, velkoprodejny)



stavby ubytovacího zařízení kategorie hotel, motel a ostatní ubytovací zařízení



zemědělství – včetně staveb pro zemědělství, farmové chovy



dále např. čerpací stanice pohonných hmot, diskotéky, garáže pro nákladní
automobily, hromadné a řadové garáže, autobazary, stavby se shromažďovacím
prostorem

záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Stavební záměry musejí splňovat hygienickou ochranu před negativními vlivy13.
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Plochy rekreace - individuální – REi
Charakteristika ploch
Jedná se o plochy, na kterých zásadně převažuje využití pro individuální rodinnou rekreaci
reprezentovanou zejména stavbami pro rodinnou rekreaci.

Hlavní využití (převažující účel využití)


rekreace

Přípustné využití


rekreace – včetně staveb a zařízení pro rodinnou rekreaci s možností zázemí zejména
formou zahrádek a oplocení



ostatní stavby a zařízení - doplňkové objekty bezprostředně související s rekreací
(např. pergoly, sklad na nářadí, sklad na dřevo) nepodsklepené, neobsahující obytné,
pobytové ani jiné obdobné místnosti, hygienická zařízení ani vytápění



veřejná prostranství



sportoviště - která nesnižují kvalitu prostředí a jsou slučitelná s rekreací místního
charakteru



zeleň – např. zahrady, sady, veřejná, izolační



vodní toky a plochy včetně retenčních a požárních nádrží



dopravní a technická infrastruktura obecního významu11

Podmíněně přípustné využití


občanské vybavení pod podmínkou, že bude bezprostředně souviset s hlavním
využitím plochy (např. stánek s občerstvením) a zastavěná plocha pozemku nepřekročí
150 m2.

Nepřípustné využití


bydlení - včetně staveb pro bydlení



každé využití, které by bylo v rozporu s hlavním využitím plochy nebo by mohlo
významně narušit kvalitu prostředí pro rekreaci (např. škodlivými exhalacemi,
hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, znečišťováním ovzduší, vod a
půdy, světelným znečištěním zejména oslňováním, zastíněním) anebo toto narušení
vyvolávat, zejména:


výroba a skladování včetně staveb pro výrobu a skladování mimo uvedených jako
přípustné, popř. podmíněně přípustné využití



zemědělství - včetně staveb pro zemědělství, farmové chovy



dále např. čerpací stanice pohonných hmot, garáže pro nákladní automobily,
hromadné a řadové garáže, autobazary
34



občanské vybavení mimo přípustného nebo podmíněně přípustného využití



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Stavební záměry musejí splňovat hygienickou ochranu před negativními vlivy13.
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Plochy rekreace – hromadná zastavitelná – RHz
Charakteristika ploch
Jedná se o plochy, na kterých zásadně převažuje využití pro letní hromadnou rekreaci v
přírodě (např. rekreační areály pro sezónní letní využití se stavbami ostatních ubytovacích
zařízení, stravování, sport, odpočinek a další služby spojené s rekreací).

Hlavní využití (převažující účel využití)


rekreace

Přípustné využití


rekreace – včetně staveb a zařízení sezónní hromadné rekreace s možností
odpovídajícího zázemí



občanské vybavení - sloužící hromadné rekreaci (např. stravování, hostinská činnost,
prodej smíšeného zboží, půjčovny sportovního vybavení, stavby ubytovacího zařízení)



ostatní stavby a zařízení - doplňkové objekty bezprostředně související s rekreací
(např. pergoly, terasy, sklad na nářadí) nepodsklepené, neobsahující obytné, pobytové
ani jiné obdobné místnosti, hygienická zařízení ani vytápění



veřejná prostranství



sportoviště - která nesnižují kvalitu prostředí a jsou slučitelná s rekreací místního
charakteru



zeleň – např. veřejná, izolační



vodní toky a plochy včetně retenčních a požárních nádrží



dopravní a technická infrastruktura obecního významu11

Podmíněně přípustné využití


bydlení – (např. byt správce) ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech, které
bezprostředně souvisí s provozem areálu hromadné rekreace pod podmínkou
prokázání splnění hlukových limitů v chráněném vnitřním prostoru staveb

Nepřípustné využití


bydlení - včetně staveb pro bydlení, mimo přípustného a podmíněně přípustného
využití



každé využití, které by bylo v rozporu s hlavním využitím plochy nebo by mohlo
významně narušit kvalitu prostředí pro rekreaci (např. škodlivými exhalacemi,
hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, znečišťováním ovzduší, vod a
půdy, světelným znečištěním zejména oslňováním, zastíněním) anebo toto narušení
vyvolávat, zejména:


výroba a skladování včetně staveb pro výrobu a skladování mimo uvedených jako
přípustné, popř. podmíněně přípustné využití
36



zemědělství - včetně staveb pro zemědělství, farmové chovy



dále např. čerpací stanice pohonných hmot, garáže pro nákladní automobily,
hromadné a řadové garáže, autobazary



občanské vybavení mimo přípustného nebo podmíněně přípustného využití



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Stavební záměry musejí splňovat hygienickou ochranu před negativními vlivy13.
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Plochy rekreace – hromadná nezastavitelná – RHn
Charakteristika ploch
Jedná se o plochy, na kterých zásadně převažuje využití pro sezónní hromadnou rekreaci
v přírodě – rekreační louky - s minimalizací možnosti umisťování staveb a zařízení.

Hlavní využití (převažující účel využití)


rekreační louky

Přípustné využití


rekreace – sezónní hromadná rekreace v přírodě bez možnosti umísťování staveb a
zařízení mimo přípustné využití



veřejná prostranství



sportoviště - která nesnižují kvalitu prostředí a jsou slučitelná s rekreací, místního
charakteru bez možnosti vlastního zázemí, oplocení a terénních úprav



zeleň – např. veřejná, izolační



vodní toky a plochy



dopravní a technická infrastruktura obecního významu11

Nepřípustné využití


bydlení - včetně staveb pro bydlení



stavby pro rodinnou rekreaci a stavby ubytovacího zařízení a ostatní stavby a zařízení
bezprostředně s tímto související



občanské vybavení včetně staveb a zařízení občanského vybavení



ohrazování a oplocování zamezující veřejné přístupnosti území



každé využití, které by bylo v rozporu s hlavním využitím plochy nebo by mohlo
významně narušit kvalitu prostředí pro rekreaci (např. škodlivými exhalacemi,
hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, znečišťováním ovzduší, vod a
půdy, světelným znečištěním zejména oslňováním, zastíněním) anebo toto narušení
vyvolávat, zejména:





výroba a skladování včetně staveb pro výrobu a skladování mimo uvedených jako
přípustné, popř. podmíněně přípustné využití



zemědělství - včetně staveb pro zemědělství, farmové chovy



dále např. čerpací stanice pohonných hmot, garáže pro nákladní automobily,
hromadné a řadové garáže, autobazary

záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

38

Podmínky prostorového uspořádání
Nejsou stanoveny.
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Plochy občanského vybavení – OV
Charakteristika ploch
Jedná se o plochy, na kterých převažuje funkční využití pro služby, kulturu a veřejnou
správu.

Hlavní využití (převažující účel využití)


občanské vybavení

Přípustné využití


občanské vybavení – včetně staveb a zařízení pro občanské vybavení



stavby ubytovacího zařízení



veřejná prostranství



zeleň – např. zahrady, sady, veřejná, izolační



vodní toky a plochy včetně retenčních a požárních nádrží



dopravní a technická infrastruktura obecního významu11

Podmíněně přípustné využití


bydlení – (např. byt správce, školníka) ve výjimečných a zvlášť odůvodněných
případech, které bezprostředně souvisí s provozem občanského vybavení pod
podmínkou prokázání splnění hlukových limitů v chráněném vnitřním prostoru staveb

Nepřípustné využití


bydlení – včetně staveb pro bydlení mimo podmíněně přípustné využití



rekreace - stavby pro rodinnou rekreaci



zemědělství - včetně staveb pro zemědělství, farmové chovy



výroba a skladování - včetně staveb pro výrobu a skladování



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Stavební záměry musejí splňovat hygienickou ochranu před negativními vlivy13.
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Plochy občanského vybavení - sport - OVs
Charakteristika ploch
Jedná se o plochy, na kterých zásadně převažuje funkční využití pro tělovýchovu, sport a
ostatní sportoviště (např. dětská hřiště).

Hlavní využití (převažující účel využití)


sport

Přípustné využití


tělovýchova a sport – včetně staveb a zařízení, jako doplňkových objektů souvisejících
s hlavním využitím



dětská hřiště



veřejná prostranství



zeleň - např. veřejná a izolační zeleň



vodní toky a plochy včetně retenčních a požárních nádrží



dopravní a technická infrastruktura obecního významu11

Podmíněně přípustné využití


občanské vybavení pod podmínkou, že bude bezprostředně souviset s hlavním
využitím plochy (např. stánek s občerstvením, kanceláře, wellness) a při prokázání
splnění hlukových limitů v chráněném vnitřním prostoru staveb

Nepřípustné využití


bydlení - včetně staveb pro bydlení neuvedených jako podmíněně přípustné



rekreace - včetně staveb pro rodinnou rekreaci



stavby ubytovacího zařízení



zemědělství - včetně staveb pro zemědělství, farmové chovy



výroba a skladování včetně staveb pro výrobu a skladování



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Stavební záměry musejí splňovat hygienickou ochranu před negativními vlivy13.
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Plochy občanského vybavení – hřbitov kostel - OVh
Charakteristika ploch
Jedná se o plochy, na kterých zásadně převažuje občanské vybavení typu hřbitov a kostel
vyžadující náležitou pietu.

Hlavní využití (převažující účel využití)


současný stav užívání hřbitova a kostela

Přípustné využití


stavební záměry související s hlavním využitím respektující pietnost místa (např.
obřadní místnost, kolumbárium, hřbitovní zeď)



veřejná prostranství



zeleň - např. veřejná a izolační zeleň



vodní toky a plochy včetně retenčních a požárních nádrží



dopravní a technická infrastruktura obecního významu11

Nepřípustné využití


bydlení - včetně staveb pro bydlení



rekreace - včetně staveb pro rodinnou rekreaci



občanské vybavení včetně staveb a zařízení občanského vybavení mimo přípustné
využití



zemědělství - včetně staveb pro zemědělství, farmové chovy



výroba a skladování včetně staveb pro výrobu a skladování



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Stavební záměry musejí splňovat hygienickou ochranu před negativními vlivy13.
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Plochy veřejných prostranství - VP
Charakteristika ploch
Plochy veřejných prostranství jsou charakteristické zejména svou veřejnou přístupností.
Jsou zastoupeny zejména náměstím, návsí, ulicemi, chodníky, parky a veřejnou zelení
přístupné každému bez omezení. Dále pak soukromími nepřístupnými pozemky zejména v
podobě předzahrádek či zahrad, které je však možno považovat za součást veřejného
prostoru.

Hlavní využití (převažující účel využití)


veřejná prostranství

Přípustné využití


stavby a zařízení sakrální architektury



městský mobiliář



zastávky a čekárny pro veřejnou hromadnou dopravu



veřejná sportoviště (např. dětská hřiště)



zeleň – např. veřejná, parková, předzahrádky



vodní toky a plochy včetně retenčních a požárních nádrží



dopravní a technická infrastruktura obecního významu11



pouze stávající oplocení

Podmíněně přípustné využití


občanské vybavení pod podmínkou, že bude bezprostředně souviset s hlavním
využitím plochy (např. hasičská zbrojnice, dočasné stavby typu prodejní stánek, místní
klubovna, pódium), které neznemožní veřejnou přístupnost a nenaruší kvalitu
prostředí

Nepřípustné využití


bydlení - včetně staveb pro bydlení a doplňkových objektů bezprostředně související
s bydlením (např. garáže, bazény, sklad na nářadí)



rekreace - včetně staveb pro rodinnou rekreaci



občanské vybavení mimo přípustného nebo podmíněně přípustného využití



zemědělství - včetně staveb pro zemědělství, farmové chovy



výroba a skladování včetně staveb pro výrobu a skladování



ohrazování a oplocování zamezující veřejné přístupnosti území (kromě ohrazování
terénních hran z důvodu zajištění bezpečnosti)



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
43

mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Stavební záměry musejí splňovat hygienickou ochranu před negativními vlivy13.
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Plochy smíšené obytné – SO
Charakteristika ploch
V těchto plochách není účelné oddělovat bydlení a občanské vybavení a je nezbytné
vyloučit umisťování staveb a zařízení snižujících kvalitu prostředí v těchto plochách.

Hlavní využití (převažující účel využití)


bydlení

Přípustné využití


bydlení – zejména formou staveb rodinných a bytových domů či zemědělských
usedlostí s možností odpovídajícího zázemí (např. sady, užitkové zahrady) a
samozásobitelstvím14



občanské vybavení slučitelné s bydlením:


patřící do veřejné infrastruktury



komerčního charakteru – podnikatelská činnost charakteru drobné, nerušící
výroby a služeb1, obchodní činnosti místního významu, hostinská činnost,
stravování, správa a zařízení služeb (např. kanceláře)



tělovýchova a sport



stavby ubytovacího zařízení



veřejná prostranství



vodní toky a plochy včetně retenčních a požárních nádrží



zeleň – např. zahrady, sady, veřejná, izolační



dopravní a technická infrastruktura obecního významu11

Podmíněně přípustné využití


další podnikatelská činnost, u které je nutno zhodnotit případ od případu její
přípustnost např. truhlárny, tesařské dílny, klempířství, zámečnictví, kovářství,
pneuservisy, autoopravny, sklenářství a to pouze za podmínky, že toto využití
(zejména svým provozováním a technickým zařízením) a jeho důsledky nenaruší
životní prostředí, zdraví obyvatel a užívání staveb a zařízení ve svém okolí nebude
nadměrně obtěžovat nebo ohrožovat (např. škodlivými exhalacemi, hlukem, teplem,
otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, znečišťováním ovzduší, vod a půdy, světelným
znečištěním zejména oslňováním, zastíněním) anebo tyto negativní jevy vyvolávat, a
nesníží významně kvalitu prostředí souvisejícího území

Nepřípustné využití


rekreace včetně staveb pro rodinnou rekreaci



každé využití, které by bylo v rozporu s hlavním využitím plochy nebo by mohlo
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narušit pohodu bydlení a kvalitní prostředí pro bydlení (např. škodlivými exhalacemi,
hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, znečišťováním ovzduší, vod a
půdy, světelným znečištěním zejména oslňováním, zastíněním) anebo toto narušení
vyvolávat, zejména:





výroba a skladování včetně staveb pro výrobu a skladování mimo uvedených jako
přípustné, popř. podmíněně přípustné



obchodní činnosti včetně staveb pro obchod mimo přípustného, popř. podmíněně
přípustného využití (např. supermarkety, nákupní střediska, velkoprodejny)



zemědělství - včetně staveb pro zemědělství mimo uvedených jako přípustné,
popř. podmíněně přípustné



dále např. čerpací stanice pohonných hmot, diskotéky, garáže pro nákladní
automobily, hromadné a řadové garáže, autobazary, stavby se shromažďovacím
prostorem

záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Stavební záměry musejí splňovat hygienickou ochranu před negativními vlivy13.
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Plochy smíšené obytné – rekreační - SOr
Charakteristika ploch
V těchto plochách není účelné oddělovat bydlení, rekreaci a občanské vybavení důležité
pro fungování obce. V těchto plochách je nezbytné vyloučit umisťování staveb a zařízení
snižujících kvalitu prostředí a pohodu bydlení v těchto plochách.

Hlavní využití (převažující účel využití)


bydlení

Přípustné využití


bydlení – zejména formou staveb rodinných a bytových domů či zemědělských
usedlostí s možností odpovídajícího zázemí (např. sady, užitkové zahrady) a
samozásobitelstvím14



rekreace – včetně staveb a zařízení pro rodinnou rekreaci s možností zázemí zejména
formou zahrádek a oplocení



občanské vybavení slučitelné s bydlením a rekreací:


patřící do veřejné infrastruktury



komerčního charakteru – podnikatelská činnost charakteru drobné, nerušící
výroby a služeb1, obchodní činnosti místního významu, hostinská činnost,
stravování, správa a zařízení služeb (např. kanceláře)



tělovýchova a sport



stavby ubytovacích zařízení



veřejná prostranství



vodní toky a plochy včetně retenčních a požárních nádrží



zeleň – např. zahrady, sady, veřejná, izolační



dopravní a technická infrastruktura obecního významu11

Podmíněně přípustné využití


další podnikatelská činnost, u které je nutno zhodnotit případ od případu její
přípustnost např. truhlárny, tesařské dílny, klempířství, zámečnictví, kovářství,
pneuservisy, autoopravny, sklenářství a to pouze za podmínky, že toto využití
(zejména svým provozováním a technickým zařízením) a jeho důsledky nenaruší
životní prostředí, zdraví obyvatel a užívání staveb a zařízení ve svém okolí nebude
nadměrně obtěžovat nebo ohrožovat (např. škodlivými exhalacemi, hlukem, teplem,
otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, znečišťováním ovzduší, vod a půdy, světelným
znečištěním zejména oslňováním, zastíněním) anebo tyto negativní jevy vyvolávat, a
nesníží významně kvalitu prostředí souvisejícího území
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Nepřípustné využití




každé využití, které by bylo v rozporu s hlavním využitím plochy nebo by mohlo
narušit pohodu bydlení a kvalitní prostředí pro bydlení (např. škodlivými exhalacemi,
hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, znečišťováním ovzduší, vod a
půdy, světelným znečištěním zejména oslňováním, zastíněním) anebo toto narušení
vyvolávat, zejména:


výroba a skladování včetně staveb pro výrobu a skladování mimo uvedených jako
přípustné, popř. podmíněně přípustné



obchodní činnosti včetně staveb pro obchod mimo přípustného, popř. podmíněně
přípustného využití (např. supermarkety, nákupní střediska, velkoprodejny)



zemědělství - včetně staveb pro zemědělství mimo uvedených jako přípustné,
popř. podmíněně přípustné



dále např. čerpací stanice pohonných hmot, diskotéky, garáže pro nákladní
automobily, hromadné a řadové garáže, autobazary, stavby se shromažďovacím
prostorem

záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Stavební záměry musejí splňovat hygienickou ochranu před negativními vlivy13.
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Plochy dopravní infrastruktury – silniční - DIs
Charakteristika ploch
Plochy dopravní infrastruktury – silniční - zahrnují pozemky komunikací - silnice, významné
místní a účelové komunikace propojující sídlo s okolní zástavbou či jinými sídly a krajinou,
včetně staveb a zařízení dopravní infrastruktury.

Hlavní využití (převažující účel využití)


dopravní infrastruktura silniční

Přípustné využití


dopravní stavby silniční zejména stavby a zařízení pozemních komunikací a s nimi
provozně související:


součásti komunikací, např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, tunely, křižovatky,
navazující přeložky pozemních komunikací, cyklostezky



veřejná prostranství



technická infrastruktura



stavby a zařízení drážní dopravy



doprava v klidu – odstavná a parkovací stání, garáže



dále např. čerpací stanice pohonných hmot, areály údržby pozemních komunikací



zeleň – zejména ochranná, izolační a doprovodná



vodní toky a plochy

Podmíněně přípustné využití


další stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury za podmínky, že nenaruší,
neztíží ani neznemožní hlavní využití

Nepřípustné využití


takové využití, které by znemožnilo anebo ztížilo hlavní využití plochy, zejména
bydlení, rekreace, ubytování, obchodní činnosti, výroba a skladování, zemědělství
mimo přípustného, popř. podmíněně přípustného využití



ohrazování, oplocování a ostatní zahrazování zamezující veřejné přístupnosti území



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Stavební záměry musejí splňovat hygienickou ochranu před negativními vlivy13.
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Plochy dopravní infrastruktury – železniční - DIž
Charakteristika ploch
Plochy dopravní infrastruktury – železniční - zahrnují pozemky pro drážní (železniční)
dopravu a další související stavby a zařízení.

Hlavní využití (převažující účel využití)


dopravní infrastruktura drážní

Přípustné využití


dopravní stavby drážní zejména stavby a zařízení dráhy (železnice) a s nimi provozně
související:


součásti dráhy, např. obvod dráhy, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, tunely,
kolejiště, křížení komunikací a výhybny



veřejná prostranství



technická infrastruktura



silnice, místní a účelové komunikace, cyklostezky



zeleň – zejména ochranná, izolační a doprovodná



vodní toky a plochy

Podmíněně přípustné využití


další stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury za podmínky, že nenaruší,
neztíží ani neznemožní hlavní využití, a v místech zastávek:


občanské vybavení, např. dětská hřiště, stavby a zařízení pro obchodní prodej,
hostinská činnost, ubytování a stravování, kanceláře



doprava v klidu – odstavná a parkovací stání, garáže



skladovací prostory

Nepřípustné využití


takové využití, které by znemožnilo anebo ztížilo hlavní využití plochy, zejména
bydlení, rekreace, ubytování, obchodní činnosti, výroba a skladování, zemědělství
mimo přípustného, popř. podmíněně přípustného využití



ohrazování, oplocování a ostatní zahrazování zamezující veřejné přístupnosti území



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny
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Podmínky prostorového uspořádání
Stavební záměry musejí splňovat hygienickou ochranu před negativními vlivy13.
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Plochy dopravní infrastruktury – pěší - DIp
Charakteristika ploch
Plochy dopravní infrastruktury – pěší – zahrnují významné pěší komunikační vazby v sídle i
v krajině, u kterých je nutné zachovat jejich veřejnou přístupnost.

Hlavní využití (převažující účel využití)


dopravní infrastruktura pěší

Přípustné využití


komunikace pro pěší a cyklisty - turistické stezky, cyklostezky, hipostezky



zeleň – zejména ochranná, izolační a doprovodná



vodní toky a plochy

Podmíněně přípustné využití


další stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury za podmínky, že nenaruší,
neztíží ani neznemožní hlavní využití



stavby a zařízení tradičně doprovázející veřejná prostranství (např. městský mobiliář)
za podmínky, že nenaruší, neztíží ani neznemožní hlavní využití

Nepřípustné využití


takové využití, které by znemožnilo anebo ztížilo hlavní využití plochy, zejména
bydlení, rekreace, ubytování, obchodní činnosti, výroba a skladování, zemědělství



ohrazování, oplocování a ostatní zahrazování zamezující veřejné přístupnosti území



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Stavební záměry musejí splňovat hygienickou ochranu před negativními vlivy13.
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Plochy technické infrastruktury – TI
Charakteristika ploch
Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména takové stavby a zařízení technické
infrastruktury, které nelze zahrnout do ploch s jiným způsobem využití.

Hlavní využití (převažující účel využití)


technická infrastruktura

Přípustné využití


čistírna odpadních vod, technologické objekty související s likvidací odpadních vod,
vedení kanalizace; a s nimi provozně související stavby a zařízení technického vybavení



sběrný dvůr, separační dvůr, kompostárny včetně bezprostředně souvisejících staveb
a zařízení sloužící pouze pro potřeby obce



dopravní a technická infrastruktura obecního významu



zeleň – zejména ochranná, izolační a doprovodná



vodní toky a plochy

Nepřípustné využití


takové využití, které by znemožnilo anebo ztížilo hlavní využití plochy, zejména
bydlení, rekreace, ubytování, obchodní činnosti, výroba a skladování, zemědělství



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Stavební záměry musejí splňovat hygienickou ochranu před negativními vlivy13.
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Plochy výroby a skladování - VS
Charakteristika ploch
Jedná se o výrobní a skladovací areály s převahou funkce pro zemědělskou a průmyslovou
výrobu.

Hlavní využití (převažující účel využití)


výroba a skladování

Přípustné využití


výroba a skladování - včetně staveb pro výrobu a skladování



zemědělská výroba – včetně staveb pro zemědělství



občanské vybavení – zejména velkokapacitní stavby a zařízení pro obchodní činnost,
stavby a zařízení pro související administrativu, řemeslnou výrobu a služby, stravovací
zařízení bezprostředně související s hlavním využitím (např. kantýna, závodní jídelna)



dopravní a technická infrastruktura obecního významu11



sběrný dvůr, separační dvůr, kompostárna včetně bezprostředně souvisejících staveb
a zařízení sloužící pouze pro potřeby obce



doprava v klidu – odstavná stání, parkovací stání a garáže pro nákladní dopravu



zeleň zejména ochranná a izolační



vodní toky a plochy včetně retenčních a požárních nádrží

Podmíněně přípustné využití


bydlení (např. služební byt, byt majitele, byt správce) pod podmínkou, že souvisí
s hlavním využitím a že budou dodrženy hygienické limity hluku v chráněném
venkovním i vnitřním prostoru staveb

Nepřípustné využití


bydlení - včetně staveb pro bydlení mimo podmíněně přípustné využití



rekreace - včetně staveb pro rodinnou rekreaci



ubytování - včetně staveb ubytovacího zařízení



občanské vybavení – včetně staveb a zařízení neuvedených jako přípustné nebo
podmíněně přípustné



využití, které by mohlo zejména svým provozováním a technickým zařízením a jeho
důsledky narušit životní prostředí a veřejné zdraví, nebo své okolí a užívání staveb a
zařízení ve svém okolí nadměrně obtěžovat nebo ohrožovat (např. škodlivými
exhalacemi, hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, znečišťováním
ovzduší, vod a půdy, světelným znečištěním zejména oslňováním, zastíněním) nebo
jinak snižovat kvalitu prostředí souvisejícího území
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záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Stavební záměry musejí splňovat hygienickou ochranu před negativními vlivy13.
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Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VSz
Charakteristika ploch
Jedná se zejména o plochu určenou pro umístění hospodářských budov k zajišťování
hospodaření na přilehlých rybnících a okolních pozemcích.

Hlavní využití (převažující účel využití)


umístění staveb pro zemědělství

Přípustné využití


zemědělská výroba:
 např. chov hospodářských zvířat a s tím související skladování produktu
živočišné výroby, příprava a skladování krmiv a steliva; skladování a posklizňová
úpravu produktu rostlinné výroby; pěstování rostlin
 zejména umisťování staveb pro zemědělství



dopravní a technická infrastruktura bezprostředně související s přípustným nebo
podmíněně přípustným využitím:
 např. zpevněné pozemní komunikace (hlavně účelové)
 garáže, odstavná a parkovací stání pro potřeby vyvolané přípustným nebo
podmíněně přípustným způsobem využití (umístění garáží, odstavných a
parkovacích stání pro požadovaný způsob využití musí být vždy vymezeno a řešeno
v samotných plochách výroby a skladování)
 např. vodovody, kanalizace, stavby a zařízení pro zneškodňování odpadních vod,
energetická a komunikační vedení a zařízení, trafostanice



zeleň s upřednostněním původních druhů zejména ochranná a izolační

Nepřípustné využití


stavby pro bydlení



stavby pro rodinnou rekreaci



stavby pro shromažďování většího počtu osob



ubytování



využití, které by mohlo zejména svým provozováním a technickým zařízením a jeho
důsledky:
 narušit životní prostředí a veřejné zdraví nebo
 své okolí a užívání staveb a zařízení ve svém okolí nadměrně obtěžovat nebo
ohrožovat (např. škodlivými exhalacemi, hlukem, teplem, otřesy, vibracemi,
prachem, zápachem, znečišťováním ovzduší, vod a půdy, světelným znečištěním
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zejména oslňováním, zastíněním) nebo
 jinak snižovat kvalitu prostředí souvisejícího území, např. narušit kvalitní životní
prostředí, využití souvisejícího území a hodnoty území
např. hutnictví, těžké strojírenství, chemie a chemická výroba, stavby a zařízení pro
nakládání s odpady (zejména ostatní odpady a nebezpečné) a chemickými látkami a
přípravky, dále činnosti v oblasti nakládání odpadů a skladování odpadů, používání
ekologicky nevhodných paliv a spalování všech druhů odpadů (např. z chemické
výroby), významné potencionální zdroje znečištění ovzduší, činnosti, při nichž by
docházelo k emitování nebezpečných tuhých a plynných látek, těkavých organických
látek a pachových látek, významné potencionální zdroje znečištění povrchových a
podzemních vod, skladování odpadů (včetně nebezpečných odpadů), nebezpečných
látek, výrobků a přípravků, nebezpečných chemických látek apod.


umisťování spaloven a kotelen jakéhokoli druhu (mimo kotelen nezbytných pro
přípustné popř. podmíněné využití, a s ním bezprostředně související a pro toto využití
sloužící)
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Plochy zeleně – veřejných prostranství - Zvp
Charakteristika ploch
Tyto plochy zastupují zejména prostory přístupné veřejnosti s výraznou převahou zeleně,
které není vhodné začleňovat do ploch s jiným způsobem využití.

Hlavní využití (převažující účel využití)


veřejná zeleň

Přípustné využití


stavby a zařízení sakrální architektury



městský mobiliář



zeleň – např. veřejná, parková, předzahrádky



vodní toky a plochy včetně retenčních a požárních nádrží



dopravní a technická infrastruktura obecního významu11



pouze stávající oplocení

Nepřípustné využití


bydlení - včetně staveb pro bydlení a doplňkových objektů bezprostředně související
s bydlením (např. garáže, bazény, sklad na nářadí)



rekreace - včetně staveb pro rodinnou rekreaci



občanské vybavení – včetně staveb a zařízení občanského vybavení



zemědělství - včetně staveb pro zemědělství, farmové chovy



výroba a skladování včetně staveb pro výrobu a skladování



ohrazování a oplocování zamezující veřejné přístupnosti území



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Nejsou stanoveny.
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Plochy zeleně - soukromé a vyhrazené - Zsv
Charakteristika ploch
Jedná se o soukromou zeleň zejména zahrad, které jsou natolik významné, že je vhodné je
vymezit jako samostatné plochy. Charakteristickým znakem je jejich veřejná nepřístupnost
zdůrazněná často oplocením.

Hlavní využití (převažující účel využití)


zahrada

Přípustné využití


zeleň – např. zahrady, sady



oplocení



vodní plochy a toky



veřejná prostranství



ostatní stavby a zařízení - doplňkové objekty bezprostředně související s využíváním
soukromých zahrad a samozásobitelství14 (např. pergoly, bazény, sklad na nářadí,
skleník)



dopravní a technická infrastruktura obecního významu11

Nepřípustné využití


bydlení - včetně staveb pro bydlení



rekreace - včetně staveb pro rodinnou rekreaci



občanské vybavení - včetně staveb a zařízení občanského vybavení



stavby pro zemědělství větší než 150 m2



výroba a skladování včetně staveb pro výrobu a skladování



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Nejsou stanoveny.
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Plochy vodní a vodohospodářské - VV
Charakteristika ploch
V plochách vodních a vodohospodářských převažují a jsou upřednostněny významným
způsobem vodohospodářské funkce.

Hlavní využití (převažující účel využití)


vodohospodářské využití

Přípustné využití


vodohospodářství – včetně vodních děl a vodních útvarů a dalších vodohospodářských
staveb, sloužících k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami



stavební záměry pro předcházení povodním a na ochranu před povodněmi



stavební záměry proti vodní a větrné erozi



územní systém ekologické stability



stavby pro plnění funkcí lesa



stavby drobné sakrální architektury



zeleň - zejména doprovodná, liniová, izolační



dopravní a technická infrastruktura obecního významu11

Nepřípustné využití


bydlení - včetně staveb pro bydlení



rekreace - včetně staveb pro rodinnou rekreaci a některá technická opatření a stavby,
které zlepšují podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu typu
hygienická zařízení, ekologická a informační centra, rozhledny, sportoviště



občanské vybavení - včetně staveb a zařízení občanského vybavení



výroba a skladování – včetně staveb pro výrobu a skladování, staveb pro zemědělství,
těžbu nerostů, výrobu energie



doprava v klidu – odstavná stání, parkovací stání a garáže



takové využití, které významně naruší nebo znemožní vodohospodářské využití,
zejména pak poškodí nebo naruší vodní režim nebo negativně ovlivní kvalitu vody a
čistotu vody a vodní režim, způsobí nebezpečí eroze, ohrozí ekologickou stabilitu
území



ohrazování, oplocování, zaplocování a jiné zamezování přístupnosti území mimo
souvisejícího s přípustným využitím



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
60

mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Nejsou stanoveny.
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Plochy zemědělské - ZE
Charakteristika ploch
Plochy zemědělské jsou vymezeny zejména na orných půdách, zahradách, ovocných
sadech, loukách, pastvinách sloužící pro účely zemědělství.

Hlavní využití (převažující účel využití)


zemědělské hospodaření

Přípustné využití


zemědělské hospodaření – pěstování zemědělských plodin, obhospodařování trvalých
travních porostů



vodohospodářství – včetně vodních děl a vodních útvarů a dalších vodohospodářských
staveb, sloužících k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami



stavební záměry pro předcházení povodním a na ochranu před povodněmi



stavební záměry proti vodní a větrné erozi



územní systém ekologické stability



stavby pro plnění funkcí lesa



stavby drobné sakrální architektury



zeleň - zejména doprovodná, liniová, izolační



dočasné oplocenky při výsadbě lesa a mimo lesní pozemky dočasná ohrazení
pozemků pro pastvu dobytka např. formou elektrických ohradníků či jednoduchého
dřevěného ohrazení

Podmíněně přípustné využití






změny druhu pozemků z trvalý travní porost na orná půda jen za podmínek, že:


přípustná ztráta půdy erozí nepřekročí limitní hodnoty



nezhorší a nenaruší stav ploch významných z hlediska ochrany přírody a krajiny
(např. územního systému ekologické stability)

změny druhu pozemků na lesní pozemek nebo na vodní plochu jen za podmínek, že:


budou prokázány logické vazby v krajině (např. hydrologické, půdoochranné,
ekologické, estetické)



o pozemky I. a II. tříd ochrany zemědělské půdy se může jednat pouze v případě,
že navrhované zalesnění je nezbytně nutné k zajištění ochrany zemědělského
půdního fondu anebo ochrany životního prostředí

za podmínky, že významně nenaruší hlavní využití ploch zemědělských a organizaci
zemědělského půdního fondu a významně neztíží obhospodařování zemědělského
půdního fondu:
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místní a účelové komunikace v nezbytném rozsahu pro obsluhu území (např.
samot) a komunikace pro pěší a cyklisty



včelnice a včelíny bez pobytových místností15



přístřešky pro hospodářská zvířata12 a zařízení pro napájení



polní hnojiště



technická infrastruktura obecního významu, např. vrty, studny, vodojemy, zařízení
pro úpravu vody, vodovodní, kanalizační, plynovodní řady, energetická a
komunikační vedení



stavby a zařízení zmírňující negativní vlivy, např. protihluková opatření

Nepřípustné využití


bydlení - včetně staveb pro bydlení



rekreace - včetně staveb pro rodinnou rekreaci a některá technická opatření a stavby,
které zlepšují podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu typu
hygienická zařízení, ekologická a informační centra, rozhledny, sportoviště



občanské vybavení - včetně staveb a zařízení občanského vybavení



výroba a skladování – včetně staveb pro výrobu a skladování, staveb pro zemědělství,
těžbu nerostů, výrobu energie



doprava v klidu – odstavná stání, parkovací stání a garáže



takové využití, které významně naruší hlavní využití ploch zemědělských a organizaci
zemědělského půdního fondu a významně ztíží obhospodařování zemědělského
půdního fondu, způsobí nebezpečí eroze, naruší vodní režim v území, ohrozí
ekologickou stabilitu území



ohrazování, oplocování, zaplocování a jiné zamezování přístupnosti území mimo
souvisejícího s přípustným využitím



farmové chovy, oborní chovy a podobné činnosti



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Nejsou stanoveny.
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Plochy zemědělské specifické - ZEs
Hlavní využití (převažující účel využití)


chov a pastva zvířat

Přípustné využití


zemědělské hospodaření – chov zvířat, obhospodařování trvalých travních porostů



stavby ohrazení a oplocení pozemků pro pastvu zvířat



vodohospodářství – včetně vodních děl a vodních útvarů a dalších vodohospodářských
staveb, sloužících k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami



stavební záměry a jiná opatření pro předcházení povodním a na ochranu před
povodněmi



stavební záměry a jiná opatření proti erozi



územní systém ekologické stability



zeleň - zejména doprovodná, liniová, izolační



stavby drobné sakrální architektury



včelnice a včelíny bez pobytových místností15

Podmíněně přípustné využití


není stanoveno

Nepřípustné využití


bydlení – včetně staveb pro bydlení



rekreace – včetně staveb pro rodinnou rekreaci



občanské vybavení a ubytování – včetně staveb a zařízení občanského vybavení a
ubytovacích zařízení



výroba a skladování – včetně staveb pro výrobu a skladování a staveb pro zemědělství
mimo přípustných



doprava v klidu – odstavná stání, parkovací stání a garáže



takové využití, které významně naruší hlavní využití ploch zemědělských a organizaci
zemědělského půdního fondu a významně ztíží obhospodařování zemědělského
půdního fondu, způsobí nebezpečí eroze, naruší vodní režim v území, ohrozí
ekologickou stabilitu území



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
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kompozice v zeleni

Plochy lesní - LE
Charakteristika ploch
V plochách lesních převažují a jsou upřednostněny významným způsobem funkce lesa.

Hlavní využití (převažující účel využití)


les a zajištění plnění funkcí lesa

Přípustné využití


funkce lesa



stavby pro plnění funkcí lesa



územní systém ekologické stability



vodohospodářství – včetně vodních děl a vodních útvarů a dalších vodohospodářských
staveb, sloužících k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami



stavební záměry pro předcházení povodním a na ochranu před povodněmi



stavební záměry proti vodní a větrné erozi



územní systém ekologické stability



stavby drobné sakrální architektury



zeleň - zejména doprovodná, liniová, izolační



dočasné oplocenky při výsadbě lesa a mimo lesní pozemky dočasná ohrazení
pozemků pro pastvu dobytka např. formou elektrických ohradníků či jednoduchého
dřevěného ohrazení

Podmíněně přípustné využití




za podmínek, že významně nepoškodí les a jeho funkce:


pouze nezbytně nutné stavby a zařízení sloužící pro hospodaření v lese a ochranu
přírody - vše bez pobytových místností



včelnice a včelíny bez pobytových místností15



technická infrastruktura obecního významu, např. vrty, studny, vodojemy, zařízení
pro úpravu vody, vodovodní, kanalizační, plynovodní řady, energetická a
komunikační vedení



místní a účelové komunikace v nezbytném rozsahu pro obsluhu území (např.
samot) a komunikace pro pěší a cyklisty

změny druhu pozemků na vodní plochu nebo zemědělský pozemek jen za podmínky,
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že budou prokázány logické vazby v krajině (např. hydrologické, půdoochranné,
ekologické, estetické)


změna dokončené stavby staveb pro rodinnou rekreaci pod podmínkou, že bude
zachována stávající podlažnost a zastavěná plocha pozemku nepřekročí 50 m2

Nepřípustné využití


bydlení - včetně staveb pro bydlení



rekreace - včetně staveb pro rodinnou rekreaci mimo změn dokončených staveb
uvedených v podmíněně přípustném využití, některá technická opatření a stavby,
které zlepšují podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu typu
hygienická zařízení, ekologická a informační centra, rozhledny, sportoviště



občanské vybavení - včetně staveb a zařízení občanského vybavení



výroba a skladování – včetně staveb pro výrobu a skladování, staveb pro zemědělství,
těžbu nerostů, výrobu energie



doprava v klidu – odstavná stání, parkovací stání a garáže



takové využití, které významně naruší, znemožní anebo ztíží hlavní využití plochy



ohrazování, oplocování, zaplocování a jiné zamezování přístupnosti území mimo
souvisejícího s přípustným využitím



farmové chovy, oborní chovy a podobné činnosti



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Nejsou stanoveny.
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Plochy přírodní - PŘ
Charakteristika ploch
Jedná se o cenné plochy z hlediska ochrany přírody a krajiny zejména biocentra. Plochy
přírodní jsou vymezeny za účelem uchování biodiverzity a podpory ekologické stability.

Hlavní využití (převažující účel využití)


umožnit trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého
ekosystému

Přípustné využití


využití území, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým
stanovištním podmínkám

Podmíněně přípustné využití




za podmínek, že významně nenaruší hlavní využití plochy zejména funkce biocentra:


technická infrastruktura obecního významu, např. vrty, studny, vodojemy, zařízení
pro úpravu vody, vodovodní, kanalizační, plynovodní řady, energetická a
komunikační vedení



místní a účelové komunikace v nezbytném rozsahu pro obsluhu území (např.
samot) a komunikace pro pěší a cyklisty



stavební záměry a jiná opatření pro předcházení povodním (zejména pro zadržení
nebo zdržení vody v krajině či zvýšení její retenční schopnosti) a na ochranu před
povodněmi



stavební záměry a jiná opatření proti erozi, např. vybudování nových či obnova
stávajících mezí a průlehů



pouze nezbytně nutné stavby a zařízení sloužící pro hospodaření v lese a ochranu
přírody (vždy bez pobytových místností)



stavby drobné sakrální architektury



opatření ke zlepšení stavu stávajících vodních toků a vodních ploch zejména
rybníků (např. opravy hrází, odbahnění, revitalizace území) a plnění nejen jejich
funkce vodohospodářského díla, ale také stabilizační funkce v krajině podporující
ekologickou stabilitu území



dočasné oplocenky při výsadbě lesa a mimo lesní pozemky dočasná ohrazení
pozemků pro pastvu dobytka např. formou elektrických ohradníků či
jednoduchého dřevěného ohrazení



včelnice a včelíny bez pobytových místností15 do 25 m2



změna dokončené stavby malé vodní elektrárny v regionálním biocentru RBC 1910

změny druhu pozemků na vodní plochu, trvalý travní porost, lesní pozemek pod
podmínkou prokázání zlepšení funkcí biocentra
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Nepřípustné využití


bydlení - včetně staveb pro bydlení



rekreace - včetně staveb pro rodinnou rekreaci a některá technická opatření a stavby,
které zlepšují podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu typu
hygienická zařízení, ekologická a informační centra, rozhledny, sportoviště



občanské vybavení - včetně staveb a zařízení občanského vybavení



výroba a skladování – včetně staveb pro výrobu a skladování, staveb pro zemědělství,
těžbu nerostů, výrobu energie



doprava v klidu – odstavná stání, parkovací stání a garáže



ohrazování, oplocování, zaplocování a jiné zamezování přístupnosti území mimo
souvisejícího s přípustným využitím



farmové chovy, oborní chovy a podobné činnosti



takové využití (zejména změny využití území), které významně naruší hlavní využití
plochy zejména funkce biocentra, zvýší či způsobí nebezpečí eroze, poškodí půdu či
naruší vodní režim v území



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Nejsou stanoveny.
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Plochy smíšené nezastavěného území - SNÚ
Charakteristika ploch
Jedná se o plochy cenné z hlediska krajiny jako celku včetně biokoridorů. Plochy smíšené
nezastavěného území jsou vymezeny za účelem podpory ekologické stability. Tyto plochy
nemusí umožňovat rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak
umožňují jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť a plní další
stabilizující funkce v krajině.

Hlavní využití (převažující účel využití)


plnění stabilizujících funkcí v území, zprostředkování stabilizujících vlivů na okolní
intenzivněji využívané plochy a podpora migrace organismů

Přípustné využití


využití území, které zajistí splnění hlavního využití plochy zejména vysoké zastoupení
druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném
extensivním vodohospodářském, zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé
travní porosty, extensivní sady, lesy, vodní plochy, vodní toky apod.)

Podmíněně přípustné využití


za podmínek, že významně nenaruší hlavní využití plochy zejména stabilizující funkce
v krajině a funkce biokoridoru:


technická infrastruktura obecního významu, např. vrty, studny, vodojemy, zařízení
pro úpravu vody, vodovodní, kanalizační, plynovodní řady, energetická a
komunikační vedení



místní a účelové komunikace v nezbytném rozsahu pro obsluhu území (např.
samot) a komunikace pro pěší a cyklisty



stavební záměry a jiná opatření pro předcházení povodním (zejména pro zadržení
nebo zdržení vody v krajině či zvýšení její retenční schopnosti) a na ochranu před
povodněmi



stavební záměry a jiná opatření proti erozi, např. vybudování nových či obnova
stávajících mezí a průlehů



pouze nezbytně nutné stavby a zařízení sloužící pro hospodaření v lese a ochranu
přírody (vždy bez pobytových místností)



stavby drobné sakrální architektury



opatření ke zlepšení stavu stávajících vodních toků a vodních ploch zejména
rybníků (např. opravy hrází, odbahnění, revitalizace území) a plnění nejen jejich
funkce vodohospodářského díla, ale také stabilizační funkce v krajině podporující
ekologickou stabilitu území



zemědělské hospodaření, funkce lesa, vodohospodářské využití



dočasné oplocenky při výsadbě lesa a mimo pozemky lesní pozemky dočasná
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ohrazení pozemků pro pastvu dobytka např. formou elektrických ohradníků či
jednoduchého dřevěného ohrazení


včelnice a včelíny bez pobytových místností15 do 25 m2



pouze v zastavěném území využití stávajících oplocených zahrad bez staveb a
zařízení, oplocení musí odpovídat zajištění prostupnosti území

 změny druhu pozemků na vodní plochu, trvalý travní porost, lesní pozemek pod
podmínkou prokázání zlepšení plnění stabilizujících funkcí v území, zprostředkování
stabilizujících vlivů na okolní intenzivněji využívané plochy a podpora migrace
organismů

Nepřípustné využití


bydlení - včetně staveb pro bydlení



rekreace - včetně staveb pro rodinnou rekreaci a některá technická opatření a stavby,
které zlepšují podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu typu
hygienická zařízení, ekologická a informační centra, rozhledny, sportoviště



občanské vybavení - včetně staveb a zařízení občanského vybavení



výroba a skladování – včetně staveb pro výrobu a skladování, staveb pro zemědělství,
těžbu nerostů, výrobu energie



doprava v klidu – odstavná stání, parkovací stání a garáže



ohrazování, oplocování, zaplocování a jiné zamezování přístupnosti území mimo
souvisejícího s přípustným využitím



farmové chovy, oborní chovy a podobné činnosti



takové využití (zejména změny využití území), které významně naruší hlavní využití
plochy zejména stabilizující funkce v krajině a funkce biokoridoru, zvýší či způsobí
nebezpečí eroze, poškodí půdu či naruší vodní režim v území



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Nejsou stanoveny.
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Plochy rozhledny - RO
Jedná se o plochu, na které je možné vybudovat rozhlednu v krajině bez dalších
doprovodných staveb.

Hlavní využití (převažující účel využití)


stavba rozhledny

Přípustné využití


stavba rozhledny bez pobytových místností



technická infrastruktura obecního významu, např. vrty, studny, vodojemy, zařízení
pro úpravu vody, vodovodní, kanalizační, plynovodní řady, energetická a komunikační
vedení



místní a účelové komunikace v nezbytném rozsahu pro obsluhu území a komunikace
pro pěší a cyklisty



stavby drobné sakrální architektury



městský mobiliář související s provozem rozhledny



zeleň

Nepřípustné využití


bydlení - včetně staveb pro bydlení



rekreace - včetně staveb pro rodinnou rekreaci a některá technická opatření a stavby,
které zlepšují podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu typu
hygienická zařízení, ekologická a informační centra, sportoviště



občanské vybavení - včetně staveb a zařízení občanského vybavení



výroba a skladování – včetně staveb pro výrobu a skladování, staveb pro zemědělství,
těžbu nerostů, výrobu energie



doprava v klidu – odstavná stání, parkovací stání a garáže



ohrazování, oplocování, zaplocování a jiné zamezování přístupnosti území



farmové chovy, oborní chovy a podobné činnosti



záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje
mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry v územním plánu vymezeny

Podmínky prostorového uspořádání
Nejsou stanoveny.
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g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit
g) 1. veřejně prospěšné stavby
dopravní infrastruktura
označení plochy, ve kterých je
stavba navržena

veřejně prospěšná stavba

dotčené katastrální území

DIp-1

komunikace
pro pěší a cyklisty

Blažejov

DIs-2

autobusová zastávka

Dvoreček

DIs-3

autobusová zastávka

Dvoreček

DIs-4

autobusová zastávka

Oldřiš u Blažejova

označení plochy, ve kterých je
stavba navržena

veřejně prospěšná stavba

dotčené katastrální území

TI-1

čistírna odpadních vod

Oldřiš u Blažejova

TI-2

čistírna odpadních vod

Mutyněves

technická infrastruktura

g) 2. veřejně prospěšná opatření
- nejsou vymezena.

g) 3. stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu
- nejsou vymezeny.

g) 4. plochy pro asanaci
- nejsou vymezeny.
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h) vymezení

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

h) 1. veřejně prospěšné stavby
- nejsou vymezeny.

h) 2. veřejná prostranství

i)

označení plochy
veřejných
prostranství

název
katastrálního
území

parcelní číslo
pozemku

oprávněná osoba –
předkupní právo pro

VP-3

Malý Ratmírov

225

obec Blažejov

stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6
stavebního zákona

- nejsou stanoveny.

j)

vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro
vložení dat o této studii do evidence územně plánovac í
činnosti

Respektovat podmínku zpracování územní studie pro využití plochy přestavby P1, kde je
dle způsobu využití vymezena plocha rekreace hromadná zastavitelná RHz a plocha
veřejných prostranství VP-2.
Podmínky pro pořízení územní studie:
-

řešit zejména dopravní a technickou infrastrukturu včetně dopravního napojení celé
lokality a vstupy na jednotlivé pozemky;
zachovat přístupná nezastavitelná veřejná prostranství;
rozvrhnout umístění staveb v ploše P1 tak, aby nedocházelo k přílišnému rozvolňování
zástavby dalšími rekreačními objekty.

Lhůta pro pořízení územní studie a její vložení do evidence územně plánovací činnosti je
stanovena do šesti let od nabytí účinnosti tohoto územního plánu.
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k) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části
Počet listů (stránek) územního plánu

37 (74)

Počet výkresů k němu připojené grafické části
۰ výkres základního členění území v měřítku
۰ hlavní výkres v měřítku
۰ výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku

3
1 : 5 000,
1 : 5 000,
1 : 5 000.

Seznam poznámek pod čarou
1

nerušící výroba a služby - činnost, která nesmí narušit pohodu bydlení přilehlého okolí

2

ovlivnění hodnoty - změnou v území nesmí dojít k převážení negativního vlivu na hodnotu
a její okolí

3

charakteristické znaky hodnot - takové znaky, které svou podstatou spoluvytvářejí danou
hodnotu

6

hlavní rozvojový směr - nejvýhodnější směr rozvoje zobrazený ve schématu urbanistické
koncepce

7

nepřekročitelná hranice rozvoje - směr rozvoje, ve kterém by se sídlo nemělo dále rozvíjet,
zobrazený ve schématu urbanistické koncepce

8

pohledová dominanta - významně se pohledově uplatňující dominanty, jejichž vliv na okolí
nesmí být negativně ovlivněn změnami v území

10

hospodářské zázemí - hospodaření malého rozsahu související s bydlením na venkově

11obecní

význam – místní význam anebo nadmístní význam nenaplňující atributy
nadmístnosti stanovené v ZÚR

12

přístřešek pro hospodářská zvířata - otevřená nízkopodlažní stavba pro hospodářská
zvířata do 150 m2 zastavěné plochy stavby

13

hygienická ochrana před negativními vlivy - maximální hranice negativních vlivů, charakter
staveb s chráněným venkovním prostorem a chráněným venkovním prostorem staveb,
negativní vlivy z dopravy, negativní vlivy hluku z ploch sportu

14

samozásobitelství - hospodaření v malém rozsahu pro běžnou spotřebu rodiny

15

včelín bez pobytových místností – stavba sloužící výhradně pro chov včel
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b) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ............................ 78
b) 1.

vyhodnocení souladu návrhu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 178

b) 2.

vyhodnocení souladu návrhu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem ................................79

b) 3.

vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ........................................ 84

c)

vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území . 85

d)

vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů ............ 88

e)

vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů ......................................... 89

f)

zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí ...................................... 90

g)

stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 .......................................................................................... 90

h)

sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly ........................................................................... 91

i)

vyhodnocení splnění požadavků zadání...................................................................................................... 91

j)

komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty .......................................................... 95
j) 1.

odůvodnění vymezení zastavěného území ............................................................................................95

j) 2.

odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce ..............................................................................95

j) 3.

odůvodnění koncepce ochrany a rozvoje hodnot území ...................................................................... 96

j) 4.

odůvodnění urbanistické koncepce ve vazbě na stávající urbanismus a sídlení strukturu .................. 102

j) 5.

odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury ..................................................................................... 120

j) 6.

odůvodnění upořádání krajiny ............................................................................................................. 126

j) 7.

odůvodnění ploch dle způsobu využití .................................................................................................. 141
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a) postup při pořízení územního plánu
Zastupitelstvo obce Blažejov rozhodlo na svém zasedání dne 07. 03. 2013 v souladu s § 6
odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“) o pořízení územního plánu Blažejov.
Projektantem územního plánu Blažejov (dále též jen „ÚP“ nebo též územní plán“) je
UPLAN s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav. Dále zastupitelstvo obce Blažejov určilo
starostu obce pana Petra Tótha, jako určeného zastupitele, který spolupracuje při tvorbě
a pořizování územního plánu. Územní plán Blažejov se zpracovává na celé správní území
obce Blažejov, tedy v rozsahu katastrálních území: Blažejov (kód k. ú. 605468), Dvoreček
(kód k. ú. 605476), Malý Ratmírov (kód k. ú. 605484), Mutyněves (kód k. ú. 605492) a
Oldřiš u Blažejova (kód k. ú. 605506).
Na základě územně analytických podkladů (ÚAP ORP Jindřichův Hradec, ÚAP Jihočeského
kraje) a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů zpracoval úřad územního plánování
na městském úřadě v Jindřichově Hradci, jako pořizovatel ÚP dle § 6 odst. (1) písm. c)
stavebního zákona, návrh zadání územního plánu Blažejov. Projednání návrhu zadání ÚP
proběhlo v souladu s § 47 stavebního zákona. Návrh zadání ÚP byl zaslán dotčeným
orgánům (dále též jen „DO“), krajskému úřadu a sousedním obcím. Do 30 dnů od
obdržení návrhu zadání mohly dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán
uplatnit k návrhu zadání ÚP vyjádření s požadavky na obsah územního plánu vyplývající z
právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatnil krajský úřad jako
příslušný úřad stanovisko k posuzování vlivů územního plánu na životní prostředí. Orgán
ochrany přírody doručil stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny ohledně
vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast. Sousední obce mohly v 30ti denní
lhůtě uplatnit své podněty. Návrh zadání ÚP byl doručen také veřejnou vyhláškou a do 15
dnů ode dne doručení mohl každý uplatnit písemné připomínky. Návrh zadání byl
vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě v Jindřichově Hradci a na obci
Blažejov a na webových stránkách obou zmiňovaných úřadů. Na základě výsledků
projednání byl návrh zadání ÚP upraven a předložen ke schválení zastupitelstvu obce
Blažejov, které na svém 17. zasedání v roce 2013 schválilo dne 05. 09. 2013 zadání ÚP.
Na základě schváleného zadání územního plánu byl zpracován návrhu územního plánu.
Zastupitelstvo obce Blažejov v zadání neuložilo podmínku zpracování variantního řešení
návrhu ÚP – blíže viz kapitola odůvodnění zpráva o vyhodnocení vlivů.
Po obdržení a kontrole návrhu pořizovatel svolal společné jednání, které se konalo dne
5. 10. 2015. Přišlo 10 stanovisek dotčených orgánů a 15 připomínek, které byly spolu
s určeným zastupitelem vyhodnoceny a byly stanoveny pokyny pro úpravu návrhu. Dvě
stanoviska byla dohodnuta, dalším bylo zcela vyhověno anebo neobsahovaly žádné
požadavky na návrh.
Dne 12. 5. 2016 vydal KÚ stanovisko, v němž neshledává nedostatky podle § 50 odst. 7
stavebního zákona, a tudíž lze zahájit řízení podle § 51 až 53 stavebního zákona.
Po obdržení upraveného návrhu svolal pořizovatel veřejné projednání. V návrhu je několik
změn na základě připomínek. Vyhověno bylo zejména těm, které nebyly v kolizi se zájmy
obce a neobsahovaly nezdůvodnitelné požadavky na zábory ZPF a PUPFL.
Dne 29. 6. 2016 se konalo veřejné projednání. Přišla 4 stanoviska DO, bylo vzneseno 13
námitek a připomínek. Po uzavření dohody s Krajským úřadem odbory OREG a OZZL dne
27. dubna 2017 o vypořádání stanovisek k měněným částem návrhu byl vypracován návrh
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k opakovanému veřejnému projednání, které se konalo 27.6. 2017; přišla další 2 souhlasná
stanoviska. Dále přišel nesouhlas KÚ OZZL, který byl vypořádán dohodou 13.7. 2017. Byl
vypracován návrh na vypořádání námitek a připomínek, který byl řádně projednán a došla
pouze souhlasná stanoviska. Stanovisko KÚ OZZL obsahovalo konečný souhlas se
záborem ZPF. Poté bylo možno přikročit k vydání územního plánu.

b) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení
koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
b) 1. vyhodnocení souladu návrhu s Politikou územního rozvoje České
republiky, ve znění Aktualizace č. 1
Politika územního rozvoje ČR 2008, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne
12. 7. 2009 byla aktualizována dle § 35 stavebního zákona usnesením vlády ČR č. 276 ze
dne 15. 04. 2015. Z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1
(dále jen „PÚR“), nevyplývají žádné konkrétní požadavky na koordinaci záměrů na změny
v území, neboť správní území obce Blažejov není součástí:
 rozvojové oblasti mezinárodního a republikového významu;
 rozvojové osy mezinárodního a republikového významu;
 specifické oblasti mezinárodního a republikového významu;
 koridoru a plochy dopravní infrastruktury, které mají vliv na rozvoj území ČR;
 koridoru a plochy technické infrastruktury, které mají vliv na rozvoj území ČR;
 území podléhajícímu dalším úkolům pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro
územní plánování nadmístního charakteru.
PÚR dále stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území, které byly při tvorbě územního plánu respektovány. Návrh územního
plánu:
 ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví;
 zachovává ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné
kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice;
 vytváří předpoklady pro tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému
rozvoji území a tím brání upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů;
 dbá na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské,
především orné půdy a ekologických funkcí krajiny;
 při změnách v území a při vytváření nového urbánního prostředí navrhuje takové
řešení, které předchází prostorově sociální segregaci a negativním vlivům na sociální
soudržnost obyvatel;
 stanovuje komplexní řešení způsobu využití území ve spolupráci s obyvateli území a
s jeho uživateli;
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vychází z principů integrovaného rozvoje území;
vytváří v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí;
podporuje polycentrický rozvoj sídelní struktury tak, aby bylo posíleno partnerství
mezi městskými a venkovskými oblastmi;
vytváří předpoklady pro polyfunkční a hospodárné využívání ploch zastavěného území
a zajišťuje tak ochranu nezastavěného území s cílem účelného využívání a uspořádání
území, úsporné v nárocích na veřejný rozpočet, na dopravu a na energie;
navrhuje rozvojové záměry do co nejméně konfliktních lokalit při respektování limitů
využití území a v souladu s veřejnými zájmy;
vytváří podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a
pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a omezuje
nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a propustnosti krajiny;
vytváří podmínky pro rozvoj různých forem cestovního ruchu (cykloturistika,
agroturistika, poznávací turistika…) a podporuje propojení míst atraktivních
z hlediska cestovního ruchu, při zachování a rozvoji hodnot území;
dle místních podmínek vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny a její
fragmentaci a s ohledem na požadavky ochrany veřejného zdraví;
vhodným uspořádáním ploch v území vytváří podmínky pro minimalizaci negativních
vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení a zachovává dostatečná dostup nové
obytné zástavby od průmyslových nebo zemědělských areálů;
stabilizuje a vytváří podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před
potencionálními riziky a přírodními katastrofami v území (protierozní opatření,
zvyšování přirozené retence srážkových vod…);
nevymezuje zastavitelné plochy v záplavových územích;
vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury tak, aby byla
zajištěna návaznost na přirozená regionální centra v území a nebylo zamezováno
rozvoji okolních obcí;
pro zajištění kvality života obyvatel zohledňuje nároky dalšího vývoje území ve všech
potřebných dlouhodobých souvislostech;
vytváří podmínky pro vybudování a užívání pěších a cyklistických cest.

Návrh Územního plánu Blažejov je v souladu s politikou územního rozvoje. Způsob,
jakým byly podmínky z PÚR respektovány, je odůvodněn zejména v kapitole j)
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.

b) 2. vyhodnocení souladu návrhu s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění všech jejich aktualizací (dále jen
“ZÚR”) jsou s návrhem územního plánu v souladu takto:
Návrh územního plánu respektuje priority územního plánování kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území, neboť respektuje priority pro zajištění příznivého životního
prostředí:
 vytváří podmínky pro zachování a tvorbu rozmanité, esteticky vyvážené a ekologicky
stabilní krajiny, protože respektuje zejména stanovené cílové charakteristiky krajiny a
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stanovené zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území pro
jednotlivé typy krajiny a dále vytváří podmínky k ochraně a zajištění funkčnosti
územního systému ekologické stability,
minimalizuje zábory zemědělského půdního fondu a negativní zásahy do pozemků
určených k plnění funkcí lesa a zajišťuje ochranu před neopodstatněnými zábory
kvalitní zemědělské půdy s cílem zachovat hodnoty území pro zemědělské a lesní
hospodaření,
zajišťuje ochranu, zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny přispívající k
vytváření charakteru typického krajinného rázu pro Jižní Čechy, neboť minimalizuje
necitlivé zásahy do krajiny, minimalizuje fragmentaci volné krajiny a podporuje úpravy,
činnosti a aktivity, které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot území,
vytváří podmínky pro ochranu území před potencionálními riziky a přírodními
katastrofami (např. povodně, záplavy, eroze půdy, selhání technologického systému),
neboť podporuje vznik opatření vedoucí k jejich zmírnění či eliminaci s cílem
minimalizace rozsahu případných škod, a to se zřetelem na možné ovlivnění širšího
území, a preferuje pasivní protipovodňová opatření spočívající ve zvyšování retenční
schopnosti krajiny při ochraně před povodněmi a záplavami,
vytváří podmínky pro zajišťování ochrany vodních poměrů, chráněných oblastí
přirozené akumulace vod, území chráněných pro akumulaci povrchových vod,
povrchových a podzemních vod, vodních ekosystémů na území kraje a vodních zdrojů
pro stávající i budoucí potřeby kraje, protože podporuje a vytváří opatření v území,
která povedou ke zvýšení retenčních schopností území,
podporuje a vytváří taková řešení, která povedou k ochraně ovzduší, půd a vod v
území a k minimalizaci jejich znečištění,
podporuje taková řešení, která zohledňují ochranu přírodně a krajinářsky cenných
území.

Návrh územního plánu respektuje priority územního plánování kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území, neboť respektuje priority pro zajištění hospodárného
rozvoje kraje:
 upřednostňuje využití transformačních území oproti rozvoji v dosud nezastavěném
území, neboť přednostně využívá některé plochy a objekty v zastavěném území a
podporuje přestavby a rekonstrukce za účelem využití brownfields,
 zabezpečuje rozvoje cestovního ruchu na území Jihočeského kraje, neboť vytváří
podmínky a prostor pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality aktivit cestovního ruchu v
oblasti turistiky, sportovních aktivit a rekreace včetně vytváření podmínek pro
uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů a
rybníků s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území a zlepšení
prostupnosti krajiny,
 vytváří podmínky pro rozvoj, popř. stabilizaci venkovských oblastí, neboť vytváří
podmínky a prostor pro zachování a rozvoj zemědělství, lesní a vodní hospodářství a
stejně tak aktivity, které s nimi souvisejí,
 vytváří podmínky pro rozvoj systémů dopravní obsluhy a technického vybavení, neboť
umožňuje zajistit nezbytný rozvoj nadřazených systémů dopravní obsluhy a veřejného
technického vybavení s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj a pro
stabilizaci hospodářských činností na území kraje.
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Návrh územního plánu respektuje priority územního plánování kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území, neboť respektuje priority pro zajištění sociální soudržnosti
obyvatel:
 vytváří podmínky pro eliminaci nepříznivých sociálních vlivů a posílení polycentrického
uspořádání sídelní struktury kraje, neboť podporuje rozvoj potřebné veřejné
infrastruktury a příznivý urbanistický rozvoj posílením vzájemné sociální, hospodářské
a dopravní vazby mezi urbánními, venkovskými a marginálními oblastmi a umožňuje i
rozvoj oblastí, kde dnes převládají zájmy ochrany přírody nad civilizačními hodnotami,
v nichž zároveň zohledňuje přírodní hodnoty daného území,
 vytváří podmínky pro vyvážený a rovnoměrný rozvoj území, protože posiluje nabídku
vhodných rozvojových ploch a tím snižuje nezaměstnanost a posilu sociální
soudržnost obyvatelstva, především posílením nabídky vhodných rozvojových ploch
s ohledem na diferencované předpoklady jednotlivých obcí,
 při vymezování zastavitelných ploch vylučuje nekoncepční formy využívání volné
krajiny a předchází negativním vlivům suburbanizace, neboť přednostně využívá
proluky v zastavěném území a nevyužité a opuštěné areály,
 vytváří podmínky pro zachování a citlivé doplnění výrazu sídel a respektuje stávající
historicky utvářené sídelní struktury, ochraňuje tradiční obraz venkovského sídla,
včetně zajištění ochrany jednotlivých kulturních památek a krajinných a stavebních
dominant, a u rázovitých sídel dbá na zachování originality původního
architektonického výrazu a prostorového uspořádání, které podporuje oblastně
pestré hodnoty kulturního dědictví,
 vytváří podmínky pro odstranění nebo zmírnění současných ekologických problémů,
neboť vhodně stanovuje koncepci v územním plánu a tím eliminuje nepříznivé dopady
lidské činnosti na kvalitu životního prostředí a obytného prostředí, a vytváří podmínky
pro asanaci devastovaných území a odstranění starých ekologických zátěží v území,
 vytváří podmínky pro zajištění odpovídající ochrany veřejného zdraví.
Řešené území se nedotýká žádné rozvojové oblasti a rozvojové osy republikového
významu ani rozvojové oblasti a rozvojové osy nadmístního významu vymezených v ZÚR.
Dále řešené území neleží ve specifické oblasti republikového významu ani specifické
oblasti nadmístního významu vymezených v ZÚR.
Správní území obce nezasahují žádné rozvojové plochy a koridory nadmístního významu
vymezené v ZÚR. Nezasahují jej ani žádné plochy a koridory pro veřejnou dopravní
infrastrukturu a veřejnou technickou infrastrukturu ani ploch územních rezerv vymezené
v ZÚR.
Návrh územního plánu respektuje vymezený územní systém ekologické stability v ZÚR a
podmínky a zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území, neboť přebírá,
upřesňuje a stanovuje podmínky pro využití prvků územního systému ekologické stability
na regionální úrovni:
 regionální biocentrum - RBC1910 Peřeje;
 regionální biokoridor – RBK500 Na Hamerském potoce – Peřeje.
V návrhu územního plánu jsou respektovány upřesňující podmínky plynoucí z koncepce
ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje neboť územní plán:
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respektuje ochranu přírodních hodnot, respektuje cílovou charakteristiku krajiny
rybniční a lesopolní, podporuje obnovu a doplnění krajinných prvků a segmentů ve
prospěch posílení ekologické stability krajiny,
podporuje řešení směřující k vyváženosti zájmů ochrany přírody a zájmů podporujících
rozvoj hospodářských, socioekonomických aktivit včetně rekreačního využití území,
při navrhování nových zastavitelných ploch zohledňuje zásady ochrany zemědělského
půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa,
vymezuje nové zastavitelné plochy v nejvyšší možné míře v návaznosti na již
urbanizované území avšak za cenu méně pozitivního dopadu na ochranu
zemědělského půdního fondu,
zohledňuje zásady ochrany přírody a krajiny,
při stanovování podmínek využití území dbá na posilování retenční schopnosti území,
ve vztahu k posílení biodiverzity a k protipovodňové prevenci, podporuje obnovu
břehových porostů,
vytváří územní předpoklady k ekologicky přijatelnému rekreačnímu využití vodních
ploch a toků a omezuje negativní dopad na jejich hospodářské využití,
respektuje vodohospodářské zájmy v území, ochranu přirozených koryt vodních toků,
vodních ploch, ochranu zdrojů podzemní a povrchové vody, minerálních a léčivých vod
a vodních ekosystémů.

V návrhu územního plánu jsou respektovány upřesňující podmínky plynoucí z koncepce
ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje neboť územní plán:
 vytváří podmínky pro obnovu a udržování památkového fondu kraje a podporuje
rozvoj jeho dalšího možného využití,
 vytváří podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o kulturní památky a dbát na kvalitu
řešení jejich okolí, a to i z hlediska širších vazeb,
 vytváří podmínky pro ochranu a využívání dalších, výše neuvedených, kulturních
hodnot kraje,
 respektuje charakter krajiny, podporuje obnovu a doplnění originálních krajinných
prvků a segmentů ve prospěch zachování specifického krajinného rázu, nepřipouští
zástavbu vymykající se měřítku krajiny i charakteru zástavby, výrazně narušující
krajinný, urbanistický nebo architektonický ráz a negativně ovlivňující panoramatické a
dálkové pohledy nebo sídelní a krajinné prostředí,
 vytváří podmínky pro trvale udržitelný a přiměřený rozvoj zařízení a vybavenosti
cestovního ruchu, kongresové a poznávací turistiky v návaznosti na lokality s
výskytem kulturních hodnot.
V návrhu územního plánu jsou respektovány upřesňující podmínky plynoucí z koncepce
ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje neboť územní plán:
 podporuje ochranu, obnovu a rozvoj veřejné infrastruktury s ohledem na hodnoty
území, zvláštní pozornost věnuje veřejným prostranstvím,
 vytváří podmínky pro znovuvyužití již urbanizovaného území, regeneraci brownfields,
 dbá na citlivá a kvalitní řešení při propojení obytného a přírodního prostředí v území,
 podporuje vznik zařízení a vybavenosti cestovního, ruchu neboť rozvíjí doprovodnou
infrastrukturu pro vodní aktivity a vodní turistiku, zřizuje nové cykloturistické stezky a
podporuje tvorbu produktů prodlužující sezónnost v regionu.
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Návrh územního plánu ctí podmínky z vymezené cílové charakteristiky krajiny –
krajina rybniční – která z části zasahuje na řešené území, jelikož:
 v nejvyšší možné míře zachovává vodní plochy v území a doplňuje rybniční soustavu,
 dbá na vhodnost vymezování zastavitelných ploch, dalších ploch s rozdílným
způsobem využití a volbu dalších možných podmínek využití s cílem eliminovat riziko
zhoršení kvality vody,
 podporuje respektování cenných architektonických a urbanistických znaků sídel a
umožňuje jejich vhodnou dostavbu,
 rozvíjí cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj.
Návrh územního plánu ctí podmínky z vymezené cílové charakteristiky krajiny –
krajina lesopolní – která z části zasahuje na řešené území, jelikož:
 v nejvyšší možné míře zachovává stávající rozmanitost krajiny a dále tuto rozmanitost
podporuje doplňováním vhodných krajinných prvků a nepřipouští vymizení prvků
stávajících,
 podporuje retenční schopnosti krajiny,
 podporuje respektování historických znaků kulturní krajiny, cenných architektonických
a urbanistických znaků sídel a umožňuje jejich vhodnou dostavbu,
 rozvíjí cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj.
ZÚR zařazují správní území obce Blažejov do ploch vhodných pro umísťování větrných a
fotovoltaických elektráren. V návrhu územního plánu však nebyly vymezovány
monofunkční plochy pro toto využití, neboť ve správním území obce nebyla žádná
skutečně vhodná plocha pro umístění tohoto typu výroby energie nalezena. Správní
území obce Blažejov má specifický charakter krajinného rázu s četnými kulturními a
přírodními hodnotami, kde není důvodné připravovat plochy pro větrné a fotovoltaické
elektrárny.
Ze ZÚR nevyplývá potřeba stanovovat plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby,
veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a
vymezení asanačních území, ve kterých by bylo možné práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit.
Návrh územního plánu v souladu s cíli a úkoly územního plánování respektuje požadavky
vycházející z kapitoly h) ZÚR na koordinaci územně plánovacích dokumentací obcí,
zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídlení struktury.
Ze ZÚR nevyplývá potřeba stanovovat plochy a koridory, ve kterých se ukládá prověření
změn jejich využití územní studií a plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání
regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.
Ze ZÚR nevyplývá potřeba stanovovat pořadí změn v území (etapizaci) ani kompenzační
opatření podle § 37 odst. (8) stavebního zákona.
Návrh Územního plánu Blažejov je v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem. Způsob, jakým byly podmínky ze ZÚR respektovány, je odůvodněn zejména v
kapitole j) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.
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b) 3. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v
území
Všechny návaznosti na využívání území z hlediska širších vztahů v území zejména
návaznosti na správní území sousedních obcí jsou zobrazeny ve výkrese širších vztahů.
POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ
Obec Blažejov se nachází zhruba 7 km východně od města Jindřichův Hradec. Tato blízká
poloha, řadí obec s klidným venkovským životem a s volnou (suburbanizací nenarušenou)
krajinou k obcím s vyšším potenciálem rozvoje pro klidné kvalitní rodinné bydlení a
krátkodobější rekreaci. Samosprávní centrum správního území obce je sídlo Blažejov,
které je pomocí silnic III/1343 a III/1347 napojeno na silnici II/164, jenž zajišťuje rychlé
dopravní napojení na obec s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, kde se nalézá
veškerá potřebná občanská vybavenost a vyšší nabídka pracovních příležitostí.
ŠIRŠÍ VAZBY Z HLEDISKA VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
Dopravní infrastruktura
Správní území obce je velice dobře napojeno na dopravní silniční systém v jihočeském
kraji. Pomocí silnic III. tříd, tedy silnice III/1343 a III/1347 je centrální správní obec Blažejov
napojena na silnici II/164 Jindřichův Hradec – Kunžak, která zajišťuje velice rychlé dopravní
spojení Blažejova s městem Jindřichův Hradec. Silnice III/1343 z Blažejova dále prochází
částí obce Malý Ratmírov dále směrem na Strmilov, kde se napojuje na silnici I/23
Jindřichův Hradec – Jarošov nad Nežárkou – Telč – Třebíč. Severovýchodně od Blažejova
se ze silnice III/1343 odděluje silnice III/1345, která napojuje sídlo Dvoreček, Oldřiš a
Mutyněves, a ústí také na silnic I/23.
Železniční doprava je ve správním území obce zajišťována úzkorozchodnou regionální
železniční dráhou Jindřichův Hradec – Nová Bystřice, která kromě rekreačního využití,
pokrývá také funkci jednoho z druhů místní dopravy. Železnice do správního území
vstupuje z jihozápadu od sídla Jindřiš, napojuje centrální správní obec Blažejov (vlaková
stanice na západě Blažejova), pokračuje velkým obloukem kolem katastru Malý Ratmírov
(vlaková stanice na západě Malého Ratmírova), a správní území opouští v jihovýchodní
části správního území obce Blažejov, kde pokračuje dále na sídlo Lomy.
Vodní ani letecká doprava se ve správním území obce neuplatňuje.
Technická infrastruktura
Obec Blažejov je členem svazku obcí Blažejov a Hospříz, jehož účelem je zajištění
zásobování pitné vody obou obcí. Obec Blažejov je napojena na skupinový vodovod
Jindřichův Hradec, kdy zásobovací vodovodní řad začíná ve vodoměrné šachtě před
Jindřiší, pokračuje do Blažejova a končí ve vodojemu v Hospřízi. Ostatní místní části obce
Blažejov nejsou napojeny na vodovodní systém.
Systém odkanalizování odpadních vod je řešen pouze v obci Blažejov, kde je stávající
čistírna odpadních vod, která slouží pouze pro odkanalizování sídla Blažejov.
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Severní částí správního území obce (mezi místní části Oldřiš a Mutyněves) prochází
vysokotlaký plynovod od obce Matějovec směrem na Střížovice a Strmilov. Samotné
správní území obce však není plynofikováno.
Přes správní území obce prochází trasa dálkového optického kabelu. Jedná se o
radioreléový směrový spoj ze směru od Jarošova nad Nežárkou do Blažejova a dál ke
koncové radiostanici severně od Senotína.
Stávající vedení vysokého napětí 22 kV je vedeno venkovním rozvodem od Hospříze přes
Blažejov, Dvoreček, Oldřiš, zakončené v Mutyněvsi. Kdy mezi Mutyněvsí a Oldřiší vedení
rozbočuje dále směrem na sídlo Matějovec. Od Blažejova je rozvod vysokého napětí
rozbočen směrem na Malý Ratmírov, který dále pokračuje východním směrem na
Střížovice.
Občanské vybavení
V obci Blažejov se nachází pouze základní občanská vybavenost (obchod, pošta, hřbitov,
hostinec, sportoviště). Pro širší nabídku služeb a obchodních zařízení, do škol a
zdravotních zařízení musí obyvatelé dojíždět do nedalekého města Jindřichův Hradec.
Místní část Malý Ratmírov je vyhlášenou rekreační oblastí využívanou zejména v letní
sezóně, a to nejen obyvateli přilehlého okolí.
USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY V ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAZÍCH
Z hlediska krajinných širších vztahů je respektována návaznost na územní systém
ekologické stability na regionální úrovni, který byl přebírán ze ZÚR. Prvky ÚSES vymezené
na lokální úrovni jsou vymezeny v návaznosti na nadřazený regionální ÚSES a na prvky
vymezené v platných územně plánovacích dokumentacích sousedních obcí.
Územní plán nekoliduje z hlediska širších územních vztahů s územně plánovací
dokumentací sousedních obcí.

c) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
Dle § 18 stavebního zákona jsou všechny cíle územního plánování v návrhu územního
plánu naplňovány, neboť:


cílem územního plánu bylo vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivě životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích;
v návrhu územního plánu byla stanovena taková koncepce rozvoje, která
neupřednostňuje žádný z výše uvedených pilířů, naopak se snaží správní území obce
dovést k harmonickému fungování všech jeho složek, rozvojové plochy jsou
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vymezeny racionálně s ohledem na význam a velikost jednotlivých sídel se zachováním
všech určujících hodnot v území,


územní plán zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a
komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území, za tím účelem zhodnocuje společenský a hospodářský potenciál rozvoje;
návrh územního plánu reaguje na současné potřeby obce a prověřuje všechny
soukromé zájmy na rozvoj území s přihlédnutím k požadavkům dotčených orgánů,
hájících veřejný zájem plynoucí ze zvláštních právních předpisů, v návrhu územního
plánu je myšleno na pokračující budoucí rozvoj území a návrh územního plánu je
vytvořen tak, aby podle něj bylo snadné rozhodovat o změnách v území, a aby byly co
nejlépe prověřitelné budoucí změny v území, které plynou ze soustavného a
nekončícího vývoje území,



při řešení návrhu územním plánu orgány územního plánování postupem podle
stavebního zákona zajistili koordinaci veřejných i soukromých záměrů na změny
v území, výstavby a jiných činností ovlivňující rozvoj území a konkretizaci ochrany
veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů;
zejména při společném jednání uplatnily dotčené orgány svá stanoviska, která byla
zapracována do řešení územního plánu tak, aby byl uspokojen soukromý i veřejný
zájem na rozvoji území, v průběhu řízení o návrhu územního plánu pak byla
koordinace soukromých záměrů zajištěna prokonzultováním jednotlivých námitek a
připomínek s dotčenými orgány a byl vyhledán konsenzus na příznivém rozvoji obce
s obhájením všech veřejných zájmů plynoucích z limitů využití území,



cílem územního plánu je ve veřejném zájmu ochránit a rozvíjet přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví, přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí
života obyvatel a základ jejich totožnosti, s ohledem na to určuje podmínky pro
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území,
dále vymezuje zastavitelné plochy s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití
zastavěného území;
ve správním území obce byly identifikovány všechny určující hodnoty území, které byly
následně v návrhu územního plánu popsány a dle jejich charakteru byla stanovena
ochrana těchto hodnot, dále byla jasně určena základní koncepce území, která se
ztotožňuje s charakterem správního území obce a rozvojovým potenciálem obce, celé
území bylo podrobeno prostorové analýze, jejímž výstupem bylo stanovení ploch
s rozdílným způsobem využití a podmínek využití území, jenž zajišťují hospodárné a
racionální využívání území a ochranu území z hlediska všech základních složek života
obyvatel území;



územní plán konkretizuje stavební záměry, které lze v souladu s jeho charakterem
umisťovat v nezastavěném území a to proto, že stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a
krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpeční
ekologických katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická
opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního
ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra,
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jsou natolik obecným pojmem, pod kterým si správní orgán rozhodující o změnách
v území může představit prakticky cokoli;
v návrhu územního plánu je v podmínkách využití území v nepřípustném využití jasně
stanoveno, které stavební záměry, z výše uvedených, nelze v nezastavěném území
umisťovat.
Dle § 19 stavebního zákona jsou všechny úkoly územního plánování v návrhu územního
plánu naplňovány, neboť územní plán:
 zajišťuje a posuzuje stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, pro které
je jasně stanovena koncepce ochrany v kapitole b)2. výrokové části;
 stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na
hodnoty a podmínky v území, které byly stanoveny s ohledem na význam a velikost
jednotlivých sídel a charakter správního území obce;
 prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí,
geologickou stavbu v území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné
využívání, kdy v návrhu územního plánu byl stávající stav v území a jednotlivé
rozvojové plochy prověřeny s ohledem na veškeré limity využití území a s uvážením
všech veřejných zájmů;
 stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a
prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a
řešení staveb, protože podrobnější podmínky využití území reagují na přítomnost
všech určujících hodnot v území a charakter území, jenž je nutné v návrhu územního
plánu zachovat;
 stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a
uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, to zajišťuje
s možným kontinuálním vývojem území, neboť územní plánování je soustavná
komplexní koncepční činnost, která musí být živá v čase a prostoru;
 vytváří v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof
a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, kdy je kladen
důraz zejména na racionální funkční uspořádání krajiny a „měkkého“ přechodu sídla
do volné krajiny;
 vytváří v území prostředky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,
které jsou vyjádřeny zejména účelným vymezováním rozvojových ploch a koordinací
ploch s rozdílným způsobem využití;
 stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídlení struktury, jelikož racionálně vymezuje
plochy s rozdílným využitím v sídle tak, aby byly zhodnoceny všechny rozvojové
aspekty s maximálním zachováním všech hodnot v území;
 prověřuje a vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků
z veřejných rozpočtů na změny v území a to zejména v oblasti veřejné infrastruktury,
kdy je nalezeno nejvýhodnější řešení i z hlediska majetkového vypořádání s vlastníky
pozemků;
 vytváří v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, v možnostech a podrobnosti
územního plánu a to zejména s ohledem na zachování a kultivaci veřejných
prostranství;
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určuje nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, kde je toto
hledisko zohledněno zejména v rekreačním využívání území při přestavbě rozlehlých
rekreačních ploch hromadné rekreace;
vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před
negativními vlivy záměrů na území, jelikož byly zohledněny všechny relevantní
požadavky dotčených orgánů, zejména pak požadavky krajské hygienické stanice;
reguluje rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, a to jasným stanovením hranic
ploch s rozdílným způsobem využití s přihlédnutím k „tvrdým“ limitům využití území;
vychází z poznatků zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování,
ekologie a památkové péče, neboť se na tvorbě návrhu územního plánu podíleli
odborníci a specialisté z jednotlivých výše uvedených oborů;
v územním plánu je také splněn hlavní úkol územního plánování, a to požadavek na
zpracování posuzování vlivů koncepce na udržitelný rozvoj území, jenž byl vyloučen
kompetentním orgánem při projednávání návrhu zadání územního plánu.

d) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů
Územní plán je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební
zákon“), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále též jen „vyhláška č. 500“) a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
“vyhláška č. 501“). Jednotlivé plochy jsou členěny dle §§ 4 až 19 vyhlášky č. 501.
Pro potřeby územního plánu jsou plochy s rozdílným způsobem využití stanoveny dle § 4
až § 19 vyhlášky č. 501, a v souladu s možností danou § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501 jsou v
územním plánu plochy vymezené dle způsobu využití dále podrobněji členěny. Jedná se
tedy o plochy bydlení - venkovské, plochy bydlení – městské, plochy rekreace –
individuální, plochy rekreace – hromadná zastavitelná, plochy rekreace – hromadná
nezastavitelná, plochy občanského vybavení, plochy občanského vybavení – sport, plochy
občanského vybavení – hřbitov kostel, plochy veřejných prostranství, plochy smíšené
obytné, plochy smíšené obytné - rekreační, plochy dopravní infrastruktury – silniční,
plochy dopravní infrastruktury – železniční, plochy dopravní infrastruktury – pěší, plochy
technické infrastruktury, plochy výroby a skladování, plochy vodní a vodohospodářské,
plochy zemědělské, plochy lesní, plochy přírodní, plochy smíšené nezastavěného území.
Dále bylo též využito možnosti stanovení ploch s jiným způsobem využití, než je
stanoveno v § 4 až 19 vyhlášky č. 501, a to: plochy zeleně – veřejných prostranství, plochy
zeleně - soukromé a vyhrazené, plocha rozhledny a plochy zemědělské specifické.
K vymezení těchto speciálních ploch bylo přistoupeno s ohledem na specifické podmínky
v území, se snahou o jednoznačnější identifikaci a možnosti využití území. V územním
plánu se jedná o plochy zeleně – veřejných prostranství, které jsou charakteristické
převažující veřejnou přístupností a zásadní převahou veřejné zeleně. Proto je nelze
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zahrnout např. do ploch veřejných prostranství, kde apriori nepřevládá veřejná zeleň.
Dále plochy zeleně – soukromé a vyhrazené, zejména zeleň zahrad a sadů, které jsou
natolik významné, že je vhodné je vymezit jako samostatné plochy, anebo takové plochy,
které by měly plnit přechodovou funkci mezi rozdílnými způsoby využití.
Charakteristickým znakem těchto ploch je skutečnost, že nemusí být veřejně přístupné,
což je často zdůrazněno oplocením. Plocha rozhledny byla vymezena monofunkčně
pouze pro umístění rozhledny v krajině. Pro takovéto funkční charakteristiky ploch
neodpovídá svou definicí žádný z předefinovaných druhů ploch ve vyhlášce č. 501, a proto
byly vymezeny zcela nové druhy ploch, které více odpovídají charakteru předmětného
území.
Územní plán je zpracován pro celé území obce Blažejov, tj. pro katastrální území: Blažejov
(kód k. ú. 605468), Dvoreček (kód k. ú. 605476), Malý Ratmírov (kód k. ú. 605484),
Mutyněves (kód k. ú. 605492) a Oldřiš u Blažejova (kód k. ú. 605506).
Textová část výroku návrhu územního plánu je zpracována dle přílohy 7 I. vyhlášky č. 500.
Dle znění odst. (1) (textová část územního plánu obsahuje) byly použity v textové části
všechny kapitoly zmíněné v tomto odstavci. Jedinou výjimkou je kapitola „k) v případě
územního plánu pro části území hlavního města Prahy vymezení řešeného území“
vztahující se pouze k samotné Praze. Dle odstavce (2) (pokud je to účelné, textová část
územního plánu dále obsahuje) byla použita pouze kapitola: „vymezení ploch a koridorů,
ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti. Ostatní kapitoly z odstavce (2) vyhlášky 500 nebyly
použity, protože jejich obsah nebyl v řešení územního plánu využit, např. nebyly
vymezeny plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu, atp. Textová část odůvodnění územního plánu je zpracována
dle přílohy 7 II. vyhlášky č. 500 v kombinaci s § 53 stavebního zákona a správním řádem.
Grafická část celého územního plánu je vydávána v měřítku 1: 5 000. Pouze výkres širších
vztahů je zpracován a vydán v měřítku 1 : 50 000, tedy ve větším měřítku než je měřítko
výkresu ploch a koridorů zásad územního rozvoje.

e) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Návrh je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisek dotčených
orgánů poté, co byly odstraněny nedostatky, vytýkané ve stanoviscích dotčených orgánů
Vypořádání stanovisek MěÚ odboru ŽP a krajského úřadu odboru ŽPZaL z hlediska záborů
ZPF bylo potvrzeno dohodami.

89

f)

zpráva o vyhodnocení vlivů n a udržitelný rozvoj území
obsahující základní informace o výsledcích tohoto
vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní
prostředí

Jelikož dotčený orgán z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny ve svém stanovisku
k návrhu zadání stanovil, že územní plán nebude mít významný vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast, dotčený orgán z hlediska zákona o posuzování
vlivů nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, a pořizovatel ani
samosprávný orgán ani ostatní účastníci procesu pořizování o vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj nepožádali, nebyl tento požadavek uveden ve schváleném zadání
územního plánu, tudíž vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo zpracováváno.
Řešení územního plánu respektuje důležité prvky z hlediska životního prostředí. V návrhu
územního plánu nebyly zpracovány varianty řešení. Koncepce zásadně neovlivňuje jiné
koncepce ani koncepce nemá zásadní vliv na udržitelný rozvoj dotčeného území, zejména
vytváří podklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích. Dále návrh koordinuje veřejné i
soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a
konkretizuje ochranu veřejných zájmů. Návrh zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj
území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na
rozvoji území (blíže viz kapitola „komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané
varianty“ odůvodnění územního plánu). Koncepce neřeší závažné problémy životního
prostředí a veřejného zdraví, nemá přeshraniční povahu, z provedení koncepce
nevyplývají žádná rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví (např. při přírodních
katastrofách, při haváriích). Přírodní charakteristika ani kulturní dědictví nejsou významně
zasaženy koncepcí, ve veřejném zájmu jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví a přitom je chráněna krajina jako podstatná složka prostředí života obyvatel a
základ jejich totožnosti. Nedochází k překročení žádných norem kvality životního
prostředí nebo mezních hodnot. Je respektována kvalita půdy a intenzita jejího využívání
(blíže viz kapitola „vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí lesa“ odůvodnění územního
plánu). Koncepce nemá dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statutem ochrany
národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni.

g) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
V návaznosti na kapitolu „zpráva o vyhodnocení vlivů“ se vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj nezpracovávalo a proto ani stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 nebylo
vydáno.
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h) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s
uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo
podmínky zohledněny nebyly
V návaznosti na kapitolu „zpráva o vyhodnocení vlivů“ se vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj nezpracovávalo a proto ani stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 nebylo
vydáno.

i)

vyhodnocení splnění požadavků zadání

Požadavky plynoucí ze schváleného zadání byly splněny a zadání sloužilo jako podkad pro
zpracování tohoto územního plánu spolu s doplňujícími průzkumy a rozbory a územně
analytickými podklady.
Územní plán byl zpracován pro celé katastrální území obce Blažejov, které zahrnuje
katastrální území Blažejov, Dvoreček, Malý Ratmírov, Mutyněves a Oldřiš u Blažjova.
Návaznosti na sousední obce byly zajištěny, neboť územní plán ctí vazby na sousední
obce Hospříz, Střížovice, Nová Olešná, Bednárec, Jarošov nad Nežárkou, Rodvínov a
město Jindřichův Hradec.
Byly splněny obecné požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, které byly
zapracovány zejména do urbanistické koncepce územního plánu. Obec nabízí dostatek
vhodných rozvojových ploch.
Byly splněny požadavky plynoucí z územně plánovací dokumentace vydané krajem, tedy
ze zásad územního rozvoje, které byly zapracovány zejména do urbanistické koncepce
územního plánu. Rozvojové plochy vymezené tímto územním plánem zajišťují krom
zvýšení počtu obyvatel také zkvalitnění života v obci a její ekonomický růst.
Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů byly splněny. Byly respektovány
všechny limity využití území, které se promítly zejména do řešení všech základních
koncepcí územního plánu, do podmínek využití území v plochách s rozdílným způsobem
využití území a byly zohledněny při vymezování zastavitelných ploch a ploch přestavby.
Návrh územního plánu vycházel z územního plánu obce Blažejov tak, aby byla zachována
kontinuita vymezování zastavitelných ploch a ploch veřejné infrastruktury. SWOT analýzy
sloužily jako podklad při stanovování základních koncepcí územního plánu, kdy při návrhu
bylo využito silných stránek a příležitostí a byly vytvořeny podmínky pro odstraňování
slabých stánek a hrozeb vyplývajících z rozboru udržitelného rozvoje území. Důraz byl
kladen na vyhodnocení pilířů rozboru udržitelného rozvoje, neboť návrh územního plánu
udržuje vyváženost ekonomického prostředí, příznivého životního prostředí a sociální
soudržnosti obyvatel.
Návrhem tohoto územního plánu byla posílena sociální soudržnost obyvatelstva v území,
které má za cíl smazat rozdíly mezi déle usedlým obyvatelstvem a přistěhovalci z poslední
doby. Při rozvoji sídel bylo přihlédnuto k požadavku podstatně nezvětšovat velikost obce
bez rozvoje vlastní ekonomické základny a občanské vybavenosti. Cílem územního plánu
bylo vytvořit obec živou s vlastní budoucností a do určité míry soběstačnou, která není
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pouhým vedlejším produktem suburbanizace Jindřichova Hradce. V návrhu byl upevněn
charakter jednotlivých místních částí a se zachováním jejich specifik a byla podpořena
spádovost do Blažejova. V návrhu byla vyhodnocena možnost rozvoje intravilánu
(zastavěného území) a podporována dostavba proluk a formy změn staveb na stávajících
objektech, které však nenaruší stávající strukturu zástavby, charakter sídla a hodnoty
území. V návaznosti na to byly vymezeny potřebné rozvojové plochy a to odděleně pro
každé sídlo, pokud byla potřeba dalšího rozvoje vyvolána. Územní plán tak umožňuje
výhledový růst populace okolo 10 % a dosažení přirozené obsazenosti bytů,
s jednoznačnou preferencí rodinného bydlení, která ještě přiměřeně reaguje na potřebný
převis nabídky rozvojových ploch. Přiměřeně byl zohledněn dosavadní územní plán obce
Blažejov a stanovení rozvojových ploch vycházelo z této dokumentace, kdy nedocházelo
k bezdůvodnému měnění zastavitelných ploch na jiné využití území.
V územním plánu byla striktně dodržena ochrana všech hodnot v území. Projektant
vyhodnotil celé správní území a lokalizoval všechny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
které následně popsal v této části odůvodnění v kapitole j)3 tak, aby byly uchopitelné při
změnách v území a při rozhodování v území, kdy je nutné hodnoty ochránit před
negativními stavebními záměry. Ve vazbě na to byly sestaveny požadavky na ochranu
hodnot ve výrokové části v kapitole b)2, které slouží pro rozhodování stavebního úřadu.
V územním plánu byl kladen největší důraz při stanovování urbanistické koncepce. Území
prošlo složitou analýzou, jenž měla za cíl sestavit pevnou fungující koncepci, ze které
bude jasný rozvojový potenciál, jenž udrží kontinuální vývoj území ve stanovených
regulativech tak, aby nedošlo k zhroucení některého ze základních mechanismů živoucích
sídel. Stav území byl podrobně prověřen a zanesen do základní koncepce, která byla
následně rozšířena o vhodné nové návrhové plochy. V územním plánu byly vymezeny
plochy pro bydlení, které umožňují polyfunkční racionální využívání venkovského území
správního území obce. Dále plochy rekreace, kdy došlo ke stabilizaci současného
rekreačního využívání území a plochy občanského vybavení, sportu, veřejných
prostranství, ploch smíšených, výrobních a ploch dopravní a technické infrastruktury tak,
aby byly zajištěny kvalitní životní podmínky v obci. Urbanistická koncepce je samozřejmě
orientována na zachování stávajících hodnot území s důrazem na urbanistické a architektonické
(kulturní) hodnoty sídla a zachování jeho atraktivity z hlediska cestovního ruchu. Jsou
stanoveny takové podmínky využití jednotlivých ploch, které vytváří dostatečně široké
možnosti při využití území zejména stávajících staveb pro bydlení ve venkovském
prostředí včetně přilehlých hospodářských budov. Vymezení ploch veřejných prostranství
zejména v centrálních částech jednotlivých sídel nejenom odpovídá a reaguje na
podmínky dané historickým uspořádáním, ale umožňuje a zajišťuje pokračování tohoto
využití a posiluje funkce centrálních prostorů. Rozvoj bydlení navazuje na zastavěné
území. Při vymezování rozvojových ploch byly prověřeny rozvojové možnosti vymezené
ve stávajícím územním plánu obce a možné směry rozvoje sídel vymezené v průzkumech
a rozborech. Plocha přestavby byla vymezena na dožívajícím rekreačním areálu, který
v současné době potřebuje ozdravit tak, aby splňoval současné trendy na rekreaci. Proto
bylo přistoupeno ke stanovení podmínky zpracování územní studie prověřující
podrobnější podmínky pro využívání tohoto území. Projektant také prověřil záměry
vlastníků, které se týkaly zejména výstavby staveb pro rekreaci ve stávajících plochách
rekreace při Ratmírovském rybníku (záměr výstavby chaty na pozemku p.č. 23/3 v k.ú.
Malý Ratmírov).
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Koncepce veřejné infrastruktury je v řešeném území poměrně stabilizována. Územní plán
potvrzuje stávající kostru silniční a železniční dopravní infrastruktury. Důraz byl v návrhu
územního plánu kladen na dopravu pěší a cyklistickou (zejména rekreačního charakteru),
kdy je v koncepci stanoveno zachování hlavních pěších dopravních tahů zejména
z Blažejova do Dvorečku a podél Hamerského potoka ze směru od Jindřiše až do
rekreační oblasti Malého Ratmírova. Dále je v územním plánu navrženo propojení sídel
Blažejov a Hospříz společnou stezkou pro pěší a cyklisty. Ve správním území obce
Blažejov je důležitá rekreace v krajině, kterou návrh územního plánu zohledňuje formou
stabilizace stávajících turistických tras a stezek, cyklistických tras a hipostezek. Koncepce
zásobování vodou je stabilní. Koncepce odkanalizování je stabilní v obci Blažejov.
V ostatních obcích jsou navrženy plochy pro vybudování čistírny odpadních vod.
Koncepce zásobování území elektrickou energií je stabilní. Stejně tak koncepce
odpadového hospodářství v současné době vyhovuje. Podmínky využití území v plochách
s rozdílným způsobem využití umožňují vybudování veřejné infrastruktury sloužící
zásobování a obsluze území Blažejova a jeho místních částí. Plochy občanského vybavení
veřejného charakteru jsou zastoupeny zejména obecním úřadem, poštou, hostincem,
kostelem a hřbitovem a sportovišti v jednotlivých sídlech. Další občanské vybavení je
možné umisťovat v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití, jako jsou plochy
bydlení, rekreace, ve smíšených plochách, atp.
Koncepce a uspořádání krajiny zachovává stávající hodnotnou volnou krajinu a vytváří
dobré předpoklady pro její další zkvalitňování, rozvoj a ochranu, podmínky a zázemí pro
obyvatele a návštěvníky obce s důrazem na zlepšování kvality vzhledem k současnému
stavu a hodnotám území. Ochrana hodnot je řešena v podkapitole b) 2. výrokové části
územního plánu a to jejich vymezením, označením a následným stanovením ochrany
hodnot. Návaznost územního systému ekologické stability územního plánu Blažejova na
navazující území je zobrazena formou přesahů ve výkrese širších vztahů. Prvky územního
systému ekologické stability jsou vymezeny v návaznosti na regionální prvky ÚSES na
podkladě zásad územního rozvoje. Je určena kostra ekologické stability a stanoveny
vhodné podmínky pro využití ploch pro plochy, které pokrývají jednotlivé prvky územního
systému ekologické stability. Prvky územního systému ekologické stability jsou nejčastěji
vymezeny jako plochy přírodní (biocentra) a plochy smíšeného nezastavěného území
(nejčastěji biokoridory, interakční prvky, popř. další stabilní části krajiny). Územní plán
vytváří předpoklady pro napojení navrhovaných zastavitelných ploch do krajinného rázu,
zlepšení a posílení retenční schopnosti a prostupnosti krajiny. Dle zákona o ochraně
přírody a krajiny je zaručen volný přístup do krajiny a celá koncepce se odvíjí od
charakteristiky krajinného rázu místa. S ohledem na hodnoty území a s ohledem na
krajinný ráz území nejsou vymezovány plochy pro větrné a fotovoltaické elektrárny, a to i
přes to, že v ZÚR je správní území obce zařazeno do ploch, ve kterých je vhodné
umísťovat fotovoltaické a větrné elektrárny. V souladu s ustanoveními zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu a navazujících vyhlášek jsou navržena a zdůvodněna řešení,
která jsou z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních obecných zájmů
nejvýhodnější. Stejně tak jsou vhodnými podmínkami využití území ochráněny i pozemky
určené pro plnění funkcí lesa. Dále je respektována aktivní zóna záplavového území a
následně bylo zohledněno i záplavové území Q100, kdy není vhodné do těchto lokalit
navrhovat obytnou výstavbu. Obecně je podporováno zadržení vody v místech jejich
dopadu, její zasakování a další drobná opatření, která mohou ovlivnit průběh povodní v
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níže položených místech. V rámci podmínek využití je podporováno zvyšování počtu
„zelených“ pásů, zakládání prvků územního systému ekologické stability, které mimo jiné
zvyšují i retenční schopnost území a snižují možnost vzniku vodní a větrné eroze. Je
zohledněn přístupný zákonný pruh podél břehové hrany pro výkon správy vodního toku.
V souladu s podrobností územního plánu bylo umožněno v rámci podmínek využití ploch
realizovat vhodná krajinná revitalizační opatření, opatření ke zvýšení záchytu vody v
krajině, realizovat možnou revitalizaci vodních toků či melioračních stok a vodních
příkopu např. změny druhů pozemků, tj. za splnění podmínek lze zatravňovat, zalesňovat
atd. Konkrétní opatření (např. převedení přívalových vod do místních vodotečí) a jejich
umístění (např. na svažitých plochách ohrožených erozí) je však nutno řešit
v podrobnějších dokumentacích zejména při komplexních pozemkových úpravách.
Projektant se v řešení územního plánu neuchýlil k vymezení ploch a koridorů územních
rezerv, neboť nebyla vyvolána potřeba tyto plochy či koridory pro některou funkci do
budoucna v území ochraňovat.
Projektant nenavrhuje žádné plochy a koridory na pozemcích, pro které lze uplatnit
předkupní právo. Na nové zastavitelné plochy s funkcí technická infrastruktura
(vybudování čistíren odpadních vod) a s funkcí dopravní infrastruktura (pěší a cyklistická
stezka) je uplatněno právo vyvlastnění, neboť je to nezbytné pro zajištění fungování
veřejné infrastruktury v území podložené veřejným zájmem.
Podmínka zpracování regulačního plánu nebo dohody o parcelaci nebyla v řešení
územního plánu použita, neboť nevyvstala potřeba tuto podmínku stanovovat. Bylo však
nutné stanovit podmínku zpracování územní studie jako podklad pro rozhodování
v území a to pro plochu přestavby P1 v západní části sídla Malý Ratmírov, kdy stávající
rekreační areál na břehu rybníka Rarmírovský dosluhuje a je třeba ozdravit toto území a
připravit takové podmínky v území, které vyhovují současným trendům rekreace.
Variantní řešení návrhu se nezpracovávalo.
Členění návrhu odpovídá požadavkům na uspořádání dle platných právních předpisů,
včetně dělení textové a grafické části. Výkresy jsou zpracovány v měřítku 1:5000. Pouze
pro výkres širších vztahů bylo zvoleno měřítko 1 : 50 000. Blíže viz kapitola odůvodnění
vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo zpracováno – viz kapitola odůvodnění
zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
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j)

komplexní zdůvodnění přijatého řešení
varianty

včetně vybrané

j) 1. odůvodnění vymezení zastavěného území
Zastavěné území je vymezeno ke dni 1. ledna 2015 v souladu s § 58 stavebního zákona.
Všechna zastavěná území jsou vymezena ve výkrese základního členění území a hlavním
výkrese. Ve správním území obce je vymezeno celkem 56 zastavěných území.
Do zastavěného území byly zahrnuty pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic,
pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby
(zahradnictví) nebo pozemků přiléhající k hranici intravilánu navrácené do orné půdy
nebo do lesních pozemků. Dále do zastavěného území byly zahrnuty pozemky vně
intravilánu, a to zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace
nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní, pozemky zastavěného území, ostatní
veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky
zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví. V některých
případech u staveb pro rodinnou rekreaci, které se nachází ve volné krajině, je
zastavěným územím pouze pozemek pod stavbou, ale okolní pozemky již náleží do
nezastavěného území, neboť nesplňují podmínky § 58 stavebního zákona, aby mohly být
zařazeny do zastavěného území. V několika případech zasahuje do zastavěného území
plocha zemědělská. Dle § 58 odst. 2 není možné tyto pozemky uvnitř intravilánu vypustit
ze zastavěného území z důvodu jejich nenavrácení do orné půdy, popř. jejich nepřiléhání
k hranici intravilánu. Tyto pozemky zahrnuté do ploch zemědělských jsou převážně
intenzivně využívané, např. jako trvalý travní porost. Mimo to, že byly do zastavěného
území zahrnuty pozemky vně intravilánu splňující podmínky uvedené v § 58 stavebního
zákona, nebyly naopak některé pozemky, které byly součástí intravilánu, do zastavěného
území zahrnuty a to z důvodu, že se jedná o zemědělské pozemky přiléhající k hranici
intravilánu navrácené do orné půdy.

j) 2. odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce
Pokud se zpětně podíváme na vývoj území, kdy rozebereme jednotlivé složky
udržitelného rozvoje území a zaměříme se na demografii, ekonomiku, ekologii, veřejnou
infrastrukturu, kulturu a rekreaci, vypozorujeme, že rozvoj správního území obce Blažejov
za posledních deset let enormně vzrostl a tato vzrůstající tendence se dá předpokládat i
do budoucna.
VÝVOJ POČTU OBYVATEL OBCE

Masivní rozvoj, který započal od roku 2005 je způsobem velice příznivým prostředím k
životu, které obec Blažejov svým obyvatelům nabízí. Z celého správního území obce
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dochází k největšímu rozvoji právě v obci Blažejov. Cílem obce je rozvoj přizpůsobit tzv.
udržitelnosti, tak aby rozvoj nepřesáhl mezní hranice, kdy by určitá složka v území začala
dominovat nad složkami ostatními, a tím by byl výrazně narušen setrvalý a vyvážený stav
místních podmínek. Cílem je stabilizovat sídlení strukturu, tak aby nedošlo k narušení
udržitelného rozvoje. Rozvoj bydlení v současné době v obci Blažejov kulminuje a
v několika dalších letech bude nutné území stabilizovat, aby nedošlo k neúměrnému
zatížení obce, jak z hlediska ekologických vazeb krajiny, tak ekonomických vztahů při
vynakládání prostředků z obecního rozpočtu, a v neposlední řadě k sociální segregaci
obyvatelstva v důsledku nekoncepčního rozvoje.
Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch je dále rozebrána v kapitole k) a kapitole
m) na konci tohoto odůvodnění.
Pro obec Blažejov je výhodné si ponechat stávající venkovský charakter, který je podtržen
četnými kulturními a významnými historickými hodnotami, v harmonickém přírodním
prostředí, jenž utváří místní krajinný ráz, a který odpovídá velikosti a významu sídla ve
struktuře osídlení. Stabilizace rekreačních ploch, uzavření rozvojových směrů pro bydlení,
dobudování veřejné infrastruktury, připravení vhodných podmínek pro drobné podnikání
a ochrana stávajících kulturních, přírodních a civilizačních hodnot jsou dlouhodobé cíle
obce, které jsou následně promítnuty do zásad koncepce rozvoje obce.
Hlavní cíle územního plánu a to jakým směrem by se měl rozvoj obce ubírat, jsou
vyjádřeny v koncepci rozvoje území obce, urbanistické koncepci a koncepci uspořádání
krajiny a koncepci ochrany a rozvoje hodnot území. Na to detailněji navazuje vymezení
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení hlavního, přípustného,
podmíněně přípustného, nepřípustného využití území a popřípadě podmínek
prostorového uspořádání.

j) 3. odůvodnění koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
Aby mohla obec zajistit ochranu a rozvoj místních hodnot, musely být nejdříve hodnoty
vyhledány, popsány a zakotveny do výrokové část územního plánu, což zajistí
respektování hodnot správními orgány (zejména při posuzování záměrů stavebním
úřadem dle § 90 stavebního zákona) a v neposlední řadě i samostatnými uživateli území.
V cílech územního plánování v § 18 odst. 4 stavebního zákona je stanoveno, že územní
plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Pro potřeby návrhu územního plánu byla
stanovena ochrana kulturních, historických, architektonických, urbanistických a
přírodních hodnot, ale v praxi se tyto hodnoty tak moc prolínají, že není možné striktně
zaškatulkovat všechny stanovené hodnoty, které mohou být současně hodnotou
historickou, kulturní, civilizační nebo třeba i přírodní.
TVRDÉ HODNOTY
Aby nedocházelo k duplicitnímu vymezování hodnot, které jsou již evidovány
v seznamech resortů, jenž zajišťují ochranu hodnot ve veřejném zájmu na základě
určitého právního předpisu (např. kulturní nemovité památky, památné stromy,
maloplošná zvláště chráněná území, atp.), nejsou ve výrokové části tyto hodnoty s tvrdou
legislativní ochranou, vymezovány. Tyto tzv. tvrdé hodnoty mají již ochranu a kultivaci
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stanovenou na základě příslušného právního předpisu (např. zákon č. 114/1992 Sb., zákon
č. 20/1987 Sb., atp.) a zastupitelstvo obce o těchto hodnotách nerozhoduje. Nejsou tedy
uvedeny v hlavním výkresu územního plánu, ale jsou zakresleny v koordinačním výkresu
jako limit v území dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. Jedná se o níže uvedené hodnoty.
Kostel sv. Alžběty
Farní kostel sv. Alžběty, jako kulturní památka prohlášena 7. února 2001, je postaven na
románských základech. Kostel je zmiňován již v roce 1359. V současné době je kostel sv.
Alžběty mohutná pseudorománská stavba s připojenou původní gotickou hranolovou
věří, zakončenou jehlancovou střechou. Kostel je jednolodní obdélného půdorysu s mělce
odsazeným pravoúhlým uzavřeným presbytářem a přiléhající obdélnou sakristií. Do hmoty
lodě jsou vloženy dvě mělké postranní kaple přesahující hmotu bočních stěn lodí.
Kostel je situovaný na mírném návrší v severovýchodní části návesního prostoru sídla
Blažejov. Kostel je významná dominanta zejména pro celou severní část sídla neboť se
pohledově uplatňuje z veřejného prostoru návsi a při příjezdu do Blažejova od Malého
Ratmírova po komunikaci III/1343. Proto se projektant uchýlil k přísnější regulaci
zastavitelných ploch Z2 a Z6, aby nebylo narušeno harmonické panorama a historické
vznímání severní části sídla Blažejov. Okolí samotného kostela sv. Alžběty je současně
ochraňováno v rámci urbanistické hodnoty a funkčního využití plochy veřejných
prostranství, které vylučuje nevhodné změny v území, které by narušily důležitost kulturní
památky.
Zřícenina Vítkova hrádku
Zřícenina Vítkův hrádek, jako kulturní památka, je dokladem středověkého strážního
hradu, kterou nechal vystavět Vítek z Hradce mezi lety 1223 až 1267. Zřícenina se nachází
na zalesněném skalnatém ostrohu, vystupujícího nad pravý břeh Hamerského potoka
severozápadně od obce Blažejov. Prohlášení památky bylo uskutečněno dne 17. 12. 1963 a
předmětem ochrany je jak zřícenina, tak archeologické stopy v místě. Projektant
nepřistoupil k další ochraně místa, neboť se jedná o nezastavěné území v plochách
lesních, které by dle podmínek využití území, nemělo být případným nevhodným
stavebním záměrem ohroženo.
Zemědělská usedlost čp. 28 v Oldřiši
Zděná, uzavřená, patrová hospodářská usedlost, prohlášená dne 03.05.1958 za kulturní
památku, dokladuje existenci velkých blokových usedlostí, které jsou pro tuto obec
typické. Usedlost se skládá z patrové obytné části, patrové sýpky, spojené velkou
průjezdní kolnou s vjezdní branou a hospodářskými usedlostmi v zadní části stavení.
Projektant zde navrhl ochranu formou veřejného prostranství, které chrání zejména
parter usedlosti před nevhodnými stavebními záměry, které by oslabily význam kulturní
památky.
Boží muka U bašty jižně od Oldřiše
Kamenná žulová boží muka, prohlášena za kulturní památku 03.05.1958, se nachází u
polní cesty vedoucí ke komplexu rybníčků jižně od Oldřiše. Boží muka jsou obklopena
třemi vzrostlými lipami. Projektant nepřistoupil k další ochraně místa, neboť se jedná o
nezastavěné území v plochách smíšených nezastavěného území, kde je současně zvýšena
ochrana přírody a krajiny vymezením regionálního biocentra Peřinky. Navrhovaná plocha
technické infrastruktury TI-1 neohrozí existenci kulturní památky. Dle podrobnějších
podmínek využití území ploch smíšených nezastavěného území a podmínek plynoucích
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z existence prvku územního systému ekologické stability, by památka neměla být
ohrožena nevhodnými stavebními záměry.
Přírodní výtvor – balvan s mísou jihovýchodně od Oldřiše
Žulový kámen s původním uložením, opracovaný do tvaru mělké mísy cca 2 m v průměru,
byl za kulturní památku prohlášen dne 03.05.1958. Tento přírodní výtvor leží na okraji
lesního komplexu jihovýchodně od Oldřiše, kdy se polní cestou od výše popsaných božích
muk pokračuje dále východně směrem na Mutyněves. Projektant nepřistoupil k další
ochraně místa, neboť se jedná o nezastavěné území na pomezí ploch lesních a ploch
smíšených nezastavěného území, které by dle podmínek využití území, nemělo být
případným nevhodným stavebním záměrem ohroženo.
Zemědělská usedlost čp. 13 v Mutyněvsi
Rozsáhlý areál zděné zemědělské usedlosti, nacházející se na jihovýchodním okraji návsi
Mutyněvsi, byl prohlášen za památku dne 03.05.1958. Zachovalá skladba celé usedlosti
skýtá obytné stavení, patrovou sýpku, chlévy, kolnu, stodolu a původní ovocný sad se
zahradou. Projektant zajistil ochranu, zejména parteru zemědělské usedlosti, vymezením
veřejného prostranství v centrální části Mutyněvsi. Okolí humen, zahrady a sadu je pak
chráněno pomocí vymezené urbanistické hodnoty, jenž nedovoluje využívat území
takovým způsobem, které by narušilo stávající památku.
Zemědělský dvůr čp. 11 v Malém Ratmírově
Dům čp. 11 v západní části Malého Ratmírova, prohlášený jako památky dne 03.05.1958, je
zajímavý zejména kvůli svému průčelí, které svým štukovým dekorem dokladuje,
v minulosti oblíbené, přejímání klasicistních prvků do lidové architektury. Jelikož se dům
velice významně pohledově uplatňuje k veřejnému prostoru, přistoupil projektant
k ochraně parteru nemovitosti, navržením veřejného prostranství, jenž zamezuje
umístnění nevhodných stavebních záměrů, negativně ovlivňující okolí památky.
Památný strom – dub v poli u Oldřiše
Na ostrůvku mezi poli, při polní cestě směrem na Rodvínov, severozápadně od sídla
Oldřiš, roste památný dub. Jedná se o zdravý vitální strom výšky 22 m, s obvodem kmene
384 cm a odhadovaným stářím 150 let. Projektant se neuchýlil k žádnému dalšímu typu
ochrany, neboť strom je v nezastavěném území, v plochách s využitím území plochy
zemědělské, kde by neměly vznikat nevhodné stavební záměry degradující okolí
památného dubu.
MĚKKÉ HODNOTY
Ve výrokové části územního plánu jsou vymezeny tzv. měkké hodnoty, které vyloženě
nemají právní ochranu, nebo jsou na základě zákona velice těžko uchopitelné a o jejich
výkladu odborná veřejnost polemizuje. Do návrhu územního plánu nebyly samostatně
vymezovány civilizační hodnoty typu vodovod, kanalizace, silnice I. třídy, atp. jelikož tyto
hodnoty jsou veřejnou infrastrukturou, bez které by v současnosti obec fungovala jen
velice stěží a ochrana tohoto typu civilizačních hodnot plyne z podstaty infrastruktury,
jako potřebných veřejných technických prvků v území. Všechny vymezené měkké hodnoty
jsou graficky znázorněny v hlavním výkresu. Všechny stavební záměry, které budou
v budoucnu stavebním úřadem povolovány, a které se budou nějakým způsobem
hodnoty dotýkat (změny realizované přímo na hodnotě samotné, nebo ty, které
s hodnotou bezprostředně souvisí) musejí být posuzovány s ohledem na charakteristické
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znaky hodnot (na plošné a prostorové uspořádání staveb, objemy a tvary jednotlivých
staveb a konstrukcí, tvarosloví samostatných prvků). Nesmí být povolovány takové
změny v území, které by negativně narušily charakteristické znaky hodnot, které jsou
v obecné rovině uvedeny v textu níže, a které by vedly k degradaci či dokonce k devastaci
vymezené hodnoty.
Jindrova naučná stezka
Naučná stezka vedoucí z Jindřichova Hradce proti proudu Hamerského potoka až do
Malého Ratmírova, byla do územního plánu zapracována jako hodnota proto, že údolí
Hamerského potoka představuje velký přírodní, kulturně-historický a rekreační potenciál
místa a velkou měrou přispívající k charakteru místního krajinného rázu. Procházením po
Jindrově naučné stezce, která na svých zastaveních seznamuje turistu s přírodním
prostředím potoka samotného a s obyvateli místní krajiny a jejich životem a
zprostředkovává turistovi neopakovatelný zážitek, spojení klidného přírodního prostředí,
kdy z místa dýchá historický vliv krajiny sahající až k počátku jejího osídlování. Tato
hodnota musí být zachována i v budoucnu, neboť poskytuje obyvatelům přilehlých obcí a
širší veřejnosti místo ke klidnému rozjímání a putování krajinou, a to buď za rekreačním
účelem či potřebou pěšího propojení do nedalekého Jindřichova Hradce. V současné době
má stezka multifunkční využití pro pěší turistiku, vzdělávání a hipoturistiku.
Úzkorozchodná regionální železniční dráha Jindřichův Hradec – Nová Bystřice
Úzkorozchodná železniční trať z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice č. 229 je spojení
kulturní, historické a civilizační hodnoty. Budování této trati bylo zahájeno již v létě roku
1896 a do provozu byla uvedena 31. října 1897. Celý historický vývoj tratě, byl proměnný
v čase dle politických a mocenských vlivů, ale co je důležité, provoz úzkokolejky je
s několika drobnými přestávkami udržen až dodnes. Tato železnice, má spíše než jako
dopravní prostředek, význam hlavně turistický, neboť na trať jsou v letní sezóně hnány
historické vozy (parní lokomotivy), které jsou vyhledávanou turistickou atrakcí, a jenž
častokrát zajišťují odvoz cestujících do rekreační oblasti Ratmírovského rybníku. Tato
hodnota je úzce spojena s ostatními hodnotami v území, neboť často dochází ke
kooperaci železniční dopravy při přepravě turistů a krátkodobého rekreačního využívání
území (při kterém dochází k objevování hodnot území), které správní území obce Blažejov
nabízí.
Hanusův mlýn čp. 1 v k.ú. Oldřiš u Blažejova
Stavba Hanusův mlýn pod Dvorečkem u silnice III/1345 je vlastně rozsáhlý patrový
uzavřený dvorec, kdy v zadním křídle hospodářského dvorce je umístěn vodní mlýn na
levobřežním náhonu Hamerského potoka. Stavba je zajímavá z historického a
architektonického hlediska, neboť zděný dvorec s mlýnem je v takovémto uskupení
zakreslen již na mapách stabilního katastru z roku 1828 a průčelí obytné části, špýcharu a
ohradní zdi s vjezdovou branou je kvalitní ukázko štukatérské klasicistní architektury
volně se prolínající s prvky lidové architektury. Ochránit je nutné zejména pohled na
průčelí objektu, který se otevírá ze silnice III. třídy. Nevhodné umisťování novostaveb do
parteru Hanusova mlýna, či nová výstavba na zelených plochách východně od silnice
III/1345, by narušila charakter samoty a specifické panorama tohoto krajinného prostoru.
Usedlost čp. 35 v Oldřiši
Toto uzavřené zemědělské stavení představuje poslední uzavřený dvorec na severní
straně silnice procházející Oldřiší, který si zachoval původní dispozici z dob od evidence
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stabilního katastru z roku 1828. Dvorec dominuje návesnímu prostoru ve spojení další
hodnotou - návesní kaplí. Od veřejného prostoru se usedlost odděluje širokou
předzahrádkou na kamenné zídce s nízkým plůtkem. Ochranu je zde nutné spatřovat
zejména v nezastavěných prolukách sousedících s tímto stavením, jejichž zastavěním by
došlo k narušení historického urbanismu a negativně by ovlivnilo veřejný návesní prostor.
Návesní kapličky
Téměř vždy je dominantou návesního veřejného prostoru menších obcí prostorová
kaplička se zvoničkou. Historicky byl návesní prostor vybaven pouze zvoničkou, neboť
hlas zvonu provázel vesničany celým dnem. Ráno a večer byl signálem pro klekání,
v poledne k modlitbě Anděla Páně, svolával k robotě, oznamoval úmrtí a doprovázel i na
poslední cestě na hřbitov. Samozřejmě plnil i funkci varovnou při požáru (kvůli tomu byl
dokonce roku 1787 vydán Josefem II. zákon, který ve vesnici nakazoval výstavbu
zvoniček). Jelikož si většinou obce nemohly dovolit výstavbu samostatného kostela,
přistupuje se od 18. století k výstavbě prostorových kapliček se zvoničkou (největší
množství této drobné sakrální architektury však pochází z 19. století). Tyto kapličky jsou
důležitým vyjádřením místního lidového umění, neboť se na stavbě podílel výlučně místní
zednický mistr, který v exponované sakrální stavbě snoubil místní folklorní prvky
s tradičním pojetím křesťanské architektury upomínající venkovský lid k božímu řádu.
Tyto drobné sakrální stavby jsou v územním plánu součástí ploch veřejných prostranství a
stanovených urbanistických hodnot, a zavedením institutu kulturní, historické a
architektonické hodnoty je podtržena jejich významnost, která nesmí být narušena
žádným stavebním záměrem, jenž by negativně ovlivňoval okolí kapliček či dokonce
kapličky samotné.
Výklenkové kapličky
Výklenkové kapličky jsou jakousi sloučenou formou božích muk a kaplí, které jsou
umisťovány do krajiny či samotného sídla tak, aby se u nich mohl poutník zastavit a
poklonit se bohu (odtud druhý název „poklona“). Kapličky jsou podobně jako velké kaple
zasvěceny některému svatému, jenž je vyobrazen v nice kapličky. Nejvíce kapliček se
dochovalo z období baroku, ale jsou i kapličky prvorepublikové. Kaplička často upomíná
na nějakou tradiční náboženskou událost nebo obřad. Stavěly se v blízkosti pramenů,
křižovatek důležitých cest, na významných historických místech a při zajímavých
krajinných dominantách. Kapličky stejně jako boží muka a kříže upomínají člověka na
všudypřítomného boha a nutí jej se zamýšlet nad smyslem života a harmonií krajiny a
koloběhem života. Není tedy žádoucí devastovat tyto prvky drobné sakrální architektury,
jenž nesou paměť krajiny, a které jsou součástí celé její historie.
Kříže
Kříže, jako symbol umučení Krista, jsou vůbec nejhojněji vyskytujícím se objektem drobné
sakrální architektury v Čechách. Kříže původně bývaly dřevěné, ale vzhledem k tomu, že
dřevo snadno podléhá vlivům povětrnosti, musely být pravidelně obnovovány. Proto
později - cca od 18. do poloviny 19. století - se nejčastějším materiálem pro výrobu křížů
stal kámen. Od poloviny 19. století se postupně začíná používat litina na samotný kříž,
který je zasazen do kamenného soklu.
Zděné věžové trafostanice
Po roce 1919, kdy byl přijat zákon o všeobecné elektrizaci území Československa, byly
budovány zděné věžové trafostanice, které jsou dobrým příkladem technické stavby
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s architektonickou hodnotou. Na těchto stavbách se stejně jako na štítech zemědělských
usedlostí či na sakrálních stavbách uplatňuje lidová tvořivost, která odráží místní tradice a
um zdejších zednických mistrů. Při modernizaci elektrizační soustavy musí být
předcházeno devastaci těchto věžových trafostanic, a naopak musí být podporována
taková stavebně technická řešení, která povedou k zachování funkce stavby jako
technické infrastruktury ve spojení s architektonickým vyjádřením civilizační hodnoty.
Urbanistické hodnoty
Ve výrokové části územního plánu v kapitole b)2. jsou také uvedeny hodnoty, které mají
za úkol ochránit urbanisticky hodnotné prostory (urbanistické hodnoty), jenž v území
demonstrují historické uspořádání sídla v určité stavební etapě a jenž charakterizují sídlo,
jako prostor zachovávající místu jeho identitu. Jedná se nejen o hodnotu dlouhodobě
rozvíjené urbanistické struktury jednotlivých sídel a jejich vazeb, ale i o hodnotu krajiny,
vytvořené a kultivované dlouhodobým hospodařením člověka. V kapitole j) tohoto
odůvodnění je blíže specifikován historický vývoj jednotlivých sídel a krajiny, který
následně ozřejmuje základní urbanistické formy, jenž mají být v územním plánu
ochráněny před nevhodnými stavebními záměry, a jenž by mohly nevratně setřít
historické a kulturní charakteristické znaky místní krajiny.
Meze v plužině
Meze v krajině, jako neobdělávané pásy zeleně oddělující bloky zemědělské půdy, jsou
důležitým krajinným prvkem, který má své opodstatnění zejména ve svažitém terénu.
Meze plní funkci protierozní, zvyšují biodiverzitu, odděluje pozemkovou držbu a mají
estetický krajinotvorný účinek v monotónní zemědělské krajině v blocích orné půdy.
Nejen že by mělo docházet k ochraně a kultivaci mezí, ale měla by být podporována
zejména ochrana těchto polyfunkční krajinných prvků.
Izolační zeleň
Jde o liniovou zeleň, která snižuje negativní důsledky urbanizace, neboť zmírňuje
negativním vlivy např. ze zemědělských a průmyslových areálů, rušných komunikací,
sportovních areálů a dokáže pohledově odclonit negativní dominantu. Tyto pásy liniové
zeleně je nutné zachovat a podporovat jejich kultivaci. Dále je výhodné doplnit rostlinné
druhy v pásech izolační zeleně takovými odolnými jedinci, které zajistí správnou funkčnost
hlavních funkcí izolační zeleně (protihluková, protiprašná, estetická).
Aleje
Aleje mají v Čechách tradici již od dob vlády Karla IV v 2. pol. 14. století, avšak největší
rozkvět zažívají v době barokizace krajiny. Tato stromořadí se nejčastěji uplatňují podél
komunikací, vodních toků nebo hranic pozemků. Aleje mají zejména funkci větrolamu, kdy
příznivé působí na mikroklima území. Dále zvyšují biodiverzitu a vytvářejí úkryt a
stanoviště mnoha rostlinným a živočišným druhům. Poskytují stín, zlepšují orientaci a
usměrňují pohledové vnímání cestujícího procházejícího alejí (opakující se motiv zvyšující
vnímání perspektivy). Nejvýznamnější aleje jsou v územním plánu zakotveny jako přírodní
hodnoty, které zasluhují ochranu před jejich devastací. Jedná se o jednostranná nebo
oboustranná stromořadí, která svým významem spoluutváří charakter místa a pozitivně
působí na krajinný ráz a harmonii místní krajiny. Základním managementem o aleje by
však neměla být pouze jejich ochrana, ale také cílená výsadba nových jedinců do
stávajících neúplných nebo stárnoucích alejí.
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Solitérní stromy a významné stromy v sídle
Solitérní stromy jsou samostatně rostoucí dřeviny, popřípadě více jedinců vyskytujících se
blízko u sebe v otevřené krajině. Významné stromy v sídle pozitivním způsobem působí na
celek urbanistického prostoru a dotvářejí další kulturní a historické hodnoty a dominanty
sídla. Tyto dřeviny jsou nějakým způsobem zajímavé pro daný prostor například druhem,
barvou, tvarem, historickým významem apod. Ve své dominanci a estetické funkci jsou
velmi nápadné a proto je nutné je zachovat a ochraňovat jejich přirozené prostředí a
prosperitu.

j) 4. odůvodnění urbanistické koncepce ve vazbě na stávající urbanismus
a sídlení strukturu
Historický urbanismus sídel, charakter území a struktura zástavby
Obec Blažejov je poprvé připomínána v roce 1359 a to díky původně gotickému kostelu sv.
Alžbety v Blažejově, z historických pramenů konfirmačních knih. S přihlédnutím k velice
blízké poloze starobylého slovanského hradiště (v současnosti města Jindřichův Hradec),
lze usuzovat na poměrně rané osídlení zdejší krajiny. Základní historický rámec sídla
Blažejov a okolních vesnic byl položen v době velké středověké vnější kolonizace během
13. století. Území bylo značně ovlivněno kolonizačním úsilím jihočeského velmožného
rodu Vítkovců počátkem 13. století za pomoci německého obyvatelstva. Toto dokladuje
zřícenina Vítkova hrádku severně od Blažejova, který byl vystavěn Vítkem z Hradce mezi
lety 1223 – 1267, a který byl roku 1267 darován řádu německých rytířů. V roce 1255 svědčí v
listině Vítka z Hradce jeho dvořan Blažej a další služebníci se jmény Ratmír a Mutina. Je
činěna úvaha, že oni byli zakladateli výše jmenovaných vesnic, resp. oni byli pověřeni jejich
lokací (vyměřením). Po nich by měli vsi získat jména. Oldřich, resp. Ulrich bylo rodové
jméno pánů z Hradce. Podle německého znění jmen vsí končící na ,,schlag" lze uvažovat,
že vesnice vznikly kolonizací po té, co byl vymýcen les (pokácení stromů) a vyklučena
paseka (vykopání pařezů - kluků). To umožnilo vyměření budoucích lánů polí a míst pro
obydlí nových osadníků. Pro všechny části obce Blažejov je společné, že od nejstarších
dob až do konce vrchnostenské správy v roce 1850 byly součástí panství Jindřichův
Hradec.
Historický urbanismus jednotlivých sídel je možné lépe pochopit z map stabilního
katastru, neboť právě tyto mapy poprvé dopodrobna mapují území Čech a Moravy v 1.
pol. 19. století, tedy ještě před velkou průmyslovou revolucí. Často je z těchto map a skic
možné vypozorovat původní středověké osídlení a historický stav místní krajiny.
Následně je výhodné konfrontovat tyto historické mapové podklady s prvním
celoplošným leteckým snímkováním, které bylo provedeno v polovině 20. století (mapy
kontaminovaných míst), a které dokládá stav území před velkými krajinnými změnami
v průběhu 2. poloviny 20. století s nastupující kolektivizací zemědělství a socialistické
ideologie. Závěrem této historické analýzy je revize území dle současných ortofoto
snímků a geosférického snímkování, které napomáhá stanovit urbanistickou koncepci
sídla z pohledu kulturního a historického hlediska.
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BLAŽEJOV

Ze skic stabilního katastru z roku 1828 bylo sídlo Blažejov (Blauenschlag) tvořeno několika
dvorcovými zemědělskými usedlostmi, pravidelně rozmístěnými kolem oválné návsi.
Jedná se tedy o návesní urbanistickou formu, která byla během 19. století přestavována a
lehce zahušťována zejména menšími chalupářskými stavbami. V průběhu 2. pol. 20. století
došlo k transformaci klasického venkovského sídla na střediskovou obec, jenž Blažejovu
přineslo zhuštění centrálního veřejného prostoru, výstavbu bytových domův v jižní části
obce a zejména výstavbu zemědělského areálu na východ od sídla. Velký rozvoj bydlení
byl odstartován na přelomu 20. a 21. století, kdy v jižní části Blažejova vznikla nová
suburbie rodinných domů, jejíž rozvoj pokračuje i v současnosti.
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DVOREČEK

Sídlo Dvoreček (Höfling) už na mapách stabilního katastru z roku 1828 disponuje několika
rozvolněnými dvorci, které jsou volně usazeny do členitého reliéfu pravobřežního svahu
Hamerského potoka. Během vývoje této malé osady nedošlo k výrazným urbanistickým
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změnám. Stavební vývoj byl soustředěn zejména na přestavby stávajících zemědělských
usedlostí a vybudování lihovaru (patří do k.ú. Oldřiš u Blažejova). Na pravobřežní terase
Hamerského potoka vznikla v průběhu 20. století chatová oblast.
OLDŘIŠ

Sídlo Oldřiš (Ulrichschlag) je perfektní ukázkou zachovalé řadové vsi, zakládané v pozdně
středověké (německé) kolonizaci. Po obou stranách komunikace jsou pravidelně
rozmístěny uzavřené dvorcové usedlosti, které si v mnoha případech zachovali svoji
formu v takové podobě, která je zdokumentována již v mapách stabilního katastru z roku
1828. Nejzákladnějším typem místních staveb je velký uzavřený čtyřboký dvorec tzv.
vierkant (vierkanthof), jenž se v několika formách uchoval v jihovýchodní části Oldřiše do
současnosti. Nejvýraznější urbanistické změny zaznamenala Oldřiš v průběhu 2. pol. 20.
století, kdy v severní části sídla vznikl zemědělský areál. Jinak je sídlo jen mírně narušeno
novodobými stavebními záměry (bytovka ze 70. let 20. st., zemědělská hala v jižní části
sídla, přestavby usedlostí na rodinné domy).
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MUTYNĚVES

Sídlo Mutyněves (Muttaschlag) je návesní typ sídla – přesněji tzv. okrouhlice, která si svou
formu zachovala až do současnosti. Stejně jako u dvou předešlých sídel, doznal největších
změn urbanismus v 2. pol. 20. století, kdy byl na severovýchodě postaven zemědělský
areál a několik novostaveb rodinných domů. Centrální část Mutyněvsi – historická
okrouhlice, však zůstala beze změn zachována až do současnosti.
MALÝ RATMÍROV
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Z map stabilního katastru z roku 1828 je doložena malé osada Malý Ratmírov
(Kleinrammerschlag), která se skládala z několika málo usedlostí na severní straně od
rybníka Ratmírovský, který byl založen k chovu ryb již ve 14. století, a tím se zařadil
k nejstarším rybníkům na Jindřichohradecku. Za první republiky se okolí Ratmírovského
rybníka začalo využívat k rekreaci, vzniklo několik prvních vilek, sloužící jako letní sídlo
výše postavených vrstev. Velký rekreační rozmach však zažilo sídlo Malý Ratmírov až v 2.
pol. 20. století, kdy se do popředí dostává podniková rekreace. Břehy Ratmírovského
rybníka jsou od té doby intenzivně využívány pro hromadnou i individuální rodinnou
rekreaci a v západní části katastru vzniká velký rekreační areál hojně využívaný pro letní
sportovní a rekreační vyžití.
Projektant se uchýlil k podrobnějšímu popisu historického vývoje sídel pro snadnější
pochopení charakteru zástavby, který musejí správní orgány ctít při posuzování záměru
žadatele na změny v území dle § 90 stavebního zákona. Základní zásady pro rozvoj
jednotlivých sídel a pro rozhodování v území jsou sepsány v kapitole c) výrokové části a
odůvodněny v následující kapitole tohoto odůvodnění.

Urbanistická koncepce
Návrh stanovuje urbanistickou koncepci, zejména prověřuje plošné a prostorové
uspořádání zastavěného území, prověřuje možnosti změn, stanovuje nové zastavitelné
plochy a to vše s ohledem na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Při návrhu
řešení byly zohledněny všechny limity využití území a podmínky vyplývající z Politiky
územního rozvoje České Republiky, ve znění 1. aktualizace a Zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje ve znění jejich třetí aktualizace. Urbanistická koncepce vychází ze
stávajícího uspořádání území. Urbanistická koncepce je vyjadřována jednak v zásadách
uspořádání a organizaci území, v návrhu skladby, vzájemných vztazích, tak ve
vymezených plochách s rozdílným způsobem využití. Samotná ustanovení uvedená v
urbanistické koncepci jsou hlavními a nepřekročitelnými vodítky pro využití a rozvoj
území. Aby byla urbanistická koncepce lépe uchopitelná, byla výroková část územního
plánu doplněna schématem urbanistické koncepce, které jasně zobrazuje hlavní
rozvojové směry sídla, nepřekročitelnou hranici rozvoje obce, hlavní dopravní vazby a
ovlivnění území nejdůležitějšími pozitivními dominantami v obci (které jsou zároveň i
hodnotami v území).
Hlavní rozvojové směry ukazují nejvýhodnější směry rozvoje obce, zejména pro bydlení a
další aktivity s bydlením spojené. V těchto rozvojových směrech byly také vymezeny
nejdůležitější zastavitelné plochy, jelikož se z urbanistického hlediska jedná o nejvhodnější
lokality pro novou výstavbu.
Nepřekročitelná hranice rozvoje naznačuje, jakým směrem se celkový rozvoj jednotlivých
sídel nemá ubírat a to zejména ve vtahu k přírodním hodnotám území a ekologickým
vazbám krajiny. V Blažejově by další rozvoj neměl překročit Hamerský potok a zabíhat do
břehových lesnatých partií potoka, dále by neměl překročit pomyslnou kolmici na silnic III.
třídy na úrovni vlakové stanice. V Oldřiši by další rozvoj neměl překročit silnici III. třídy a
rozvíjet zástavbu v druhé řadě za stávajícími historickými usedlostmi. V Malém Ratmírově
by další rozvoj neměl překročit železniční úzkorozchodnou trať a rozpínat se dále do
107

otevřené krajiny na severu sídla. Neznamená to, že za touto linií nemůže být stavebním
úřadem povolena žádná stavba a zařízení, ale že je žádoucí preferovat současný stav
využívání území, který je ještě fungující z hlediska vyváženosti jednotlivých pilířů
udržitelného rozvoje, a který umožní racionální využívání místní krajiny a zachování
charakteru území. Nepřekročitelná hranice rozvoje ukazuje, které části sídla jsou již pro
změny územního plánu nepřekročitelné. Tzn., že další změny územně plánovací
dokumentace, které by podstatně měnily současné využití území bezprostředně za
nepřekročitelnou hranicí rozvoje (například by prověřovaly další plochy pro bydlení,
občanské vybavení či rekreaci na plochách zemědělských, lesních atp.), by podstatně
narušily základ urbanistické koncepce. Tomuto typu požadavků na změny využití území by
měla být věnována značná pozornost a popřípadě by měl být takovýto návrh na pořízení
změny územního plánu zamítnut.
Pohledová dominanta a vliv dominanty na okolí vyjadřuje pohledové uplatňování
významných hodnot území, jako je kostel sv. Alžběty a Hanusův mlýn, které by měly být
v území respektovány a chráněny před nevhodnými rozvojovými stavebními záměry,
které by celkové panorama s těmito dominantami negativně narušily.
Hlavní pěší vazby naznačují hlavní dopravní vazby, které musí být v území podporovány a
respektovány a nesmí dojít k zamezení přístupu nevhodnými stavebními záměry.
Důležitá rekreační oblast ukazuje území, které je v rámci širších souvislostí (na území
Jindřichohradecka) využíváno jako území pro trávení volného času, zejména sezónních
letních aktivit, kdy je tato rekreační funkce hlavní a převažuje nad ostatními funkcemi
v území.
Cílem územního plánu je zohlednit význam jednotlivých sídel ve struktuře osídlení a
napomoci jejich racionálnímu rozvoji, kdy je vždy důležité skloubit odlišné zájmy na využití
území (soukromé i veřejné) a zamyslet se nad fungováním území jako celku. Snahou bylo
navázat na stávající plochy vymezené již v původní územně plánovací dokumentaci a
umožnit jejich koncepční dlouhodobý růst, který je důležitý také pro kontinuální,
předvídatelné rozhodování v území pro stavební úřady a ostatní orgány statní správy.
Sídlo Blažejov je správní centrum celého správního území obce Blažejov. Centrální
historická část Blažejova se skládá z návesního prostoru s objekty veřejné občanské
vybavenosti, jako je obecní úřad, hostinec, pošta, ochod, kostel se hřbitovem, atd. které
jsou prolnuty objekty pro bydlení, které mají v této části charakter převážně
zemědělských uzavřených usedlostí. Tato část obce je v územním plánu stabilizována jako
bydlení venkovské s centrální plochou veřejného prostranství, po obvodu doplněnou
menšími plochami občanského vybavení. Západním směrem bylo historicky rozvinuto
další bydlení, které zde má charakter jednotlivých residenčních rodinných domů, které je
v územním plánu vymezeno jako bydlení městské. Na které navazuje nově vymezená
zastavitelná plocha Z1, která umožňuje rozvoj funkce bydlení. Jižně od centrálního
prostoru stojí i několik menších bytových domů, které byly v územním plánu, spolu
s ostatní smíšenou zástavbou stabilizovány jako plochy smíšené obytné. Jižně od těchto
smíšených ploch pokračují plochy bydlení městského charakteru, které jsou v nejjižnější
části doplněny o zastavitelné plochy Z3 a Z5. Plocha Z4 doplňuje stavební proluku
v jihozápadní části sídla s využitím území pro bydlení. Stávající plocha sportoviště –
fotbalového a volejbalového hřiště – byla uvedena do ploch občanského vybavení sportu,
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na kterou navazuje zastavitelná plocha veřejného prostranství Z9. V jihovýchodní části
sídla byla vymezena nová zastavitelná plocha občanského vybavení sportu Z14, která
v klidné části obce umožní odpolední krátkodobou rekreaci obyvatel Blažejova
v příjemném přírodním zákoutí se stávajícím rybníčkem. Plocha Z11 představuje volný
přechod sídla mezi obytnou funkcí a železniční dráhou, která umožní vznik zahrádek –
plochy zeleně soukromé a vyhrazené.
Východním směrem byla v 2. pol. 20. století
umožněna výstavba zemědělského areálu. V územním plánu jsou tyto plochy
stabilizovány jako plochy výroby a skladování, s dalšími rozvojovými plochami pro toto
monofunkční využití není v návrhu počítáno. Jihovýchodně od centrální části sídla jsou
vymezeny nové zastavitelné plochy Z2 a Z6, které vhodně doplní stávající urbanismus
sídla a uzavřou rozvoj ploch pro bydlení v této části sídla mezi historickou výstavbou
v centru sídla a zemědělským areálem na východě sídla. Zastavitelná plocha Z15 je
navržena jako plocha dopravní infrastruktury z důvodu propojení obce Blažejov
s nedalekou obcí Hospříz pomocí stezky pro pěší a cyklisty.
Dvoreček, jako malé sídlo převážně obytné funkce s kvalitním zemědělským zázemím, je
tvořeno podlouhlým centrálním prostorem, který je vymezený jako plocha veřejného
prostranství, která je obklopena plochami bydlení venkovského. Na nezastavěných
stavebních pozemcích ve složitém terénním reliéfu jsou ponechány plochy zeleně
soukromé a vyhrazené. Na severu sídla je vymezena zastavitelná plocha Z7, která
navazuje na stávající plochy bydlení v zastavěném území. Jihovýchod sídla je vymezen
jako plochy rekreace stav. Další rozvoj chat v okolí Hamerského potoka není žádoucí.
V katastrálním území Dvoreček se nachází dvě samoty, v jejichž okolí není žádoucí rozvíjet
žádnou další zástavbu, aby nebyl setřen charakter těchto samot. Urbanismus sídla
zasazen do rostlého terénu neodmyslitelně doplňuje vzrostlá zeleň. Vzrostlé stromy
utvářejí venkovský prostor a dodávají sídlu charakteristický krajinný ráz, který zasazuje
sídlo měkce do okolní otevřené krajiny. Neodůvodněné kácení vzrostlých dřevin, tak
může narušit celé panorama obce a setřít pozitivní znaky krajinného rázu.
Oldřiš, jako dlouhá řadová ves, má v jižní části vymezen podlouhlý veřejný prostor, kolem
kterého jsou rozmístěny venkovské usedlosti, které jsou zařazeny do ploch bydlení
venkovského. Další veřejné prostory jsou v severní části sídla. Oldřiš stejně jako Dvoreček
a Mutyněves disponují převážně plochami pro bydlení, které v sobě snoubí funkce bydlení
a zemědělské využití. V severní části sídla je stabilizován areál zemědělské výroby, jako
plocha výroby a skladování. Rozvojový směr je v Oldřiši nutné spatřovat zejména
severním směrem, kvůli zachování stávajícího charakteru řadové vsi. V souvislosti s tím
byla v severní části vymezena zastavitelná plocha Z8, která prioritně slouží k výstavbě
rodinných domů. V severní části Oldřiše bylo přistoupeno k vymezení přestavbové plochy
P2, která má stávající areál zemědělské výroby transformovat na bydlení. V jižní a střední
části Oldřiše není žádoucí rozvíjet novou výstavbu do druhé řady stávající zástavby. Dále
je nevhodné situovat rozvoj bydlení, rekreace, občanského vybavení, výroby a skladování,
atp. do jižní části obce za silnici III/1345. Urbanistická hodnota vymezená v jihozápadní
části sídla musí být zachována, a tudíž nebudou stavebním úřadem do proluk mezi
jednotlivými usedlostmi (vierkanty) povolovány nové stavby hlavní pro bydlení, rekreaci,
občanské vybavení, výrobu a skladování, atp. Samoty nacházející se v k.ú. Oldřiš u
Blažejova je žádoucí udržet bez nových staveb tak, aby nebyl setřen charakter místních
samot (týká se zejména architektonické hodnoty – Hanusův mlýn). Vzrostlé stromy
utvářejí venkovský prostor a dodávají sídlu charakteristický krajinný ráz, který zasazuje
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sídlo měkce do okolní otevřené krajiny. Neodůvodněné kácení vzrostlých dřevin, tak
může narušit celé panorama obce a setřít pozitivní znaky krajinného rázu.
Mutyněves, jako malá okrouhlá ves s charakterem venkovské zástavby, je stabilizována
do ploch „bydlení – venkovské“, které nejlépe vystihuje zdejší bydlící funkci mísící se se
zemědělským využitím. Pravidelná náves je vymezena jako plocha veřejného prostranství.
Na severu sídla je stabilizováno fotbalové hřiště, jako plocha občanského vybavení sportu
a ve východní části je stabilizován zemědělský areál, jako výroba a skladování. V okolí
rybníka Mutina jsou rekreační chatky stabilizována do ploch rekreace. Zde je vymezena
pouze nová zastavitelná plocha Z13, která má umožnit výstavbu zázemí pro letní stanový
tábor. Samoty nacházející se v k.ú. Mutyněves je žádoucí udržet bez nových staveb tak,
aby nebyl setřen charakter místních samot. Vzrostlé stromy utvářejí venkovský prostor a
dodávají sídlu charakteristický krajinný ráz, který zasazuje sídlo měkce do okolní otevřené
krajiny. Neodůvodněné kácení vzrostlých dřevin, tak může narušit celé panorama obce a
setřít pozitivní znaky krajinného rázu.
Malý Ratmírov je sídlo zaměřené na sezónní rekreační využívání a proto je většina
urbanizovaného území zařazeno do ploch rekreace. V případech, kdy dochází k prolínání
funkce bydlení a rekreace byla na těchto plochách vymezena funkce smíšená obytná rekreační. I přes velké tlaky vlastníků pozemků nebyly ve velkém vymezovány nové
plochy rekreace. Pouze v severní části sídla došlo k vymezení plochy Z12, jako plochy
rekreace, na něž navazují návrhové plochy zeleně soukromé a vyhrazené. V rozlehlém
rekreačním areálu v západní části Malého Ratmírova byla vymezena plocha přestavby P1,
jako plocha veřejného prostranství v návrhu a stabilizovaná plocha rekreace hromadné –
zastavitelné. Veřejné prostranství zpřístupňuje rekreačně využívané břehy Ratmírovského
rybníka od hlavního dopravního uzlu ze silnice III/1343 a železniční zastávky Malý
Ratmírov. Celé území tohoto rekreačního areálu, bylo vymezeno jako plocha přestavby a
je na něj vztažena podmínka zpracování územní studie, která blíže prověří podmínky a
vztahy v území pro požadované rekreační využívání území. Na březích rybníka
Ratmírovský v severní části Malého Ratmírova je vymezena dlouhá plocha veřejného
prostranství, která prochází celým územím severní části Malého Ratmírova. Ve východní
části se toto veřejné prostranství rozšiřuje a je doplněno novou plochou Z10 (VP-3).
Stabilizace a doplnění ploch veřejných prostranství na březích Ratmírovského rybníka je
velice důležité, neboť sídlo trpí sezónním zvýšením dopravy. Severně od Malého
Ratmírova je vymezena nová zastavitelná plocha Z21, jenž umožňuje výstavbu rozhledny.
Linie úzkorozchodné železniční dráhy byla projektantem zvolena jako nepřekročitelná
hranice rozvoje, neboť další rozvojový směr za touto linií by negativně působil na
udržitelný rozvoj území a narušoval by celou stávající koncepci územního plánu. V Malém
Ratmírově je provázání urbanizovaného území se vzrostlou zelení nejdůležitější ze všech
sídel ve správním území. Sídlo je téměř vloženo do lesního komplexu, a vzrostlé stromy
sebou v letních měsících přináší kýžený stín důležitý pro klidný odpočinek a pohodovou
rekreaci obyvatelstva.
Zastavitelné plochy
Zastavitelné plochy (někdy také rozvojové plochy) jsou vymezeny na místech, kde
projektant dospěl k závěru, že je možno rozvíjet některý ze způsobů využití území zejména
změnou charakteru nezastavěného, popř. i zastavěného území. Tyto plochy jsou souhrnně
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popsány v tabulce v kapitole c) 2. výrokové části. V prvním sloupci tabulky je označení
zastavitelné plochy a v závorce vyjmenované plochy dle způsobu využití, ze kterých se
zastavitelná plocha skládá. Ne vždy musí být součástí jedné zastavitelné plochy pouze jedna
plocha dle způsobu využití. Druhý sloupec obsahuje umístění plochy v rámci správního
území obce. Ve třetím je navrhovaný způsob využití. V dalším sloupci jsou základní
podmínky pro využití plochy. V posledním sloupci je uvedeno, zdali je rozhodování o
změnách v území podmíněnou zpracováním: dohody o parcelaci, územní studie či
regulačního plánu. V případě správního území obce Blažejov se tato podmínka nevyužila
pro žádnou zastavitelnou plochu, neboť všechny zastavitelná plochy jsou menšího rozsahu
s poměrně jasným členěním území a napojení lokalit na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu.
Podmínky pro využití jednotlivých zastavitelných ploch představují ty nejdůležitější
podmínky, které jsou pro plochu s rozdílným způsobem využití stanoveny nad rámec
přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného využití území, jenž je definováno
v kapitole f) výrokové části. Projektant zdůrazňuje, že podmínky pro jednotlivé zastavitelné
plochy musí být používány spolu s ochranou hodnot území a následně musí také splňovat
všechna omezení, která plynou z limitů využití území, které jsou dány ze zákona, a jejich
výčet je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Snahou zpracovatele bylo vymezit zastavitelné plochy tak, aby byly napojitelné na
navazující dopravní skelet, sítě technické infrastruktury a aby co nejvíce dokreslili stávající
urbanismus sídla, s maximálním zakomponováním zastavitelných ploch do okolní krajiny.
Všechny zastavitelní plochy jsou vymezeny tak, aby byly co nejšetrnější k životnímu
prostředí, s ohledem na ucelené a efektivní obhospodařování zemědělského půdního
fondu, ve shodě s místními podmínkami, charakterem území a limitami využití území, a
v neposlední řadě – aby jejich následné využití bylo co nejhospodárnější a nejefektivnější
z pohledu zainvestování ploch.
Zastavitelná plocha Z1 (Bm-1) byla vymezena na severozápadě Blažejova tak, aby logicky
uzavřela oboustranné obestavění silnice III/1343. Severním směrem od silnice III. třídy se
georeliéf mírně sváží na terénní hranu údolí Hamerského potoka, odkud svahy příkře padají
ke korytu vodního toku. S ohledem na zachování příznivých hydrologických poměrů území
a kvalitních přírodních podmínek je nevhodné sídlo dále rozvíjet severním a východním
směrem. Projektant tedy uzavřel zástavbu na úroveň vlakové stanice Blažejov s úmyslem
pouze jednostranného zastavění mírného svahu nad říční terasou. Charakter místní
zástavby je tvořen izolovanými vilkami z přelomu 20. a 21. století rezidenčního charakteru –
tedy městského charakteru bydlení. Proto bylo přistoupeno k přísnější regulaci nové
zástavby, kdy stavby pro bydlení musí být na stavebním pozemku umístěny solitérně,
s dostatečně velkou zahradou obklopující rodinný dům. Velikost stavebního pozemku musí
být minimálně 2000 m2, což vychází z místních podmínek a předurčuje lokalitu k výstavbě
cca 3 rodinných domů. V zastavitelné ploše je nutné počítat s hlavními limity: ochranné
pásmo silnice III. třídy a ochranné pásmo železnice. Zastavitelná plocha je vymezena na
nejnižší bonitní třídě – V. třída ochrany ZPF. Plocha byla přebrána ze současně platné
územně plánovací dokumentace.
Zastavitelná plocha Z2 (Bv-1) byla vymezena na východě sídla Blažejov v návaznosti na
historické centrum s kostelem sv. Alžběty. Tato plocha je velice pohledově exponována při
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příjezdu do Blažejova ze směru od Malého Ratmírova a proto bylo snahou projektanta
navrhnout takové podrobnější podmínky pro využití plochy bydlení – venkovského
charakteru – které negativně neovlivní celé východní panorama na historickou část
Blažejova s dominující památkou kostela sv. Alžběty. V případě zachování harmonické
kompozice místa je nutné dodržet dostatečnou šíři veřejného prostranství, proto bylo
přistoupeno k navržení 10 metrů širokého pruhu veřejné zeleně směrem od místní
komunikace do plochy Z2. Podél stávající místní komunikace by tak měl být zachován
dostatečně široký pruh veřejného prostranství (zeleně), který opticky oddělí historické
jádro od nové moderní zástavby. V tomto pruhu veřejné zeleně je vhodné umístit chodníky
a ostatní městský mobiliář, doplněný vysázením okrasných dřevin. Stavební parcely nesmějí
mít rozlohu menší než 1300 m2, což vychází z místních podmínek. Stavba pro bydlení je zde
možná nízkopodlažní, tedy s jedním nadzemním podlažím a maximálně obytným
podkrovím. Budovy na stavebním pozemku musejí tvořit kompaktní celek, kdy stavba
hlavní bude ve funkčním komplexním celku s doplňkovými objekty. Tzn. že rodinný dům
bude charakteru zemědělské usedlosti, kdy všechny budovy s hospodářským zázemím,
sklady a garáže budou součástí jednoho celku (pod společným zastřešením) a nebudou
rozdrobeny do samostatných budov, náhodně rozmístěných na stavebním pozemku. Touto
regulací se projektant snaží zmírnit negativní vlivy nové suburbánní výstavby, která vznikla
například v jižní části Blažejova. Cílem dalšího rozvoje není povolovat pouze
nízkonákladovou výstavbu rodinných domů na malých stavebních pozemcích, ale také
nabídnout kvalitní prostory pro tradiční venkovské bydlení s harmonickým
zakomponováním staveb do krajiny. V případě nové výstavby v této části Blažejova dojde
také k odclonění negativní dominanty zemědělského areálu. Bohužel se zastavitelná plocha
rozkládá na nejlepších bonitních půdách – I. třída ochrany ZPF (tak jako celé historické sídlo
Blažejov). Tato lokalita je z hlediska rozvoje velice výhodná, jsou v ní obsaženy také obecní
pozemky a rozvoj obce je veřejný zájem, který je stanoven v § 2 zákona č. 128/2000 Sb.
Blízká poloha centra obce a příhodný terén pro zakládání staveb předurčuje tuto
zastavitelnou plochu k využití pro kvalitní klidné bydlení s charakteristickým geniem loci,
kde jsou stavby pro bydlení velice snadno napojitelné na dopravní a technickou
infrastrukturu. V sídle Blažejov v současné době neexistuje vhodnější poloha pro
novostavby, jenž mají splnit všechny požadavky pro výstavbu v atraktivní lokalitě, jejíž
součástí jsou též obecní pozemky. Zastavitelná plocha Z2 byla v této podobě do návrhu
zařazena jako nejlepší varianta způsobu využívání území, neboť dle původního územního
plánu byla lokalita východně od plochy Z2 vymezena pro rekreaci (v ÚPO Blažejov jako
plocha rekreace L6) naprosto nekoncepčně a nevhodně z hlediska požadavků na ochranu
ZPF. Proto byla tato plocha pro rekreaci, která nebyla dosud využita pro navrhovanou
funkci, z územního plánu vypuštěna a nahrazena mnohem kvalitnějším řešením
odpovídajícím podmínkám a hodnotám území. Další hlavní limity využití území pro
zastavitelnou plochu Z2 jsou ochranné pásmo silnice III. třídy, ochranné pásmo elektrického
vedení, ochranné pásmo vodovodu a kanalizace.
Zastavitelná plocha Z3 (Bm-2) logicky uzavírá jižní suburbii rodinných domů, která vznikla na
okraji Blažejova na počátku 21. století. Tato plocha je záměrně zmenšena (oproti Územnímu
plánu obce Blažejov) pouze pro výstavbu cca 3 rodinných domů, která odpovídá
rozvojovému potenciálu obce a výhledovému zastavění zhruba do 5 let. Podrobnější
regulace není pro tuto plochu, z hlediska stávajícího charakteru zástavby, vyžadována.
Hlavní limity využití území jsou: ochranné pásmo silnice III. třídy a ochranné pásmo
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komunikačního vedení. Zastavitelná plocha je vymezena na půdách se střední bonitou – III.
třída ochrany ZPF. Plocha byla přebrána ze současně platné územně plánovací
dokumentace.
Zastavitelná plocha Z4 (Bv-5) je vymezena pro bydlení vzhledem k zájmu o výstavbu
rodinného domu v této části sídla. Návrhem dojde k dostavbě stavební proluky mezi
stávajícím pozemkem sloužící pro bydlení a pozemkem sloužící k rekreaci. Plocha je dobře
napojitelná na dopravní a technickou infrastrukturu. Na plochu je vhodné umístit pouze
jednu stavbu pro bydlení, tedy pouze jeden rodinný dům. Zastavitelná plocha je vymezena
na půdách s nejlepší bonitou – I. třída ochrany ZPF. Dostavbou proluky nedojde ke ztížení
obhospodařovávání ZPF. Plocha byla přebrána ze současně platné územně plánovací
dokumentace.
Zastavitelná plocha Z5 (Bm-3) je vymezena na jihozápadě Blažejova při komunikaci III/1347.
Plocha byla vymezena v návaznosti na zastavěné území a navrhovanou spojenou pěší a
cyklostezku z Blažejova do Hospříze. Návrh cyklostezky a stezky pro pěší přetíná
zemědělskou půdu, a mezi silnicí III. třídy a návrhovou dopravní infrastrukturou by vznikl
špatně obhospodařovávaný pruh orné půdy, který je vhodné využít pro nezemědělskou
činnost. Pozemek v této ploše je zatravněný (louka) a není intenzivně zemědělsky využíván.
Na tuto část pozemku p. č. 2034 jsou již podány žádosti o výstavbu RD. Podrobnější
regulace není pro tuto plochu, z hlediska stávajícího charakteru zástavby, vyžadována.
Hlavní limity využití území jsou: ochranné pásmo silnice III. třídy, ochranné pásmo
komunikačního vedení, ochranné pásmo vodovodu. Zastavitelná plocha je vymezena
převážně na půdách se střední bonitou – III. třída ochrany ZPF.
Zastavitelná plocha Z6 (Bv-4) navazuje na zastavitelnou plochu Z2, avšak není tolik
exponována ve vztahu k historickému jádru sídla a pohledovému uplatňování lokality. Proto
je zde kladen důraz pouze na zachování cca 10 metrového pruhu veřejného prostranství,
který bude kontinuálně procházet celou rozvojovou lokalitou. Kvůli harmonickému
dokomponování sídla je účelné stanovit výškovou regulaci, kdy stavba pro bydlení a ostatní
doplňkové objekty mohou být nízkopodlažní – tzn. s možností jednoho nadzemního
podlaží, případně obytného podkroví. V případě nové výstavby v této části Blažejova dojde
také k odclonění negativní dominanty zemědělského areálu. Bohužel se zastavitelná plocha
rozkládá na nejlepších bonitních půdách – I. třída ochrany ZPF (tak jako celé historické sídlo
Blažejov), avšak je to jedna z nejvýhodnějších lokalit pro rozvoj. Plocha byla přebrána ze
současně platné územně plánovací dokumentace. Další hlavní limity využití území pro
zastavitelnou plochu Z6 jsou: ochranné pásmo elektrického vedení, ochranné pásmo
vodovodu a kanalizace, ochranné pásmo komunikačního vedení.
Zastavitelná plocha Z7 (Bv-2) je navržena v severní části Dvorečku, kde navazuje na
zastavěné území. Je to jediná rozvojová plocha ve Dvorečku - umožňující umístit cca 4
rodinné domy. Oproti stávající územně plánovací dokumentaci je zastavitelná plocha
redukována na polovinu tak, aby zajistila možnost rozvoje úměrně odpovídající podmínkám
v sídle. Jelikož se jedná o přechodovou lokalitu mezi sídlem a plužinou, bylo přistoupeno
k prostorové regulaci, kdy výměra stavebního pozemku nesmí být menší než 1000 m2, a
k výškové regulaci, kdy na pozemky lze umístit pouze nízkopodlažní stavby (možnost
výstavby jednoho nadzemního podlaží, popř. obytného podkroví). Tato regulace má za cíl
zajistit harmoničtější přechod urbanizovaného území do otevřené krajiny, ve zdvíhajícím se
georeliéfu. Zastavitelná plocha se rozkládá na nejlepších bonitních půdách – II. třída
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ochrany ZPF (jihozápadní část plochy - III. třída ochrany ZPF), je to však jediný možný
rozvojový směr ve Dvorečku. Navíc byla plocha přebrána ze současně platné územně
plánovací dokumentace.
Zastavitelná plocha Z8 (Bv-3) je navržena na severu Oldřiše. Tato plocha je jedinou
rozvojovou lokalitou pro bydlení tohoto sídla a logicky uzavírá výstavbu v severní části
Oldřiše u zemědělského areálu. Podrobnější regulace není pro tuto plochu, z hlediska
stávajícího charakteru zástavby, vyžadována. Hlavní limity využití území jsou: katodová
ochrana plynovodu. Zastavitelná plocha je vymezena na půdách se střední bonitou – III.
třída ochrany ZPF. Plocha byla přebrána ze současně platné územně plánovací
dokumentace a nachází se v zastavěném území.
Zastavitelná plocha Z9 (VP-1) je navržena jako plocha veřejných prostranství, která reaguje
na návrh spojené stezky pro pěší a cyklisty, jenž má zajistit implementaci koridoru dopravní
infrastruktury v místě přechodu do urbanizovaného území. Toto veřejné prostranství má
dále za cíl navázat na stávající plochu občanského vybavení – sportu, kde se v současnosti
nachází fotbalové a víceúčelové hřiště a poskytnout zázemí pro volnočasové aktivity či
odpočinek formou parku nebo dalšího menšího sportoviště. Hlavní limity využití území jsou:
ochranné pásmo elektrického vedení. Zastavitelná plocha je vymezena převážně na půdách
s nejlepší bonitou – I. třída ochrany ZPF (stejně jako celé historické sídlo Blažejova). Plocha
byla přebrána ze současně platné územně plánovací dokumentace, avšak dochází ke
změně využití území z ploch sportu na plochy veřejných prostranství. Nově vzniklá funkce
má však za cíl podporovat stávající sportovní zázemí a využívání této části obce pro
rekreační trávení volného času. Navíc návrhem této plochy dojde k přirozenému napojení
cyklostezky a stezky pro pěší na stávající urbanismus sídla v podobě parku a zeleně. Veřejný
zájem je zde spatřován v rozvoji veřejných prostranství sloužících pro všestranné
sportovně-rekreační a relaxační využívání části obce. V případě, že bude plocha ponechána
ve využití území, které deklaruje původní územní plán (plocha veřejné sportoviště) nebude
možné pozemky bezúplatně převést dle zákona č. 503/2012 Sb., což by pro obec znamenalo
zbytečné vynakládání financí z veřejného rozpočtu na koupi těchto pozemků, které jsou
nezbytné pro vybudování kvalitního veřejného prostoru v blízkosti stávajícího sportoviště.
Zastavitelná plocha Z10 (VP-3) je navržena pro doplnění veřejného prostranství ve východní
části Malého Ratmírova. Tato plocha zkapacitňuje veřejné prostranství při místní
komunikaci a zlepšuje tak dopravní podmínky v území.
Zastavitelná plocha Z11 se skládá z návrhové plochy zeleně soukromé a vyhrazené (Zsv-1),
která je určena pro realizaci zahrad ke stávajícím stavbám rodinných domů nacházející se
v jihovýchodní části Blažejova, a z plochy dopravní infrastruktury – silniční (DIs-1), která má
pomocí místní komunikace zpřístupnit zejména rozvojovou plochu Z14. Na plochách zeleně
soukromé a vyhrazené – Zsv-1 není možné umísťovat stavby pro bydlení, rekreaci, občanské
vybavení, atp., ale pouze stavby doplňkové (nejčastěji ke stavbě hlavní), které slouží pro
samozásobitelství, odpočinek a relaxaci obyvatel (jako např. bazény, pergoly, sklad na
nářadí, skleníky). Hlavní limity využití území jsou: ochranné pásmo železnice. Zastavitelná
plocha je bohužel vymezena na půdách s nejlepší bonitou – I. třída ochrany ZPF (stejně jako
celé historické sídlo Blažejova). Plocha není vhodná pro zemědělské hospodaření (mimo
funkce zahrad), jelikož tato plocha je pozůstatek enklávy zemědělské půdy
v urbanizovaném území z jedné části ohraničena novou výstavbou rodinných domů a
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z druhé strany tělesem úzkorozchodné železniční dráhy. V této části sídla je dále nutné
zajisti nové dopravní propojení rozvojové plochy sportu Z14.
Zastavitelná plocha Z12 je prioritně navržena pro rekreaci. Plocha se skládá z plochy
rekreace individuální (RE-1), kde je umožněna výstavba zejména několika nových staveb pro
rodinnou rekreaci, a z plochy zeleně soukromé a vyhrazené (Zsv-2), která slouží pro realizaci
zahrádek na přechodu sídla a plužiny. Na plochách zeleně soukromé a vyhrazené není
možné umísťovat stavby pro rekreaci, bydlení, občanské vybavení, atp., ale je možné
umisťovat stavby doplňkové (nejčastěji ke stavbě hlavní), které slouží pro odpočinek a
relaxaci obyvatel (jako např. bazény, pergoly, sklad na nářadí, skleníky). Zastavitelná plocha
je vymezena na půdách se střední bonitou – III. třída ochrany ZPF a je přebrána ze současně
platné územně plánovací dokumentace obce.
Zastavitelná plocha Z13 (RHz-1) je vymezena na jižním břehu rybníka Mutina, asi 700 m
východně od Mutyněvsi. Plocha Z13 je navržena pro rekreaci hromadnou – zastavitelnou,
ale na ploše je možná pouze výstavba budovy, zajišťující rekreační zázemí k letnímu
stanovému táboru. Podmínkou výstavby je splnění striktně nízkopodlažního objektu bez
užitného podkroví. Jelikož se jedná o další urbanizaci volné krajiny, byla stanovena
maximální velikost zastavěné plochy pozemku – 150 m2. Hlavní limity využití území jsou:
vzdálenost 50 m od okraje lesa. Zastavitelná plocha je vymezena na půdách s nejlepší
bonitou – I. třída ochrany ZPF. Plocha představuje část enklávy louky (palouk), obklopený
lesním komplexem. Tato plocha je v letních měsících prioritně užívána rekreačně (skautské
stanové tábory) a nedochází tak ke ztížení obhospodařovávání ZPF, neboť trvalý travní
porost nemá charakter intenzivně hospodářsky využívané zemědělské půdy.
Zastavitelná plocha Z14 (OVs-1) je navržena jako plocha občanského vybavení - sportu.
Sportoviště je navrhováno v návaznosti na Sokoltů rybníček, kde má vzniknout klidové
rekreační zázemí pro místní obyvatele. Hlavní limity využití území jsou: ochranné pásmo
železnice. Zastavitelná plocha je bohužel vymezena na půdách s nejlepší bonitou – I. třída
ochrany ZPF (stejně jako celé historické sídlo Blažejova), nicméně se jedná o urbanisticky
velice vhodnou lokalitu – klidové zóny v části obce s rychlým rozvojem bydlení. Plocha je
přejímána ze současně platné územně plánovací dokumentace. Ve vztahu k odůvodnění
plochy Z11 nedojde v této lokalitě ke ztížení obhospodařování zemědělské půdy.
Zastavitelná plocha Z15 (DIp-1) je v územním plánu vymezena jako koridor pro umístění
spojené stezky pro pěší a cyklisty z Blažejova do Hospříze. Šířka koridoru je cca 10 m a
kopíruje silnici III/1347 až k zastavitelné ploše Z5, odkud obchází sídlo Blažejov ze západní
strany a napojuje se u sportovního areálu v západní části sídla Blažejov na komunikaci
III/1347. Hlavní limity využití území jsou: ochranné pásmo silnice III. třídy, ochranné pásmo
vodovodu, ochranné pásmo komunikačního vedení, vzdálenost 50 m od okraje lesa,
ochranné pásmo elektrického vedení, lokální biokoridor. Zastavitelná plocha je vymezena
převážně na půdách se střední bonitou – III. třída ochrany ZPF. Při tvorbě návrhu bylo
vycházeno z několika variant vedení cyklostezky, které však v souhrnu nesplňovaly
požadavky na hospodárné využívání území, nebyly v souladu s hodnotami území a
podstatně narušovaly organizaci ZPF. Proto byla zvolena právě varianta v zastavitelné ploše
Z15, která je ze všech uvažovaných variant nejvýhodnější (varianty byly projednány též
s pořizovatelem). Na základě požadavku orgánu ochrany ZPF a pořizovatele byla po
společném jednání do výrokové části zařazena podmínka postupného využití lokality v tom
smyslu, že nejdříve musí být umístěna stavba pro bydlení v ploše Z5 a teprve poté může být
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realizována stavba spojené stezky pro pěší a cyklostezky z Blažejova do Hospříze. S tímto
kontroverzním požadavkem se však projektant neztotožňuje, neboť plocha Z5 je
v územním plánu navržena pro bydlení, vyhodnocena v kapitole m) tohoto odůvodnění a
připravena pro následnou výstavbu a odejmutí pozemku ze ZPF. Tudíž ochrana organizace
ZPF není v tomto případě účelná.
Zastavitelné plochy Z16 (DIs-2), Z17 (DIs-3) jsou navrženy jako plochy dopravní
infrastruktury – silniční pro výstavbu autobusových zastávek jihovýchodně pod Dvorečkem.
Zastávky mají být umístěny po obou stranách silnice III/1345. Plochy jsou vymezeny pouze
pro umístnění autobusových zastávek a zařízení, která s provozováním zastávek souvisejí.
Obě tyto zastavitelné plochy jsou vymezeny na půdách s lepší bonitou – II. třída ochrany
ZPF - avšak vzhledem k velikosti záboru, charakteru záměru a veřejného zájmu na budování
dopravní infrastruktury, by případné odejmutí ze ZPF nemělo být problematické.
Zastavitelná plocha Z18 (DIs-4) je navržena jako plocha dopravní infrastruktury – silniční pro
výstavbu autobusové zastávky jižně od Oldřiše. Zastávka má být umístěna jižně od silnice
III/1345. Plocha je vymezena pouze pro umístění autobusové zastávky a zařízení, která
s provozováním zastávky souvisejí. Zastavitelná plocha je vymezena na půdách s nejnižší
bonitou – V. třída ochrany ZPF.
Zastavitelná plocha Z19 (TI-1) je navržena jako plocha technické infrastruktury jižně od
Oldřiše u komunikace III/1345. Plocha je prioritně vymezena pro umístění čistírny odpadních
vod pro obec Oldřiš. Umístění plochy bylo zvoleno tak, aby bylo možné splaškové vody
odvádět pouze gravitačně, neboť je plocha Z19 navržena v nejnižší části sídla. Toto
umístnění má více výhod např. blízkost recipientu, blízkost obce, ekonomičnost
navrhovaného řešení, atp. Hlavní limity využití území jsou: ochranné pásmo silnice III. třídy,
ochranné pásmo elektrického vedení, nemovitá kulturní památka, ochranné pásmo
komunikačního vedení, regionální biocentrum. Zastavitelná plocha je vymezena na půdách
s nejnižší bonitou – V. třída ochrany ZPF.
Zastavitelná plocha Z20 (TI-2) je navržena jako plocha technické infrastruktury východně od
Mutyněvsi u komunikace III/1345. Plocha je prioritně vymezena pro umístění čistírny
odpadních vod pro obec Mutyněves. Umístění plochy bylo zvoleno tak, aby bylo možné
splaškové vody odvádět pouze gravitačně, neboť je plocha Z20 navržena v nejnižší části
sídla. Toto umístnění má více výhod např. blízkost recipientu, blízkost obce, ekonomičnost
navrhovaného řešení, atp. Hlavní limity využití území jsou: ochranné pásmo silnice III. třídy,
ochranné pásmo vodovodu, ochranné pásmo komunikačního vedení, vzdálenost 50 m od
okraje lesa, urbanistická hodnota. Zastavitelná plocha je vymezena na půdách s nejnižší
bonitou – V. třída ochrany ZPF.
Zastavitelná plocha Z21 (RO-1) je vymezena cca 400 m severně od Malého Ratmírova.
Plocha je vymezena pouze pro umístění rozhledny a dalších staveb a zařízení, které
s rozhlednou provozně souvisejí. Hlavní limity využití území jsou: vzdálenost 50 m od okraje
lesa. Zastavitelná plocha je vymezena na půdách s nejnižší bonitou – V. třída ochrany ZPF.
Zastavitelná plocha Z22 byla vyjmuta ze zastavitelných ploch, jelikož nenaplňuje dikci § 2
odst. 1 písm. j) stavebního zákona. Plocha ZEs-1 je odůvodněna v kapitole odůvodnění
uspořádání krajiny.
Zastavitelná plocha Z23 (REi-2) je vymezena na severu Malého Ratmírova na podkladě
původního územního plánu obce – tedy v plochách rekreace individuální. Na pozemku
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p. č. 62/3 byla územním rozhodnutím ze dne 19. 06. 2014 s č.j.: VÚP/31504/14/Šp povolena
výstavba rekreačního domku. Obdobně i na pozemku p. č. 62/4 územním rozhodnutím ze
dne 19. 06. 2014 s č.j.: VÚP/31489/14/Šp. Stavby chat však ještě nebyly realizovány, a proto
byla navržena nová zastavitelná plocha Z23, která výstavbu chat na zmiňovaných
pozemcích umožňuje. Z koncepčního hlediska bylo do návrhu nutné zahrnout i pozemek p.
č. 76/12 a část p. č. 76/3 jako plochy rekreace individuální. Hlavní limity využití území jsou:
vedení vysokého napětí a jeho ochranné pásmo a vzdálenost 50 m od okraje lesa.
Zastavitelná plocha je vymezena na půdách s průměrnou bonitou – III. třída ochrany ZPF.
Zastavitelná plocha Z24 (RHz-2) je vymezena na severu Malého Ratmírova pro další rozvoj
stávajícího rekreačního areálu. Plocha je navržena jako plocha rekreace hromadné
zastavitelné a záměrem je umožnit vybudování kulturního a sportovního sezónního zázemí
(divadelní podium, hřiště, atp.). Zastavitelná plocha je vymezena na půdách s průměrnou
bonitou – III. třída ochrany ZPF.
Plochy přestavby
Plochy přestavby tvoří plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově a
opětovnému využití znehodnoceného území, případně ke změně funkce, která už
v současnosti nevyhovuje. Obdobně jako u zastavitelných ploch jsou plochy přestavby
zapracována do přehledné tabulky v kapitole c) 3. výrokové části (výklad viz výše
v podkapitole zastavitelné plochy).
Plocha přestavby P1 byla vymezena na západě Malého Ratmírova. Tato plocha obsahuje
plochy rekreace hromadné zastavitelné - RHz a plochu veřejného prostranství – VP-2. Celý
tento komplex, který představuje rozsáhlý rekreační areál na levém břehu Rarmírovského
rybníka, má za cíl ozdravit stávající zástavbu hromadné rekreace a proto byla plocha
podmíněna zpracováním územní studie, která navrhne podrobnější podmínky pro
využívání území. Pro další chod rekreačního areálu a s přihlídnutím k nabídce kvalitních
rekreačních služeb, jenž musí pokrýt požadavky na rekreaci současné doby, je
nevyhnutelná rekonstrukce celého rekreačního zařízení. Je v zájmu vedení obce a
obyvatel správního území obce Blažejov, aby byla lokalita vyřešena komplexně a předešlo
se nahodilým jednorázovým změnám staveb, které nikdy nemohou vést ke kvalitnímu
komplexnímu řešení, jenž je nevyhnutelné - v případě takto velkokapacitního rekreačního
zařízení. Aby byla zachována lepší prostupnost území a vazby z hlavních dopravních uzlů
(silnice III/1343, vlaková stanice), byla v ploše P1 vymezena návrhová plocha veřejného
prostranství VP-2, která zajistí veřejný přístup rekreantů až k vodní hladině.
Plocha přestavby P2 byla vymezena v severní části Oldřiše na stávajícím areálu
zemědělské výroby, který v současnosti není dostatečně využit. V budoucnu se uvažuje o
transformaci tohoto území na bydlení. Oldřiš z hlediska urbanistických hodnot a
charakteru řadové zástavby nemá mnoho možností, kam směřovat další rozvoj a proto je
severní část Oldřiše prakticky jediným možným rozvojovým směrem. Dle principů
územního plánování a z hlediska ochrany zemědělské půdy je vhodnější transformovat
stávající nevyužité území (brownfields) před výstavbou na „zelené louce“. Proto byla
stanovena tato plocha přestavby v hlavním rozvojovém směru pro výstavbu staveb pro
bydlení.
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Vymezení systému sídlení zeleně
Kostra systému sídlení zeleně byla vymezena ve vazbě na plochy veřejných prostranství,
které jsou ve venkovském prostředí správního území obce neodmyslitelně spojeny se
zelní v sídle. Při vymezování kostry systému sídelní zeleně bylo využito vymezených
přírodních hodnot v kapitole b) 2 výrokové části, které jsou jasnými nositeli přírodní složky
urbanismu sídla. Obecně je nutno systém chápat jako komplexně fungující systém, který
je nutné zachovat, kultivovat a propojit s aktivním odpočinkem, rekreací a relaxací
obyvatel. Častokrát se jedná o zeleň, která je součástí i soukromých zahrad a veřejně
nepřístupných pozemků, která však tvoří důležitou součást systému sídlení zeleně.
Vzrostlé stromy zde dotvářejí venkovský prostor a dodávají sídlu charakteristický krajinný
ráz, který zasazuje sídlo měkce do okolní otevřené krajiny. Neodůvodněné kácení
vzrostlých dřevin, tak může narušit celé panorama obce a setřít pozitivní znaky krajinného
rázu. Důležité je zkvalitňovat zeleň přírodního charakteru a na veřejných prostranstvích,
podporovat pozvolné měkké přechody směrem do nezastavěného území a otevřené
krajiny zejména pomocí dřevinného a keřového patra. Zeleň ochranná a izolační se uplatní
při zmírnění negativních vlivů, zejména u výrobních a zemědělských areálů. Při údržbě a
obnově zeleně je nutné upřednostňovat především původní druhy rostlin odpovídající
přírodním podmínkám. Zeleň doplňovat hlavně podél pozemních komunikací, drobných
vodních toků a v zastavitelných plochách. Pojetí zeleně je závislé na způsobu využití
konkrétní plochy, avšak základním rysem je výše uvedené upřednostnění původních
druhů odpovídajících přírodním podmínkám. Důležité bude prosadit ozelenění směrem do
volné krajiny, což by mělo umožnit postupný přechod sídlo - krajina a omezit nepříznivé
vlivy „otevřeného prostranství“ (např. zmírnění povětrnostních podmínek). Nežádoucí je,
aby např. na oplocenou zahradu přímo navazovalo pole určené k intenzivní zemědělské
činnosti. Vhodným přechodem mezi sídlem a krajinou je např. několikametrový pruh
trvalého travního porostu či sadu bez oplocení navazující na obytné a hospodářské
budovy anebo výsadba keřových porostů (humna). Neméně významná je i doprovodná
zeleň místních rybníků a lesní porosty těsně navazující na zastavěné území, které tvoří
postupný přechod do volné krajiny.
Blažejov má centrum sídelní zeleně bezesporu u kostela sv. Alžběty, jenž dominuje
centrálnímu veřejnému prostoru. Dalším důležitým prvkem zeleně jsou duby rostoucí
v západní části sídla při silnici III/1343 směrem na Jindřichův Hradec. Jinak je vzrostlá zeleň
v sídle uplatňována spíše v soukromých zahradách a neveřejně přístupných pozemcích.
Jelikož po severní straně sídla protéká Hamerský potok, na který jsou vázány rozlehlé
lesní komplexy, je sídlo na své severní straně dobře začleněno do krajiny, což podtrhává i
dramaticky se zdvíhající reliéf příkrých svahů Hamerského potoka směrem k Vítkovu
hrádku. Hůře je již na tom jižní část Blažejova, kdy nová výstavba téměř nepamatuje na
veřejné prostory, které by mohly být osázeny veřejnou zelení. Důraz v této části sídla by
měl být kladen na ozelenění břehových partií znovuobnoveného rybníka Tříhrázný, jenž
by zlepšilo mikroklima nově vniklé suburbii. Další důležitou zelení v sídle je izolační zeleň u
zemědělského areálu, jenž snižuje negativní důsledky zemědělské výroby a chovu
hospodářských zvířat. Tento pás liniové zeleně je nutné zachovat a podporovat jeho
kultivaci. Dále je výhodné doplnit rostlinné druhy v pásu izolační zeleně takovými
odolnými jedinci, které zajistí správné fungování izolační zeleně (protihluková,
protiprašná, estetická funkce).
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Dvoreček má podstatnou část kostry systému sídlení zeleně vymezenou na soukromých
pozemcích. Východní a jižní část sídla je ovlivňována břehovými porosty Hamerského
potoka. Důležitou funkci má izolační pás zeleně pohledově oddělující sídlo Dvoreček od
silnice III/1345, jenž tlumí negativní vlivy hluku a vibrací z dopravy po silnici III. třídy. Tento
pás zeleně je nutné, stejně jako v případě izolační zeleně v Blažejově, zachovat,
podporovat a kultivovat. Estetickou funkci je nutné spatřovat a ochraňovat u zeleně
rostoucí poblíž staveb drobné sakrální architektury.
Oldřiš má základ vzrostlé zeleně opět zejména v soukromých zahradách a neveřejně
přístupných pozemcích. Vzrostlé stromy se však uplatňují i v centrálním veřejném
prostoru a při březích místních rybníčků. Jako pozůstatek historické plužiny se do vesnice
z okolních polí sbíhají relikty mezí s dřevinnými a keřovými porosty. Tento krajinný
fenomén je nutné zejména na úpatí se zastavěným územím ochránit, neboť právě tyto
meze v Oldřiši zajišťují měkký přechod sídla do otevřené krajiny. Dále je nutné ochránit
zejména dubovou alej na severu Oldřiše, která vede podél cesty z Oldřiše do Matějovce.
Mutyněves má v návesním prostoru několik vzrostlých stromů, vhodně doplňující stavbu
kapličky a dotvářející prostor u malého návesního rybníčku, avšak kostru systému sídelní
zeleně opět spatřujme v prostorách soukromých pozemků. Z dalších prvků lze klasifikovat
ještě dubovou alej vybíhající severně od návesního prostoru podél cesty vedoucí směrem
na Bednárec.
Malý Ratmírov je vlastně zasazen do lesního komplexu, takže sídlo doslova tvoří prorostlý
organismus lesa a urbanizovaného území. To je pro letní rekreační zázemí velice důležité,
neboť porostní stěny lesního komplexu a vzrostlá zeleň v sídle zajišťuje příjemné stinné
mikroklima potřebné pro klidnou a pohodovou rekreaci obyvatel. Zeleně v sídle je tedy
dost, ale i přes to musí být důraz kladen na zachování zeleně ve veřejných prostorech
v centrální části sídla kolem rybníku Ratmírovský a zachování dubové aleje v západní části
sídla při výusti Hamerského potoka z rybníku Ratmírovský.
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j) 5. odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
Koncepce silniční dopravní infrastruktury je v současné době stabilizovaná. Správní území
obce je velice dobře napojeno na dopravní silniční systém v jihočeském kraji. Pomocí silnic
III. tříd, tedy silnice III/1343 a III/1347 je centrální správní obec Blažejov napojena na silnici
II/164 Jindřichův Hradec – Kunžak, která zajišťuje velice rychlé dopravní spojení Blažejova
s městem Jindřichův Hradec. Silnice III/1343 z Blažejova dále prochází částí obce Malý
Ratmírov dále směrem na Strmilov, kde se napojuje na silnici I/23 Jindřichův Hradec –
Jarošov nad Nežárkou – Telč – Třebíč. Severovýchodně od Blažejova se ze silnice III/1343
odděluje silnice III/1345, která napojuje sídlo Dvoreček, Oldřiš a Mutyněves, a ústí také na
silnic I/23. Tyto silnice zajišťují vzájemné napojení sídel, napojení na sousední správní
území a sousední sídla a jsou zahrnuty do ploch dopravní infrastruktury. Kostra silniční
dopravy je doplněna místními a účelovými komunikacemi, které mohou, ale nemusí být
zahrnuty do ploch dopravní infrastruktury. V územním plánu jsou stávající komunikace
respektovány a jsou podpořeny směrové a šířkové úpravy pozemních komunikací a to i
v rámci ploch s jiným způsobem využití, než jsou plochy dopravní infrastruktury.
V ostatních plochách s rozdílným způsobem využití je vhodné umožnit realizaci nových
komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami včetně možnosti
doplnění komunikacemi pro pěší a cyklisty. Zastavitelné plochy je možno připojit ze
stávajících komunikací. Doprava v klidu (zejména garáže, odstavná a parkovací stání) pro
požadovaný způsob využití a s ním bezprostředně související doporučujeme řešit jako
součást stavby, popř. umístit na pozemku stavby. Řešení dopravní infrastruktury vychází z
požadavku na ochranu stávajících cest umožňujících bezpečný průchod krajinou včetně
propojení jednotlivých sídel. Dopravní infrastruktura využívá v převážné míře stávající
komunikace a umožňuje jejich zkvalitňování. Navržená koncepce umožňuje také napojení
ploch výroby a skladování. Avšak při povolování jednotlivých činnosti zejména v plochách
výroby a skladování je nutno zohlednit omezenější možnosti dopravního napojení ploch
výroby a skladování. V případě, že by do těchto ploch bylo umístěno takové využití, které
by zvyšovalo intenzitu dopravy a z ní plynoucí negativní vlivy nad přípustnou míru, je
nutno toto využití podmínit vyřešením dopravního napojení zejména mimo plochy, kde
hlavním využitím je bydlení.
Železniční doprava je ve správním území obce zajišťována úzkorozchodnou regionální
železniční dráhou č. 229 Jindřichův Hradec – Nová Bystřice, která kromě rekreačního
využití, pokrývá také funkci jednoho z druhů místní dopravy. Železnice do správního
území vstupuje z jihozápadu od sídla Jindřiš, napojuje centrální správní obec Blažejov
(vlaková stanice na západě Blažejova), pokračuje velkým obloukem kolem katastru Malý
Ratmírov (vlaková stanice na západě Malého Ratmírova), a správní území opouští
v jihovýchodní části správního území obce Blažejov, kde pokračuje dále na sídlo Lomy. Na
železniční trati, procházející správním území obce Blažejov, je umístěna jedna vlaková
stanice na západě sídla Blažejov a jedna vlaková zastávka v západní části Malého
Ratmírova. Úzkorozchodná regionální železniční dráha je v územním plánu vymezena též
jako hodnota, kterou je důležité chránit nejen z hlediska dopravního, ale také z hlediska
kulturní a civilizační hodnoty s velkým rekreačním potenciálem. Územní plán tuto
železniční dráhu a pozemky s ní spojené stabilizuje jako plochu dopravní infrastruktury –
železniční.
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Vodní ani letecká doprava se ve správním území obce neuplatňuje.
Z hlediska pěší dopravy je správním územím vedeno několik turistických stezek a
turistických tras. Nejdůležitější páteřní turistická stezka celé oblasti je po červené
turistické značce z Jindřichova Hradce přes Jindřiš do Malého Ratmírova a pak dál na
Kunžak podél Hamerského potoka. Po této trase je také vymezena naučná stezka
Jindrova, která začíná v Jindřichově Hradci a končí u výpusti Ratmírovského rybníku. Tato
trasa je následně vymezena jako hodnota, která zasluhuje ochranu z hlediska přírodních
zajímavostí na trase a dokládá kulturní význam místní krajiny. V neposlední řadě pak
zajišťuje pěší dopravní napojení na město Jindřichův Hradec. Dále je k této trase připojena
zelená turistická trasa, která se odpojuje u Hamerského potoka a pokračuje do centra
Blažejova a také z Malého Ratmírova dále přes Mutyněves směrem na Novou Olešnou.
Poslední významnou turistickou trasou je žlutá značka vedoucí z Blažejova do Hospříze,
v jejíž trase je souběžně plánovaná výstavba společné stezky pro pěší a cyklisty, která
pokryje základní potřebu propojení těchto dvou sídel. Základní kostra pěšího dopravního
propojení je znázorněna ve schématu urbanistické koncepce, kdy je kladen důraz na
zachování těchto pěších propojení, které nesmí být přehrazovány a zaplocovány.
Správním územím obce prochází jediná vymezená cyklotrasa č. 1113 Greenway
pojmenovaná jako Greenway řemesel a vyznání. Tato trasa začíná v centru Jindřichova
Hradce a vede přes Blažejov dále na Malý Ratmírov až do Telče. Tuto trasu územní plán
nikterak nezpochybňuje.
Přes správní území obce Blažejov vede hlavní hipostezka, která je proznačena kolem
Hamerského potoka. Tato hipostezka vede z Plavska až do Zahrádek. Jelikož je území
poměrně hojně hipoturisticky využíváno a zejména v Oldřiši, Dvorečku a Mutyněvsi jsou
vyhlášení chovatelé koní je tato hipostezka žádnou trasou milovníků rekreačního ježdění
na koních a územní plán tuto trasu nikterak nezpochybňuje.
Technická infrastruktura
Obec Blažejov je členem svazku obcí Blažejov a Hospříz, jehož účelem je zajištění
zásobování pitné vody obou obcí. Obec Blažejov je napojena na skupinový vodovod
Jindřichův Hradec, kdy zásobovací vodovodní řad začíná ve vodoměrné šachtě před
Jindřiší, pokračuje do Blažejova a končí ve vodojemu v Hospřízi. V místní části Oldřiš a
Mutyněves jsou vybudovány družstevní vodovody, které měly prioritně pokrývat potřebu
zemědělských areálů v sídle. Zásobování těchto vodovodů je ze studní zbudovaných ve 2.
pol. 20. století. Vody jsou čerpadlem čerpány do úpravny vody a pak dále k odběratelům.
Výsledky rozborů upravené vody jsou uspokojivé. V obci Mutyněves je na tento vodovod
napojeno cca 35 obyvatel. V Oldřiši asi 45 obyvatel. Bližší technické podrobnosti o těchto
starších vodovodech nejsou známy. Dvoreček a Malý Ratmírov nemají vybudovaný
vodovod pro veřejnou potřebu a obyvatelé jsou zásobování jen z domovních studní.
V budoucnu je možné realizovat napojení ostatních sídel na skupinový vodovod
Jindřichův Hradec, nicméně z Blažejova do Mutyněvsi by vodovodní řad měřil cca 4 km.
Toto řešení je v dohledné době kvůli finanční náročnosti nereálné a zatím se o postupné
výstavbě dalších vodovodních řadů neuvažuje. V současnosti je tedy systém zásobování
vodou stabilní a nepředpokládají se zásadní změny v koncepci.
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Systém odkanalizování odpadních vod je v obci Blažejov řešen oddílnou splaškovou
kanalizací, která byla vybudována mezi roky 2006 - 2007. Jednotlivé stoky odvádějí
odpadní vody do mechanicko-biologické čistírny odpadních vod, která je navržena na 550
ekvivalentních obyvatel. V současnosti je na ČOV napojeno 235 obyvatel, takže ČOV
pokrývá potřebu i do budoucna, kdy dojde k naplňování zastavitelných ploch stavbami,
které budou vyžadovat vyřešení odvádění odpadních vod. Celková délka kanalizace je
2800 m. Historická vodovodní síť v Blažejově je používána na odvádění dešťových vod.
Z ČOV vychází krátká stoka, které cca po 70 metrech končí vyústěním do recipientu –
Hamerského potoka. Všechny stavby, které musejí mít vyřešeno nakládání s odpadními
vodami (stavby pro bydlení, stavby občanské vybavenosti, atp.), budou napojeny na
kanalizaci zakončenou centrální ČOV v Blažejově, pokud je to technicky možné. Ostatní
místní části nejsou napojeny na centrální čistírnu odpadních vod a odpadní vody jsou
zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV. Dešťové vody jsou
odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místních recipientů (zejm.
Hamerského potoka). V místních částech Oldřiš a Mutyněves je navrhována plocha
technické infrastruktury, která by měla umožnit vybudování kompletní splaškové
kanalizace. S ohledem na velikost obcí (zejména Mutyněvsi) zatím není investičně a
provozně výhodné ČOV budovat, avšak pokud by se přesto k realizaci přistoupilo, jsou
návrhy této technické infrastruktury vymezeny dle vzoru původního územního plánu
obce. Vzhledem ke značně nepříznivé morfologii terénu obou obcí, byly zastavitelné
plochy pro vybudování technické infrastruktury umístěny do terénní deprese, kdy by
mohlo být odvádění odpadních vod řešeno gravitačně. Samotné realizaci systému
odkanalizování Oldřiše a Mutyněvsi by však měla předcházet důkladná studie
odkanalizování. Místní část Dvoreček a Malý Ratmírov nemá, vzhledem k počtu trvale
žijících obyvatel v sídle, potenciál pro budování centrální ČOV. Systém odkanalizování zde
bude i nadále řešen individuálně, stejně jako v solitérních lokalitách, které nemohou být
napojeny na kanalizaci zakončenou centrální ČOV. Dešťové vody je nutno v maximální
možné míře zasakovat a zadržovat v retenčních nádržích, aby byl zpomalen odtok vody
z urbanizované krajiny.
Severní částí správního území obce (mezi místní části Oldřiš a Mutyněves) prochází
vysokotlaký plynovod od obce Matějovec směrem na Střížovice a Strmilov. Samotné
správní území obce však není plynofikováno. S plynofikací se kvůli velkému kolísání cen
zemního plynu a neekonomičnosti stavebního záměru připojení na regulační stanici
nepočítá. Možnost plynofikace jednotlivých sídel územní plán nevylučuje. Největší
předpoklad pro napojení na plynovodní řad má samotné sídlo Blažejov, které by bylo
možné napojit z Hospříze a Oldřiš, kterou by bylo možné napojit z nové regulační stanice.
Stávající vedení vysokého napětí 22 kV je vedeno venkovním rozvodem od Hospříze přes
Blažejov, Dvoreček, Oldřiš, zakončené v Mutyněvsi. Kdy mezi Mutyněvsí a Oldřiší vedení
rozbočuje dále směrem na sídlo Matějovec. Od Blažejova je rozvod vysokého napětí
rozbočen směrem na Malý Ratmírov, který dále pokračuje východním směrem na
Střížovice. Koncepce zásobování elektrickou energií respektuje současný stav a
nepředpokládá žádné zásadní změny. Je vyhovující i pro případný nárůst spotřeby, např.
v důsledku výstavby a konkrétní spotřeby v zastavitelných plochách. Jelikož nelze v tuto
chvíli předpokládat konkrétní požadavky na spotřebu elektrické energie, je možno
v případě potřeby umístit novou trafostanici včetně vedení odbočky vysokého napětí
v příslušných plochách, např. v plochách bydlení, výroby a skladování, technické
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infrastruktury, atp. Projektant přistoupil k této možnosti „libovolného umísťování“
veřejné technické infrastruktury (zejména elektrického vedení) v plochách s rozdílným
způsobem využití – bez vymezení samostatných monofunkčních ploch a koridorů pro
umísťování této veřejné technické infrastruktury - neboť dle energetického zákona č.
458/2000 Sb. a za použití zákona o vyvlastňování č. 184/2006 Sb. mají zřizovatelé
technické infrastruktury dostatečné nástroje pro zajištění území pro požadovaný stavební
záměr. V opačném případě – kdy projektant vymezí monofunkční plochu nebo koridor pro
záměr vybudování veřejně technické infrastruktury s možností vyvlastnění (uložení
věcného břemene) – hrozí nebezpečí, že tato nebudou moci být v budoucnu pro stavební
záměr respektována (např. z důvodu existence kvalitnějšího a ekonomičtějšího řešení), a
musela by se zdlouhavě pořizovat změna územního plánu, které by musela být
pravděpodobně hrazena z obecního rozpočtu.
Koncepce elektronického komunikačního systému je stabilní a nevyžaduje posílení
z hlediska koncepce územního plánu. Přes správní území obce prochází trasa dálkového
optického kabelu. Jedná se o radioreléový směrový spoj ze směru od Jarošova nad
Nežárkou do Blažejova a dál ke koncové radiostanici severně od Senotína. Na hranici
katastrálního území Blažejov a Hospříz stojí v nadmořské výšce 565 m radiokomunikační
věž Blažejov – Hospříz složena z příhradové konstrukce 35 m vysoké. Věž historicky
sloužila k pokrytí signálu analogového televizního vysílání, po jeho skončení došlo
k demontování staré technologie. Všeobecně tyto věže v dnešní době slouží pro pokrytí
mobilních operátorů, lokálních providerů ISP technologií a ostatní radiové technologie.
Na této věži však v současnosti není umístěno žádné zařízení radiové technologie.
Stávající rozvody místní komunikační sítě jsou vedeny metalickými kabely v zemi od obce
Hospříz. Pokrývají Blažejov, Dvoreček, Oldřiš i Mutyněves. Do Malého Ratmírova vede
samonosný metalický venkovní kabel z Blažejova.
Koncepce nakládání s odpady vychází ze současného stavu a nepředpokládá žádné
zásadní změny. Svoz pevného domovního komunálního odpadu je zajišťován svozem
mimo řešené území. Sklo, plasty, elektronický odpad, nebezpečné složky komunálního
odpadu se třídí a ukládají do kontejnerů, jejichž odstranění zajišťuje obec. Sběrná místa
pro komunální odpad jsou v rekreačních oblastech v okolí Ratmírovského rybníku a
rybníku Mutina řešeny kontejnery. Umístění sběrného dvora je umožněno v rámci ploch
s jiným způsobem využití, např. technické infrastruktury, výroby a skladování, atp. V
řešeném území nejsou vymezeny další plochy pro nakládání s odpady jako např. spalovny,
skládky či jiná obdobná zneškodňovací zařízení ani není možné umísťovat ve správním
území obce tyto stavby a zařízení. Shromažďovací místa pro tříděný komunální odpad
jsou přípustná v plochách s rozdílným způsobem využití.
Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola f) výrokové části)
umožňují rekonstrukci, dostavbu nebo novou výstavbu technické a dopravní
infrastruktury, která souvisí s obsluhou obce, avšak za předpokladu, že stavební záměry
pro veřejnou technickou infrastrukturu nepřekračují místní charakter – tedy nenaplňují
atributy nadmístnosti uvedených v ZÚR. Pro takové záměry je nutné vymezit samostatně
monofunkční plochy či koridory, jenž umožní realizaci požadované veřejné technické a
dopravní infrastruktury.
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Občanské vybavení
Z pohledu uspořádání území a fungování jednotlivých složek obce je nutné si uvědomit, že
občanská vybavenost se dělí na dvě kategorie. První je definována v § 2 odst. (1) písm. k)
bodu 3. stavebního zákona, jako občanské vybavení veřejné infrastruktury. Do
občanského vybavení charakteru veřejná infrastruktura patří stavby, zařízení a pozemky
sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby,
kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Druhá kategorie je občanské vybavení
charakteru komerční, kdy do této skupiny patří služby nevýrobního charakteru
(kadeřnictví, půjčovny, čistírny, fitnescentrum, atp.), služby a drobná nerušící řemeslná
výroba (zahradnictví, kovářství, sklenářství, atp.) pohostinství a ubytovací zařízení
(penziony, restaurace, hotely, atp.) maloobchodní prodej (knihkupectví, potraviny,
zlatnictví, atp.). Koncepce občanského vybavení je v územním plánu pojímána v rovině
veřejné technické infrastruktury. Ostatní občanská vybavenost nemusí být zahrnuta do
ploch občanského vybavení, ale lze jí umisťovat v souladu s přípustným a podmíněně
přípustným využitím ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola f) výrokové části).
V obci Blažejov je veřejná občanská vybavenost zastoupena obecním úřadem, poštou,
kostelem, hřbitovem, obecní knihovnou a sportovištěm. V ostatních obcích je veřejné
vybavení pouze v podobě dětských hřišť, sportovišť a obecních kluboven a obyvatelé obcí
dojíždějí za základní občanskou vybaveností do Blažejova, popř. do okolních obcí. Pro
významnou veřejnou občanskou vybavenost byly v územním plánu vymezeny
monofunkční plochy stavu občanského vybavení. To má zdůraznit neměnnost funkčního
využití orientujícího se převážně na veřejnou infrastrukturu. Jedná se o plochy, na kterých
zásadně převažuje občanské vybavení patřící do veřejné infrastruktury. Návrhové plochy
(zastavitelné plochy) občanského vybavení nebyly vymezovány vzhledem k podmínkám
území. Stejně tak je přistoupeno ke sportovištím, u nichž je však zařazení do veřejné
infrastruktury nutno posuzovat individuálně.
Prioritou ochrany obyvatelstva, která je nedílnou součástí občanského vybavení
veřejného charakteru, je vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a
obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území s cílem
minimalizovat rozsah případných škod. Jedná se o:
 ochranu území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní;
 zóny havarijního plánování;
 ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události;
 evakuace obyvatelstva a jeho ubytování;
 skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci;
 vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelné
plochy;
 záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace;
 ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území;
 nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií;
 zajištění varování a vyrozumění o vzniklém ohrožení.
Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování se uplatňují jako požadavky civilní
ochrany vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů, které jsou podporovány
obecním zřízením. Veškeré stavební záměry, týkající se ochrany obyvatelstva je možné
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realizovat v rámci ploch s rozdílným způsobem využití, v souladu s podmínkami využití
území přípustného popř. podmíněně přípustného využití území.
Základním doporučením pro občanskou vybavenost v obci (ať už veřejného nebo
komerčního charakteru) je podpořit zachování stávajících využití občanského vybavení s
možností dalšího rozvoje v rámci ploch s jiným způsobem využití. Důležité je snažit se o
zajištění základních služeb v obci a maloobchodní prodej a pohostinství, které přispěje ke
zvýšení zaměstnanosti a samostatnosti správního území obce. Nelze zapomínat na
podporu rozvoje ploch pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, pro sport a rekreaci, a tím
zajistit dostatečný prostor pro společenské vyžití obyvatel. Tím budou vytvořeny
předpoklady pro možnosti rozvoje tělovýchovy a sportu, rekreace a cestovního ruchu a to
nejen v případných monofunkčních plochách občanského vybavení, ale také v rámci
přípustného, popř. podmíněně přípustného využití v rámci regulativů ploch s jiným
způsobem využití. Jak je již výše uvedeno, mohou být ostatní možnosti občanské
vybavenosti součástí ploch s jiným způsobem využití a jejich existence je ošetřena
v podmínkách využití konkrétní plochy. Proto může často docházet k prolínání s jiným
využitím v území např. v plochách bydlení, kde by měly být nerušící služby a řemesla
vítanou změnou v území.
Veřejná prostranství
Koncepce veřejných prostranství je úzce spjata se systémem sídelní zeleně a
vymezenými urbanistickými hodnotami. Dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích jsou
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru. Významná veřejná prostranství (zejména náměstí a návsi) jsou
v územním plánu vymezena jako plochy veřejných prostranství. Ostatní veřejná
prostranství jsou součástí ploch s jiným způsobem využitím, např. ploch dopravní
infrastruktury, ploch bydlení, ploch smíšených obytných, atp.
Obdobně jako v systému sídelní zeleně tvoří kostru veřejných prostranství
nejvýznamnější prostory správního území Blažejova. Vždy se jedná o návesní prostory
jednotlivých sídel a ostatní prostory charakteristické svou veřejnou přístupností. Dále pak
jsou to veřejné prostory, které sice nejsou vymezeny monofunkční plochou s využitím
území veřejná prostranství, ale jde o veřejné prostory situované ke sportovištím,
železničním zastávkám, rybníčkům, atp., prostě taková veřejná prostranství, která jsou
součástí dalších ploch s rozdílným způsobem využití. Doplnění systému veřejných
prostranství se navrhuje u fotbalového a víceúčelového hřiště v jižní části Blažejova, která
byla v původním územním plánu vymezena jako plocha sportoviště. Jelikož obec Blažejov
nevyžaduje další rozvoj sportovních aktivit v území, byla tato plocha vymezena jako
veřejné prostranství, které naváže na stávající sportoviště a vhodně doplní jihozápadní
část sídla, odkud bude v budoucnu realizováno pěší a cyklistické propojení na nedalekou
obec Hospříz. Druhá navrhovaná plocha veřejných prostranství je situována do
nezastavěné části rekreačního areálu na západním břehu Ratmírovského rybníka. Plocha
byla vymezena pro to, aby při případné přestavbě areálu (přestavbová plocha P1) byl
zachován neoplotitelný a nezastavitelný (stavbami pro rekreaci) veřejný prostor se zelení,
který zajistí trvalý přístup obyvatel k vodní ploše a propojí areál sloužící pro letní
hromadnou rekreaci se železniční stanicí Malý Ratmírov a silnicí III. třídy, která je v letní
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sezóně hlavním uzlovým dopravním bodem v území. Rekreanti by se tak do nejdůležitější
části rekreační oblasti dostávali pohodlně a bezpečně po obvodu železniční trati a došlo
by k úbytku osob pohybujících se po silnici III/1343, a tím ke zlepšení dopravní situace
v území.
Nová veřejná prostranství lze také umisťovat v ostatních plochách s jiným způsobem
využití zejména zastavitelných plochách pro bydlení, kdy význam bude odpovídat velikosti
a potřebám konkrétní plochy. Stejně jako u systému sídelní zeleně je nutno zachovat a
zkvalitňovat hlavní prvky systému a vhodně je propojit s aktivním odpočinkem obyvatel.
Při uplatňování zeleně zejména na veřejných prostranstvích je výhodné upřednostňovat
především původní druhy rostlin odpovídající přírodním podmínkám.

j) 6. odůvodnění upořádání krajiny
Koncepce uspořádání krajiny a krajinný ráz
Pahorkatinný georeliéf v okolí Blažejova je dotvářen několika základními krajinnými
složkami, jenž jsou pro toto území charakteristické a je jím věnována zvýšená ochrana:
Nejpodstatnější z nich je údolí Hamerského potoka, které se hluboko zařezává do terénu
místní kulturní krajiny. Břehy jsou strmé a porostlé smíšenými lesem na suťovém
podkladu s převahou smrku a jedle. Široké meandry Hamerského potoka se prudce
zdvíhají až do nadmořských výšek okolo 520 m n. m. Údolí Hamerského potoka je skvělou
ukázkou člověkem málo přetvořeného bystřinného vodního toku přírodního i kulturního
významu, který je zároveň vymezen jako biokoridor místního systému ekologické stability.
V územním plánu je proto nutné tento krajinný fenomén respektovat a tudíž jsou plochy
s rozdílným způsobem využití v okolí Hamerského potoka voleny s pečlivostí, aby
nedocházelo k narušení významné krajinné funkce celého Hamerského údolí. Podél
Hamerského potoka vede stará dopravní cesta, která je v současné době využívána
výhradně k turismu. Proto je po pravém břehu Hamerského potoka vybudována Jindrova
naučná stezka, jejích funkčnost je územním plánem potvrzena a stabilizována i jako
kulturní a historická hodnota, která nesmí být narušena nevhodnými stavebními záměry.
Dalším fenoménem místní krajiny je Ratmírovský rybník, jenž byl v průběhu 2. pol. 20.
století přetvořen na centrum rekreace. I přes intenzivní rekreační sezónní využívání
břehových partií je stále zachován přírodní charakter rybníku, který je do budoucna nutné
uhájit, a proto se projektant územního plánu přiklonil k přísnější regulaci současného
rekreačního využití, a byly jasně stanoveny plochy rekreace hromadné a individuální,
v jejichž podmínkách využití figuruje i intenzita zastavění exponovaných pozemků.
Podobný charakter má rybník Mutina, nacházející se severovýchodně od sídla Mutyněvsi,
ten však není tak intenzivně sezóně rekreačně zatěžován a jeho
Jižně od Oldřiše se rozkládá rozhlehlé biocentrum, které je charakteristické členitými
ekotony v přírodě blízkém ekosystému lesních a lučních společenstev. Krajina v této části
má drobné měřítko a enklávy lesa, v podobě podlouhlých lesních pásů a malých remízků,
vbíhají do podmáčených luk nivního charakteru. Toto území již má stanovenou vyšší
ochranu ve formě vymezení regionálního územního systému ekologické stability –
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regionální biocentrum Peřinky, které je v územním plánu respektováno a plochy
funkčního využití jsou zde voleny jako plochy přírodní.
Posledním důležitým krajinným prvkem jsou relikty mezí, které vybíhají ze sídla směrem
do otevřené krajiny. Tyto meze jsou pozůstatky historické plužiny, kde byla pozemková
držba běžně oddělena pomocí mezí, cest či vodotečí, často doprovázené vzrostlou zelení.
Funkce těchto mezí v současnosti je zejména protierozní, ekologická ale také
krajinotvorná, neboť dochází ke změkčení přechodu urbanizované krajiny do krajiny
otevřené - kulturní zemědělsky obhospodařovávané. Tyto meze jsou zachovány západně
od Blažejova, kdy po vrstevnici rovnoběžně kopírují koryto Hamreského potoka. Relikty
mezí jsou i po obvodu sídla Oldřiš a narušují velké bloky orné půdy.
Plužina v minulosti byla složena z formy úsekové a záhumenicové. Velice čistou formu
záhumenicové plužiny přestavovaly, ještě v 50. letech 20. století zemědělské pozemky
v okolí Oldřiše. Méně pak v k.ú. Malý Ratmírov a Mutyněves, kde už se forma plužiny
transformuje na úsekovou. V okolí Blažejova a Dvorečku už zemědělská krajina dostává
charakter spíše úsekové plužiny. Po kolektivizaci zemědělství však jednotlivé formy
plužiny nebyly dochovány a krajina ve správním území obce Blažejov nabyla uniformního
rázu moderní zemědělské plužiny, charakteristické velkými obhospodařovanými bloky
orné půdy, po okrajích katastrů lemované lesními komplexy.
VYUŽITÍ POZEMKŮ VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ OBCE BLAŽEJOV [ha]
16

137

204

738

609

orná půda
zahrady a sady
trvalé travní porosty
lesní pozemky
vodní plochy
zastavěné plochy
ostatní

261

21

Graf využití pozemků ukazuje poměrně vyvážený charakter kulturní krajiny ve správním
území obce. Orná půdy je ve vyváženém poměru k lesním pozemkům a trvalým travním
porostům. Biodiverzitu krajiny pozvedává také velké zastoupení vodních ploch. Koeficient
ekologické stability KES je 1,23, což svědčí o ekologicky poměrně stabilní krajině, v níž je
urbanizované území v souladu s dochovanými přírodními strukturami. Fragmentace
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krajiny není ani přes existenci železniční tratě a silnic III. tříd nikterak závažná a krajina je
migračně velice dobře propustná.
Lesní pozemky jsou nejvýznamnější zejména po obvodu správního území obce.
Specifickou krajinnou formu tvoří již zmiňovaný lesní biotop s členitými ekotony lesních a
lučních společenstev ve střední a jižní části správního území, což velice kladně přispívá
k ekologické stabilitě místní krajiny.
Koncepce uspořádání krajiny je tedy orientována zejména na zachování stávajícího stavu
a ochranu všech přírodních hodnot. Územní plán chrání všechny významné krajinné prvky
ze zákona (dle § 3, odst. (1) písm. b. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění), tj. lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy. Dále vymezuje územní systém
ekologické stability jako soubor všech přírodě blízkých ekosystémů podporujících
přirozený genofond krajiny, ekologickou stabilitu krajiny a migraci živých složek v krajině.
Podstatně přispívá k ochranně krajinného rázu, a to zejména vyhledáním, popsáním a
vymezením všech hodnot v krajině (přírodních, kulturních i historických), jenž musí být
respektovány při veškerých změnách v území. Koncepce uspořádání krajiny je prioritně
orientována na zlepšení kvality kulturní, zemědělsky využívané krajiny, zejména ochranu
ekologicky stabilních částí a obnovu těch částí, které svou kvalitu a stabilitu ztrácejí nebo
již ztratily (např. intenzivní zemědělskou činností), ale jsou důležité pro zlepšení a
funkčnost ekologické stability celého území. Tomu odpovídají také stanovené podmínky
pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.
Celé území je také atraktivní pro aktivní způsoby rekreace, jako je pěší turistika,
cykloturistika, hipoturistika a vodní sporty. Další rekreační využívání krajiny je proto
vhodné orientovat zejména na turistické stezky, cyklostezky, hipostezky a další využití
pozemních komunikací. Toto vše jednotlivé podmínky ploch s rozdílným způsobem využití
připouštějí.
Ve volné krajině jsou umožněny změny druhů pozemků např. zatravňování, zalesňování,
vytváření vodních ploch, ale vždy za splnění k tomu uvedených podmínek tak, aby nebyla
zhoršena ekologická stabilita a ekologické vazby v krajině. Rovněž je umožněno za
dodržení zákonných podmínek umístění polních hnojišť a komunitní kompostování.
Komunitní kompostování definuje § 10a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Komunitním kompostováním se rozumí systém sběru a shromažďování
rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné
zpracování na zelený kompost. Zeleným kompostem se rozumí substrát vzniklý
kompostováním rostlinných zbytků. V žádném případě se nejedná o skládky zejména
domovního odpadu, ale ani ničeho jiného.
Neméně důležité bude v budoucnu zachovávat tzv. měkké přechody sídla do volné krajiny
a dodržovat tradiční plynulý přechod a vazbu sídla na krajinu pomocí zeleně (zejména
tradičními humny a ovocnými sady), znovu vysazovat liniovou zeleň a obnovovat další
přírodní prvky jako jsou potoky, strouhy, meze, aleje, rybníky, louky, solitérní stromy,
které často doprovázeli určité stavební prvky nejen v zastavěném území, ale také ve volné
krajině, apod.
Ve volné krajině je důležité zachování prostupnosti či průchodnosti krajiny. Snížení
prostupnosti a průchodnosti krajiny má negativní vliv na ekologii krajiny i na její rekreační
využití. Úkolem tohoto územního plánu je nepodporovat snižování průchodnosti krajiny,
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které je způsobováno velkokapacitním zemědělstvím a nevhodným umísťováním
liniových staveb, tvořící krajinné bariéry (např. zvětšování honů, odstraňování tradičních
krajinných prvků, zánik cestní sítě, budování velkých oplocených celků, umisťování
nepotřebné technické a dopravní infrastruktury). Podobné rušivé prvky narušují
prostorové a funkční vztahy v krajině a přetvářejí tak specifický charakter krajiny.
Narušení tradičních ekologických a provozních vazeb a hodnot krajinného rázu způsobuje
pokles atraktivity krajiny z hlediska uživatele (lidé i živočichové), to má za důsledek pokles
biodiverzity a rekreačního využívání krajiny. V krajině je proto možné, z tohoto hlediska,
umisťovat pouze drobné stavby jako např. dočasné oplocenky při výsadbě lesa nebo
mimo lesní pozemky dočasné ohrazení pro pastvu dobytka (např. formou elektrických
ohradníků nebo jednoduchých dřevěných ohrazení). Koncepce uspořádání krajiny zde
vychází z nejnovějších zkušeností uplatňování územních plánů a rozhodování v území.
Zejména dotčené orgány uvítají, když územní plán zdůrazní své priority vztahující se
k ochraně nezastavěného území. Snahy o jeho využití gradují, a proto je nutné zdůraznit,
že zastavování, zaplocování (byť skryté), je od samého počátku v rozporu s koncepcí
uspořádání krajiny a tudíž nepřípustné. Samotná ustanovení jsou natolik výmluvná, že se
lze při rozhodování v území o ně účinně opřít. Tyto priority jsou následně promítnuty také
do podmínek využití jednotlivých ploch. Vzhledem k hodnotě území je zakázáno
v nezastavěném území umisťovat výrobny elektrické energie, jako větrné elektrárny a
sluneční elektrárny.
Co se týče zobrazování např. menších vodních ploch v měřítku územního plánu, ve vyhlášce
501/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu je uvedeno, že územním plánem se území člení na
plochy, které se s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování v územním
plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2 000 m2. Je nutno zdůraznit, že při tvorbě
územního plánu je důležité nezaměňovat pozemky a plochy. Plochy nelze v žádném
případě ztotožnit s druhy pozemků. Proto menší vodní plochy, byť vedené v katastru
pozemků jako druh pozemku „vodní plocha“, nejsou v hlavním výkrese zobrazeny jako
plochy vodní a vodohospodářské (s vodohospodářskou funkcí), jsou součástí jiné funkční
plochy (např. zemědělské, smíšené nezastavěného území, veřejné prostranství, přírodní,
lesní), v jejichž podmínkách pro využití není popřena existence stávajících vodních ploch
včetně jejich údržby. Tyto drobné vodní plochy jsou pak zobrazeny pouze informativně
v koordinačním výkrese. Ani v tomto případě se nejedná o samostatnou plochu s vlastními
podmínkami využití, ale pouze o informativní jev. Pro odlišení od ploch vodních a
vodohospodářských, které jsou druhem plochy s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky
č. 501 s vlastními podmínkami využití, jsou v koordinačním výkrese zobrazeny vodní plochy
jako faktické využití území zobrazeny odlišnou značkou „vodní plocha“ v části nazvané
limity využití území a další limitující skutečnosti. Stejným způsobem jsou zobrazeny „pouze“
v koordinačním výkrese také drobné vodní toky, které jsou jinak součástí ploch s jiným
způsobem využití. Toto pojetí také odpovídá definici a smyslu koordinačního výkresu, kdy
koordinační výkres zahrnuje mimo jiných důležitá omezení v území zejména limity využití
území.
Plochy změn v krajině
Na základě požadavku vlastníka pozemku byla do návrhu územního plánu zařazena plocha
zemědělská specifická, která není přímo zastavitelnou plochou, jelikož nesplňuje definici
zastavitelné plochy v § 2 písm. j) stavebního zákona. Jelikož tato plocha musí být dle
stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocena v kap. m) „vyhodnocení předpokládaných
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důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění
funkcí lesa“ byla do výrokové části vložena tabulka s plochou zemědělskou specifickou jako
plocha změny v krajině. Plocha je označena jako plocha K1.
Plocha zemědělská specifická navazuje na stávající stavbu zemědělské usedlosti zhruba 800
m jižně od Mutyněvsi. Plocha zemědělská specifická ZEs-1 umožňuje chov zvířat (farmový a
zájmový chov), který potřebuje specifické podmínky na rozdíl od ploch zemědělských.
Využíváním této plochy nedojde k novým záborům půdního fondu. Jedná se tedy o plochu
v krajině (mimo zastavěné území a zastavitelné plochy) se specifickým využitím umožňující
chov a pastvu malých hospodářských zvířat (koz, ovcí, oslů, atp.).
Územní systém ekologické stability
Jedním z hlavních krajinných složek, který tvoří kostru ekologické stability, je územní
systém ekologické stability (ÚSES). Jedná se o vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu, jehož
hlavním účelem je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením
stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Územní systém ekologické stability není
v územním plánu vymezen samostatnou plochou (překryvné plochy či překryvné využití),
ale jedná se o limitující skutečnost, která nepopírá využití jednotlivých ploch, ale omezuje
ho směrem k zohlednění jednotlivých prvků územního systému ekologické stability. To
znamená, že pokud je prvek ÚSES (např. lokální biokoridor) veden přes plochy bydlení,
neznamená to, že by plochy bydlení neexistovaly. Jen při jejich využití (tam, kde vede
biokoridor) musí být prioritně zohledněna existence biokoridoru, u kterého nesmí dojít
k narušení hlavních funkcí prvku ÚSES. Tomu musí odpovídat uvažované činnosti, např. u
biokoridoru nesmí ohrozit jeho účel (prostupnost území), tj. musí umožnit migraci mezi
biocentry. V praxi tato skutečnost znamená, že na tuto část území, kde se střetává
biokoridor s bydlením, bude pohlíženo přísněji z hlediska ochrany přírody a krajiny, a že při
každém stavebním záměru v tomto území, bude příslušný dotčený orgán chránit prvky
územního systému ekologické stability a jejich funkci v něm. V žádném případě neplatí, že
se na těchto pozemcích nesmí umisťovat žádné stavby a že pozemek musí zůstat napospas
přírodnímu živlu bez jakýchkoli zásahů a kultivace. Samozřejmě se zde může odehrávat
stávající využití (bydlení, kosení luk, orání a sklízení na polích, hospodaření v lesích), které je
v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, ale každá uvažovaná změna musí již
respektovat zvýšené požadavky na ochranu těchto prvků ÚSES. Tyto prvky, v územním
plánu vymezeny jako plochy přírodní a plochy smíšeného nezastavěného území, tvoří
kostru ekologické stability. Do ploch smíšených nezastavěného území jsou též zařazeny
ostatní stabilní části krajiny. Vymezené interakční prvky jsou důležité z hlediska správného
fungování krajiny jako celku, a proto je vhodné je ochránit před jejich devastací. Z hlediska
intenzivní zemědělské činnosti, byla postupem času menší pole zcelena do velkých lánů,
byly zaorány předěly mezi poli a byla porušena ekologická stabilita území. Je tedy třeba
vytvořit minimální územní podmínky pro přežití škály organismů a jejich společenstev
přirozeně se vyskytujících v daném území. V územním plánu je proto navržena obnova
této ekologické stability území formou navržených biokoridorů, biocenter a interakčních
prvků, která mají, doplněním již funkčních (existujících) prvků, zajistit chybějící
prostupnost území a tím podpořit funkčnost územního systému ekologické stability.
Podpora a zachování funkčnosti ÚSES a interakčních prvků v územním plánu není
založena na bezzásahovém režimu do biotopu, ale na racionální údržbě a řízeném
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managementu prvků ÚSES a interakčních prvků. Při zásahu do biotopu však v žádném
případě nesmí dojít k jeho degradaci či devastaci. Výchovný řez dřevin, kácení přestárlých
jedinců, vysazování autochtonních druhů, terénní úpravy stanoviště a podobné zásahy do
stabilizačních prvků krajiny je možné realizovat v souladu s principy ochrany přírody a
krajiny.
Územní systém ekologické stability se skládá v řešeném území ze dvou regionálních
biocenter, jednoho regionálního biokoridoru (RBC 2 zasahuje do území pouze okrajově),
šesti lokálních biocenter, třinácti lokálních biokoridorů a pěti interakčních prvků. Kostru
ekologické stability tvoří ekologický významné segmenty, které mají stabilizační funkci
pro krajinu. Do nich patří všechny prvky územního systému ekologické stability a další
plochy mimo tyto prvky, které jsou zařazeny do ploch smíšených nezastavěného území
(např. předěly v polích, rybníky, vodoteče) zejména předělující plochy zemědělské.
V průběhu zpracování územního plánu byl původní podklad na základě terénního
průzkumu podroben revizi, ze které vyplynuly částečné úpravy prostorového řešení prvků
ÚSES včetně zajištění návaznosti na lokální ÚSES v sousedních územích.
Prvky územního systému ekologické stability v řešeném území územního plánu Blažejov:
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability RBC 1
RBC 1910 Peřeje
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biocentrum
Regionální
96,6
Les, louka, rybník, vodní tok, ostatní
plocha
Charakteristika
Rozsáhlé biocentrum vymezené na soutoku Hamerského potoka a Olešné,
zahrnující mozaiku společenstev – louky, lesy, rybníky, mokřadní plochy. V
lesních porostech převažují SLT 5K – kyselá jedlová bučina, 5S – svěží
jedlová bučina a 5A- klenová bučina.
Doporučení
Dřevinné porosty bez zásahů, pouze zdravotní probírka dřevin v případě
potřeby. Louky pravidelně kosit, hmotu odstraňovat. V lesních porostech
zajistit zvýšený podíl dřevin přirozené dřevinné skladby. Přirozená
dřevinná skladba 5K – sm +-2, jd 2-4, bo 0-1, bk 4-7, 5S – sm +-2, jd 3-4, bk 47, jv +-1, lp +-1, (js, jl) +, 5A – jd +-2, bo 0-1, db +-2, bk 4-7, hb +, jv 1-2, js +, jl +,
lp +-2, břk 0-+, tř 0-+.
Katastrální území Oldřiš u Blažejova, Dvoreček, Blažejov, Malý Ratmírov
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. – vodní tok, les, rybník
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability RBC 2
Charakter
Biocentrum

Význam
Regionální

Velikost (ha)
639,5

RBC 669 Krvavý
rybník

Způsob využití
Les, louka, rybník, vodní tok, ostatní
plocha
Charakteristika
Rozsáhlé biocentrum zahrnující Krvavý a kačležský rybník. Do území
zasahuje pouze nepatrným úsekem.
Doporučení
Viz popis prvku v sousedním území.
Katastrální území Blažejov
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. – vodní tok, les, rybník
ochrany
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Číslo a název prvku územního systému ekologické stability RBK 1

RBK 500 Na
Hamerském potoce Peřeje

Charakter
Biocentrum
Charakteristika

Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Regionální
210,3
Rybník, vodní tok, ostatní plocha
Biokoridor zahrnuje v řešeném území plochu Ratmírovského rybníka s
přilehlým úzkým pruhem břehových porostů.
Doporučení
Dřevinné porosty bez zásahů, pouze zdravotní probírka dřevin v případě
potřeby.
Katastrální území Blažejov, Malý Ratmírov
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. – rybník, vodní tok
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBC 1
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biocentrum
Lokální
4,2
Louka, vodní tok, ostatní plocha
Charakteristika
Biocentrum tvořené převážně loukami a travinobylinnými porosty na
vlhkých a podmáčených stanovištích. V ploše rozptýlená zeleň.
Doporučení
Dřevinné porosty bez zásahů, pouze zdravotní probírka dřevin v případě
potřeby. Louky pravidelně kosit, hmotu odstraňovat.
Katastrální území Oldřiš u Blažejova
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. – vodní tok
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBC 2
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biocentrum
Lokální
7,4
Les, rybník
Charakteristika
Biocentrum tvořené lesními porosty a rybníky zcela obklopenými lesem.
Převažují stejnověké porosty s převahou smrku, v příměsi olše, dub, bříza.
Převažující SLT 3L – jasanová olšina.
Doporučení
V lesních porostech zajistit zvýšený podíl dřevin přirozené dřevinné
skladby (minimálně 30%). Výchovné zásahy zaměřit na podporu
stanovištně původních dřevin - olše a jasanu, obnovní způsoby navrhovat
jemnější, pokud možno využívat přirozeného zmlazení. V biocentru
zásadně nepoužívat nepůvodní dřeviny (jedle obrovská, dub červený,
douglaska tisolistá apod.). Přirozená dřevinná skladba: 3L – sm 0-3, js 1-3,
oll 4-8, (javory, os, vr a ols)+.
Katastrální území Mutyněves
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. –les, rybník
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBC 3
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biocentrum
Lokální
19,3
Les, ostatní plocha, louka, rybník
Charakteristika
Biocentrum tvořené mozaikou porostův v okolí soustavy menších rybníků lesní porosty, dřevinné nárosty mimo les, louky, rybníky a travinobylinná
vegetace na podmáčených stanovištích. V lese spíše stejnověké mladší
porosty s převahou smrku, jednotlivě olše a dub, v příměsi bříza. Podél
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rybníků olše, duby. Mimo les olšiny a vrbiny v různých vývojových fázích,
mokřadní lado nesečené, částečně ruderalizované smyvy z okolních
pozemků. Převažující SLT 4I – uléhavá bučina.
Doporučení
Mimo les bez zásahů, pouze zdravotní probírka dřevin v případě potřeby.
V lesních porostech zajistit zvýšený podíl dřevin přirozené dřevinné
skladby. Přirozená dřevinná skladba 4I: jd 0-1, bo 0-1, db 2-4, bk 3-6, lp +-1,
bř +-1.
Katastrální území Oldřiš u Blažejova, Jindřiš, Rodvínov
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. –les, rybník
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBC 4
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biocentrum
Lokální
3,9
Les, vodní tok, louka, ostatní plocha
Charakteristika
Biocentrum zahrnuje tok potoka Olešná, přilehlé louky, dřevinné nárosty a
lesní porosty na svazích údolí. Vlhké louky s vyšší druhovou diverzitou.
Převažující SLT 5F – kamenitá svěží jedlová bučina.
Doporučení
Dřevinné porosty bez zásahů, pouze zdravotní probírka dřevin v případě
potřeby. Louky pravidelně kosit, hmotu odstraňovat. V lesních porostech
zajistit zvýšený podíl dřevin přirozené dřevinné skladby. Přirozená
dřevinná skladba 5F: sm +-2, jd 2-4, bk 4-6, jv +-2, jl +-1, lp +-1, js 0-+.
Katastrální území Mutyněves
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. – les, vodní tok
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBC 5
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biocentrum
Lokální
14,4
Les, vodní tok, louka, ostatní plocha
Charakteristika
Biocentrum zahrnuje tok Hamerského potoka, přilehlé louky, dřevinné
nárosty a lesní porosty na svazích údolí. Louky s vyšší druhovou diverzitou.
Podél toku vyvinuté břehové porosty. Převažující SLT 3F – kamenitá svěží
dubová bučina, 5J – suťová jasanová javořina.
Doporučení
Dřevinné porosty bez zásahů, pouze zdravotní probírka dřevin v případě
potřeby. Louky pravidelně kosit, hmotu odstraňovat. V lesních porostech
zajistit zvýšený podíl dřevin přirozené dřevinné skladby. Přirozená
dřevinná skladba 3F: jd 1-2, db +-3, bk 5-7, hb 0-+, jv +-2, jl 0-+, lp +-2, js 0-+,
5J – sm 0-3, jd 1-4, bk 2-5, jv 1-4, js +-1, jl +-2.
Katastrální území Blažejov, Dvoreček, Jindřiš
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. – les, vodní tok
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBC 6
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biocentrum
Lokální
4,8
Les, vodní tok, louka, ostatní plocha
Charakteristika
Biocentrum zahrnuje tok Hamerského potoka, přilehlé louky, mokřadní
plochy, dřevinné nárosty a lesní porosty na svazích údolí. Louky a
mokřadní porosty s vyšší druhovou diverzitou. Podél toku vyvinuté
břehové porosty. Převažující SLT 3L – jasanová olšina, na svazích pak SLT
3F – kamenitá svěží dubová bučina.
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Doporučení

Dřevinné porosty bez zásahů, pouze zdravotní probírka dřevin v případě
potřeby. Louky pravidelně kosit, hmotu odstraňovat. V lesních porostech
zajistit zvýšený podíl dřevin přirozené dřevinné skladby. Přirozená
dřevinná skladba 3L – sm 0-3, js 1-3, oll 4-8, (javory, os, vr a ols)+, 3F: jd 1-2,
db +-3, bk 5-7, hb 0-+, jv +-2, jl 0-+, lp +-2, js 0-+.
Katastrální území Blažejov, Dvoreček
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. – les, vodní tok
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBK 1
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biokoridor
Lokální
3,5
Vodní tok, louka, ostatní plocha
Charakteristika
Biokoridor sleduje napřímený tok vodoteče, převážně luční porosty a
rybníky. Podél toku místy dřevinné nárosty s převahou olše, v litorálech
rybníků plochy s travinobylinnou vegetací.
Doporučení
Podél vodoteče zachovat břehové porosty s vrbou a olší, případně dosadit
do mezer odrostky dubu a jasanu. Louky pravidelně kosit, hmotu
odstraňovat. Nezalesňovat smrkem a dalšími nepůvodními dřevinami.
Katastrální území Oldřiš u Blažejova, Rodvínov, Matějovec
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. – vodní tok
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBK 2
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biokoridor
Lokální
14,05
Les, vodní tok, rybník, louka, ostatní
plocha
Charakteristika
Biokoridor sleduje tok vodoteče, převážně luční porosty a rybníky. Podél
toku místy dřevinné nárosty s převahou olše a vrby, v litorálech rybníků
plochy s travinobylinnou vegetací s vyšší druhovou diverzitou. V horním
úseku prochází lesními porosty, převažující SLT 5K – kyselá jedlová bučina.
Doporučení
Podél vodoteče zachovat břehové porosty s vrbou a olší, případně dosadit
do mezer odrostky dubu a jasanu. Louky pravidelně kosit, hmotu
odstraňovat. Ladem ležící plochy nezalesňovat. V lesních porostech zajistit
zvýšený podíl dřevin přirozené dřevinné skladby. Přirozená dřevinná
skladba 5K – sm +-2, jd 2-4, bo 0-1, bk 4-7.
Katastrální území Oldřiš u Blažejova, Mutyněves
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. – les, rybník, vodní tok
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBK 3
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biokoridor
Lokální
8,9
Les, vodní tok, rybník, louka, ostatní
plocha
Charakteristika
Biokoridor sleduje převážně břeh Mutiny a Velkého stříbrného rybníka,
pod hrází Mutiny pak potok Olešná. Převažují luční porosty a dřevinné
nárosty s převahou dubu, olše a vrby. V horním úseku prochází lesními
porosty, převažující SLT 5P – kyselá jedlina.
Doporučení
Zachovat břehové porosty, případně dosadit do mezer odrostky dubu a
jasanu. Louky pravidelně kosit, hmotu odstraňovat. Ladem ležící plochy
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nezalesňovat. V lesních porostech zajistit zvýšený podíl dřevin přirozené
dřevinné skladby. Přirozená dřevinná skladba 5P – sm 1-6, jd 4-7, bo 0-2,
bk +-2, (bř, od) 0-+.
Katastrální území Mutyněves
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. – les, rybník, vodní tok
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBK 4
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biokoridor
Lokální
2,8
Les
Charakteristika
Biokoridor prochází lesními porosty. V lese různověké skupiny s převahou
smrku, místy olše a dub, v příměsi modřín, bříza. Převažující SLT 5H –
hlinitá jedlová bučina.
Doporučení
V lesních porostech zajistit zvýšený podíl dřevin přirozené dřevinné
skladby (především jedle a buku). Přirozená dřevinná skladba 5H – sm +-2,
jd 3-4, bk 4-7, jv +-1, lp +-1, (js, jl) +.
Katastrální území Mutyněves
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. –les
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBK 5
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biokoridor
Lokální
2,3
Les
Charakteristika
Biokoridor prochází lesními porosty. V lese různověké skupiny s převahou
smrku, místy olše a dub, v příměsi bříza. Převažující SLT 5S – svěží jedlová
bučina.
Doporučení
V lesních porostech zajistit zvýšený podíl dřevin přirozené dřevinné
skladby (především jedle a buku). Přirozená dřevinná skladba 5S – sm +-2,
jd 3-4, bk 4-7, jv +-1, lp +-1, (js, jl) +.
Katastrální území Mutyněves, Nová Olešná
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. –les
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBK 6
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biokoridor
Lokální
5,5
Les
Charakteristika
Biokoridor prochází lesními porosty. V lese různověké skupiny s převahou
smrku, místy olše a dub, v příměsi bříza. Převažující SLT 5S – svěží jedlová
bučina, 5H – hlinitá jedlová bučina.
Doporučení
V lesních porostech zajistit zvýšený podíl dřevin přirozené dřevinné
skladby (především jedle a buku). Přirozená dřevinná skladba 5S, 5H – sm
+-2, jd 3-4, bk 4-7, jv +-1, lp +-1, (js, jl) +.
Katastrální území Mutyněves, Nová Olešná
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. –les
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBK 7
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biokoridor
Lokální
6,1
Les, rybník
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Charakteristika

Biokoridor prochází lesními porosty podél drobné vodoteče soustavou
menších rybníků. V lese různověké skupiny s převahou smrku, podél toku
olše, v příměsi dub a bříza. Převažující SLT 3L – jasanová olšina.
Doporučení
Podél vodoteče a rybníků zachovat břehové porosty. V lesních porostech
zajistit zvýšený podíl dřevin přirozené dřevinné skladby (především olše a
jasanu). Přirozená dřevinná skladba 3L – sm 0-3, js 1-3, oll 4-8, (javory, os,
vr a ols)+.
Katastrální území Mutyněves, Nová Olešná
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. –les, rybník
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBK 8
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biokoridor
Lokální
3,6
Les, vodní tok, louka, ostatní plocha
Charakteristika
Biokoridor prochází podél toku Olešné v zaříznutém údolí, podél toku
menší plochy luk, na svazích lesní porosty. Vyvinuté břehové porosty s
převahou olše. Převažující SLT 3L – jasanová olšina, na svazích 5F –
kamenitá svěží jedlová bučina.
Doporučení
Podél vodoteče zachovat břehové porosty. V lesních porostech zajistit
zvýšený podíl dřevin přirozené dřevinné skladby. Přirozená dřevinná
skladba 3L – sm 0-3, js 1-3, oll 4-8, (javory, os, vr a ols)+, 5F: sm +-2, jd 2-4,
bk 4-6, jv +-2, jl +-1, lp +-1, js 0-+.
Katastrální území Mutyněves, Oldřiš u Blažejova, Malý Ratmírov
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. –les, vodní tok
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBK 9
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biokoridor
Lokální
13,6
Rybník, vodní tok, louka, ostatní
plocha, orná půda
Charakteristika
Biokoridor spojuje dvě povodí, prochází podél toku s menšími rybníky,
lučními porosty a ornou půdou. Podél rybníků vyvinuté břehové porosty s
převahou olše.
Doporučení
Zachovat břehové porosty. Ornou půdu zatravnit, případně po obvodu
plochy výsadba dřevinné linie (dub, jasan, javory).
Katastrální území Oldřiš u Blažejova, Dvoreček
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. – rybník, vodní tok
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBK 10
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biokoridor
Lokální
3,6
Les
Charakteristika
Biokoridor prochází lesními porosty. V lese různověké skupiny s převahou
smrku a borovice, v příměsi modřín, bříza. Převažující SLT 5K – kyselá
jedlová bučina.
Doporučení
V lesních porostech zajistit zvýšený podíl dřevin přirozené dřevinné
skladby (především jedle a buku). Přirozená dřevinná skladba 5K – sm 0-1,
jd 1-2, bo 0-1, db 0-1, bk 5-8, lp +-1, bř +-1.
Katastrální území Dvoreček
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Kategorie
ochrany

VKP dle zákona č.114/92 Sb. –les

Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBK 11
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biokoridor
Lokální
1,7
Vodní tok, louka, ostatní plocha
Charakteristika
Biokoridor prochází podél Hamerského potoka, podél toku louky.
Vyvinuté břehové porosty s převahou olše.
Doporučení
Podél vodoteče zachovat břehové porosty. Louky pravidelně kosit, hmotu
odstranit.
Katastrální území Dvoreček, Oldřiš u Blažejova, Blažejov
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. – vodní tok
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBK 12
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biokoridor
Lokální
5,6
Les, vodní tok, louka, ostatní plocha
Charakteristika
Biokoridor prochází podél Hamerského potoka v zaříznutém údolí, podél
toku menší plochy opuštěných mokřadních luk, na svazích lesní porosty.
Vyvinuté břehové porosty s převahou olše. Převažující SLT 3L – jasanová
olšina, na svazích pak SLT 3F – kamenitá svěží dubová bučina.
Doporučení
Podél vodoteče zachovat břehové porosty. V lesních porostech zajistit
zvýšený podíl dřevin přirozené dřevinné skladby. Přirozená dřevinná
skladba 3L – sm 0-3, js 1-3, oll 4-8, (javory, os, vr a ols)+, 3F: jd 1-2, db +-3,
bk 5-7, hb 0-+, jv +-2, jl 0-+, lp +-2, js 0-+.
Katastrální území Blažejov, Dvoreček
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. –les, vodní tok
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability LBK 13
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Biokoridor
Lokální
14,5
Les, vodní tok, louka, ostatní plocha
Charakteristika
Biokoridor prochází podél drobné vodoteče, sousatvou menších rybníků,
mokřadními loukami a lesními porosty. V lese převažující SLT 5P – kyselá
jedlina.
Doporučení
Podél rybníků a vodoteče zachovat břehové porosty. Louky pravidelně
kosit. V lesních porostech zajistit zvýšený podíl dřevin přirozené dřevinné
skladby. Přirozená dřevinná skladba 5P – sm 1-6, jd 4-7, bo 0-2, bk +-2, (bř,
od) 0-+.
Katastrální území Blažejov, Dvoreček
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. –les, vodní tok
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability IP 1
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Interakční prvek Lokální
2,4
Rybník, vodní tok, louka, ostatní
plocha
Charakteristika
Interakční prvek tvoří pramenné louky a údolnice drobné vodoteče s
rozptýlenou zelení a mokřadními plochami, součástí je i soustava menších
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rybníků. V porostech převažují vrby a olše.
Doporučení
Zachovat stávající hospodaření, nezalesňovat.
Katastrální území Oldřiš u Blažejova
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. – rybník, vodní tok
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability IP 2
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Interakční prvek Lokální
2,3
Ostatní plocha
Charakteristika
Interakční prvek tvoří dřevinné porosty s převahou dubu podél polní cesty
v bloku orné půdy.
Doporučení
Dřeviny se zdravotní probírkou, jinak bez zásahů. V místech bez dřevin
výsadba stromořadí (dub, jasan, javory).
Katastrální území Oldřiš u Blažejova, Mutyněves
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. –
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability IP 3
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Interakční prvek Lokální
1,8
Ostatní plocha
Charakteristika
Interakční prvek tvoří dřevinné porosty podél polní cesty v rozsáhlém
bloku orné půdy.
Doporučení
Dřeviny se zdravotní probírkou, jinak bez zásahů.
Katastrální území Mutyněves
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. –
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability IP 4
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Interakční prvek Lokální
0,6
Ostatní plocha
Charakteristika
Interakční prvek tvoří dřevinné porosty na mezích v rozsáhlém bloku orné
půdy.
Doporučení
Dřeviny se zdravotní probírkou, jinak bez zásahů.
Katastrální území Oldřiš u Blažejova
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. –
ochrany
Číslo a název prvku územního systému ekologické stability IP 5
Charakter
Význam
Velikost (ha)
Způsob využití
Interakční prvek Lokální
0,9
Ostatní plocha
Charakteristika
Interakční prvek tvoří dřevinné porosty na mezích v rozsáhlém bloku orné
půdy.
Doporučení
Dřeviny se zdravotní probírkou, jinak bez zásahů.
Katastrální území Blažejov
Kategorie
VKP dle zákona č.114/92 Sb. –
ochrany
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Prostupnost krajiny
Systém komunikací zejména účelových, které navazují na hlavní cestní síť v území je z hlediska
prostupnosti krajiny vyhovující. Je nutno podporovat zachování doprovodné zeleně, popř.
doplnění a respektování možnosti jejich úprav (např. rozšíření) a dalšího využití v souladu s
rozvojem obce. Je nutno zachovávat stávající pěšiny a cesty a respektovat tato propojení v
zastavitelných plochách. Důležité je také zachování záhumeních cest a přístupů na zemědělské
a lesní pozemky. Všechny cesty, pěšiny, účelové a místní komunikace je nutno udržovat a
zlepšovat s ohledem na jejich význam. Je nutno zachovávat propustnost a přístupnost krajiny a
nezamezovat toto oplocením či jinými trvalými překážkami, jak již bylo popsáno výše. Správním
územím obce neprochází hlavní dopravní tahy republikového ani krajského významu. Železniční
úzkorozchodná dráha Jindřichův Hradec – Nová Bystřice, která prochází celým správním
územím je vybudována v závěru 19. století, a svým citlivým zakomponováním do morfologie
terénu a stavebně technickému provedení, nepředstavuje závažnou bariéru, která by musela
být z hlediska územního plánu dořešena.
Protierozní opatření a ochrana před povodněmi
Z hlediska větrné eroze není, dle dat Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd
(VŮMOP), správní území obce Blažejov tímto typem eroze ohrožováno.
Z hlediska vodní eroze jsou, dle dat VÚMOP, zemědělské půdy ve správním území obce
Blažejov jen mírně ohroženy. Dlouhodobý průměrný smyv půdy v území se dle výpočtu
univerzální rovnice ztráty půdy (USLE) pohybuje v rozmezí 2 – 3 t/ha/rok. Příčinnou takto
nízkých hodnot v poměrně členitém reliéfu (nadmořská výška se ve správním území obce
pohybuje v rozmezí od 500 do 600 m n. m.) bude pravděpodobně přítomnost ekologicky
stabilních ploch, jako jsou lesní porosty, dostatek krajinné zeleně a trvalé travní porosty
v údolních depresích a říčních nivách. Projektant návrhu územního plánu se proto
neuchýlil k návrhu žádných technických protierozních, opatřeních, respektive k vymezení
ploch a koridorů pro tato protierozní opatření. Avšak podmínky ploch s rozdílným
způsobem využití umožňují zřídit veškerá protierozní opatření v krajině (organizační,
agrotechnická, vegetační i technická).
Z hlediska ochrany obce před přívalovými dešti projektant doporučuje upravit způsob
hospodaření na zorněných a svažitých pozemcích v blízkosti zastavěného území ve
smyslu ust. § 27 vodního zákona s důrazem na správné umísťování vhodných kultur,
vhodný způsob obdělávání a snížení podílu erozně náchylných plodin v rizikových
lokalitách. Zdůrazňujeme také důležitost zatravnění břehových pásů vodních toků.
Z hlediska ochrany před povodněmi nepřistoupil projektant k návrhu monofunkčních
ploch a koridorů pro stavby a opatření zmírňující ohrožení povodněmi. Přirozená
povodeň, která je způsobena přírodními jevy jako déletrvající srážkové deště, tání sněhu a
ledu, kdy průtoky ve vodním toku mají stoupající tendenci a dosáhnou směrodatného
limitu vyjádřeného aktivní zónou záplavového území (AZZÚ), nejsou ve správním území
natolik závažné, aby muselo dojít k navrhování protipovodňových opatření. Stavby, které
jsou v těsné blízkosti AZZÚ nemají charakter staveb pro trvalé bydlení. V případě tzv.
zvláštní povodně, která může vzniknout po protržení vodního díla nebo např. nouzovým
řešením kritické situace z hlediska bezpečnosti vodního díla, není správní území, dle
územně analytických podkladů Jihočeského kraje a koncepce protipovodňové ochrany
území Jihočeského kraje, ohrožováno toto zvláštní povodní.
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Rekreace
Krajina v řešeném území je intenzivně využívána pro dlouhodobější typ rekreace. Rybník
Ratmírovský a rybník Mutina jsou v letních měsících využívány k rekreačním aktivitám.
Zejména sídlo Malý Ratmírov a okolí je krátkodobou sezónní rekreací velice poznamenáno
a zatěžováno. Chatové osady a hromadné rekreační areály obklopují Ratmírovský rybník
téměř po jeho celém obvodu.
Rekreace je v území řešena dvěma druhy ploch a to plochami rekreace – individuální
(charakteristické stavbami pro rodinnou rekreaci na oplocených pozemcích s možností
doplnění dalšími stavbami a zařízeními) a rekreace – hromadná (jedná se o stávající
rekreační areály, campy, dětské stanové tábory apod. s možností kvalitativních zlepšení).
V případě chat, které se nachází na lesním pozemku (ty které jsou zapsány v katastru
nemovitostí i ty co zapsány nejsou), bylo přistoupeno k ponechání těchto pozemků
v plochách lesních, kde převažuje hlavní využití les a do podmínek využití území bylo
zaneseno, že přípustné jsou v těchto plochách i stávající stavby pro rodinnou rekreaci.
Cílem územního plánu je dále nerozšiřovat do nezastavěného území vymezené plochy
rekreace, a to ať již stávající anebo navrhované, včetně umisťování nových staveb pro
rodinnou rekreaci, zaplocování pozemků apod. V kapitole j) 4. tohoto odůvodnění je
naznačen historický vývoj sídla Malý Ratmírov, ze kterého lze pochopit, že lokalita kolem
Ratmírovského rybníka nebyla historicky předurčena k masovému typu rekreace, ale spíše
ke klidnému privátnímu odpočinku aristokracie. Živelný rozvoj rekreace započal až
v druhé polovině 20. století a narostl do takových rozměrů, kde v současnosti již nestačí
stávající veřejná infrastruktura. Sídlo Malý Ratmírov tedy nebude dále rozvíjeno směrem
do volné krajiny, aby nebyly zvyšovány další nároky na rozvoj dopravní a technické
infrastruktury, což bude mít i pozitivní vliv na půdní fond a ekologické vztahy v krajině.
Celé správní území obce je velice atraktivní pro aktivní způsoby rekreace, jako je pěší
turistika, cykloturistika a hipoturistika, tento typ rekreace je v územním plánu
podporován.
Dobývání ložisek nerostných surovin
Ve správním území obce Blažejov nejsou evidována žádná ložiska nerostných surovin a
předpokládaná ložiska nerostných surovin (prognózní zdroje), tudíž v tomto území nejsou
vymezeny ani dobývací prostory, chráněná ložisková území, ani chráněná území pro
zvláštní zásahy do zemské kůry. Územní plán tedy nevymezuje žádné plochy těžby a
nepočítá s dobýváním ložisek nerostných surovin.
Další opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny
Další opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny nejsou v územním plánu
vymezovány, jelikož všechny důležité činnosti v území jsou stanoveny v kapitole e) 1.
koncepce uspořádání krajiny výrokové části a jsou přímo součástí podmínek využití ploch
s rozdílným způsobem využití v kapitole f) výrokové části.
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j) 7. odůvodnění ploch dle způsobu využití
Možnosti využití jednotlivých ploch jsou dostatečně široké a je nutno je využít vždy s
přihlédnutím ke konkrétním podmínkám. Hranici, kdy ještě záměr akceptovat jako
přijatelný a kdy již nikoli, musí najít příslušné dotčené orgány a povolující orgán (většinou
stavební úřad). Jedním z nejdůležitějších vodítek při rozhodování v území jsou podmínky
využití ploch s rozdílným způsobem využití, které v mnoha případech obsahují příkladné
možnosti využití a to ať již přípustného, nepřípustného, popř. podmíněně přípustného. Je
třeba upozornit, že tyto využití území, dle kterých jsou stavební záměry posuzovány
správními orgány, nelze vykládat tak, že je stavba na základě tohoto ustanovení
automaticky umístěna, ale že v územním řízení bude posouzeno, zda umístění stavebního
záměru nebrání jiné okolnosti, zejména jiné veřejné zájmy (limity využití území –
koordinační výkres) hájené v závazných stanoviscích uplatněných dotčenými orgány.
Pokud se objeví záměr, který není vyjmenován v těchto případech, ani jej není možné
přiřadit k žádnému z využití, musí příslušný úřad tento záměr řádně posoudit se
zohledněním, ke kterému využití má nejblíže a zejména, zda je v souladu či v rozporu s
hlavním využitím a hodnotami území. Snahou je poukázat na selský rozum, se kterým by
se měly navrhované záměry, případně změny územního plánu posuzovat, zejména
pohledem místního obyvatele.
Všechny stavební záměry v plochách s rozdílným způsobem využití musejí splňovat
požadavky na hygienickou ochranu před negativními vlivy.
Jde o to, aby maximální hranice negativních vlivů, které se týkají zejména ploch výroby a
skladování, ploch technické infrastruktury a ostatních ploch, ve kterých jsou umožněny
stavby a zařízení související s výrobou a skladováním, zemědělskou výrobou, technickou
infrastrukturou, atp. nepřekračovala hranici vymezené plochy. Stejně tak žádné
v budoucnu vyhlašované pásmo týkající se negativních vlivů na okolí nesmí hranici
vymezené plochy překročit.
Dále umísťování staveb a zařízení, které mají charakter chráněného venkovního prostoru
či chráněného venkovního prostoru staveb - části ploch (např. bydlení, občanského
vybavení), které budou zasaženy negativními vlivy např. nadlimitním hlukem, zápachem či
neionizujícím zářením (např. z trafostanic, elektrických vedení, staveb pro zemědělství)
nesmí mít charakter chráněného venkovního prostoru ani chráněného venkovního
prostoru staveb. Umístění staveb a zařízení, která mohou být zdrojem negativních vlivů,
např. hluku, zápachu, neionizujícího záření (např. trafostanice, elektrická vedení, stavby
pro zemědělství), nesmí být umisťovány tak, aby do chráněných venkovních prostorů
staveb a chráněných venkovních prostorů zasáhly nadlimitní hodnoty negativních vlivů z
těchto staveb a zařízení.
Negativním vlivům z dopravy je předcházeno tak, že stavby a zařízení, které mají
charakter chráněného venkovního prostoru či chráněného venkovního prostoru staveb - v
plochách v blízkosti silnic - mohou být situovány stavby pro bydlení, stavby pro občanské
vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní, sociální účely
a pro sport a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný
venkovní prostor), až po splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení
předpokládané hlukové zátěže. Umísťování nových silnic v blízkosti staveb pro bydlení,
staveb pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro
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zdravotní, sociální účely a funkčně obdobných staveb a ploch vyžadujících ochranu před
hlukem (chráněný venkovní prostor), je možné až po splnění hygienických limitů z
hlediska hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže.
Neopomenutelná je ochrana před negativními vlivy hluku z ploch sportu. Stavby a
zařízení, které mají charakter chráněného venkovního prostoru či chráněného venkovního
prostoru staveb - stavby pro bydlení, stavby pro občanské vybavení typu stavby pro účely
školní a předškolní výchovy a pro zdravotní, sociální účely a funkčně obdobné stavby a
plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor) – mohou být
v blízkosti stávajících i navrhovaných sportovišť umisťovány až po splnění hygienických
limitů z hlediska hluku či vyloučení předpokládané hlukové zátěže. Následné umísťování
nových stavebních záměrů pro sport mohou být umístěny v blízkosti staveb pro bydlení,
staveb pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro
zdravotní, sociální účely a funkčně obdobných staveb a ploch vyžadujících ochranu před
hlukem (chráněný venkovní prostor) až po splnění hygienických limitů z hlediska hluku či
vyloučení předpokládané hlukové zátěže.
Ve všech plochách s rozdílným způsobem využití je v nepřípustném využití uvedena věta
že: nepřípustné je umisťovat záměry naplňující parametry nadmístnosti stanovené
v zásadách územního rozvoje, mimo plochy a koridory, které jsou pro nadmístní záměry
v územním plánu vymezeny. Tato definice byla do územního plánu přejata z požadavku
krajského úřadu (jako nadřízeného orgánu), který tímto chce zabránit umisťování
stavebních záměrů, které jsou svěřeny do působnosti kraje (nadmístní záležitosti) mimo
plochy a koridory, pro které je jejich využití zakotveno v zásadách územního rozvoje.
V případě územního plánu Blažejov však tento požadavek není příliš důležitý, jelikož
nadmístní záměry jsou ve správním území obce zastoupeny pouze prvky územního
systému ekologické stability.
Plochy bydlení – venkovské - Bv
Plochy bydlení zastupují původní historickou zástavbu včetně zemědělských usedlostí.
Jedná se o plochy, kde dochází k prolínání bydlení s dalšími činnostmi zejména drobným
zemědělstvím, nerušící výrobou a službami. Podmínky využití plochy jsou nastaveny tak,
aby bylo možno pokračovat v určitém stylu života s možnostmi podnikání a určité
zemědělské činnosti. Stavby pro bydlení v těchto plochách jsou zejména formou
rodinných domů a dalších doplňkových objektů bezprostředně související s bydlením, toto
využití vytváří nebytné zázemí pro venkovské bydlení. Ostatní stavby a zařízení, jako
doplňkové objekty musejí souviset s bydlením a sloužit pro vlastní potřebu tak, aby nebyla
snížena kvalita prostředí pro bydlení.
Mimo umisťování rodinných domů, které je možno doplnit zahradami, je umožněn, jak již
je výše uvedeno širší způsob využití, zejména v podobě omezeného počtu chovu
hospodářských zvířat jako jsou koně, krávy, kozy, ovce apod. pro samozásobitelství,
případně další podnikatelská činnost např. nerušící výroba a služby charakteru drobné
(např. prodej potravin a drobného zboží, krejčovství, kadeřnictví, zahradnictví, spravování
obuvi, ubytovací služby). Toto využití je nutno posuzovat jednotlivě při jeho povolování s
ohledem na konkrétní podmínky v území. Důvodem této šíře je snaha skloubit představy
o dosud tradičním venkovském stylu života (spojení s přírodou, chov zvířat, pěstování
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rostlin) a požadavky na pohodu bydlení v kvalitním prostředí bez výrazně rušivých
elementů (např. škodlivými exhalacemi, hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem,
zápachem, znečišťováním ovzduší, vod a půdy, světelným znečištěním zejména
oslňováním, zastíněním). Druhým důvodem je nabídnout možnosti využití pro velké
stavební celky v podobě zemědělských usedlostí, jejichž prvotní účel byl postupem doby
výrazně potlačen, resp. zcela pominul. Mísení a prolínání jednotlivých využití provází
všechny tyto plochy. Nesmí se však v žádném případě zapomínat na hlavní využití ploch,
kterým je bydlení. Podnikatelská činnost, která je v plochách bydlení jako doplňková
funkce charakteru drobné nerušící výroby a služeb, obchodní činnosti místního významu
s omezením výměry celkové prodejní plochy, hostinská činnost, stravování a ubytování
v rámci staveb pro bydlení (penzion) a správa a zařízení služeb je v těchto plochách
povoleno proto, aby venkovské sídlo tvořilo živoucí organismus a neomezovalo se pouze
na čisté bydlení, které není pro život na venkově typické.
Do ploch bydlení je možné umísťovat související technickou a dopravní infrastrukturu,
která nespadá do parametrů nadmístnosti (definováno v ZÚR). Je to pouze ta veřejná
dopravní a technická infrastruktura, která zajišťuje chod obce a rozvíjí technické zázemí a
vybavenost obce. Patří sem stavby a zařízení související s bydlením, které jsou nezbytné a
potřebné pro bydlení (např. chodníky, zpevněné pozemní komunikace, vodovody,
kanalizace, plynovody, stavby a zařízení pro zneškodňování odpadních vod, trafostanice,
energetická a komunikační vedení, elektronická komunikační zařízení).
Žádoucí je do ploch bydlení zahrnout kvalitní veřejná prostranství a to v podobě
dostatečně širokého uličního prostoru, volných prostranství návsí a náměstíček, volně
přístupného parteru budov, atp., s možností vybudování městského mobiliáře (lavičky,
odpadkové koše, kašny, atd.) a malých sportovišť typu dětské hřiště, workoutové hřiště,
atd. Vhodné je veřejný prostor dokomponovat vodním prvkem (např. vodní nádrží,
retenční nádrží, vodotečí) a kvalitní veřejnou zelení s vyšším podílem autochtonních
druhů, která zajistí pohlcení většiny negativních vlivů urbanizovaného území.
Bydlení v dnešní době představuje mnoho možností pro realizaci jednotlivých staveb pro
bydlení a dalšího zázemí pro bydlení. Nová zástavba však často nerespektuje hodnoty
území a základní požadavky životního stylu na venkově. Postaví se stavba hlavní a kolem
ní se dodatečně přilepují různé (často velmi nepřívětivé a nevhodné) přístavby kůlen,
dílem, sklepů apod., pro pocit soukromí se pak ohrazují pozemky vysokými
neproniknutelnými ploty, popř. se vysazují např. tůje. Tyto stavby a následné úpravy
působí velmi rušivě zejména ve vztahu k okolní zástavbě. Proto je často přistoupeno
k přísnější regulaci v plochách, kde je cílem ochránit nějakou stávající hodnotu. Není
podmínkou kopírování historických staveb z minulosti, ale cílem je najít konsenzus na
citlivé zakomponování stavby do území, která bude respektovat místní podmínky, a která
bude splňovat představy obyvatelů na kvalitní moderní život na venkově.
Jedním z hlavních doprovodných prvků staveb pro bydlení, by měla být soukromá zeleň a
zakomponování staveb do okolní krajiny pomocí zeleně s upřednostněním autochtonních
druhů rostlin. Neboť právě měkký přechod sídla do otevřené krajiny je zárukou
pozitivního přijetí novodobé výstavby na okrajích sídel, jenž je vždy exponovanou
lokalitou, která je prvně vnímána při příjezdu do obce. Nedoceněné je doplnění stavby pro
bydlení užitkovou zeleninovou zahradou a ovocným sadem, který zajistí samozásobení
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obyvatel rodinného domu kvalitní zeleninou a ovocem, vypěstovaným v místních
přirozených podmínkách.
V nepřípustném využití ploch pro bydlení jsou zahrnuty takové funkce, které by byly v
rozporu s hlavním využitím plochy nebo by mohlo narušit pohodu bydlení a kvalitní
prostředí pro bydlení (např. škodlivými exhalacemi, hlukem, teplem, otřesy, vibracemi,
prachem, zápachem, znečišťováním ovzduší, vod a půdy, světelným znečištěním zejména
oslňováním, zastíněním) anebo toto narušení vyvolávat, zejména stavby pro výrobu a
skladování velkokapacitního charakteru (pily, kovárny, slévárny, chemičky, atp.),
velkokapacitní stavby pro zemědělství (např. zemědělské areály hospodářských zvířat,
velkovýkrmny, velkoobjemové sklady steliva a krmiva, atp.), velkokapacitní stavby pro
obchod (např. supermarkety, nákupní střediska, velkoprodejny a s tím související
logistické haly), stavby ubytovacích zařízení mimo penzion a dále nákladní doprava v klidu
(např. odstavná a parkovací stání pro kamionovou dopravu), čerpací stanice pohonných
hmot, autobazary, stavby se shromažďovacím prostorem, atd. Výrobou jsou myšleny i
stavby větrných a fotovoltaických elektráren, nikoli však technická zařízení stavby, která
představují menší systémy výroben energie. Výjimkou je umístění a změna stavby mlýna a
malé vodní elektrárny v areálu Hanusova mlýna čp. 1 v k. ú. Oldřiš u Blažejova, která je
zahrnuta do přípustného využití plochy. V rámci parcel č. p. 63/1, 63/2, 63/3, 64/1, 2087,
2088 a části 2114, části 2110, části 2086 v k. ú. Oldřiš u Blažejova (v plochách bydlení
venkovské) je žádoucí umožnit obnovu výrobní a skladovací funkci mlýna, spolu s malou
vodní elektrárnou, zajišťující dodávku el. energie pro mlýn. Toto využití zde bylo
praktikováno již v historii (doklad ze snímků stabilního katastru) a je žádoucí funkci mlýna
obnovit, jako kulturní, historickou - a v budoucnu - i civilizační hodnotu území.
Plochy bydlení - městské - Bm
Jedná se o plochy, které reprezentují odklon od tradičního venkovského pojetí bydlení
včetně odklonu od doprovodných funkcí zejména v podobě zemědělské činnosti a chovu
hospodářských zvířat, a naopak jsou odrazem příklonu spíše k městskému způsobu
života, což také odráží jednak velikost stavebních pozemků, jednak uspořádání a
architektura staveb včetně jejich funkčního využití.
Od ploch bydlení venkovského se liší zejména tím, že zde není umožněna zemědělská
funkce jako doprovodná funkce k bydlení, která umožňuje chov hospodářských zvířat a
pěstování plodin a s tím související stavby a zařízení, jinak jsou však podmínky využití
obdobné, jako u ploch předcházejících. Základní charakteristickou je tedy převaha obytné
funkce a (rekreační a odpočinkový charakter) bez dalších rušivých jevů s možností pouze
základního samozásobitelství (užitkové zahrady, chov králíků, chov slepic, atp.) Podmínky
využití ploch se soustředí na umožnění pouze takového využití, které nebude rušit
pohodu bydlení a hlavně ji nebude negativně ovlivňovat. V jednotlivých případech bude
záležet na posouzení stavebního úřadu, zda přípustné využití nepřekročí únosnou hranici
s ohledem na hlavní využití plochy a hodnoty území. Zásadním projevem všech funkcí
v plochách bydlení – městských je neobtěžování pohody bydlení souseda.
Plochy rekreace – individuální – REi
Pro tyto plochy jsou charakteristické stavby pro rodinnou rekreaci na oplocených
pozemcích s možností doplnění dalšími stavbami a zařízeními, které jsou využívané
zejména pro letní víkendové pobyty. Tomu odpovídají také stanovené regulativy, které
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umožňují nejen rekonstrukce, rozšíření a doplnění stávajících staveb pro rodinnou
rekreaci, ale také umístění zcela nových staveb pro rodinnou rekreaci. Stejně tak je
charakteristické oplocení soukromých pozemků, které je v těchto plochách přípustné.
V této rekreační oblasti, kdy zejména v Malém Ratmírově převažuje rekreační využívání
území, není stanovena podmínka maximální přípustné velikosti staveb pro rekreaci. Je
tedy pouze na uvážení stavebního úřadu, aby povoloval stavby a zařízení tak aby byly
v souladu s místními podmínkami a s charakterem území.
Občanské vybavení je možné do ploch rekreace – individuální zařadit za podmínky, že
bude bezprostředně souviset s rekreací a zastavěná plocha pozemku nepřekročí 150 m2.
V těchto plochách je tedy dovoleno, za výše uvedených podmínek, umisťovat stavby a
zařízení občanského vybavení např. stánek s občerstvením, obchod se smíšeným zbožím,
opravnu kol, půjčovnu sportovního vybavení, sportovní hřiště, atd.
Podmínky pro využití plochy dále také umožňují stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury bezprostředně související s hlavním přípustným nebo podmíněně
přípustným využitím (např. zpevněné pozemní komunikace, parkovací stání na vlastním
pozemku, vodovody, kanalizace, plynovody, teplovody, stavby a zařízení pro
zneškodňování odpadních vod, energetická a komunikační vedení, elektronická
komunikační zařízení) pod podmínkou místního významu, sloužící pro lokální zásobování
území.
Žádoucí je plochy doplňovat kvalitní zelení, která by měla mít vyšší podíl autochtonních
druhů. Dále je možné umisťovat vodní plochy v podobě retenčních nádrží či menších
rybníčků a vodotečí.
Stejně jako u ostatních ploch rekreace není umožněna funkce bydlení, a to proto, že
pozemky a na nich stojící stavby a zařízení pro rekreaci nesplňují požadavky na trvalé
bydlení. Nepřípustné je dále umisťovat stavby pro výrobu a skladování, stavby pro
zemědělství, velkokapacitní stavby občanského vybavení a další stavby a zařízení, které
by svým charakterem mohly významně narušit kvalitu prostředí pro rekreaci (např.
škodlivými exhalacemi, hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem,
znečišťováním ovzduší, vod a půdy, světelným znečištěním zejména oslňováním,
zastíněním) anebo toto narušení vyvolávat.
Plochy rekreace – hromadná zastavitelná – RHz
Účelem této plochy je zkvalitňovat a rozvíjet využití pro rekreaci. Jedná se o plochy, na
kterých zásadně převažuje využití pro letní hromadnou rekreaci v přírodě (např. rekreační
areály, stravování, sport, odpočinek a další služby spojené s rekreací). Hlavním využitím
této plochy je zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním, klidném a čistém prostředí
respektujícím plně hodnoty území s možností kvalitativních zlepšení. Jedná se o stávající
plochu, resp. pozemky, na kterých jsou umístěny typické stavby pro obsluhu a fungování
areálu pro rekreaci a další související pozemky. Cílem je zachovat tuto plochu včetně jejího
klidového umístění. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují
rekonstrukci stávajících staveb pro rekreaci a staveb a zařízení souvisejících s rekreací
např. shromažďovací místa pro tříděný komunální odpad či možnosti sportovního využití,
ale vždy úměrně ploše rekreace a pouze pro vyžití samotných rekreantů.
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Dále je umožněno občanské vybavení sloužící hromadné rekreaci zejména s hlavním
využitím bezprostředně spojené a související, např. stravování, hostinská činnost, prodej
smíšeného zboží, půjčovny sportovního vybavení a další služby včetně penzionu.
Samostatně je v přípustném využití uvedeno i sportoviště, i když v souhrnu také patří do
občanského vybavení, které musí splňovat podmínky slučitelnosti s hromadnou rekreací a
jejich umístnění je možné pouze za podmínky, že nesníží kvalitu prostředí a charakter
území. Zde je nutno zdůraznit, že cílem je udržet areál jako celek a umožnit kvalitativní
zlepšování nejen ubytování, ale také nabízených služeb.
Napojení areálu je také posíleno návrhem nového kvalitního veřejného prostoru se
samotným sídlem a rozvojem zástavby. Role areál jako odpočinkové zóny tak může být
výrazně posílena. Proto je také možno umisťovat stavby a zařízení určené k rekreačním
účelům v uzavřeném areálu formou hromadné rekreace - nájemní rekreační chaty a další
doplňkové objekty bezprostředně související s rekreací (např. pergoly, sklad na nářadí,
sklad na dřevo, terasy). Tyto doplňkové objekty, však nemohou být podsklepené,
nebudou obsahovat obytné, pobytové ani jiné obdobné místnosti, hygienická zařízení ani
vytápění.
Žádoucí je plochy doplňovat kvalitní zelení, která by měla mít vyšší podíl autochtonních
druhů. Dále je možné umisťovat vodní plochy v podobě retenčních nádrží či menších
rybníčků a vodotečí.
Vzhledem k odloučené poloze areálu je umožněno – ve výjimečných a zvláště
odůvodněných případech - připustit byt majitele a správce, který bezprostředně souvisí s
provozem areálu hromadné rekreace pod podmínkou prokázání splnění hlukových limitů
v chráněném vnitřním prostoru staveb.
Podmínky pro využití plochy dále také umožňují stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury bezprostředně související s hlavním přípustným nebo podmíněně
přípustným využitím (např. zpevněné pozemní komunikace, parkovací stání na vlastním
pozemku, vodovody, kanalizace, plynovody, teplovody, stavby a zařízení pro
zneškodňování odpadních vod, energetická a komunikační vedení, elektronická
komunikační zařízení) pod podmínkou místního významu, sloužící pro lokální zásobování
území.
Stejně jako u ostatních ploch rekreace není umožněna funkce bydlení, a to proto, že
pozemky a na nich stojící stavby a zařízení pro rekreaci nesplňují požadavky na trvalé
bydlení. Je nutné si uvědomit, že i přes možnost umístění bytu správce, není cílem
přeměnit lokalitu na trvalé bydlení ani na rekreaci typu individuální. Nepřípustné je dále
umisťovat stavby pro výrobu a skladování, stavby pro zemědělství, velkokapacitní stavby
občanského vybavení a další stavby a zařízení, které by svým charakterem mohly
významně narušit kvalitu prostředí pro rekreaci (např. škodlivými exhalacemi, hlukem,
teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem, znečišťováním ovzduší, vod a půdy,
světelným znečištěním zejména oslňováním, zastíněním) anebo toto narušení vyvolávat.
Plochy rekreace – hromadná nezastavitelná – RHn
Jedná se o plochy, na kterých zásadně převažuje využití pro sezónní hromadnou rekreaci
v přírodě – rekreační louky - s minimalizací možnosti umisťování staveb a zařízení. Toto
využití plochy má za cíl ponechat prostor přírodního charakteru (loučky, lesíky, vodní
nádrže a vodoteče) bez velkých souvisle zpevněných ploch a bez možnosti výstavby
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dalších budov. Tyto plochy jsou vlastně velice podobné plochám veřejného prostranství
s tím rozdílem, že zde není možné umisťovat související stavby a zařízení pro občanské
vybavení. Plochy musejí zůstat veřejně přístupné, tudíž není dovoleno pozemky
oplocovat, ohrazovat či jinak zamezovat veřejnou přístupnost.
Tyto plochy jsou dále nezastavitelné stavbami pro bydlení, stavbami pro rodinnou
rekreaci a stavbami ubytovacího zařízení a další využití, které by bylo v rozporu s hlavním
využitím plochy nebo by mohlo významně narušit kvalitu prostředí pro rekreaci (např.
škodlivými exhalacemi, hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem,
znečišťováním ovzduší, vod a půdy, světelným znečištěním zejména oslňováním,
zastíněním) anebo toto narušení vyvolávat, zejména: výroba a skladování - včetně staveb
pro výrobu a skladování mimo uvedených jako přípustné, popř. podmíněně přípustné
využití, zemědělství - včetně staveb pro zemědělství a dále např. čerpací stanice
pohonných hmot, garáže pro nákladní automobily, hromadné a řadové garáže,
autobazary, atp.
Podmínky pro využití plochy dále také umožňují stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury bezprostředně související s hlavním přípustným nebo podmíněně
přípustným využitím (např. zpevněné pozemní komunikace, parkovací stání na vlastním
pozemku, vodovody, kanalizace, plynovody, teplovody, stavby a zařízení pro
zneškodňování odpadních vod, energetická a komunikační vedení, elektronická
komunikační zařízení) pod podmínkou místního významu, sloužící pro lokální zásobování
území.
Plochy občanského vybavení – OV
V územním plánu jsou vymezeny stávající plochy občanského vybavení, kde zásadním
způsobem převažuje charakter veřejné infrastruktury zahrnující např. městský úřad,
poštu, místní klubovnu, mateřskou školu, hasičskou zbrojnici, atp. vždy včetně
souvisejících pozemků. Hlavním využitím těchto ploch je občanské vybavení patřící do
veřejné infrastruktury, ale regulativy ploch nabízejí další možnosti využití, které se snaží
reagovat na předpokládané požadavky, tj. je např. možno za určitých podmínek připustit i
občanské vybavení typu komerční (např. obchodní prodej, služby, stravování, ubytování –
penzion, hotel, motel, stavby se shromažďovacím prostorem, administrativní práce –
kanceláře, kulturní zařízení, stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport, atp.).
Podmíněně přípustné je v těchto plochách ve výjimečných a zvláště odůvodněných
případech - připustit byt majitele a správce, který bezprostředně souvisí s provozem
zařízení občanského vybavení, pod podmínkou prokázání splnění hlukových limitů v
chráněném vnitřním prostoru staveb. Ostatní typy staveb a zařízení pro bydlení jsou
nepřípustné.
Žádoucí je do ploch občanského vybavení zahrnout kvalitní veřejná prostranství a to
v podobě dostatečně širokého uličního prostoru, volných prostranství návsí a náměstíček,
volně přístupného parteru budov, atp., s možností vybudování městského mobiliáře
(lavičky, odpadkové koše, kašny, atd.) a malých sportovišť typu dětské hřiště,
workoutové hřiště, atd. Vhodné je veřejný prostor dokomponovat vodním prvkem (např.
vodní nádrží, retenční nádrží, vodotečí) a kvalitní veřejnou zelení s vyšším podílem
autochtonních druhů, která zajistí pohlcení většiny negativních vlivů urbanizovaného
území.
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Podmínky pro využití plochy dále také umožňují stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury bezprostředně související s hlavním přípustným nebo podmíněně
přípustným využitím (např. zpevněné pozemní komunikace, parkovací stání na vlastním
pozemku, vodovody, kanalizace, plynovody, teplovody, stavby a zařízení pro
zneškodňování odpadních vod, energetická a komunikační vedení, elektronická
komunikační zařízení) pod podmínkou místního významu, sloužící pro lokální zásobování
území.
Naopak zásadně je nepřípustné takové využití ploch, které by bylo v rozporu s hlavním
využitím plochy nebo by mohlo narušit kvalitu okolního prostředí zejména pro bydlení
(např. škodlivými exhalacemi, hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem,
znečišťováním ovzduší, vod a půdy, světelným znečištěním zejména oslňováním,
zastíněním) anebo toto narušení vyvolávat, zejména stavby pro výrobu a skladování
velkokapacitního charakteru (pily, kovárny, slévárny, chemičky, atp.), velkokapacitní
stavby pro zemědělství (např. zemědělské areály hospodářských zvířat, velkovýkrmny,
velkoobjemové sklady steliva a krmiva, atp.) a dále nákladní doprava v klidu (např.
odstavná a parkovací stání pro kamionovou dopravu), čerpací stanice pohonných hmot,
autobazary, atd.
Plochy občanského vybavení – sport – OVs
Jedná se o plochy, na kterých zásadně převažuje funkční využití pro tělovýchovu a sport a
ostatní sportoviště (např. dětská hřiště, workoutová hřiště), včetně s nimi bezprostředně
souvisejících staveb, zařízení, činností a služeb. Hlavním využitím těchto ploch je zajištění
podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb a zařízení za účelem
zajištění aktivního trávení volného času především obyvatel obce (zejména se zaměřením
na sport) a zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.
Oproti plochám občanského vybavení je omezen režim některých staveb a zařízení
občanského vybavení, neboť občanské vybavení komerčního charakteru jako obchod,
stánek s občerstvením, wellness) lze do těchto ploch umístit pouze za podmínky, že
stavební záměr bezprostředně souvisí s hlavním využitím plochy a při prokázání splnění
hlukových limitů v chráněném vnitřním prostoru staveb. Ostatní stavby občanského
vybavení veřejné infrastruktury a velkokapacitních staveb pro obchod, stravování,
ubytování, nerušící služby a řemesla nejsou v plochách přípustné.
Jinak je využití území obdobné jako u ploch občanské vybavení.
Plochy občanského vybavení – hřbitov kostel – OVh
Jedná o plochu, která jasně charakterizuje její využití – užívání hřbitova a kostela a
částečně také předurčuje její podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Přípustné jsou vlastně logická využití související se stávajícím pietním, klidovým a
liturgickým využitím. Jedná se o plochu, na které zcela zásadně převažuje stávající využití
hřbitova. Hlavním využitím této plochy je zajištění podmínek pro přiměřené užívání
hřbitova a kostela včetně souvisejících okolních ploch v souladu s jejich účelem.
Žádoucí je do ploch občanského vybavení – hřbitov, kostel zahrnout kvalitní veřejná
prostranství a to v podobě dostatečně širokého uličního prostoru, volných prostranství
návsí a náměstíček, volně přístupného parteru budov, atp., s možností vybudování
městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, kašny, atd.). Vhodné je veřejný prostor
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dokomponovat vodním prvkem (např. vodní nádrží, retenční nádrží, vodotečí) a kvalitní
veřejnou zelení s vyšším podílem autochtonních druhů, která zajistí pohlcení většiny
negativních vlivů urbanizovaného území.
Podmínky pro využití plochy dále také umožňují stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury bezprostředně související s hlavním přípustným nebo podmíněně
přípustným využitím (např. zpevněné pozemní komunikace, parkovací stání na vlastním
pozemku, vodovody, kanalizace, plynovody, teplovody, stavby a zařízení pro
zneškodňování odpadních vod, energetická a komunikační vedení, elektronická
komunikační zařízení) pod podmínkou místního významu, sloužící pro lokální zásobování
území.
Naopak zásadně je nepřípustné takové využití ploch, které by bylo v rozporu s hlavním
využitím plochy nebo by mohlo narušit kvalitu okolního prostředí a pietu místa. Jedná se
o využití území pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, zemědělství, výrobu a
skladování, odstavná a parkovací stání pro nákladní a kamionovou dopravu, čerpací
stanice pohonných hmot a dále stavby a zařízení negativně ovlivňující území (např.
škodlivými exhalacemi, hlukem, teplem, otřesy, vibracemi, prachem, zápachem,
znečišťováním ovzduší, vod a půdy, světelným znečištěním zejména oslňováním,
zastíněním).
Plochy veřejných prostranství - VP
Plochy veřejných prostranství jsou charakteristické zejména svou veřejnou přístupností a
patří sem zejména veřejná prostranství definována v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení). Jsou to všechna náměstím, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Dále pak sem patří soukromé nepřístupné
pozemky zejména v podobě předzahrádek či zahrad, které je však možno považovat za
součást veřejného prostoru.
Tyto plochy jsou často součástí zastavitelných ploch a ploch přestavby, neboť tvoří
provázaný celek navrhované výstavby se zelení a ostatními volně přístupnými pozemky.
Plochy veřejných prostranství musí zůstat bezpodmínečně veřejně přístupné (výjimkou
jsou soukromé předzahrádky či zahrady), tzn., že v nich nelze umisťovat oplocení,
ohrazení a žádným jiným způsobem nesmí být zamezováno veřejné přístupnosti.
Výjimkou může být ohrazování terénních hran, které se zřizuje za účelem zvýšení
bezpečnosti. Tento případ by mohl nastat např. v místní části Dvoreček, kde veřejné
prostranství kopíruje hranu údolí Hamerského potoka a pro zvýšení bezpečnosti volného
pohybu obyvatel je žádoucí zřídit takové ohrazení, které zabrání případné nehodě. Plochy
veřejných prostranství musí sloužit především svému hlavnímu využití, teprve pak mohou
být realizovány ostatní možnosti přípustného využití.
Do veřejných prostranství patří veřejná sportoviště (např. dětská hřiště, workoutová
hřiště) zastávky a čekárny (které tvoří zázemí dopravní infrastruktury), městský mobiliář.
Městským mobiliářem jsou myšleny všechny stavby a zařízení (ať již mobilní nebo trvalé)
sloužící ke zvyšování obytnosti a funkčnosti území a užívání veřejného prostoru, který je
tímto mobiliářem oživován. Patří sem zejména lavičky, sloupky, zábradlí, odpadkové koše,
květináče, stojany, informační tabule, veřejné osvětlení, přístřešky, fontány, sochy a
ostatní umělecká díla. Dále je nedílnou součástí veřejného prostranství veškerá zeleň a
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vodní prvky, které oživují veřejný prostor a napomáhají zmírnit negativní vlivy
urbanizovaného území. V případě dopravní a technické infrastruktury se jedná o nezbytné
stavby a zařízení, které technicky zabezpečují okolní urbanizované území. V žádném
případě se nejedná o zpevněné parkovací plochy pro soukromé využití dalších ploch. Ty si
musí každý zajistit na vlastním pozemku resp. v rámci příslušného funkčního využití.
Pokud je možno, měly by se všechny nové stavby a zařízení technické infrastruktury
umístit pod zem (jde zejména o vedení el. energie).
V podmíněně přípustném využití je umožněno umisťovat stavby a zařízení občanského
vybavení, ale pouze pod podmínkou, že bude bezprostředně souviset s hlavním využitím
plochy a neznemožní veřejnou přístupnost a nenaruší kvalitu prostředí a hodnoty území.
Zde se jedná např. o novinové stánky, hasičské zbrojnice, staré kovárny – v současnosti
využívány jako místní klubovny, podia pro kulturní akce, trhovní stánky, atp. Nelze zde
samozřejmě povolit stavby typu penzion, obchod se smíšeným zbožím, kadeřniství, atp.
Nepřípustné je takové využití, které by narušilo hlavní využití plochy, zejména stavby pro
bydlení a rodinnou rekreaci a s nimi provozně související stavby a zařízení (jako např.
kolny, garáže, dílny, hromadná parkoviště a odstavná stání), stavby pro výrobu a
skladování, stavby pro zemědělství, stavby pro obchod, atp.
Plochy smíšené obytné - SO
Jedná se o plochy, ve kterých není účelné oddělovat bydlení a občanské vybavení a je
nezbytné vyloučit umisťování staveb a zařízení snižujících kvalitu prostředí v těchto
plochách. Přes to, že nelze tato využití jednoznačně oddělit, je zvoleno a zásadně
upřednostněno bydlení a proto je také uváděno jako hlavní využití. Širší způsob využití
uvnitř těchto ploch nesmí negativně ovlivňovat hlavní využití těchto ploch, tj. bydlení.
Tyto plochy jsou tedy jakousi sloučeninou ploch bydlení a ploch občanského vybavení.
Charakteristice prolínání bydlení a občanského vybavení také odpovídají stanovené
podmínky pro využití ploch, které se soustředí na využití nejen ke klidnému bydlení, ale
také umožnují doplnit toto bydlení občanským vybavením, které nesnižuje kvalitu
prostředí a pohodu bydlení a je slučitelné s bydlením, občanským vybavením jak
veřejného charakteru, tak charakteru komerčního. Znovu jako již bylo uváděno u ploch
pro bydlení je snahou zpracovatele nabídnout vlastníkům dostatečnou šíři možností
využití s respektováním bydlení, jako hlavního využití. V jednotlivých případech bude
záležet na posouzení stavebního úřadu, zda již toto rozšíření nepřekročí únosnou hranici s
ohledem na hlavní využití plochy a hodnoty území. Vyloučeny jsou stavby pro rekreaci,
výrobu, stavby pro zemědělství. U výroby a skladování je nutno případ od případu
posoudit přípustnost stavebního záměru.
Plochy smíšené obytné – rekreační - SOr
Tyto plochy jsou obdobou předcházejících ploch smíšených obytných s tím rozdílem, že
zde se s bydlením a občanským vybavením prolíná ještě funkce rekreace. Toto využití bylo
speciálně navrženo pro sídlo Malý Ratmírov, kdy v plochách kolem silnice III/1343 není
účelné oddělovat funkce bydlení a rekreace, jenž je také možné doplnit o stavby a zařízení
občanského vybavení.
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Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DIs
Plochy dopravní infrastruktury – silniční zahrnují ve správním území obce zejména pozemky
silnic a významné místní a účelové komunikace propojující jednotlivé lokality ve správním
území obce navzájem či sídla s jinými sídly mimo správní území obce, vše včetně souvisejících
staveb a zařízení. Ostatní dopravní infrastruktura zejména další méně významné místní a
účelové komunikace jsou začleněny do ploch jiného způsobu využití, např. plochy
zemědělské, pro bydlení. Podmínky pro využití těchto ploch mají zajistit hlavně umístění
dopravních staveb včetně staveb a zařízení souvisejících s dopravní infrastrukturou. Dále pak
stavby a zařízení technické infrastruktury a další stavby a zařízení dopravní infrastruktury,
jenž většinou křižují stávající komunikace a které nenaruší, neztíží ani neznemožní hlavní
využití.
Plochy dopravní infrastruktury - železniční - DIž
Plochy dopravní infrastruktury železniční zahrnují ve správním území obce pozemky pro
drážní dopravu a další související stavby a zařízení. Stejně jako u ploch dopravní infrastruktury
– silniční mají podmínky pro využití zajistit hlavně umístění dopravních staveb včetně staveb a
zařízení souvisejících a zajistit tím prostupnost území. Současně však musí být dbáno, aby
tyto stavby nepřiměřeně sami nebránily prostupnosti v území a to jak z hlediska ochrany
přírody a krajiny, tak z hlediska lidí samotných či lidských činností, např. zemědělství. Tyto
koridory také umožňují umísťovat další dopravní a technickou infrastrukturu, která nenaruší,
neztíží ani neznemožní hlavní využití.
Plochy dopravní infrastruktury - pěší - DIp
Plochy dopravní infrastruktury pěší jsou vlastně speciálním koridorem, do kterého lze umístit
komunikace pro pěší a cyklisty, tzn. turistické stezky, cyklistické stezky, hipostezky, atp. Další
stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury lze do těchto ploch zahrnout pouze za
podmínky, že nenaruší, neztíží ani neznemožní hlavní využití plochy. V návaznosti na plochy
dopravní infrastruktury pěší je výhodné umisťovat stavby a zařízení, která tradičně
doprovázejí veřejná prostranství, tzn. městský mobiliář, zeleň a vodní plochy a toky.
Plochy technické infrastruktury - TI
Plochy technické infrastruktury zahrnují takové pozemky, stavby a zařízení technické
infrastruktury, které nelze zahrnout do ploch s jiným způsobem využití. Jedná se zejména
o čistírny odpadních vod, sběrné dvory, kompostárny, včetně bezprostředně souvisejících
staveb a zařízení. Plochy doporučujeme odclonit zelení pro jejich vhodnější zasazení do
krajiny a zmírnění případného negativního vnímání. Podmínky využití těchto ploch mají
dále také zajistit umístění dalších staveb a zařízení technické infrastruktury a dopravní
infrastruktury.
Plochy výroby a skladování - VS
Tyto plochy jsou vymezeny v místě průmyslových provozů, které většinou představují
„více rušící provozy“ nebo na pozemcích s areály zemědělské výroby nebo obdobné
provozy zemědělské prvovýroby v podobě chovu hospodářských zvířat, a s tím související
skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva. Podmínky
využití ploch umožňují umisťování občanského vybavení zejména takového, které není
vhodné (popř. ani přípustné) umisťovat zejména v plochách pro bydlení, rekreaci,
veřejných prostranstvích, atp. přípustné jsou tedy (např. stavby a zařízení sloužící jako
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zázemí pro činnosti související se správou obce (např. dílny, garáže, odstavná a parkovací
stání pro obecní techniku, sběrný dvůr), ochranu obyvatelstva (např. hasičská zbrojnice,
sklady civilní ochrany), související dopravní a technická infrastruktura, obchodní činnosti
atd. Dále je také přípustné doprovázet výrobní provozy kancelářemi. Pro plochy výroby a
skladování je doporučeným a žádoucím doplňujícím prvkem zeleň zejména izolační, která
by měla nejen zmírňovat negativní vlivy, ale také pohledově zpříjemnit danou lokalitu.
Další možnosti využití se orientují na širší možnosti podnikatelské činnosti, které jsou
v přípustném využití definovány pod občanskou vybaveností. Přípustné využití také
umožňuje, zřídit v této ploše závodní jídelnu, kantýnu nebo jiné pohostinství sloužící
hlavnímu využití.
Jako podmíněně přípustné je umožněna určitá forma bydlení v rámci plochy, související
s provozem a hlavním využitím, např. byt správce, majitele, služební byt.
Nepřípustným využitím, které by mohlo zejména svým provozováním nebo technickým
zařízením a jeho důsledky narušit životní prostředí a veřejné zdraví je myšleno např.
skladováním odpadů (včetně nebezpečných odpadů), nebezpečných látek, výrobků a
přípravků, nebezpečných chemických látek apod. a to pro účely tohoto územního plánu
tak, že je nepřípustné tyto látky skladovat jako hlavní činnost podnikání anebo jako jednu
z důležitých složek tohoto podnikání. Toto ustanovení se nevztahuje na skladování těchto
látek jako nutné součásti přípustného, popř. podmíněně přípustného využití, tzn., je
přípustné skladovat nebezpečné látky např. v rámci provozu autoservisu, kde se bez
manipulace a uskladnění těchto látek pro jeho provoz neobejdete.
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba - VSz
Plochy byly vytvořeny na základě speciálního režimu využití území, které byly použity ve
vydané změně č. 1 územního plánu obce Blažejov. Jedná se o plochy, které umožňují
využívat území zemědělským způsobem.
Plochy zeleně – veřejných prostranství – Zvp
Oproti plochám veřejných prostranství jsou plochy zeleně veřejných prostranství
orientovány mnohem více na zachování sídelní veřejné zeleně, proto je také zeleň hlavní
(převažující) využití. Plochu veřejných prostranství je možno si představit jako typické
zadlážděné náměstí s prvky zeleně, kdežto v plochách zeleně veřejných prostranství
veřejná zeleň zásadním způsobem převládá. Úkolem této plochy je zachovat v maximální
možné míře stávající zeleň a vhodně ji doplnit další zelení nebo stavbami a zařízeními,
které nebudou narušovat charakter území a budou v souladu s hlavním využitím plochy.
Plochy zeleně - soukromé a vyhrazené – Zsv
Jedná se o pozemky většinou soukromé zeleně zejména zahrad, které jsou natolik
významné, že je vhodné je vymezit jako samostatné plochy a tím zdůraznit jejich
významnost a současně také nezastavitelnost stavbami pro bydlení, rekreaci, atp.
Charakteristickým znakem je skutečnost, že nemusí být veřejně přístupné, což je často
zdůrazněno oplocením. Hlavním využitím těchto ploch je zachování nebo vytvoření
“zelených” ploch v sídle. Tyto plochy ve většině případů sousedí přímo s plochami pro
bydlení. V podmínkách využití plochy je možné nalézt využití typická pro soukromé
zaplocené zahrady a možnost umístění tomu odpovídajících staveb a zařízení související s
využitím zahrad pro samozásobitelské využití jako jsou např. skleníky, bazény, pařeniště,
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stavby pro nářadí. V souvislosti s tím je možné umisťovat stavby pro zemědělství do 150
m2, tím jsou myšleny stavby dle § 3 písm. f) vyhlášky č. 268/2009 Sb., avšak pouze malého
rozsahu (tedy do 150 m2). Tato výměra byla stanovena s ohledem na charakter zástavby,
krajinný ráz a měřítko krajiny, tak aby nebylo narušováno celkové panorama sídla a
krajinných enkláv (obdobně jako u přístřešku pro hospodářská zvířata). Zásadně se nesmí
jednat o obytné místnosti a to ani druhotně či doprovodně. Zde bude na povolujícím
orgánu a příslušných dotčených orgánech, najít hranici, kdy záměr bude ještě přípustný a
kdy již svým významem překročí naznačenou míru.
Plochy zemědělské - ZE
Plochy zemědělské jsou v územním plánu vymezeny zejména na zemědělském půdním
fondu tvořeném v řešeném území zejména pozemky zemědělsky obhospodařovanými.
Neznamená to, že součástí těchto ploch nejsou další prvky v krajině např. menší a
nevýznamné vodní plochy, vodní toky, či remízky, účelové pozemní komunikace.
Znamená to, že v těchto plochách převládá zemědělské využití, ale současně není ani
zpochybněna nutnost respektování a podpora ekologické stability území, či jeho využití
pro vedení liniových staveb či umisťování dalších staveb a zařízení, ale vždy s přihlédnutím
k hlavnímu využití a určité míře „selského rozumu“. Proto jsou také za určitých podmínek
přípustná či podmíněně přípustná různá využití, která nesouvisí přímo se samotným
zemědělstvím, ale nepřímo vlastně zajišťují jeho dlouhodobou udržitelnost. A to ať již se
jedná o stabilizující prvky v krajině (vodní plochy a toky, předěly mezi jednotlivými lány),
tak protierozní opatření, zalesňování, komunikace. Všechna využití ploch zemědělských
se musí orientovat na jeho hlavní využití (tj. zajištění podmínek pro zemědělství) a
zvyšování ekologické stability krajiny. Změny druhů pozemků musí probíhat na logických
místech, tzn., není-li nutno zalesňovat uprostřed pole (např. z důvodu zvýšení ekologické
stability či půdní eroze), nemělo by toto zalesnění uprostřed zemědělské půdy být
povoleno. Stejně tak přípustné a podmíněně přípustné stavby a zařízení mohou být
povolovány jen v souladu s hlavním využitím, tzn., včelíny musí být včelíny a nikoli
pobytové místnosti, stejně tak myslivecká zařízení. To že součástí ploch zemědělských
jsou také např. vodní plochy či toky neznamená, že jsou tyto prvky popřeny, či dokonce
znemožněno jejich využívání, udržování a rekonstrukce.
Plochy zemědělské jsou vymezeny v nezastavěném, ale také v zastavěném území.
Důvodem je skutečnost, že intenzivně zemědělsky využívané pozemky jsou uvnitř
intravilánu, avšak nesplňují podmínky § 58 stavebního zákona pro zahrnutí do
nezastavěného území, tj. nebyly navráceny do orné půdy nebo byly navráceny do orné
půdy, ale nepřiléhají k intravilánu. Proto stanovené podmínky pro využití ploch
zemědělských platí pro tento způsob využití jak v nezastavěném území, tak v zastavěném
území.
Nepřípustné je umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví,
vodní hospodářství a těžbu nerostů, které nejsou povoleny v přípustném nebo
podmíněně přípustném využití. Toto ustanovení reaguje na novelu stavebního zákona
účinnou od 1. 1. 2013, která do § 18 odst. 5 doplňuje poslední větu, která umožňuje územně
plánovací dokumentací výslovně vyloučit v nezastavěném území umisťování staveb,
zařízení a jiných opatření uvedených v tomto odstavci. Zpracovatel této možnosti využil a
vzhledem k hodnotám území a ochrany krajiny a samotnému řešení územního plánu
vyloučil uvedené záměry. Samotné řešení územního plánu umožňuje umístění těchto
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staveb v jiných plochách dle způsobu využití, které odpovídají uspořádání a kontinuálnímu
využití území v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Mimo to některé z těchto
záměrů je možno povolit s odkazem na přípustné a podmíněně přípustné využití také
v plochách nacházejících se v nezastavěném území.
S ohledem na zkušenosti posledních let a v návaznosti na koncepci uspořádání krajiny
jsou do nepřípustného využití doplněny body, které by měly jednoznačně ochránit volnou
krajinu před nežádoucími využitími zejména formami výroben elektrické energie,
umisťování různých staveb a zařízení, které ať už skrytě či zcela otevřeně budou sloužit
pro rekreaci a zabránit různému druhu znepřístupňování volné krajiny.
Plochy zemědělské specifické - ZEs
Projektant využil možnosti § 3 odst. 4 vyhlášky 501 a stanovil plochu s jiným způsobem
využití, než je uvedeno v § 4 až § 19 vyhlášky 501.
Plochy zemědělské specifické byly vymezeny na základě ploch zemědělských, avšak
v podmínkách využití území je umožněno (na rozdíl od zmiňovaných ploch zemědělských)
zaplocení pozemků pro pastvu a chov zvířat (zájmový chov).
Další podmínky využití, jsou odůvodněny v plochách zemědělských.
Plochy lesní - LE a plochy vodní a vodohospodářské - VV
Obdobné podmínky, jaké platí pro plochy zemědělské, platí také pro plochy lesní a plochy
vodní a vodohospodářské.
V těchto plochách se navíc vyskytují stavby pro rodinnou rekreaci (zapsané i nezapsané
v katastru nemovitostí), a proto podmínky využití území ploch lesních umožňují užívání
stávajících staveb pro rodinnou rekreaci – chaty. Podmínky využití také umožňují určité
rozšíření stávajících staveb, ale již nedovolují doplnění dalšími stavbami či zařízeními a
oplocování. Je možná rekonstrukce stávajících staveb, avšak změny dokončené stavby či
zařízení pouze na vlastním pozemku a pouze pod podmínkou, že změny dokončené
stavby či zařízení bude mít stávající podlažnost a nepřekročí 50 m2, pokud již stávající
stavba přesahuje přípustnou výměru zastavěné plochy pozemku, nelze ji dále plošně
rozšiřovat. Těchto 50 m2 bylo stanoveno jako hodnota, která je dle názoru zpracovatele
dostačující vzhledem k rozvoji stávající stavby pro rodinnou rekreaci a nepřekročí ještě
určitou obecně uznávanou přípustnou mez.
Plochy smíšené nezastavěného území - SNÚ a plochy přírodní - PŘ
Tyto plochy zastupují cenné plochy z hlediska ekologické stability území, ochrany přírody
a krajiny a fungování krajiny jako celku.
U ploch přírodních se jedná v převážné většině o biocentra územního systému ekologické
stability. Tyto plochy jsou vymezeny za účelem uchování biodiverzity a podpory
ekologické stability a tomu také odpovídají stanovené podmínky pro využití ploch včetně
hlavního využití, kterým je umožnit (zejména stavem a velikostí biotopů) trvalou existenci
přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. To je konkretizováno
dle jednotlivých biocenter (resp. typu stanoviště), včetně cíle dosažení relativně přirozené
druhové skladby bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám. Snahou je zajistit
toto hlavní využití, ale současně za splnění podmínek umožnit nezbytně nutné stavby a
zařízení, které je přes tyto plochy nutno vést např. s ohledem na okolní podmínky, kde
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není jiná trasa. Současně ale musí být vzato v úvahu možné poškození plochy a v případě,
že není jiná možnost, pokusit se minimalizovat negativní dopady na hlavní využití.
V případě ploch smíšených nezastavěného území se jedná zejména o plochy cenné z
hlediska krajiny jako celku a plochy biokoridorů územního systému ekologické stability.
Plochy smíšené nezastavěného území jsou vymezeny za účelem podpory ekologické
stability. Tyto plochy neumožňují rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou
existenci, avšak umožňují jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených
biocenter síť a plní další stabilizující funkce v krajině. Tomu znovu odpovídají stanovené
podmínky pro využití ploch a hlavní účel využití, kterým je podpora migrace organismů
mezi biocentry a zprostředkovávat stabilizující vlivy na okolní intenzivněji využívané
plochy. Využití by mělo směřovat k jejich funkčnosti, aby napomohly stabilizaci krajiny a
migraci mezi jednotlivými stabilními částmi území.
Nepřípustné je umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví,
vodní hospodářství a těžbu nerostů, které nejsou povoleny v přípustném nebo
podmíněně přípustném využití. Toto ustanovení reaguje na novelu stavebního zákona
účinnou od 1. 1. 2013, která do § 18 odst. 5 doplňuje poslední větu, která umožňuje územně
plánovací dokumentací výslovně vyloučit v nezastavěném území umisťování staveb,
zařízení a jiných opatření uvedených v tomto odstavci. Zpracovatel této možnosti využil a
vzhledem k hodnotám území a ochrany krajiny a samotnému řešení územního plánu
vyloučil uvedené záměry. Samotné řešení územního plánu umožňuje umístění těchto
staveb v jiných plochách dle způsobu využití, které odpovídají uspořádání a kontinuálnímu
využití území v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Mimo to některé z těchto
záměrů je možno povolit s odkazem na přípustné a podmíněně přípustné využití také
v plochách nacházejících se v nezastavěném území.
S ohledem na zkušenosti posledních let a v návaznosti na koncepci uspořádání krajiny
jsou do nepřípustného využití doplněny body, které by měly jednoznačně ochránit volnou
krajinu před nežádoucími využitími zejména formami výroben elektrické energie,
umisťování různých staveb a zařízení, které ať už skrytě či zcela otevřeně budou sloužit
pro rekreaci a zabránit různému druhu znepřístupňování volné krajiny.
V ploše přírodní - v rámci regionálního biocentra Peřeje RBC 1910 – je možné provést
změnu dokončené stavby stávající malé vodní elektrárny na Hamerském potoce.
V současné době je s dotčenými orgány projednáno prodloužení tlakového potrubí a
přidání technologické savkové šachty na stavbě této malé vodní elektrárny, a proto
územní plán dovoluje rozšíření a změnu této stavby v regionálním ÚSES.
Plochy rozhledny - RO
Tyto plochy byly do územního plánu zařazeny z důvodu umístění rozhledny severně od
Malého Ratmírova. Jelikož podmínky využití mají sloužit pouze pro umístnění rozhledny a
staveb a zařízení, které bezprostředně s provozem souvisí, jako např. lavičky, odpadkové
koše, komunikace, umělecká díla, informační tabule, atp., je přípustné využití omezeno.
Do ploch rozhledny je možné umisťovat další dopravní a technickou infrastrukturu
místního významu za podmínky, že nenaruší, neztíží ani neznemožní hlavní využití plochy.
Nepřípustné je do těchto ploch umisťovat stavby a zařízení pro bydlení, rekreaci (mimo
přípustných), občanské vybavení, stavby pro výrobu a skladování, stavby pro zemědělství,
dopravu v klidu (jako odstavná a parkovací stání pro nákladní dopravu). atp.
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j) 8.

používané pojmy pro účely územního plánu

Důležitá rekreační oblast ukazuje území, které je v rámci širších souvislostí (na území
Jindřichohradecka) využíváno jako území pro trávení volného času, zejména sezónních
letních aktivit, kdy je tato rekreační funkce hlavní a převažuje nad ostatními funkcemi
v území.
Hlavní pěší vazby naznačují hlavní dopravní vazby, které musí být v území podporovány a
respektovány a nesmí dojít k zamezení přístupu nevhodnými stavebními záměry.
Hlavní rozvojové směry ukazují nejvýhodnější směry rozvoje obce, zejména pro bydlení a
další aktivity s bydlením spojené. V těchto rozvojových směrech byly také vymezeny
nejdůležitější zastavitelné plochy, jelikož se z urbanistického hlediska jedná o nejvhodnější
lokality pro novou výstavbu.
Hospodářské zázemí
Je soubor všech zařízení a staveb sloužící pro zemědělské hospodaření na venkově
související s bydlením – hospodaření malého rozsahu. Jde zejména o chov hospodářských
zvířat a pěstování zemědělských plodin. S tím souvisejí stavby pro ustájení zvířat,
skladování produktů živočišné výroby, příprava a skladování krmiv a steliva, skladování a
posklizňová úprava rostlinných produktů, sklady na nářadí, kolárny, atp.
Charakteristické znaky hodnot
Jsou takové znaky, které svou podstatou určují základní princip chápání nějaké hodnoty.
Při negativním narušení znaku takové hodnoty dochází ke ztrátě podstaty, kterou
hodnota představuje a může dojít k úplnému potlačení její funkce (historická,
krajinotvorná, protierozní,…). Charakteristické znaky jednotlivých hodnot jsou rozebrány
v kapitole j) 3 a j) 4 tohoto odůvodnění.
Obecní význam – „obecního významu“
Obecní význam je místní význam (tj. svým významem, rozsahem nebo využitím
neovlivňuje území více obcí) anebo nadmístní význam nenaplňující atributy nadmístnosti
stanovené v ZÚR. Stavební záměry nadmístního významu, které nesplňují atributy
nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí řešení
územního plánu a tudíž v rozhodovací pravomoci na úrovni obcí.
Nepřekročitelná hranice rozvoje naznačuje, jakým směrem se celkový rozvoj jednotlivých
sídel nemá ubírat a to zejména ve vtahu k přírodním hodnotám území a ekologickým
vazbám krajiny. V Blažejově by další rozvoj neměl překročit Hamerský potok a zabíhat do
břehových lesnatých partií potoka, dále by neměl překročit pomyslnou kolmici na silnic III.
třídy na úrovni vlakové stanice. V Oldřiši by další rozvoj neměl překročit silnici III. třídy a
rozvíjet zástavbu v druhé řadě za stávajícími historickými usedlostmi. V Malém Ratmírově
by další rozvoj neměl překročit železniční úzkorozchodnou trať. Neznamená to, že za
touto linií nemůže být stavebním úřadem povolena žádná stavba a zařízení, ale že je
žádoucí preferovat současný stav využívání území, který je ještě fungující z hlediska
vyváženosti jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, a který umožní racionální využívání
místní krajiny a zachování charakteru území. Nepřekročitelná hranice rozvoje ukazuje,
které části sídla jsou již pro změny územního plánu nepřekročitelné. Tzn., že další změny
územně plánovací dokumentace, které by podstatně měnily současné využití území
bezprostředně za nepřekročitelnou hranicí rozvoje (například by prověřovali další plochy
pro bydlení, občanské vybavení či rekreaci na plochách zemědělských, lesních atp.), musí
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být zamítnuty, jelikož podstatně narušují základ urbanistické koncepce tohoto územního
plánu.
Nerušící výroba a služby
Výrobní činnost a služby, jejichž negativní vliv na okolí nepřekročí hranice pozemků
sousedních vlastníků, a které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení v území a slouží
zejména obyvatelům obce.
Ovlivnění hodnot – „hodnotu ovlivňují“
Stavebními záměry dochází k ovlivňování hodnot, které mohou působit na stávající
hodnotu pozitivně či negativně. Stavební úřad by měl všechna negativní působení na
hodnotu – ovlivňování hodnoty - posuzovat úměrně intenzitě vztahu mezi hodnotou a
využíváním území. To znamená, že musí být prioritně vždy zváženo, jestli realizací
stavebního záměru nepřeváží negativní působení na vymezenou hodnotu nebo její okolí
nad působením pozitivním.
Pohledová dominanta a vliv dominanty na okolí vyjadřuje pohledové uplatňování
významných hodnot území, jako je kostel sv. Alžběty a Hanusův mlýn, které musí být
v území respektovány a chráněny před nevhodnými rozvojovými stavebními záměry,
které by celkové panorama s těmito dominantami negativně narušily.
Přístřešek pro hospodářská zvířata – otevřená nízkopodlažní stavba či zařízení chránící
zvířata před povětrnostními vlivy zejména před průvanem, deštěm, sněhem a sluncem.
Tyto přístřešky musí splňovat požadavky první věty a v žádném případě nesmí plnit jinou
funkci zejména obsahovat pobytové místnosti, hygienická zařízení, vytápění, nesloužící
k úkrytu zvířat. Tyto stavby nejsou stavby pro zemědělství, definované v § 3 písm. f)
vyhlášky č. 268/2009 Sb., jelikož jejich hlavní účel není chov hospodářských zvířat s cílem
produkce zemědělské prvovýroby a činnosti s touto prvovýrobou související. Přístřešek
pro hospodářská zvířata nesmí překročit 150 m2 zastavěné plochy stavby. Tato výměra
byla stanovena s ohledem na krajinný ráz a měřítko krajiny, tak aby nebylo narušováno
celkové panorama sídla a krajinných enkláv.
Samozásobitelstvím je myšlena běžná spotřeba rodiny. Je možné chovat domácí zvířata,
obhospodařovávat užitkovou zahradu, avšak pouze v malém měřítku, bez produkční
funkce směřující k prodeji. Za samozásobitelství nelze považovat chov desítek kusů krav,
koní, prasat, atp.
Včelín bez pobytových místností – jedná se o typické stavby a zařízení sloužící pouze a jen
pro chov včel. Tyto stavby, zařízení a objekty nesmí mít v žádném případě žádné jiné
využití a to ani jako doprovodné, žádné pobytové místnosti, přípojky energií, vody,
sociální zařízení atd. Jedná se čistě o možnost zastřešení úlů a uložení nezbytného
včelařského nářadí.
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j) 9.

odůvodnění
prospěšných
bezpečnosti
k pozemkům

vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou
v územním plánu vymezeny na úrovni dopravní a technické infrastruktury, jenž jsou
uvedeny v tabulkách v kapitole g) 1 výrokové části. Jsou to skutečně ty nejdůležitější
stavební záměry, které mohou být ve veřejném zájmu vyvlastněny.
Veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a
plochy pro asanaci, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nejsou
v územním plánu vymezovány.

j) 10. odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo
V územním plánu bylo nutné vymezit veřejné prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo. Jedná se o veřejné prostranství VP-3, které se nachází ve východní části
Malého Ratmírova, jenž rozšiřuje systém veřejných prostranství v sídle, ve kterém jsou
právě tyto plochy méně kapacitní. Návrhem veřejného prostranství dojde k rozšíření
stávajícího veřejného prostranství na břehu Ratmírovského rybníka, což má příznivý vliv
na komunikační vazby v sídle, jenž v sezóně trpí značným nárůstem dopravy a zvýšeným
pohybem chodců. Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo,
nejsou v územním plánu vymezovány.

j) 11.

odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

V rekreačním areálu hromadné rekreace na západě Malého Ratmírova byla vymezena
plocha přestavby P1, která je podmíněna zpracováním územní studie, při jakémkoli
rozhodování o změnách v území. Tzn., že jakýkoli stavební záměr v ploše P1, může být
realizován až poté, co bude zpracována územní studie, která prověří podrobnější
podmínky pro využití plochy rekreace a veřejného prostranství, a o níž budou data
vložena do evidence územně plánovací činnosti.
Podmínky pro pořízení územní studie jsou vztaženy zejména k řešení dopravní a technické
infrastruktury, vyřešení veřejného prostranství v ploše přestavby a racionálního rozvržení
staveb.
Lhůta pro pořízení územní studie a její vložení do evidence územně plánovací činnosti byla
stanovena přiměřeně, vzhledem k platnosti územního plánu, místních podmínek a
znalosti poměrů v území a je stanovena do šesti let od nabytí účinnosti tohoto územního
plánu.
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k) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch
Lze konstatovat, že zastavěné území je účelně využíváno. Přednostně je k zastavění
umožněno využívat volných pozemků v zastavěném území, stavebních proluk a ploch
získaných zbořením přežilých budov a zařízení. Avšak vzhledem k charakteru území a
historické zástavbě ve správním území obce, není možné bezmyšlenkovitě zastavět
všechny volné pozemky v zastavěném území, neboť tím by byla setřena stávající
urbanistická forma rozptýlených zemědělských usedlostí. Dále je nutné v zastavěném
území ponechat volné veřejné prostory s dostatkem zeleně a nezastavěné pozemky, jenž
zajistí prodyšnost sídla, působící příznivě a harmonicky na obyvatele území. Byly
vymezeny zastavitelné plochy, jejichž snahou je navázat na zastavěné území. Snahou
návrhu územního plánu je maximalizovat využití zastavěného území, ale bez dalších
navrhovaných ploch se rozvoj sídla neobejde. Zastavitelné plochy odpovídají svou
velikostí předpokládanému vývoji obyvatel, potřebám obce, struktuře zástavby a
charakteru území. Jelikož je většina ploch přebírána z původní územně plánovací
dokumentace obce, je v území deklarován určitý kontinuální vývoj území v čase a
předvídatelnost rozhodování při povolování staveb.
Řešení návrhu územního plánu tedy navazuje na řešení stávající územně plánovací
dokumentace. Rozvoj bydlení se opírá o fakta, kterými jsou převážně atraktivita území v
podobě kvalitního klidného venkovského a rekreačního prostředí, harmonické krajiny
s četnými kulturními a přírodními hodnotami, přitom v blízkosti města Jindřichův Hradec
s dobrou dopravní dostupností. Navíc jsou zastavitelné plochy vymezeny s ohledem na
dobré rozvojové předpoklady z hlediska majetkové skladby pozemků určených
dlouhodobě k výstavbě. Množství zastavitelných ploch odpovídá dlouhodobě
sledovaným požadavkům na rozvojové záměry. Při stanovování potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch a vyhodnocování účelného využití zastavěného území bylo
přihlédnuto k metodickému pokynu vydanému Ministerstvem pro místní rozvoj v srpnu
roku 2008 s názvem Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch, dle kterého byl také zhotoven výpočet (odborný
odhad) potřeby zastavitelných ploch.
Zájem o bydlení promítnutý i v neustále vzrůstajícímu počtu obyvatel od roku 1991
dokumentuje přiložená tabulka převzatá z oficiálních stránek Českého statistického
úřadu:
rok

narození

zemřelí

přistěhovalí

vystěhovalí

přirozený
přírůstek

migrační
přírůstek

celkový
přírůstek

celkem

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

1
2
2
4
6
3
1
2
4

5
5
7
5
3
7
3
2
4

16
17
14
19
8
8
11
11
17

13
26
13
6
7
8
8
7
9

-4
-3
-5
-1
3
-4
-2
-

3
-9
1
13
1
3
4
8

-1
-12
-4
12
4
-4
1
4
8

290
278
274
286
290
286
287
291
299
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

3
2
2
2
4
1
2
5
2
8
9
3
5
5
3

2
4
3
4
2
2
2
6
5
1
9
6
6
1

8
22
24
4
14
25
29
36
31
29
14
11
14
16

8
13
13
10
14
5
10
7
16
17
4
18
8
5
8

1
-2
-1
-2
2
-1
-1
-3
7
-3
5
-1
2

9
11
-6
-14
9
15
22
20
14
25
-4
3
9
8

1
7
10
-8
-12
8
15
21
17
21
25
-7
8
8
10

300
299
309
301
289
297
312
333
350
371
396
424
432
440
450

V posledních deseti letech dochází k enormnímu přírůstku obyvatel v sídle Blažejov. Nové
zastavitelné plochy jsou tak přednostně navrhovány právě do Blažejova. Průměrně jsou
ročně ve správním území obce Blažejov evidovány 2 – 3 dokončené byty v rodinných
domech. Při průměrné velikosti jednoho stavebního pozemku cca 1300 m2, která vychází z
charakteru zástavby jednotlivých sídel (bohužel nelze stanovit paušálně), je ročně pro
výstavbu požadováno cca 3900 m2 zastavitelných ploch pro bydlení. Za 10 - 15 let, což je
běžná doba platnosti územního plánu (ve vztahu legislativních změn, četnosti změn a
vývoje v území), by odborným odhadem došlo k vyčerpání zhruba 4 ha zastavitelných
ploch pro bydlení. Celkem je v územním plánu vymezeno 4,7 ha zastavitelných ploch pro
bydlení, na kterých je možné realizovat rozvoj a uspokojit tak veřejný zájem na rozvoji
obce plynoucí ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
Prioritou vedení obce Blažejov je stabilizovat rozvoj obce a nepřipustit další masivní
rozvoj bydlení, jenž by kladl zvýšené nároky na veřejnou infrastrukturu. Tudíž ani vývojový
trend a odborný odhad potřeby zastavitelných ploch, kterým byla hodnota – 4 ha
zastavitelných ploch pro bydlení - stanovena, nejspíš nebude v rámci 10-15 let bezezbytku
naplněn. Nutné je však počítat s menší rezervou zastavitelných ploch pro bydlení nad
rámec odhadnuté potřeby, aby v budoucnu nedocházelo k umělému navyšování cen
stavebních pozemků v důsledku malého množství stavebním parcel v sídlech.
Nové zastavitelné plochy pro individuální rekreaci jsou vymezovány pouze v Malém
Ratmírově, v nejnutnějším rozsahu zejména pro realizaci již povolených stavebních
záměrů. Další rozvoj rekreace ve správním území obce se nepředpokládá.
Jelikož vývojové trendy, tabulkové výpočty a odborné odhady jsou vždy jen hodnoty
počítající s kontinuálním vývojem území a nemohou postihnout všechny změny podmínek
v území (ekonomika, zdravotnictví, psychologie, politika, …), není možné koncipovat
návrh ploch v územním plánu striktně na výsledné hodnoty statistik a vývojových trendů.
Projektant je přesvědčen, že návrh ploch, který činní celkový zábor 4,7 ha ploch pro
bydlení, 1 ha ploch rekreace, úměrně odpovídá potřebě obce na rozumný rozvoj v souladu
s principy udržitelného rozvoje území.
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Dále je nutno také zohlednit skutečnost, že využití některých ploch je dosti široké a
nemusí tak dojít k jejich využití pro bydlení, ale např. pro podnikatelskou činnost. Dále je
nutno připomenout, že do výměry ploch pro bydlení je nutno započíst veřejná
prostranství včetně uličních prostorů, které nejsou v tuto chvíli konkrétně vymezovány.
Vymezovány jsou pouze plochy pro bydlení, jejichž součástí však budou také budoucí
veřejná prostranství včetně uličních prostorů a další případná využití jako např. veřejná
zeleň, dětská hřiště apod., která sice navyšují výměru zastavitelných ploch pro bydlení, ale
sama o sobě k bydlení nebudou využívána. Zde je možno očekávat zkrácení výměry
využitelných ploch pro bydlení o cca 20 %. Při sečtení efektů z navrhovaných
zastavitelných ploch pro bydlení lze toto řešení považovat za odpovídající
předpokládanému vývoji území a potřebám obce.
Z hlediska respektování zásad ochrany zemědělského půdního fondu (dále také „ZPF“)
vycházel projektant a pořizovatel této územně plánovací dokumentace z § 4 zákona
č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a
navrhnul takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných
obecných zájmů nejvýhodnější. Projektant vyhodnotil předpokládané důsledky
navrhovaného řešení na ZPF, ve srovnání s jiným možným řešením a zdůvodňuje
nejvýhodnější navrhované řešení v níže uvedeném textu. Zdůvodnění, proč je přijaté
navrhované řešení nejvýhodnější (nejen z hlediska ochrany ZPF), se však prolíná celou
dokumentací územního plánu (kapitola komplexní zdůvodnění přijatého řešení).
Projektant má potřebu v této části odůvodnění územního plánu také zdůraznit, že územní
plán se vydává formou opatření obecné povahy, která se skládá z textové a grafické části
výroku a odůvodnění. Není možné tyto části od sebe oddělovat, nebo snad insitně
uvažovat o tom, že textová část odůvodnění pouze popisuje grafickou část. Grafická část
územního plánu je plnohodnotná část dokumentace vydávané formou opatření obecné
povahy a dotčené orgány a další správní orgány by měly s dokumentací pracovat jako s
celkem.
Projektant postavil celou urbanistickou koncepci na maximálním možném využití
zastavěného území pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, výrobu a skladování,
dopravní a technickou infrastrukturu atp. a dále na zastavitelných plochách, jejichž
přejmutí ze současně platné územně plánovací dokumentace bylo relevantní, s ohledem
ke všem podmínkám v území. V několika případech však bylo nutné stanovit rozvojové
plochy i na zemědělských pozemcích mimo zastavěné území a to z důvodu neexistence
dalších dostatečně kapacitních odpovídajících pozemků nezemědělské půdy,
nezastavěných a nedostatečně využitých pozemků v zastavěném území, nezastavěných
plochách stavebních pozemků, stavebních proluk, či ploch získaných zbořením přežilých
budov a zařízení. Jelikož projektant a pořizovatel nenašel jiné vhodnější řešení pro
uspokojení všech potřeb na změny v území, považuje projektant řešení návrhu územního
plánu, se svým nejlepším vědomím a svědomím, za nejvíce inklinující ke splnění všech cílů
a úkolů územního plánování definovaných v § 18 a § 19 stavebního zákona. Projektant
návrhu územního plánu tedy musel přistoupit k nezbytnému případu vymezení
zastavitelných ploch na pozemcích zemědělského půdního fondu. Přitom však navrhuje
zastavitelné plochy přednostně na méně kvalitních půdách (III. – V. třída ochrany); co
nejméně narušuje organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické poměry a
odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací; vymezuje jen
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nejnutnější plochy zemědělského půdního fondu; při návrhu koridorů dopravní a
technické infrastruktury co nejméně zatěžuje obhospodařování půdního fondu.
Zastavitelné plochy na půdách s I. a II. třídou ochrany jsou navrženy pouze tam, kde
veřejný zájem rozvoje obce nelze skutečně uspokojit jiným způsobem a navrhnout jiný
rozvojový směr, který by se těmto půdám vyvaroval. Je utopistické splnit požadavek
rozvoje obce v návaznosti na stávající zastavěné území a vymezené zastavitelné plochy v
našich podmínkách staré historické sídlení struktury, která předurčovala vznik sídel na
nejúrodnějších půdách nejčastěji fluviálních sedimentů, v období velké středověké
kolonizace, a zároveň dodržet podmínku neodnímání zemědělské půdy s nejlepší bonitou.
Navrhované řešení musí být konsenzem všech veřejných zájmů (ochraňující životní
prostředí, přírodu a krajinu, veřejnou ochranu obyvatelstva, sociální soudržnost
obyvatelstva, kulturní, přírodní a civilizační hodnoty území, soběstačnou ekonomiku
primárního sekundárního i terciálního sektoru, kulturní a rekreační vyžití obyvatel, atp.) a
tudíž nelze absolutizovat jediný požadavek zákona o ochraně ZPF; i tento zákon jako
celek sleduje zájem udržitelného rozvoje a připouští převahu jiného veřejného zájmu nad
zájmem ochrany ZPF. Veřejným zájmem je i právní jistota občanů a právo na samosprávu a
udržitelný rozvoj.
Územní plán vymezuje dostatečné množství zastavitelných ploch tak, aby byly splněny
výše uvedené podmínky na ochranu ZPF a zároveň byla pokryta reálná potřeba aktuálních
požadavků na změny v území, s ohledem na rozvojový potenciál správního území obce.
Cílem návrhu rozvojových ploch není dosažení přesné rovnováhy potřeby a nabídky,
neboť tím by mohlo docházet k prudkému nárůstu cen pozemků. Nabídka musí být vždy
o něco vyšší než poptávka, avšak je nutno se vyvarovat nežádoucích extrémů velkého
rozsahu zastavitelných ploch, které byly v praxi minulých let obvyklé. K porovnání slouží
vyhodnocení navrhovaných zastavitelných ploch v návrhu územního plánu a stávajících
zastavitelných ploch v současně platném územním plánu obce, zobrazené ve výkrese
předpokládaných záborů ZPF a vyčíslené v tabulce vyhodnocení záborů ZPF (viz níže). Při
návrhu zastavitelných ploch bylo vždy porovnáno, zdali požadovaný účel využití odpovídá
konkrétním požadavkům na rozvoj území a ochranu všech zákonem chráněných zájmů.
Např. dostatek vymezených zastavitelných ploch pro výrobu nemůže být důvodem
nevymezení nových zastavitelných ploch např. pro bydlení. Byla zohledněna i potřeba
místních částí, neboť rozvoj nemůže probíhat pouze ve správním centru obce. Tedy např.
dostatek ploch pro rekreaci na severu sídla ještě neznamená, že zastavitelných ploch,
vymezených k tomuto účelu na jihu, je dostatek.
V kapitole j) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty tohoto
odůvodnění bylo zdůvodněno, proč se projektant uchýlil právě k takovému řešení návrhu
územně plánovací dokumentace obce, a tudíž je v textu výše již všechno podstatné
uvedeno a není účelné opisem již napsaného textu vytvářet umělé narůstání textové
části.
Jediné sídlo, ve kterém jsou navrhovány větší rozvojové plochy, je Blažejov. Proto je níže
uvedeno schéma, které zobrazuje srovnání vymezených zastavitelných ploch v současně
platném Územním plánu obce Blažejov a v novém návrhu Územního plánu Blažejov.
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l)

výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního
zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Územní plán neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje.
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m) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené pro plnění funkcí lesa
Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí lesa
(všechny výměry jsou uvedeny v ha). Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky
určené k plnění funkcí lesa v územním plánu je zpracováno na podkladě společného stejnojmenného metodického doporučení
Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí vydaného v červenci roku 2011.

druh pozemku dle katastru
označení
plochy

výměra
plochy
orná p.

TTP

Bm-1

0,8531

0,8531

Bm-2

0,8540

0,8026

Bm-3

0,6322

0,6322

Bv-1

0,7353

0,7116

Bv-2

0,8154

Bv-4

0,6648

Bv-5

0,1495

0,1495

VP-1

0,5597

0,5597

VP-2

0,9918

0,7936

Ovs-1

0,1762

0,1762

REi-1

0,4546

0,0341

REi-2

0,4449

0,3554

RHz-1

0,0437

RHz-2

0,1911

RO-1

0,1606

Zsv-1

0,6835

celkový
zábor
ZPF

třída ochrany

zábor ZPF
v
zastavěném
území

zahrada PUPFL

I.

II.

III.

třída ochrany/výměra

IV.

V.

I.

II.

III.

V.

0,3757

NE

0,0000

0,8026

0,0000

75011

0,8026

ANO - 0,7981

0,6322

0,0000

76401 75011

0,1344 0,4978

ANO - 0,5209

0,7116

0,0000

0,8154

0,0000

0,7482

NE

0,5487

0,0000

72911

0,5487

0,4757

NE

0,1495

0,0000

72911

0,1495

0,0664

NE

0,5597

0,0000

72911

0,4797

ANO - 0,5323

0,7936

0,8147

0,1762

0,0000

0,4138

0,0000

72914

0,4138

0,3786

NE

0,3554

0,0000

72914

0,3554

0,3263

NE

0,0437

0,0437

0,0000

0,1911

0,1911

0,0000

0,1606

0,0000

0,6835

0,0000

0,5487

0,0542
0,3797

0,1606
0,6835

72911

0,8531

zasažení staveb a
zařízení
uskutečněných za
účelem zlepšení
půdní úrodnosti
(ANO/NE)

0,8531

0,8154

73716

IV.

vyhodnocené
navrhované
řešení v
předešlých
ÚPD(pouze
pozemky
zařazené do
ZPF)

0,7116
72904 75011

0,7120 0,1034

75011

0,4852

72914
72911

NE

75011

0,1479

72911

0,0745
0,7936

NE

0,0283

ANO - 0,1242

0,0437
72914

NE
0,1911

73716
72911

75011
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NE
0,1606

0,5944

0,0891

NE
ANO - 0,4739

Zsv-2

0,2162

TI-1

0,4947

DIp-1

1,0537

DIs-1

0,2216

DIs-2

0,0118

DIs-3

0,0117

DIs-4

0,0229

CELKEM 10,4430

0,1991
0,4703
0,0489

0,6678

0,1822

0,0000

0,4703

0,0000

72914

0,1991

72911

ANO - 0,3904

77101 0,0974
75011

0,3729

0,0313

72911 76401

0,2216

0,2216

0,0466

72911

0,0118

0,0118

0,0000

72210

0,0118

NE

0,0117

0,0000

72210

0,0117

NE

0,0229

0,0000

9,5448

0,8926

0,0229
5,1750

0,3797

0,2364

0,0457 0,1399

NE

0,4541

0,7167

0,0117

3,9901

0,1991

75001

ANO 0,2502

0,0770

0,2216

NE

77101

0,0229
3,0457 1,0098 4,0798 0,0000 1,4095

NE
2,8506

Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond pro plochy změn v krajině. (všechny
výměry jsou uvedeny v ha).
druh pozemku dle katastru
označení
plochy

výměra
plochy
orná p.

ZEs-1

0,9464

0,8844

TTP

celkový
zábor
ZPF

třída ochrany

zábor ZPF
v
zastavěném
území

zahrada PUPFL

I.

0,8844

0,0000

II.

III.

třída ochrany/výměra

IV.

V.

I.

II.

III.

72914

0,7211

75011

0,1633
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IV.

V.

vyhodnocené
navrhované
řešení v
předešlých
ÚPD (pouze
pozemky
zařazené do
ZPF)

zasažení staveb a
zařízení
uskutečněných za
účelem zlepšení
půdní úrodnosti
(ANO/NE)

ANO – 0,0323

Je nutno připomenout, že se jedná často o vyčíslení celé plochy, ale fakticky dojde
k záboru minimálnímu (např. plochy pro umístění dopravní infrastruktury). Vzhledem
k tomu, že doposud není zpracována detailní a konečná dokumentace, která bude
konkretizovat záměry komunikací, byl ponechán koridor, který ochrání dostatečný
prostor pro umístění staveb a zařízení v území.
nově navrženo
vyhodnocené
oproti předešlých
navrhované řešení v
Celkový
ÚPD (pouze
předešlých ÚPD
zábor ZPF
pozemky
(pouze pozemky
zařazené do
zařazené do ZPF)
ZPF)
2,2879
0,3757
1,9122
2,2252
1,2903
0,9349

Využití plochy

Výměra
plochy

plochy bydlení - městské
plochy bydlení - venkovské

2,3393
2,3650

plochy veřejných prostranství
plochy občanského vybavení sport
plochy rekreace - individuální
plochy rekreace - hromadná
zastavitelná
plochy rozhledny
plochy zeleně - soukromé a
vyhrazené
plochy technické infrastruktury
plochy dopravní infrastruktury pěší
plochy dopravní infrastruktury silniční
plochy zemědělské - specifické

1,5515

1,3533

0,4797

0,8736

0,1762

0,1762

0,0000

0,1762

0,8995

0,7692

0,7049

0,0643

0,2348

0,2348

0,0000

0,2348

0,1606

0,1606

0,0000

0,1606

0,8997

0,8826

0,0000

0,8826

0,4947

0,4703

0,0000

0,4703

1,0537

0,7167

0,0000

0,7167

0,2680

0,2680

0,0000

0,2680

0,9464

0,8844

0,0000

0,9464

celkem

11,3894

10,4292

2,8506

7,6406

m) 1. údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti (meliorační a závlahová
předpokládaném porušení

zařízení

apod.)

a

o

jejich

V řešeném území jsou uskutečněny investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
v podobě melioračních zařízení. Jejich rozsah je zobrazen ve výkresu předpokládaných
záborů půdního fondu. Meliorační zařízení se nacházejí na plochách: Bm-2, Bm-3, VP-1,
OVs-1, Zsv-1, Zsv-2, a DIp-1. V navazujících řízeních je nutno zasažení melioračních zařízení
zohlednit. V souladu s výstupními limity v případě dotčení a možnosti narušení
meliorovaných ploch, je nutno před zahájením záměru provést úpravu drenážního sytému
tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo ovlivnění zamokřením navazujících
ploch.
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m) 2. údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a
zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení
Všechny zemědělské areály jsou respektovány a vymezeny jako plochy výroby a
skladování. Podmínky využití těchto ploch odpovídá potřebám způsobu využití
zemědělské prvovýroby. Nepředpokládá se jejich porušení. Nejsou navrhovány nové
zastavitelné plochy pro výrobu a skladování.

m) 3. zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným
řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního
fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů
Při vymezování ploch byla zohledněna velikost jednotlivých sídel a vzhledem k této
skutečnosti byly také navrženy odpovídající plochy pro rozvoj. Navrhované řešení kladlo
důraz na zachování klidného prostředí pro bydlení v kulturní krajině s dobrou dopravní
obslužností díky soustavě silnic, které zajišťují propojení obce s nedalekým městem
Jindřichův Hradec. Snahou zpracovatele bylo vymezit dostatečné prostory pro rozvoj
ploch jednotlivých způsobů využití v území odpovídající úměrné velikosti a významu sídel
ve struktuře osídlení, současně zachovat kompaktnost sídla a vyjít z platné územně
plánovací dokumentace. Jak je vidět z výkresu předpokládaných záborů, jedná se
v převážné většině o návrhy, které již byly řešeny ve stávajícím územním plánu obce.
Jednotlivá doplnění jsou menšího charakteru.
Zdůvodnění, proč je navrhované řešení nejvýhodnější, je již vyjádřeno v celé kapitole j) a
kapitole k) tohoto odůvodnění. Vhodnost navrhovaného řešení nejvíce vynikne při
porovnání s dosud platným územním plánem obce Blažejov a také se stávajícím stavem
území, který lze rekognoskovat přímo pochůzkou v terénu ve správním území obce.
Bydlení - Všechny vymezené zastavitelné plochy vycházejí určitým způsobem ze stávající
územně plánovací dokumentace a dochází vlastně pouze k úpravě jejich lokalizace.
Vymezené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území a udržují jeho kompaktnost.
Plochy pro bydlení Bv-3 a Bv-6 jsou v zastavěném území a dle metodického pokynu,
nejsou zahrnuty do tabulky vyhodnocení.
Rekreace – Vymezení ploch rekreace je navrženo úměrně v rekreačním letovisku Malý
Ratmírov. Je zde počítáno s několika stavbami pro rodinnou rekreaci. Severně od Malého
Ratrmírova je pak počítáno s menším záborem pro rozhlednu (která je vymezena jako
samostatná plocha rozhledny) a východně od Mutyněvsi je počítáno se záborem pro
zázemí letního stanového tábora. Sever Malého Ratmírova je navržen pro rozšíření
rekreace hromadné – zastavitelné.
Veřejná prostranství – Jedná se o plochy, které úzce souvisejí s nově navrhovanou
zástavbou nebo vytváří potřebné zázemí v organismu sídla.
Koridory dopravní infrastruktury – Jedním z větších nových záborů zemědělské půdy je
koridor pro navrhované pěší a cyklistické propojení sídel Blažejov a Hospříz. Koridor pro
tento stavební záměr je navržen v šíři cca 10 metrů, což zajišťuje dostatečnou šíří pro lepší
implementaci případných změn v projektech stavby.
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Technická infrastruktura – V navrhovaných plochách technické infrastruktury dochází
k záborům zemědělské půdy pouze v plochách určených pro umístění čistíren odpadních
vod ve Dvorečku a v Oldřiši.

m) 4. předpokládaný zábor PUPFL
Navrhovaným řešením dojde k záboru pozemků určených pro plnění funkcí lesa
v plochách VP-2 v Malém Ratmírově (v zastavěném území) a v ploše DIp-1.
V ploše dopravní infrastruktury DIP-1 se jedná o zábor lesa v lokalitě jihozápadně od
Blažejova. Lesní komplex je zde již protnut silnicí III/1347.
Konkrétní zábory jsou vyčísleny v tabulkách výše.

n) rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění
a) Mgr. Jaroslava Peltanová, Malý Ratmírov 45, vznesla námitku čj. VÚP 42064/16, která
došla 19. 8. 2016. Namítá nezařazení pozemku č. 62/6 v k. ú. Malý Ratmírov mezi pozemky
určené k zastavění.
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Zastavění pozemku by bylo těžko zdůvodnitelným záborem a nevhodným zásahem do
rázu krajiny. Je ale především zcela proti duchu urbanistické koncepce návrhu, který se
snaží ukončit rozvoj v tomto nežádoucím směru. Prostorové poměry uvnitř sídla jsou
stísněné bez rezerv a není tudíž vhodné na dosavadní dopravní a technickou
infrastrukturu navěsit další rozvojové plochy.
b) Monika Fořtová, 37004 České B., J. Plachty 2112/11, vznesla námitku, která došla 19. 8.
2016.
Namítá jako vlastník chybné vedení turistické trasy přes pozemek pč. 43/7 a chatu ev. č. 2
ve Dvorečku.
Námitce se vyhovuje vypuštěním zákresů ve výkresech.
c) Jaromír Krafka, M. Ratmírov 7, 37701 J. Hradec;
30. 9. 2016
Námitka proti určení pozemku pč. 193/2 k. ú. M. Ratmírov.
Požaduje umožnit výstavbu pro zpracování topolů a uskladnění zemědělské techniky.
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
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Zastavění pozemku by bylo těžko zdůvodnitelným záborem a nevhodným zásahem do
rázu krajiny. Rozrůstání sídla do krajiny je zcela proti duchu urbanistické koncepce návrhu,
jak je uvedeno již u námitky ad a).
d) Daniela Dobešová, Střížovice 74, 37853 Strmilov
4. 10. 2016
Namítá nevyhovění své žádosti z roku 2010, kdy požadovala určení pozemků pč. 193/3,-/4,
-/5a -/6 k. ú. M. Ratmírov na cestu a rekreační chaty. Zpochybňuje logičnost vedení hranice
zastavitelného území a přikládá mapu.
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Bylo zcela v pravomoci obce, jestli chtěla řešit problém například změnou územního plánu
už v roce 2010 anebo až v rámci prací na územním plánu novém. V každém případě bylo
stanovisko namítající zváženo a shledáno jako jdoucí proti duchu urbanistické koncepce,
která se snaží dále nezatěžovat střed sídla a nerozšiřovat zastavitelné území, jak je
uvedeno i u předchozích námitek. Akceptovány jsou pouze lokality s platným územním
rozhodnutím. Rovněž nelze souhlasit s tím, že by vedení hranice zastavitelného území
bylo nelogické. Přechod sídla do krajiny je tu vytvořen úzkým pásem tří zelených ploch:
ZSv, ZSv2 a drobnou smíšenou plochou nezastavitelného území. Proto byl návrh
zpracován tak, jak je z textu i výkresu patrno.
e) Stanislav Šamal za OS Military centrum Dvoreček
4. 10. 2016
Namítá proti absenci plochy pro sport a hipoterapii ve Dvorečku, uvádí, že na ploše je v
duchu stávajícího ÚP vyprojektováno sportovní zařízení. Usiluje o dotaci na hipoterapii
tělesně postižených.
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Namítající není vlastníkem pozemku, tím je Pozemkový fond. Obec má rovněž šanci
pozemek získat a má s pozemkem jiné záměry. Obytná funkce je pro dané místo
vhodnější. Namítající usiluje o dotaci na jezdeckou halu už více let a podle názoru obce
není vhodné území tak dlouho blokovat pro tak nedůvěryhodný záměr. Na tento názor
má obec právo. Namítající měl ovšem možnost záměr uskutečnit v intenci dosavadního
územního plánu. Když dne 16.11.2016 podával u pořizovatele bližší vysvětlení ke své
námitce, tvrdil, že o dotaci bude požádáno pravděpodobně začátkem roku 2017, tedy
dříve, než tento územní plán nabude účinnosti. Když byl namítající dotázán, zda se jedná
skutečně o terapii anebo jen o rekreační jezdecký sport, nebyl schopen jmenovat žádného
lékaře, který by za úroveň terapie ručil. Plnohodnotná jezdecká hala je jediný záměr, s
nímž tento územní plán nepočítá. Všechny dosavadní aktivity namítajícího zohledňují
regulativy zemědělských ploch. Dá se na nich provozovat rekreačně jezdecký sport i
pořádat mezinárodní jezdecké závody, které Military centrum pořádalo pod záštitou
hejtmana.
169

f) Ing. Jaroslav Šenigl, 37001 Č. Budějovice, Větrná 859/52
VÚP 49925/16
5. 10. 2016
Namítá, že pč. 1/2 ve Dvorečku by mělo být navrženo jako zemědělská výroba, protože
slouží jako kravín.
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Namítající je jedním ze spolumajitelů předmětné stavby. Druhý spolumajitel proti
regulativům nic nenamítá. Druhý spolumajitel i obec tvrdí, že objekt jako kravín už delší
dobu neslouží. Jsou zde ustájeni koně, používaní pro jezdectví. Tento záměr není
předmětem návrhu, jak je uvedeno u předchozí námitky.
Pokud jde o současné nebo budoucí využití objektu, to umožní i navržené regulativy
smíšené plochy obytné. Přednost je jim dána z toho důvodu, že plocha má minimální
význam pro sídlo, neměla by být rozšiřována a důležitější je funkce obytná. Proto se jeví
vhodnější řešit případné střety v rámci smíšených regulativů než vztahem vzájemného
negativního ovlivnění dvou různých ploch.
g) Ing. Daniel Turnvald, Táborská 869, 25101 Říčany a Jiří Mlázovský, Holečkova 907/47,
15000 Praha 5, vznesli námitku, která došla 5. 10. 2016.
Namítají absenci přístupové cesty k plánované rozhledně. Požadují cestu jako interakční
prvek a místo pasivního odpočinku, případně naučnou stezku. Pozemky jsou převážně v
jejich vlastnictví, přikládají situaci.
Námitce se částečně vyhovuje. Vyhovuje se navrženými regulativy funkčních ploch s
možností vybudování cesty včetně odpočinkového místa.
Zamítá se v části, požadující navržení přístupové cesty včetně přístupu pro auta a
odpočinkové plochy jako samostatných funkčních ploch.
Odůvodnění:
Komunikace pro auta není nezbytnou součástí rozhledny a nelze zdůvodnit případný
zábor zemědělského půdního fondu. Rozhledna může splnit svůj účel jako cíl pro pěší
turistiku.
h) Ivana Volkmerová , Husovo náměstí 628/1, 39002 Tábor a Mgr. Vladimír Fejt, Oldříš 1,
37001 J. Hradec jako vlastníci vznesli námitku, která došla 5. 10. 2016.
Namítají nevhodné regulativy pro čp. 1 a 2 v Oldříši. Část čp. 1 požadují určit pro výrobu,
aby mohl být obnoven mlýn nebo obdobná výroba a sklady na pč. 63/3 a čp. 2 určit pro
stávající využití, tj. pro rekreaci. Přikládají situaci současnou a z roku 1952.
Námitce se částečně vyhovuje. Vyhovuje se zdůrazněním možnosti obnovení Fejtova
mlýna jako smíšené funkce v textové části a zakreslením rekreačního objektu, protože
tento slouží svému účelu bez závad.
Zamítá se v části požadující oddělené výrobní a skladovací plochy.
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Odůvodnění je shodné s námitkou ad k).
ch) Vladimír Fejt, Oldříš 1, 37001 J. Hradec jako vlastník podal námitku, která došla 5. 10.
2016
Namítá nevhodné regulativy pro čp. 1 a 2 v Oldříši. Část čp. 1 na pč. 64/1 požaduje určit pro
výrobu, aby mohla být obnovena pila nebo obdobná výroba a čp. 2 určit pro stávající
využití, tj. pro rekreaci. Přikládá mapu KN.
Námitce se částečně vyhovuje. Vyhovuje se zdůrazněním možnosti obnovení Fejtova
mlýna jako smíšen funkce v textové části a zakreslením rekreačního objektu, protože
tento slouží svému účelu bez závad.
Zamítá se v části požadující oddělené výrobní a skladovací plochy.
Odůvodnění je shodné s námitkou ad k).
j) Pavel Fejt, Blažejov 10 a Vladimír Fejt, Oldřiš 1, 37001 J. Hradec
VÚP 49776/16
5. 10. 2016
Namítají nevhodné regulativy pro pč. 2056 a bývalé čp.2 (bývalá pazderna) v Oldříši.
Požadují umožnit umístění rodinného domu zhruba na místě bývalé pazderny. Přikládají
situaci současnou a z roku 1952.
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Další plochy k bydlení by se měly navrhovat pouze, když je jejich potřeba zdůvodněna
potřebou zvýšení celkové rozlohy ploch, a to na místech, které jsou k zástavbě vhodné,
což v tomto případě není. Případně by mohly být některé plochy nahrazeny jinými, nikoli
však vhodné plochy méně vhodnými. Kromě zajištění rozvojových ploch je úkolem
urbanistické koncepce také ochrana všech hodnot území. Projektant se po vyhodnocení
všech relevantních okolností rozhodl nepřevzít tuto plochu z dosavadního územního
plánu a vyhodnotil ji jako méně vhodnou k zástavbě z těchto důvodů:
Fakt, že v minulosti stávala na místě pazderna, neznamená automaticky, že se jedná o
vhodnou lokalitu k zastavění. Jednalo by se o polosamotu s horší dopravní přístupností
(fakticky s potřebou komunikace k jedinému domu, což je v rozporu se zásadami
urbanistické ekonomie), na rozhraní biocentra a bloku zemědělské půdy, částečně v
ochranném pásmu vysokého napětí.
Stavba by narušila okolní prostorové vztahy a ráz krajiny. Jde o specifický krajinný prostor
v návaznosti na přírodě blízké ekosystémy podél Hamerského potoka, kde by další
urbanizace vyvolala negativní dopady na vnímání harmonického krajinného prostoru.
Výstavbou rodinného domu v parteru Fejtova mlýna by bezesporu došlo ke snížení
zejména estetické hodnoty krajinného rázu a potlačení významu pozitivní historické
dominanty. Hodnota stavby mlýna je spatřována také v její solitérnosti, která podmiňuje
genius loci místa.
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Půda je ve druhé třídě ochrany. Plocha není nezbytná z hlediska zdůvodněného rozsahu
návrhových ploch. Nebylo by tedy možné zdůvodnit zábor z hlediska požadavků
zemědělského zákona. Vlastník za dobu platnosti územního plánu obce nepodnikl žádné
kroky k realizaci zástavby.
j-2) Pavel Fejt, Blažejov 10 a Vladimír Fejt, Oldříš 1, 37001 J. Hradec
VÚP 35318/17
3. 7. 2017
Namítají nevhodné regulativy pro pč. 2056 a bývalé čp.2 (bývalá pazderna) v Oldříši.
Požadují umožnit umístění rodinného domu zhruba na místě bývalé pazderny. Přikládají
situaci současnou a z roku 1952. Námitka je věcně shodná s předchozí.
Námitka se zamítá.
Odůvodnění je shodné s odůvodněním předchozí námitky, protože namítající neuvedli
žádné nové skutečnosti, které by nebyly v předchozí námitce obsaženy.
k) Mgr. Vladimír Fejt, Oldříš 1a Vladimír Fejt, Oldříš 1, 37001 J. Hradec vznesli námitku,
která došla 5. 10. 2016.
Jako vlastníci namítají nevhodné regulativy pro čp. 1 a 2 v Oldříši. Část čp. 1 požadují určit
pro výrobu, aby mohl být obnoven mlýn nebo obdobná výroba a sklady na pč. 63/2 a.
63/3. Na pč. 2092 požadují umožnit stavbu stodoly, garáže, případně chaty anebo
obnovení a zastřešení sklepa. Pč. 64/1 požadují určit jako plochu výroby a skladování a čp.
2 na pč. 64/2 určit pro stávající využití, tj. pro rekreaci. Přikládají situaci současnou a z roku
1952.
Námitce se částečně vyhovuje. Vyhovuje se zdůrazněním možnosti obnovení Fejtova
mlýna jako smíšené funkce v textové části a zakreslením rekreačního objektu, protože
tento slouží svému účelu bez závad.
Zamítá se v části požadující oddělené výrobní a skladovací plochy a navržení plochy na
úkor biocentra.
Odůvodnění:
Návrh velmi malých ploch s rozdílnými regulativy v těsném sousedství přináší hygienické a
další problémy a je zcela proti duchu urbanistické teorie a metodice územního plánování.
Územní plán zpravidla řeší (právě s výjimkou objektů individuální rekreace) převážně
plochy mnohem větší. Problém je daleko lépe řešitelný regulativy a podmínkami pro
využití ploch smíšených. Přílišná podrobnost řešení by měla za následek
neodůvodnitelnou přeurčenost územního plánu v situaci, kdy namítající ani řádně
nezdůvodnili a nekonkretizovali své požadavky, protože nemají konkrétní záměr a
domnívají se, že svým požadavkem si vyjednají do budoucna nejvýhodnější podmínky.
Jenže v případě příliš těsného sousedství malých ploch různé funkce by nebylo možné
stanovit pro ně tak výhodné regulativy, jak je to obvyklé v případě, kdy jsou negativní vlivy
výroby řešeny urbanistickými prostředky, jako je například odstupová vzdálenost,
ochranné pásmo, izolační zeleň apod. V našem případě lépe splní účel smíšený regulativ a
podmínky využití ploch, které umožní v budoucnosti mnohem flexibilnější řešení. Pokud
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jde o objekt, který má být navržen na úkor územního systému ekologické stability, pak
nezpochybňujeme, že tento objekt zde v minulosti stával, avšak chybí jakýkoli důkaz, že
sloužil svému účelu bez závad a nenarušoval krajinný ráz. A i kdyby tomu tak bylo, je třeba
ještě vzít v úvahu, že v průběhu času význam některých složek osídlení roste a platí to
zejména pro územní systémy ekologické stability. Nejde o to, že v nedávné minulosti
formálně neexistovaly, existovaly možnosti migrace živočichů, které moderní civilizace
narušuje a které musíme v urbanizované krajině uměle vytvářet a chránit.
k-2) Mgr. Vladimír Fejt, Oldříš 1a Vladimír Fejt, Oldříš 1, 37001 J. Hradec vznesli námitku,
která došla 3. 7. 2017 pod čj. VÚP 35317/17/Ht.
Opětovně žádají určení parcely pč. 2092v k. ú. Oldřiš k výstavbě stodoly anebo kolny a
uvádějí, že tu dosud
stojí sklep, který chtějí v dohledné době zastřešit, aby se nezřítil.
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Namítající neuvádějí žádný důkaz, že sklep je legálně užíván, ani že zastřešení je jedinou
možnou metodou jeho zabezpečení. Navíc existence sklepa (nebo spíše jeho ruiny) není
dobrým důvodem pro výstavbu stodoly nebo kolny. Jde o plochu ÚSES. Proto jsou
důvody shodné jako u předchozí námitky.
l) Luboš Hošek, Jindřiš 62, 37701 J. Hradec, vznesl námitku, která došla 5. 10. 2016.
Námitka. Jako vlastník nesouhlasí se zakreslením cesty na pč. 2096 v Oldříši. Námitku
odůvodňuje tím, že jde o neoprávněně vyježděnou cestu, zatravněnou na doporučení
Pozemkového úřadu z důvodu erozního ohrožení.
Námitce se vyhovuje opravením zákresu ve výkresech.
Všechny námitky a jejich kompletní odůvodnění je součástí spisu.

o) vypořádání připomínek
Po společném jednání bylo vyhověno nebo částečně vyhověno připomínkám Jana Šeligy
(dořešení architektonických regulativů), Daniela Turnvalda, (dořešení ploch a regulativů
hromadné rekreace), Vladimíra Fejta (řešení okolí čp. 1 v Oldříši), Marie Houser a Kazimíry
Seifertové (zohlednění vydaných územních rozhodnutí) a Karla Drobila (rozšíření
zemědělského areálu). Dalším šesti připomínkám vyhověno nebylo, protože narušovaly
koncepci návrhu, nebyly dostatečně odůvodněny a ani projektant nenašel dostatek
důvodů pro vyhovění požadavkům.
Na veřejném projednání zazněly připomínky ohledně interakčních prvků, požadavek na
překontrolování správnosti zakreslení cesty do Hospříze (byla správně zakreslena) a
požadavek na zvážení návrhu dalších pozemků pro chaty. Bylo konstatováno, že kapacita
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území v rekreačních oblastech, hlavně v Malém Ratmírově, je již naplněna. Pořadatel
spolu s určeným zastupitelem vydal pokyn k doplnění odůvodnění o text o interakčních
prvcích. Všechny písemně došlé příspěvky byly posouzeny jako námitky, viz kapitola n).
Připomínka pana Drobila byla řešena dohodou s orgánem ZPF tak, aby byl umožněn chov
zejména anglonúbijských koz na stávající ploše. Na základě dohody 13. 7. 2017 je do
textové části za str. 20 vložena tabulka ploch změn v krajině s položkou ZEs-1. Tabulka je
označena e2) další číslování bodu e) se posouvá. Odůvodnění je doplněno podle dohody a
odkaz na toto doplnění je vložen i do kapitoly m). Za tabulkou vyhodnocení důsledků
navrhovaného řešení na ZPF je tabulka vyhodnocení ploch změn v krajině s položkou ZEs-1
– 0,9464ha.
Všechny připomínky a jejich kompletní odůvodnění je součástí spisu.

p) údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu
výkresů k němu připojené grafické části
Počet listů (stránek) odůvodnění územního plánu

50 (100)

Počet výkresů k němu připojené grafické části
۰ koordinační výkres v měřítku
۰ výkres širších vztahů v měřítku
۰ výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku

3
1 : 5 000
1 : 50 000
1 : 5 000

Poučení:
Proti územnímu plánu Blažejov vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů).
Přílohy:
1. grafická část výroku územního plánu
2. grafická část odůvodnění územního plánu

................................................
Petr Tóth
starosta obce

„otisk razítka obce“
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................................................
Svatopluk Špaček
místostarosta obce

