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1. Vymezení zastav ného území
Zastav né území bylo vymezeno k 15.12.2011.
Zastav né území je vyzna eno ve výkresech územního plánu
výkres N1 – Základní len ní území
výkres N2 – Hlavní výkres
2.

Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území

2.1. Hlavní cíle rozvoje.
Nastavit podmínky pro rozvoj obce Lhotky jako obce umož ující bezpe ný a plnohodnotný
život obyvatel všech v kových skupin na území Chrán né krajinné oblasti Ž árské vrchy.
ipravit podmínky pro harmonický vývoj obce z hlediska sociálního, ekonomického a p írodního s hospodárným využíváním zastav ného území a zajišt ním ochrany území nezastav ného.
Zajistit podmínky pro úm rný rozvoj demografického potenciálu v obci.
Zkvalitnit uspo ádání ve ejných prostranství jako možných míst spole enských kontakt
podporujících soudržnost obyvatel.
Stanovit zásady prostorového uspo ádání sídla, uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem
využití s uplatn ním stávajících hodnot kompozice sídla.
Zabezpe it podmínky pro stabilizaci zem lského areálu jakožto nejv tší výrobní plochy
v sídle, akceptovat novou zastavitelnou plochu pro výrobní aktivity p i silnici do obce Vysoké.
ešit opat ení snižující riziko pr chodu velké vody sídlem p i p ívalových deštích.
Zabezpe it podmínky pro funkci územních systém ekologické stability a zlepšení obytnosti krajiny.
2.2. Ochrana a rozvoj hodnot
Respektovat hodnoty území dané legislativní ochranou.
Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty
Akceptovat urbanistiku p vodního zastav ní rurálního sídla p átelského ke krajinnému
prost edí.
Zachovat jistou izolovanost objektu bývalého mlýna na vodote i od okolního zastav ní.
ást sídla Vejpustek bude nadále tvo it prostorov odd lenou ást sídla Lhotka.
Architektonicky hodnotné stavby:
roubená usedlost .p. 16 byla nedávno asanována
objekt .p. 33 v dezolátním stavu
hospodá ské stavení .p. 1 – alespo zachovat poz statek nadokenního klenáku
zdobeného mužským obli ejem na štítu objektu
objekt .p. 17 – d m se štukovou výzdobou
Respektovat stavby drobné architektury – jedná se p evážn o stavby sakrálního významu.
írodní hodnoty
Akceptovat charakter území mírn zvln ného reliéfu s lesním masivem zvedajícím se
k severní hranici obce.
V mí e maximální, ale ú elné respektovat historicky danou sí polních cest sm ující
z p vodního sídla do zem lské krajiny.
V zem lsky intenzivn obhospoda ované krajin (zvl. jihovýchodn a severozápadn od
sídla) ešit její dopln ní krajinnými prvky.
Akceptovat stromo adí kolem silnice do obce Vysoké, kde jsou zastoupeny lípy a jasany
kleny, doplnit stromo adí p i místní komunikaci ze sídla na silnici I/19.
Chránit vzrostlé stromy u p vodních selských usedlostí, které mají zásadní význam
v obraze sídla.
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Malé vodní nádrže považovat za d ležitý p ísp vek ke zlepšení vodohospodá ské bilance
povodí.
Akceptovat d ležitá vyhlídková místa, potla it negativní ú inek pohledových dominant
v areálu zem lské výroby.
2.3. Ochrana ve ejného zdraví
U ploch výroby a skladování, ploch smíšených obytných nesmí jejich p ípadné negativní
vlivy z inností p ekro it hranici areálu.
Revitalizovat izola ní pás zelen po obvodu plochy zem lské výroby a skladování ve
sm ru k zastavitelné ploše Z6 z d vodu zajišt ní vhodn jších podmínek pro bydlení
(estetický i psychologický efekt).
Stavby vyžadující hygienickou ochranu (zde bydlení) musí být umis ovány mimo dosah
stanovených a vyhlášených ochranných pásem resp. mimo p edpokládané zdroje hluku.
Povinností investora stavby je v rámci podrobn jší dokumentace stavby na základ
hlukového posouzení zám
staveb prokázat dodržení platných limitních hladin hluku.
Up ednost ovat urbanistická ešení p ed opat eními technickými a organiza ními.
2.4. Ochrana surovinových zdroj
Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost nebo jejich prognózní zdroje
a nejsou zde stanovena chrán ná ložisková území.
Na území obce nejsou využívány stavební suroviny ze zdroj místního významu.
3.

Urbanistická koncepce v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb, ostatních ploch se zm nou v území a systému sídelní zelen

3.1. Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce vychází z priorit uvedených v zadání územního plánu. Je dána
edevším dosaženým stupn m rozvoje, stávající organizací ploch rozdílného zp sobu
využití, prostorové skladby i geografické polohy obce.
Urbanistická koncepce udržuje a rozvíjí identitu obce, akceptuje historicky vzniklou kvalitu
obce a nástroji, kterými disponuje ÚP, se snaží alespo potla it, když ne zcela odstranit,
disproporce vzniklé vývojem a využíváním území.
ÚP rozvíjí urbanistickou strukturu obou ástí sídla se zohledn ním zásadních vztah na
volnou krajinu p i akceptování krajinného rázu.
Zastavitelné plochy jsou vymezovány v mí e pouze nezbytné, na plochách na hranici
zastav ného území navazujících. Pro pot eby na úseku rozvoje hospodá ského potenciálu
v obci je nalevo p i silnici do Vysokého navržena plocha výroby drobné.
ÚP podporuje polyfunk ní využívání ploch s rozdílným zp sobem využití.
Urbanistická koncepce ÚP nep edpokládá výrazné „zahuš ování“ zastav ného území,
nebo p i výrazném zvýšení koeficientu zastav ní by došlo k nevratným negativním
dopad m na urbanistiku obce i krajinné prost edí.
Nezastav né území bude využíváno pro ú ely zem lského hospoda ení, lesnictví
a rekrea ní pohybové aktivity, p ípadn i rybá ství. Ve volné krajin nebudou zakládána
nová sídla ani samoty. Územní plán nerozvíjí pobytové formy rekreace ve volné krajin .
3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby, plochy zm n v krajin a ostatní plochy se zm nou
v území
Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. Ozna ení ploch je shodné pro celý
územní plán.
Zastavitelné plochy nesou ozna ení (kód) Z, plochy zm n v krajin kód K. Na území obce
nebyly nalezeny plochy vhodných p estaveb a nebyly zde vymezovány ostatní plochy se
zm nou v území.
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Ozna ení plochy

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika

kód

vým ra
plochy
(ha)

územní
studie

pozn.

bydlení v rodinných domech - venkovské
BV
0,51
Z1
zele - soukromá a vyhrazená
ZS
0,04
Z2
bydlení v rodinných domech - venkovské
BV
0,87
Z3
bydlení v rodinných domech - venkovské
BV
0,10
Z4
bydlení v rodinných domech - venkovské
BV
0,10
Z5
bydlení v rodinných domech - venkovské
BV
0,32
Z6
výroba a skladování - drobná a emeslná
VD
0,94
Z7
bydlení v rodinných domech - venkovské
BV
1,53
ano
Z8
smíšené obytné - venkovské
SV
0,18
. p ístupové komunikace
Z9
plocha vy azena na základ výsledku spole ného jednání
Z10
bydlení v rodinných domech - venkovské
BV
0,00*
Z11
elová komunikace
0,01
K1
elová komunikace
0,06
K2
plocha vy azena na základ výsledku ve ejného projednání
K3
elová komunikace
0,06
K4
*… plocha menší 0,01 ha.

Podmínky využití ploch
Plocha Z1
dopravní obsluhu ešit z p ilehlé místní komunikace
akceptovat stavební áru vymezenou zapo atou výstavbou p i místní komunikaci
nová výstavba nebude co do rozlehlosti objekt významn odlišná od objekt
sousedních rodinných dom
zabývat se ochranou plochy p ed extravilánovými vodami
Plocha Z2
využití plochy a zp sob oplocení ešit s pot ebou ponechání volného prostoru pro
zajišt ní dostate ného rozhledu na k ižovatce
nep edpokládá se obytný ú el zahrady
Plocha Z3 – Z4
dopravní obsluhu ploch ešit z p ilehlé místní komunikace
pokra ovat v zapo atém zp sobu výstavby
zabývat se ochranou p ed extravilánovými vodami
Plocha Z5
dopravní obsluhu plochy ešit z p ilehlé místní komunikace
pokra ovat v zapo atém zp sobu výstavby
ednostn ešit ochranu p ed extravilánovými vodami
akceptovat t leso ú elové cesty
Plocha Z6
dopravní obsluhu plochy ešit z ve ejného prostranství za autobusovou zastávkou
výstavba na ploše je podmín na omezením resp. ukon ením zem lské živo išné
výroby v nejbližších objektech zem lského areálu a výsadbou ochranné zelen
akceptovat ochranné pásmo el. vedení VN 22 kV
využití území v ochranném pásmu II. stupn je odvislé od stanoviska p íslušného
vodoprávního ú adu
Plocha Z7
minimalizovat po ty sjezd ze silnice, nejlépe využít stávající sjezd do zem lského
areálu
vn jší výraz staveb musí vykazovat znaky kvalitní architektury, protože se jedná o
plochu p i vstupu do sídla
preferovat horizontální tvar objekt
zp sob využití ochranného pásma silnice bude v projektové dokumentaci p íslušného
zám ru up esn n p íslušným silni ním správním orgánem
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ešit zele ochranou i vnitroareálovou
Plocha Z8
plošn nejrozsáhlejší rozvojová plocha pro bydlení. Vhodné využití plochy prov it
vypracováním územní studie, která by se m la p edevším zam it na prostorové vazby
na stávající obytný soubor RD, vhodné dopravní napojení, vlastní kompozici plochy a
urbanistické ešení, problematiku extravilánových vod a na m ítko objekt RD a
charakter vn jšího výrazu RD
v optimálním p ípad by zastav ní m lo spolu se stávajícími novými domy tvo it jeden
urbanistický celek
Plocha Z9
dopravní obsluha plochy bude z místní komunikace, polní cesty i z pozemku p ilehlé
hospodá ské usedlosti
vn jší výraz stavby (staveb) bude nedominantní a m ítkem bude vycházet z p edlohy tj.
objekt selského stavení
Plocha Z10
plocha vy azena na základ výsledku spole ného jednání
Plocha Z11
ístavbu objektu ešit v souladu s požadavky kladenými na výstavbu na území CHKO
árské vrchy a podmínkami stanovenými ve vyjád ení M Ú Ž ár n./S., OŽP .j.
ŽP/(701)11/LM ze dne 28.07.2011
Plocha K1
propojení polních (ú elových) cest se doporu uje ešit polní cestou vedlejší Pv 3,5/30
Plocha K2
elovou komunikací (doporu uje se ší e 3,5 m s výhybnou) propojit stávající propustek
s nemovitostí nedostupnou z ve ejných prostranství
respektovat funk nost lokálního biokoridoru ÚSES, ochranu zvlášt chrán ných
živo ich
návrhové prvky komunikace i povrchová úprava bude odpovídat charakteru daného
území
Plocha K3
plocha vy azena na základ výsledku spole ného jednání
Plocha K4
elovou komunikaci ešit v ší i 3,5 m s tím, že usnadní i obsluhu polností SZ ásti k.ú.
U zastavitelných ploch (kde je nutná obsluha inženýrskými sít mi) se p edpokládá napojení
chto ploch na technickou infrastrukturu obce prodloužením inženýrských sítí.
Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 6.2.
3.3. Návrh systému sídelní zelen
Zele soukromá a vyhrazená
zele soukromých zahrad
Významn se podílí na vzhledu obce. V p edzahrádkách resp. zahradách sm ujících
do ve ejného prostoru ve vyšší mí e využívat úpravy vesnici blízké s pokud možno
vylou ením cizokrajných d evin a prvk nevhodn p ebíraných z m stské zástavby.
V zahradách užitkových uplat ovat výsadbu vysokokmenných ovocných strom . Zele
užitkových zahrad sm ovat do volné krajiny tak, aby byl zajišt n plynulý p echod
zastav ného území do p írodní krajiny. Maximáln chránit a zachovat staré vzrostlé
stromy p sobící v organismu sídla jako velmi pot ebný estetický i ekologický lánek.
zele p i ob anském vybavení a na výrobních plochách
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Vyhrazená zele p i stavbách ob anské vybavenosti se na území nenachází a není ani
navrhována. Vyhrazená zele na výrobních plochách je sou ástí ploch výrobních – tzv.
vnitroareálová zele .
Ve ejná zele
Plochy ve ejné zelen (nejsou vymezovány v ÚP samostatnou plochou) budou mít spíše
charakter upravených zelených ploch na ve ejných prostranstvích (p ed obecním
adem, p i místních komunikacích i vodních prvcích v sídle). Koncepce ÚP tyto plochy
akceptuje, vytvá í p edpoklady nejen pro jejich vzájemné propojení, ale i pro propojení
s ostatními druhy zelen . Kompozice ve ejné zelen musí umož ovat jednoduchou
údržbu.
Zele ochranná a izola ní
Bude mít nezastupitelnou úlohu u areálu zem lské výroby, kdy musí odclonit
plánovanou výstavbu rodinných dom od zem lského provozu zejména z d vodu
estetického a psychologického.
Obecné požadavky
Plochy zahrad tvo í v obci jak samostatn vymezené plochy, tak i významnou ást ploch
rozdílného zp sobu využívání: plochy bydlení v rodinných domech venkovské a plochy
smíšené obytné. Zele vnitroareálová a izola ní bude nezbytnou sou ástí ploch
výrobních.
Posilovat pronikání krajinné zelen do sídelního prost edí.
i návrhu a realizaci zelen preferovat používání autochtonních druh d evin.
4. Koncepce ve ejné infrastruktury v etn dalšího ob anského vybavení a další technické
vybavenosti v etn podmínek pro její umis ování, nakládání s odpady
4.1. Dopravní infrastruktura
Systém napojení obce na silni ní sí ponechat beze zm n. Dopravní napojení sídla na sil.
I/19 bude nadále zajiš ovat místní komunikace vyhovujících parametr .
V zastav ném území p i silnici III. t ídy a místní komunikaci sm ující na sil. I/19 ešit
bezpe nou dopravu chodc .
Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, ukládá se požadavek, aby každý nov vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo jedno garážové i odstavné stání
pro osobní automobil.
Neuvažovat obecn s výstavbou hromadných, skupinových i adových garáží. P ípustné je
izování t chto staveb na výrobních plochách.
Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než
3,5 t na ve ejných prostranstvích a v obytných zónách.
Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Autobusová zastávka
je vyhovující.
Územní plán nevylu uje možnost dalšího dopln ní sít ú elových cest v rámci projektu
komplexní pozemkové úpravy, avšak s maximálním omezením napojení na silni ní sí .
Zám ry územního plánu respektují mod e a žlut zna enou turistickou trasu v etn ervenou barvou zna eného turistického okruhu Nové M sto na Morav – Ji íkovice – Rokytno
– Nové M sto na Morav .
Zájmy vodní, železni ní ani civilní letecké dopravy nejsou návrhem územního plánu doeny. Návrh ÚP nep edpokládá výstavbu erpacích stanic pohonných hmot pro ve ejnost.
Ve stavebních i jiných innostech respektovat fakt, že celé území obce se nachází v koridoru vymezeném Armádou R pro létání v malých a p ízemních výškách.
4.2. Technická infrastruktura
Sou asný stav systému zásobení obce pitnou vodou je vyhovující i pro navrhované kapacity rodinných dom .
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Stávající mechanicko-biologická OV vyhovuje pro navrhované pot eby obce. D sledn
uplat ovat oddílné ešení kanaliza ní sít .
V odlehlých ástech osídlení ešit soukromé jímky na vyvážení, p ípadn domovní OV
nebo jim ekvivalentní technologie išt ní odpadních vod.
Deš ové vody v maximální mí e uvád t do vsaku i je zadržet na pozemku.
Zabezpe ení výhledových pot eb dodávky el. energie ešit ze stávající trafostanice s p ípadným p ezbrojením na vyšší výkon, v nezbytn nutném p ípad i výstavbou nové trafostanice na k tomu vhodné ploše s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude
v rozporu s p ípustným ev. podmín
p ípustným zp sobem využívání plochy.
Na systému zásobování obce zemním plynem není t eba nic m nit.
Koncepce vytáp ní se zakládá na lokálních zdrojích. Neuvažovat s centrálním zp sobem vytáp ní sídla.
Na území obce neumis ovat výrobny el. energie mimo za ízení pro vlastní pot ebu v urbanizovaném území. Výstavbu t chto za ízení však považovat p evážn za podmín
p ípustnou.
Nep edpokládat výstavbu stožár mobilních operátor , el. vedení VVN a ZVN, VTL a VVTL plynovod a produktovod .
Zám ry ÚP se nedotknou radioreléových tras probíhajících územím obce ani jejich ochranných pásem.
4.3. Ob anské vybavení
Ob anská vybavenost co do rozsahu i pestrosti poskytovaných služeb bude nadále
vyhovovat základním pot ebám obyvatel obce.
Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných
íhodných ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu
s p ípustným, p ípadn podmín
p ípustným využíváním dané plochy.
4.4. Ve ejná prostranství
Stávající plochy ve ejných prostranství maximáln respektovat a revitalizovat je.
Územní plán nová ve ejná prostranství nevymezuje jako samostatné plochy, ale jako
pozemky jiných ploch rozdílného zp sobu využívání (zvl. pl. bydlení v rodinných domech).
S úpravami ve ejných prostranství ešit i úpravy objekt a prostor bezprost edn
iléhající k ve ejným prostranstvím.
Ve ejná prostranství nadále musí být v sídle významným kompozi ním prvkem p ízniv se
projevujícím v obrazu obce. V kompozici ve . prostranství nalezne významné uplatn ní
zele .
4.5. Nakládání s odpady
Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled.
Na území obce není evidována žádná skládka v aktivním stavu. Neumis ovat tyto
obdobné stavby na území obce.

i

5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny
v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana
ed povodn mi, rekreace, dobývání nerost
5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
Akceptovat koncepci územního plánu, aby nedošlo ke snížení charakteristik dot eného
krajinného prostoru a byla zachována urbanistická struktura sídla.
Pozitivní p írodní charakteristiky budou nadále vyjád eny p edevším harmoniza ními
vztahy v krajin p i respektování zájm ochrany p írody a krajiny s pot ebnou obnovou
hodnot zaniklých p i zvyšování intenzity hospodá ského využívání krajiny.
Plochy ve ejných prostranství, plochy zelen musí být místy podporujícími sociální
soudržnost a mající nezastupitelný význam pro uchování identity obce.
STUDIO P |

9

ÚZEMNÍ PLÁN LHOTKA

Posilovat pronikání krajinného prost edí do urbanizovaných ástí obce.
Nové stavby pro bydlení umis ovat tak, aby do volné krajiny sm ovala zele zahrad se
vzr stnými stromy. Stavby na plochách pro výrobu a skladování sm ující do volné krajiny
odclonit ochrannou zelení.
Udržovat stabilizovaný podíl les v území, zvyšovat lenitost okraj les a diverzitu
spole enstev v nich.
Vyšší estetické hodnoty krajiny dosáhnout:
- dopln ním chyb jících strom v alejích a výsadbou nových alejí zvlášt u polních cest
- dopln ním nebo novou výsadbou b ehových porost u tok a stávajících i nových
vodních ploch
- trvale travními porosty na orné p
dosahující k b ehové hran vodního toku
i na orné p
v koridorech plánových ÚSES
- revitalizací vodních tok v etn výstavby malých vodních nádrží s vytvo ením
ehového porostu, který odpovídá podmínkám p íslušného STG
U staveb na plochách výroby a sklad preferovat jejich horizontální uspo ádání p ed
uspo ádáním vertikálním.
Podmín
p ípustné stavby ve volné krajin (zem lská výroba, stavby pro lesní
hospodá skou innost, ev. stavby životního prost edí) nesmí být umis ovány v pohledov
exponovaných plochách.
Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví a rekrea ním pohybovým aktivitám. Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je limitována p írodními podmínkami a ochranou krajinného rázu. Kone né uspo ádání zem lských ploch
bude p edm tem ešení komplexní pozemkové úpravy.
5.2. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému
a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické
stability za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability.
Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost (zcela ojedin le je možno
za p esn stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou dopravní a technické
infrastruktury, p ípadn stavbu související s ochranou ŽP).
Interak ní prvky dopl ují sí biokoridor a biocenter s funkcí rozptýlené zelen v krajin .
Navrhovaná opat ení:
Biokoridor

LBK 1

LBK 2
LBK 3
LBK 4

LBK 5

LBK 6
Biocentrum

Navrhovaná opat ení
dopl ovat b ehové a doprovodné porosty domácími, stanovištn odpovídajícími
evinami (olše, jasan, vrby, ...) tam, kde je to nutné; zachovat koryto toku v
irozeném stavu, chránit zvlášt chrán né druhy, které jsou také p edm tem
ochrany v této navržené evropsky významné lokalit (vranka obecná a mihule
poto ní), zachovat okolní polokulturní a p írod blízké porosty
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
zachovat d evinný porost v okolí toku, louky pravideln kosit, zamezit ruderalizaci
a degradaci spole enstev
zachovat pop ípad doplnit b ehové porosty toku autochtonními d evinami
odpovídajícími stanovištním podmínkám, louky pravideln kosit, snažit se vyhnout
ruderalizaci a degradaci
snažit se o postupné p evád ní smrkových monokultur na p írod blízké porosty
autochtonních druh d evin odpovídající potenciální p irozené vegetaci b ehového
porostu toku
snažit se o postupné p evád ní smrkových monokultur na p írod blízké porosty
autochtonních druh d evin odpovídající potenciální p irozené vegetaci b ehového
porostu toku
Navrhovaná opat ení
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Biokoridor

Navrhovaná opat ení

Zachovat ást tvo enou p vodními travinobylinnými spole enstvy na zamok eném
podkladu a jejich doprovodnou zele tvo enou druhov bohatými k ovinami,
pop ípad vhodnými autochtonními d evinami dosázet b ehový porost potok ,
LBC Brychtiny
ostatní vegetaci postupnými zásahy zm nit na p írod blízké ekosystémy dle
potenciální p irozené vegetace pop ípad zachovat druhov bohaté olšiny v
severním cípu biocentra.
Zachovat b ehový porost, pop ípad dosázet vhodnými autochtonními d evinami
dle stanovištních podmínek. O okolní lu ní spole enstva se starat šetrn , nehnojit,
LBC Díly
nevápnit.
LBC U Pa ezného Zachovat druhov bohatá spole enstva tvo ená mok adními druhy d evin i bylin a
poskytující vhodné prost edí zejména pro r zné druhy obojživelník .
rybníka
Dodržovat režim stanovený plánem pé e o p írodní památku Díly u Lhotky
LBC Díly U Lhotky
dostupném na SCHKO Ž árské vrchy.
V p ípad pot eby dosázet b ehový porost. Lu ní spole enstva podrobit
pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn . Zamezit ruderalizaci a degradaci
LBC Mrázk
spole enstev.
Zachovat lesní porosty, které jsou tvo ené p irozenými d evinnými porosty
LBC Hádek
odpovídajícími stanovištním podmínkám a potenciální p irozené vegetaci.

5.3. Prostupnost krajiny
Stávající prostupnost krajiny není ešením územního plánu omezována.
ípadné požadavky na další rozší ení sít polních cest mohou být souhrnn
v komplexní pozemkové úprav .
Posílit biologickou propustnost území realizací systému ÚSES.

ešeny

5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi
Na místech potenciálního erozního ohrožení p dního fondu lze ú inn uplatnit organiza ní
a agrotechnická opat ení.
Nep ipustit úpravy pozemk zem lské p dy zp sobující rychlejší odtok vody a snižující
schopnost vsaku vody.
Stavební pozemky vymezovat s pot ebou vsaku i zdržení deš ových vod.
5.5 Podmínky pro rekreaci
Pro rozvoj individuálních rekrea ních pobytových aktivit p ipustit využití stávajícího
domovního fondu nevhodného pro trvalé bydlení resp. p vodního ur ení.
ešit pot eby krátkodobé rekreace obnovou funkce ve ejných prostranství, stabilizací
kulturního a sportovního za ízení.
Neuvažovat se z izováním zahrádká ských ani chatových kolonií i osad. Pro RD
vymezovat dostate
velké parcely umož ující relaxaci majitele v zeleni zahrad.
5.6. Poddolovaná území
Rozvojové zám ry obce nejsou ešeny na poddolovaných územích z minulých t žeb.
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení
prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu
6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb
individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení
v kvalitním prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , pozemky ve ejných prostranství, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky místního ve ejného ob anského vybavení
podm. p ípustné: související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory
pro zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím
velikosti a objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva
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i drobná p stitelská innost, p ípadn rodinná rekreace ve stávajících
domech. Vše za podmínky, že svým provozováním a výkonností nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší
zvýšení dopravní zát že plochy
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou
míru
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb individuální
pobytové rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných prostranství, pozemky pro slun ní, relaxaci a další rekrea ní aktivity spl ující podmínky hlavního využití plochy, pozemky
související dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují hlavní režim
využití plochy, a již p ímo anebo druhotn
Plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura (OV) – Hlavní využití: umis ování
ob anského vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a pozemk ve ejné infrastruktury.
Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu, pozemky pro zaízení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu, pozemky
pro vzd lávání a výchovu, pozemky pro zdravotnictví a sociální služby.
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veejných prostranství, sídelní zele
podm. p ípustné: bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob zajiš ujících dohled nad za ízením a že bydlení nebude hlavním využitím
plochy rušeno nad p ípustnou míru. Jiné stavby, za ízení a pozemky za
podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy veejné ob anské vybavenosti
nep ípustné:
aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo anebo druhotn a které narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Plochy ve ejných prostranství (PV) - Hlavní využití: obecní užívání plochy bez ohledu
na vlastnictví pozemk mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci
v urbanizovaném území. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky nám stí, návesních prostor , uli ních prostor , p ší stezky p ípadn cyklistické stezky, chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a
shromaž ovací ú ely, sídelní zele , vodní prvky, pozemky související
dopravní infrastruktury a technické infrastruktury
podm. p ípustné: další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským
kontakt m a podporují sociální soudržnost (nap . tržišt , d tská h išt ,
víceú elová h išt s malými plošnými nároky, prvky drobné architektury, mobiliá obce, venkovní posezení s ob erstvením), vodní plochy,
erpací místa pro požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární
vody
nep ípustné:
umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží a
jiných staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní
funkce t chto prostor tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo
anebo druhotn
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) - Hlavní využití: víceú elové využití plochy,
v p ípad obce zahrnují p edevším p vodní vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím.
Zp soby využití:
STUDIO P |

12

ÚZEMNÍ PLÁN LHOTKA

ípustné:

stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících velikostí vymezených pozemk a m ítku daného prostoru. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen
podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými
vlivy na životní prost edí za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Rekrea ní
aktivity za podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného
k trvalému bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti a aktivity se d jí
v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk a m ítku
daného prostoru
nep ípustné:
veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí plochy nad p ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn nebo snižují kvalitu daného prost edí
Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS) - Hlavní využití: umis ování staveb a za ízení k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území nekolejovou pozemní dopravní infrastrukturou. Zp soby využití:
ípustné:
stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací (1), stavby a za ízení
pro dopravu v klidu ( adové garáže 2), ostatní dopravní za ízení a stavby v etn p íslušejících pozemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení
technické infrastruktury, terénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné
asana ní zásahy
podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového materiálu, místní komunikace III. t ídy, umis ování cyklotras a chodník
pro p ší i záliv hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za
podmínky, že svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude
narušeno i znemožn no hlavní využití plochy
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
a aktivity narušující hlavní využití
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sít (TI) - Hlavní využití: umis ování staveb,
za ízení a sítí technického vybavení na úseku zásobování el. energií (1), zásobování zemním plynem (2), zásobování vodou (3), išt ní a odvád ní odpadních vod (4), provozování
elektronických komunikací, výroby el. energie a zásobování teplem. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn
zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo
související s ur ující náplní plochy, pozemky související dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele
nep ípustné:
ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
Plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba (VD) – Hlavní využití: umis ování
provozoven s výrobní náplní na bázi kusové i malosériové a innosti emeslnické v etn
skladování s odpovídajícími nároky na p epravu zboží, kdy negativní vliv z inností
nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice vymezené plochy. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, stavby a za ízení netovárního charakteru, související
administrativa, pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky
sídelní zelen
podm. p ípustné: stavby, za ízení, fotovoltaické lánky a jiné aktivity za podmínky
neomezení hlavního využití plochy a nep ekro ení rámce využití plochy.
Bydlení majitele i správce za ízení je možné za podmínky, že bydlení
nebude rušeno nad p ípustnou míru
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nep ípustné:

aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy,
innosti, které svým charakterem významn zvyšují dopravní zát ž
v území, výroba se silným negativním dopadem na životní prost edí
Plochy výroby a skladování – zem lská výroby (VZ) – Hlavní využití: chov
hospodá ských zví at, skladování i zpracování produkt živo išné a rostlinné výroby,
poskliz ové úpravy rostlin a zem lské služby. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství,
pozemky dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické lánky na
výrobních i administrativních objektech, pozemky sídelní zelen . Z
vod organoleptického zápachu možno tolerovat vymezená ochranná
pásma mimo hranice areálu
podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití
plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní
stravování, bydlení majitele i správce za ízení je možné, za podmínky, že
tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpací stanice
pohonných hmot a sb rné dvory komunálního odpadu za podmínky, že
nebude omezeno hlavní využití plochy
nep ípustné:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se
silným dopadem na životní prost edí
Plochy zelen – zele soukromá a vyhrazená (ZS) - Hlavní využití: zele bez možnosti b žného ve ejného p ístupu (obvykle oplocená). Soukromá zele je zastoupena innostmi na
zahradách užitkových a sadech. Vyhrazená zele je zelení p i stavbách ob . vybavenosti a
i stavbách výrobních (vnitroareálová zele ). Vyhrazená zele je v tomto ÚP sou ástí p íslušné plochy s rozdílným zp sobem využití, a proto u vyhrazené zelen není p ípustnost i
nep ípustnost blíže specifikována. Zp soby využití soukromé zelen :
ípustné:
produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin, p stování ovocných strom a ke , obytné zahrady
podm. p ípustné: zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, dopl ková
za ízení, p ípadn stavby za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního
zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Pozemky související
dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k omezení
hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí plochy
nep ípustné:
umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo
druhotn
Plochy zelen ochranné a izola ní (ZO) - Hlavní využití: plochy pro funkci hygienické, estetické i psychologické clony tvo ící významný kompozi ní prvek území. Zp soby využití:
ípustné:
výsadba pln zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou
z vhodných místn p íslušných d evin a ke , oplocení
podm. p ípustné: realizace opat ení ev. výstavba za ízení za podmínky zlepšení hlavní
funkce plochy p edevším na úseku ochrany p ed hlukem. Pozemky dopravy ev. technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k vyt sn ní
nebo snížení ú inku tohoto druhu zelen
nep ípustné:
innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využitím plochy
Plochy vodní a vodohospodá ské (W) - Hlavní využití: zajišt ní podmínek pro nakládání
s vodami. Zp sob využití:
ípustné:
innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci
deš ových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu
území, doprovodná a krajinná zele
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podm. p ípustné: chov vodní dr beže a za ízení pro chov ryb za podmínky nevýznamného
negativního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a
technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink této infrastruktury na vodní plochy a toky
nep ípustné:
innosti a za ízení, které negativn ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn
Plochy zem lské (NZ) - Hlavní využití: plochy na kultu e orné p dy (1) ur eny pro zelskou produkci vesm s na pozemcích s dobrou dostupností o doporu eném max. sklonu pozemku do 12° a plochy na kultu e trvalý travní porost (2) ur eny pro zem lskou
produkci vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén dobrou dostupností. Zp soby využití:
ípustné:
stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P ípustná je zm na kultury z orné p dy v trvale travní porost, kosení luk a
spásání pastvin, protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, stavby a za ízení ochrany životního prost edí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk a k zajišt ní prostupnosti
krajiny.
podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst za
podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu a zájm
ochrany p írody. Oplocování pozemk za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany
írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a
nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né
stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování
ekologické hodnoty území
Plochy lesní (NL) - Hlavní využití: pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní
funkce lesa. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace
geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících ekologickou stabilitu lesa. Protipovod ová a protierozní opat ení,
opat ení pro udržení vody v krajin
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu
írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno
využívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny.
Oplocování pozemk ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a
stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za
podmínky, že p jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní ešení. P ší, nau ené stezky, hipostezky za podmínky,
že se bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému
v p edem prov ených trasách
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování
ekologické hodnoty území
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Plochy p írodní (NP) – Hlavní využití: zajišt ní podmínek ochrany p írody a krajiny
edevším na plochách maloplošných chrán ných území a v I. zón CHKO. Zp soby
využití:
ípustné:
innosti s prioritou ochrany p írody, p írod blízké i lov kem málo
pozm né ekosystémy, mok ady, spole enstva skal, ekosystémy se
soust ed ným výskytem vzácných a existen
ohrožených druh bioty,
irozená travní a bylinná spole enstva, lesy s p irozenou nebo p írod
blízkou druhovou skladbou a prostorovou a v kovou strukturou, území
s mimo ádnou krajiná skou hodnotou
nep ípustné:
zmenšování vým ry p írodní plochy, umis ování staveb a technických
dominant, jiné innosti, které svými p ímými i druhotnými d sledky
mohou narušovat zájmy ochrany p írody a krajiny
Plochy smíšené nezastav ného území (NS) - Hlavní využití: zachování a obnova ekologických a estetických hodnot v území dotvá ejících krajinný ráz. Zp soby využití:
ípustné:
plochy rozptýlené zelen , skalní výchozy, balvanitá seskupení, p irozenou i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy a toky, trvale travní porosty, innosti nenarušující p írodní ani estetické hodnoty místa,
zásahy mající pozitivní dopad na krajinný ráz. Ú elové komunikace zajiš ující obsluhu území
podm. p ípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípadech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na
ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy
nep ípustné:
innosti snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn zásah stírající p ítomné znaky krajinného rázu
6.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
Respektovat dochované p dorysné a prostorové uspo ádání zastav ní.
Úpravy v jádru sídla provád t respektem k místn obvyklým zp sob m zastav ní.
Nedopustit asanaci v kompaktním zastav ní bez náhrady. P i dostavb proluk akceptovat
dorysnou stopu zastav ní a základní architektonické prvky.
Z d vodu maximálního zachování charakteru zapojení osídlení do krajinného rámce
zástavbu na stavebním pozemku orientovat tak, aby do volné krajiny sm ovala vždy
nezastav ná ást pozemku. Pokud tuto zásadu není možno dodržet, ostrou p echodovou
hranici mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím zmírnit ozelen ním.
Pokud je nezbytné na pozemcích rodinných dom umístit garáž i jiné stavby
a za ízení, které nejsou v rozporu s p ípustným i podmín
p ípustným využíváním
plochy, budou tyto stavby a za ízení zohledn ny již p i zpracování projektové dokumentace
RD, i když jejich realizace m že být pozd jší.
Nové budovy rodinných dom budou mít p ímý p ístup z ve ejného prostranství i jiné
ve ejn p ístupné plochy (místní komunikace, silnice III. t ídy).
i koncepci zastavitelných ploch vycházet z podmínek využití ploch specifikovaných
v kapitole 3.2.
U staveb na plochách výrobních, smíšených obytných venkovských preferovat horizontální
uspo ádání p ed uspo ádáním vertikálním.
Pro hlavní zastavitelné plochy se ur ují tyto koeficient zastav ní:
plochy bydlení v rodinných domech venkovské – nové pozemky
sm ující do volné krajiny budou dosahovat koeficientu zastav ní
cca 0,2 – 0,3
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plochy smíšené obytné venkovské – koeficient zastav ní v etn ploch
manipula ních a zpevn ných m že dosáhnout až hodnoty 0,6 s tím, že
min. zbývajících 40 % plochy bude vymezeno pro zele
plochy výroby a skladování – koeficient zastav ní m že dosáhnout
hodnoty cca 0,50 s tím, že zpevn né plochy mohou tvo it dalších až 30
% plochy. Minimáln 20 % plochy musí být vy len no pro zele
Na území obce nep edpokládat umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva, faktor
pohody apod.) výrazn p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy
na lov ka. V urbanizovaném území stavby pro reklamu neumis ovat.
Platí obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Ž árské vrchy na území CHKO Ž árské
vrchy.
Vysoká zele ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat kvetoucí zele p edzahrádek
musí nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. Preferovat užití tradi ních
druh zelen obvyklých v regionu.
7. Vymezení ve ejn prosp šných staveb (VPS), ve ejn prosp šných opat ení (VPO),
staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
7.1. Ve ejn prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury
etn ploch nezbytných k zajišt ní jejich výstavby a ádného užívání pro daný ú el.
Dopravní infrastruktura
Nebyly vymezeny.
Technická infrastruktura
Nebyly vymezeny.
7.2. Ve ejn prosp šná opat ení (VPO)
Nebyly vymezeny.
7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
Nebyly vymezeny.
7.4. Plochy pro asanaci
Nebyly vymezeny.
8. Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn
pro které lze uplatnit p edkupní právo
Nebyly vymezeny.

prosp šných opat ení,

9. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
Nebyly vymezeny.
10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií
(ÚS) podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh ty pro po ízení ÚS, její schválení
po izovatelem a vložení dat o této ÚS do evidence územn plánovací innosti
10.1. Vý et ploch a podmínky využití
Územní studii jako podmínku pro rozhodování v území je nutno vyhotovit pro
zastavitelnou plochu Z8.
Základní podmínky využití plochy jsou dány kapitolou 3.2. a 6.2.
Doporu uje se vypracovat územní studii na geodeticky zam eném podkladu.
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10.2. Stanovení lh t
Územní studie bude vyhotovena do p ti let od vydání územního plánu.
Uložení dat do evidence územn plánovací innosti bude do dvou m síc od schválení
možnosti využití územní studie.
11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu
podmínkou pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu
v rozsahu dle p ílohy . 9
Nejsou tímto územní plánem vymezeny.
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Pro jednoduchost v koordinaci využívání ploch se zm nou v území i prostorovém
uspo ádání není etapizace vyhotovena.
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt
Nejsou tímto územní plánem vymezeny.
14. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle § 117 odst. 1
stavebního zákona
Nejsou tímto územní plánem vymezeny.
15. Údaje o po tu list ÚP a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti
Text. ást v etn titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává z 18 list .
Výkresová ást sestává:
íslo
N1
N2

Výkres
název
Základní len ní území
Hlavní výkres

po et list

poznámka

1
1

1 : 5 000
1 : 5 000
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9.2. Vyhodnocení vliv ÚP na území Natura 2000 (B)
9.3. Vyhodnocení vliv ÚP na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jev obsažených v územn
analytických podkladech (C)
9.4. P edpokládané vlivy ÚP na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, p íležitostí a hrozeb v území
(D)
9.5. Vyhodnocení p ínosu ÚP k napln ní priorit územního plánování (E)
9.6. Vyhodnocení vliv ÚP na udržitelný rozvoj území – shrnutí (F)
10. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení ZPF a PUPFL
10.1. Dot ení ZPF
10.2. Dot ení PUPFL
11. Seznam zkratek použitých v územním plánu
12. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
13. Vyhodnocení p ipomínek
ÍLOHY
1. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF
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GRAFICKÁ ÁST (samostatn azené výkresy)
O1
Koordina ní výkres
O2
Širší vztahy
O3
P edpokládaný zábor p dního fondu
O4
Dopl ující výkres – Dopravní ešení
O5
Dopl ující výkres – Zásobování vodou, kanalizace
O6
Dopl ující výkres – Energetika, elektronické komunikace

1: 5 000
1: 100 000
1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000
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1. Postup p i po izování územního plánu
V souladu s ustanovením § 44 písm. a) stavebního zákona schválilo Zastupitelstvo obce dne
14.05.2010 po ízení Územního plánu Lhotka. Na základ rozhodnutí zastupitelstva obce o
po ízení územního plánu M stský ú ad Ž ár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování
zpracoval ve spolupráci s panem Josefem Šuškou dle § 47 odst. 1 stavebního zákona návrh
zadání územního plánu Lhotka. Návrh zadání územního plánu Lhotka byl projednán ve dnech od
19.08.2010 do 21.09.2010. Zastupitelstvo obce Lhotka schválilo zadání územního plánu Lhotka
dne 08.10.2010. Projektantem návrhu Územního plánu Lhotka je Ing. Marie Psotová, STUDIO
P. Spole né jednání se konalo dne 24. 04. 2012 na M stském ú ad Ž ár nad Sázavou. Místo a
doba spole ného jednání byla dot eným orgán m, Krajskému ú adu Kraje Vyso ina a
sousedním obcím v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámena jednotliv , nejmén 15
dn p ede dnem spole ného jednání. Veškerá stanoviska a vyjád ení byly vyhodnoceny v rámci
zprávy o projednání návrhu územního plánu Lhotka p edkládané Krajskému ú adu Kraje
Vyso ina.
Návrh územního plánu projednaný s dot enými orgány, Krajským ú adem Kraje Vyso ina a
sousedními obcemi po izovatel p edložil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona spole
se
zprávou o jeho projednání k posouzení krajskému ú adu, který ve svém posouzení ze dne
21.06.2012 j. KUJI 37147/2012, OUP 237/2012 konstatoval, že nemá p ipomínky k návrhu
územního plánu jak z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje R 2008 tak z hlediska
souladu s územn plánovací dokumentací kraje – Zásadami územního rozvoje Kraje Vyso ina.
Ve ejné projednání se konalo dne 13.09.2012 na Obecním ú ad ve Lhotce. Po izovatel zajistil, v
souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona, aby po dobu 30 dn ode dne doru ení ve ejné vyhlášky
o zahájení ízení o vydání ÚP byl návrh územního plánu Lhotka vystaven k ve ejnému
nahlédnutí.
K ve ejnému projednání návrhu územního plánu Lhotka p izval po izovatel jednotliv
dot ené orgány a sousední obce nejmén 30 dn p edem. Dot ení vlastníci pozemk a staveb a
zástupce ve ejnosti mohli podat nejpozd ji p i ve ejném projednání dne 13.09.2012 své námitky
a ve ejnost své p ipomínky. Po izovatel zajistil ve spolupráci s projektantem odborný výklad
k návrhu územního plánu Lhotka a vede o pr hu ve ejného projednání písemný záznam.
Po izovatel s ur eným zastupitelem, s panem Josefem Šuškou vyhodnotili výsledky ve ejného
projednání a konstatovali, že do jeho skon ení byly uplatn ny 4 námitky dot ených osob (§ 52
odst. 2 stavebního zákona) a dv p ipomínky. Na základ vyhodnocení výsledk ve ejného
projednání nebyly provedeny žádné podstatné úpravy návrhu územního plánu a po izovatel
podal dne 19.10.2012 návrh na vydání Územního plánu Lhotka v Zastupitelstvu obce podle § 54
odst. 1 stavebního zákona.
Po izovatel p ed p edložením návrhu územního plánu Lhotka zastupitelstvu obce p ezkoumal
soulad návrhu územního plánu Lhotka s požadavky obsaženými ve stavebním zákon , jeho
provád cích vyhláškách a dalších právních p edpisech. Návrh ÚP Lhotka byl ádn projednán ve
spole ném jednání s dot enými orgány, ve ve ejném projednání s dot enými vlastníky pozemk
a staveb a ve ejností. Byl posouzen soulad s Politikou územního rozvoje (PÚR 2008) a Zásadami
územního rozvoje Kraje Vyso ina.
i po izování a projednávání územního plánu Lhotka byly spln ny všechny podmínky a
požadavky stanovené stavebním zákonem a dalšími právními p edpisy. Zastupitelstvo obce si v
souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona ov ilo, že navrhovaný územní plán Lhotka není v
rozporu s PÚR R 2008, ZÚR Kraje Vyso ina a se stanovisky dot ených orgán . Na základ
všech t chto skute ností rozhodlo Zastupitelstvo obce vydat Územní plán Lhotka.
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah
2.1. Soulad s PÚR 2008
Území obce Lhotka se nachází mimo území rozvojových oblastí a rozvojových os i oblastí
specifických.
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Území obce se nachází mimo plochy a koridory dopravní i technické infrastruktury a
souvisejících zám .
ínos územního plánu Lhotka k napl ování republikových priorit územního plánování
k zajišt ní udržitelnosti rozvoje území. Vybrány jsou priority vztahující se k
problematice území obce. Ozna ení priorit odpovídá zna ení v PÚR R.
priorita 14 – koncepce územního plánu napl uje požadavky CHKO Ž árské vrchy.
Akceptovány jsou ochranné režimy této kategorie zvlášt chrán ného území v etn
zonace. Plochy I. krajinné zóny, maloplošného zvlášt chrán ného území a plocha
lokality soustavy Natura 2000 jsou zahrnuty do ploch p írodních, kde prioritou využívání
je ochrana p írody. V m ítku krajiny pom rn rozsáhlé bloky orné p dy jsou v ÚP
dopln ny rozptýlenou zelení, liniovými prvky, a již p írodními anebo um lými, zelení
doprovodnou a tuto ást krajiny diferencují na menší celky. Územním plánem je zajišt na
ochrana nemovitých kulturních památek i památek místního významu i archeologického
dictví. Zachovává se venkovský charakter sídla s rozd lením sídla na dva urbanistické
celky odd lené údolím vodního toku Stavišt . Akceptováním zásad ešení ÚP nedojde
k dalšímu narušování urbanistických i architektonických hodnot nevhodnými zásahy
priorita 17 – je v územním plánu Lhotka uplatn na zejména vymezením pot ebné
zastavitelné plochy výroby a skladování (drobná výroba) v návaznosti na územn
stabilizovanou plochu zem lského areálu. Pro zem lský areál ÚP stanovuje nutnost
modernizace a dopln ní zelení (vnitroareálovou i ochrannou). Na severním okraji
historického zastav ní je ešen rozvoj farmy soukrom hospoda ícího zem lce.
V podmínkách pro využití ploch výroby a skladování je uvedeno, že min. 20 % musí být
vy len no pro pozemky zelen , u ploch smíšených obytných venkovských min. 40 %
priorita 20 – se uplat uje d slednou ochranou území CHKO Ž árské vrchy, které je
zárove CHOPAV Ž árské vrchy, ochrannou p írodní památky Díly u Lhotky,
ochrannou památného stromu i d slednou ochranou evropsky významné lokality Natura
2000 CZ0613333 Stavišt . Na území obce územní plán neumis uje žádné stavby i
za ízení, které by m ly nežádoucí dopad na kulturní a p írodní charakter krajiny.
Zastavitelné plochy jsou rozvíjeny ve vhodných lokalitách navazujících na zastav né
území, ú eln je ešena problematika dopravní a technické infrastruktury. Vymezeny jsou
prvky ÚSES jen na lokální úrovni
priorita 21 – území obce leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy. Zastav ní je
venkovské s dostatkem zelen . Území obce nadále bude využíváno spíše pro pohybové
rekrea ní aktivity (letní i zimní). Pro pot eby krátkodobé rekreace je ešena obnova
funkce ve ejných prostranství. Severovýchodní rozsáhlá lesnatá ást území obce se
nachází v docházkových vzdálenostech sídla
priorita 25 – územní plán navrhuje opat ení ke zvýšení akumulace vod v území,
zd raz uje pot ebu uvád ní maximálního množství deš ové vody do vsaku nebo ji jiným
zp sobem zadržet na pozemku
priorita 26 – se uplat uje tak, že do záplavového území vodního toku Stavišt územní
plán neumis uje žádnou zastavitelnou plochu a respektuje ochranné režimy záplavového
území
priorita 30 – obec Lhotka je zásobena dostate ným množstvím kvalitní pitné vody,
kanaliza ní systém obce je ukon en istírnou odpadních vod
priorita 31 – územní ani technické podmínky neumož ují rozvoj energetických za ízení
na k tomu specieln (samostatn ) vymezených plochách. Za ízení pro získávání energie
z obnovitelných zdroj je za p esn stanovených podmínek možno na plochách
urbanizovaného území
2.2. Soulad se ZÚR Kraje Vyso ina
Území obce se nachází mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy i specifické oblasti.
Území obce se nachází mimo plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury.
Na území obce nevymezují ZÚR kraje:
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žádné regionální ani nadregionální prvky ÚSES
žádné ve ejn prosp šné stavby ani asanace
žádná ve ejn prosp šná opat ení
Využívání území eší ÚP Lhotka v souladu s vymezenými cílovými charakteristikami
krajiny, když v tší ást území se nachází v krajinném typu krajina lesozem lská ostatní,
menší severovýchodní ást území obce pak v krajinném typu krajina lesozem lská
harmonická.
ínos územního plánu k napl ování priorit územního plánování Kraje Vyso ina. Vybrány
jsou priority vztahující se k území obce. Ozna ení priorit odpovídá zna ení v ZÚR Kraje
Vyso ina.
priorita 01 – území plán p ipravil podmínky pro dosažení vyrovnaného vztahu územních podmínek pro p íznivé životní prost edí, hospodá ský rozvoj a soudržnost spoleenství obyvatel. Hospodárn je využíváno zastav ného území, zastavitelné plochy
jsou vymezovány v úm rném rozsahu
priorita 04c – silnice III/35313 bude na území obce upravována na kategorii
S 7,5/60(50). Úprava zajistí bezpe nou dostupnost Ž áru nad Sázavou. Potvrzena je
ležitost místní komunikace v úseku Lhotka – Vejpustek – sil. I/19 jakožto nejd ležijší pozemní komunikace zajiš ující spojení nejen Lhotky, ale i Po ítek a Vysokého
s Novým M stem na Morav
priorita 05 – bezprost ední vazba na prioritu 04c
priorita 06a,b,c – ešení územního plánu stanovuje podmínky pro zachování a obnovu
kulturní krajiny s požadavkem udržení resp. zvýšení její stability. Stanovenými podmínkami je územním plánem zajišt na ochrana krajinného rázu resp. pozitivních znakrajiny. V územním plánu nejsou uvažovány stavby i za ízení mající nežádoucí
dopad na krajinnou scénu. P vodní struktura zastav ní je patrná v jádrovém sídle,
v ásti Vejpustek je rozvíjena zástavba spíše p ím stského charakteru
priorita 07a,b,c,e – ešením územního plánu jsou vytvo eny podmínky pro kontinuální
rozvoj obce. Vytvo eny jsou podmínky umož ující rozvoj bydlení a hospodá ského
potenciálu v obci. Stávající ve ejná prostranství jsou považována za d ležitý kompozi ní prvek obce s d ležitým uplatn ním zejména vzr stné zelen tolik typické pro
venkov. Na vysoké úrovni z stává vybavení obce technickou infrastrukturou. Sou asná za ízení ob anského vybavení jsou vyhovující i pro výhledové období. Prostupnost
krajiny není ešením ÚP snižována, biologická prostupnost území je zajišt na vesm s
funk ním systémem ÚSES. Podmínkou vstupu do zastavitelných ploch je stálé a ú elné využívání zastav ného území obce. Nezbytná je modernizace zem lského areálu.
evládající složkou krajiny jsou plochy orné p dy a hospodá ské lesy se smrkovou
monokulturou. Územní plán p ipravuje podmínky pro polyfunk ní využívání zem lské krajiny a les se zvýšením podíl trvalých travních porost na celkové rozloze
ZPF. Rozvoj turistiky a rekreace sm uje p edevším do pohybových aktivit, pobytové
aktivity (tzv. druhé bydlení) jsou podmín
p ípustné ve stávajícím domovním fondu,
který je nevhodný k trvalému užívání pro bydlení a související pot eby.
2.3. Obec v systému osídlení
Obecné údaje
Území obce je tvo eno katastrálním územím Lhotka u Ž áru nad Sázavou.
Plošná vým ra ešeného území je 640,55 ha.
Sousedními obcemi jsou: m sto Ž ár nad Sázavou a Nové M sto na Morav , obec Po ítky, Rad ovice, Sklené, Vlachovice a obec Vysoké.
Obec Lhotka náleží do území obce s rozší enou p sobností Ž ár nad Sázavou v kraji Vyso ina.
evažující vyjíž ka za prací je do Ž áru nad Sázavou.
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Ve ejná ob anská vybavenost – základní informace
Finan ní ú ad, ú ad práce, matri ní ú ad, katastrální ú ad, stavební ú ad, ú ad územního
plánování a ú ad správy sociálního zabezpe ení, poštovní ú ad jsou pro obec Lhotka ve
áru nad Sázavou
ár nad Sázavou je místem, kam vyjíždí obyvatelé za základní ob anskou vybaveností,
která se v obci nenachází (MŠ, ZŠ, základní zdravotní služby, kostel, poh bívání). Krom
nemocnice, která je v Novém M st na Morav , do Ž áru n./S. sm uje vyjíž ka za tzv.
vyšší ob anskou vybaveností (st ední školy, odborní léka i apod.).
Zapojení obce do struktury osídlení je t eba považovat za stabilizované.
2.4. Širší dopravní vztahy
Obec Lhotka je napojena na silni ní sí silnicí III/35313 Vysoké – Lhotka, která v sídle
Lhotka kon í a komunika ní napojení pak na sil. I/19 pokra uje po místní komunikaci.
Silnice je v majetku Kraje Vyso ina, nepat í však do Páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina
schválené Zastupitelstvem Kraje Vyso ina usnesením . OZ 14/03/2006/ZK z kv tna roku
2006.
Zachován je systém turistických tras (modrá: Ž ár n./S. – Lhotka – Ji íkovice, žlutá: Vysoké
– Lhotka – Sklené i místn zna ený okruh kolem Nového M sta na Morav – ervená
zna ka). P es území obce neprochází žádná zna ená dálková cyklotrasa.
2.5. Širší vztahy technické infrastruktury
Na území obce jsou prameništ pitné vody, která jsou svedena do vodovodního p ivad e
Lhotka – Ž ár n./S. Prameništ Mrázek, které již neslouží pro obec Lhotka jako hlavní zdroj
pitné vody, nebo Lhotka je dnes napojen na vodovod Ž ár n. Sáz.
Elektrické energií je obec zásobena ze vzdušného el. vedení VN 22 kV z rozvodné soustavy
spole nosti E.ON R, a.s.
Územním obce prochází VTL plynovod 150/40, ze kterého je VTL p ípojka 80/40 napojena
regula ní stanicí plynu VTL/STL.
Jižním okrajem prochází radioreléové trasy v úseku RS Harus v kopec – Ž árské strojírny a
RS Harus v kopec – PVT Ž ár nad Sázavou a jedna vojenská radioreléová trasa – RS sm r
vojenské správy.
Návrhem ÚP nedochází k narušení režim pásma hygienické ochrany III° vodárenského
odb ru Brno – Svratka – Pisárky.
2.6. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém
Území obce je sou ástí chrán né krajinné oblasti Ž árské vrchy a chrán né oblasti p irozené
akumulace vod Ž árské vrchy. Na území obce jsou vymezeny t i první zóny odstup ované
ochrany p írody umož ující diferencovaný p ístup k ochran p írody v CHKO.
Na území I. zóny odstup ované ochrany p írody je vymezena p írodní památka Díly u
Lhotky.
Na území obce nejsou vymezeny regionální a nadregionální systémy ÚSES.
Na území obce se nachází evropsky významná lokalita uvedená v národním seznamu
evropsky významných lokalit dle na ízení vlády . 132/2005 Sb. a dle Sm rnice Rady
Evropských spole enství 92/43/EHS o ochran p írodních stanoviš , voln žijících
živo ich a plan rostoucích rostlin CZ 0613333 Stavišt jako sou ást tzv. soustavy Natura
2000.
Pta í oblast dle Sm rnice Rady Evropských spole enství o ochran voln žijících pták
(79/409/EHS) se na ešeném území nevyskytuje.
3. Vyhodnocení v souladu s cíli a úkoly územního plánování
3.1. Cíle územního plánu
Územní plán Lhotka vytvá í p edpoklady pro zajišt ní souladu p írodních, civiliza ních a
kulturních hodnot v území se z etelem na zachování p íznivého životního prost edí.
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Koncepce územního plánu navrhuje opat ení sm ující k optimálnímu využívání území,
které umož uje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce. Stanovená opat ení
územního plánu dávají jasná pravidla pro využívání území v souladu s principem
udržitelného rozvoje území v prost edí chrán né krajinné oblasti.
Územní plán se zabývá komplexním ešením celého správního území obce Lhotka, tj. k.ú.
Lhotka u Ž áru nad Sázavou. Pro území obce jsou stanoveny požadavky na ú elné
využívání území a podmínky prostorového uspo ádání území. Zm ny v území sm ují
edevším do ploch bydlení v rodinných domech venkovského typu a ploch výroby a
skladování.
Ve ejné i soukromé zám ry na zm ny v území jsou územním plánem koordinovány, v cn
je koordinována výstavba a další aktivity ovliv ující rozvoj území obce.
Ve ve ejném zájmu ÚP Lhotka chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty
území, respektuje hodnoty urbanistické a kulturní, upozor uje na požadavky týkající se
archeologických nález p i zemních pracích.
V nezastav ném území je posilována biodiverzita a ekologická stabilita zejména
na plochách zem lsky intenzivn obhospoda ovaných.
Jako vzájemn propojený soubor p irozených i p írod blízkých ekosystém
udržujících p írodní rovnováhu je v návaznosti na sousední území vymezen
lokální územní systém ekologické stability.
V zastav ném území je kladen d raz na využívání stávajícího domovního fondu
a využívání zastav ného území v bec. Podmínkou však z stává opodstatn ný
požadavek na zachování venkovského charakteru obce.
Podmínky využívání území obce chrání nezastav né území, kdy pozitivní úlohu má
ochrana p dního fondu. P ípadné umis ování staveb a za ízení ve volné krajin
(pokud nejsou vymezeny tímto ÚP) lze uskute nit zcela výjime
dle § 18 odst. 5
stavebního zákona. Umis ování t chto staveb nesmí narušit p írodní hodnoty území
zastoupené p edevším p ítomnými ekosystémy, p irozenou morfologií krajiny
a vnímatelnými p írodními dominantami.
Na území obce není uvažováno s t žbou surovin a nerost .
ÚP umož uje zkvalitn ní dopravní obslužnosti území obce, rozvíjí pot eby obce na
úseku technické infrastruktury.
Ob anské vybavení je územním plánem považováno v zásad za stabilizované,
navržený zp sob využívání ploch p esto umož uje jeho úm rný rozvoj.
Nastaveny jsou podmínky pro zvýšení kvality ve ejných prostranství s možností
upev ování a vzniku sociálních kontakt .
Územním plánem nejsou p ipušt ny innosti narušující kulturní hodnoty území.
Na pozemcích mimo zastavitelné plochy a plochy p estaveb územní plán umož uje
v od vodn ných p ípadech (technické ešení, po izovací i provozní hospodárnost rozvod
apod.) výstavbu staveb technické infrastruktury zejména vodovodní a kanaliza ní sít ,
plynovodních rozvod , energetických vedení, elektronických komunika ních za ízení.
Z hlediska ochrany prost edí sídla je nutno vytvá et podmínky pro podzemní vedení t chto
za ízení.
3.2. Úkoly územního plánu
Na základ zjišt ných údaj o území byly formulovány pot eby a požadavky na rozvoj území
obce s podmínkami vedoucími k ochran ve ejných zájm v územn plánovací dokumentaci
obce.
Koncepce územního plánu stanovila podmínky rozvoje obce, když v rámci prací na ÚPD byly
hodnoty území prov ovány a po dosažení dohody zakotveny v ÚP Lhotka.
Pot eba zm n v území je vyvolána dále požadavky:
na vyhledání vhodných ploch pro bydlení (zvyšování kvality bydlení)
na dopln ní území obce ve ejnou infrastrukturou
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spojenými s rozvojem ve ejných prostranství
na zachování funk nosti lokálních ÚSES zvl. procházejících zastav ným územím
spojenými s posilováním mimoproduk ní funkce zem lské krajiny
Urbanistické, architektonické požadavky s požadavky na prostorové uspo ádání jsou
v rozsahu p íslušném úrovni územního plánu obsaženy v grafické i textové ásti ÚP. Nedílnou
sou ástí územního plánu jsou podmínky, za kterých je zm ny v území možno provád t.
Sledovány jsou možnosti nápravy d ív jších negativních zásah do stavebního fondu, zejména
pak zmírn ní negativního dopadu m ítkem cizích staveb objekt zem lské výroby z období
kolektivního hospoda ení.
Území obce Lhotka není územím se složitou a komplikovanou problematikou, tudíž
stanovování po adí výstavby, které by zm ny v území vhodn objas ovalo, nebylo nutné.
Podrobn jsou zpracovány podmínky pro zajišt ní civilní ochrany. Mnoho podmínek
stanovených ve zvláštních p edpisech však nástroji územního plánu nelze ešit.
Požadavky nad azené územn plánovací dokumentace jsou v územním plánu Lhotka
respektovány, což je dostate
popsáno v p edchozích kapitolách od vodn ní.
Z projednání zadání ÚP Lhotka vyplynulo, že nebyly uplatn ny požadavky
na vyhodnocení vlivu územního plánu na evropsky významné lokality ani vlivu na životní
prost edí.
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis
4.1. Stavební zákon a provád cí vyhlášky
P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích vyhlášek.
Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v souladu zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, a její p ílohou . 7 i v souladu
s vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
4.2. Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním
ÚP pracuje i s jinými plochami využití než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. a dále využívá
možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání (viz. § 3 odst. 4 téže vyhlášky).
plochy s jiným zp sobem využití
Územní plán vymezuje také plochy zelen , které vycházejí z metodiky MINIS zpracované pro
Kraj Vyso ina. Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mimo jiné pro vymezení systému
sídelní zelen podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, písm. c, vyhlášky . 500/2006 Sb.
plochy s podrobn jším len ním
Z d vodu pot eného vystihnutí charakteristik území, up esn ní zp sobu využívání ploch
s rozdílným zp sobem využívání a specifik ešení územního plánu jsou n které plochy se zm nou v území (nap . plochy bydlení, plochy ob anského vybavení, plochy technické infrastruktury
apod.) podrobn ji len ny tak, jak to umož uje § 3 odst. 4 vyhlášky . 501/2006 Sb.
5. Vyhodnocení v souladu s požadavky zvláštních p edpis - soulad se stanovisky
dot ených orgán podle zvláštních p edpis , pop . s výsledkem ešení rozpor
Územní plán obce je v souladu s požadavky vyplývajících z právních p edpis nebo
stanovených na základ zvláštních p edpis .
5.1. Limity využití území
Vyplývající z právních p edpis

i stanovené na základ zvláštních p edpis
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Hranice územních jednotek
- katastrální území Lhotka u Ž áru nad Sázavou = území obce Lhotka
- území obce Lhotka = území ešené územním plánem
Ochrana technické a dopravní infrastruktury
- silnice III. t ídy
15 m od osy na ob strany mimo ZÚ
- rozhledové trojúhelníky
dle konkrétního p ípadu
- nadzemní vedení VN 22 kV
7 m od krajního vodi e na ob strany (zák. .
458/2000 Sb., zák. . 222/1994 Sb. ve zn ní pozjších zm n) 10 m od krajního vodi e na ob
strany (vl. na ízení . 80/57 Sb.)
- stožárové TS 22/0,4 kVA
viz nadzemní vedení VN 22 kV
- plynovod ve volné krajin
4 m od povrchu plynovodu na ob strany
- STL plynovod v zástavb
1 m od povrchu plynovodu na ob strany
- technologické objekty (RS VTL/STL) 4 m na všechny strany od p dorysu
- technolog. objekty (katodová ochrana) zákres viz. grafická ást
- kanaliza ní stoka do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany
nad pr m. 500 mm 2,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany
- vodovodní ad do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany
nad pr m. 500 mm v . 2,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany
- u vodovodních ad nebo kanaliza ních stok nad pr
r 200 mm s úrovní dna ve hloubce
tší než 2,5 m od upraveného terénu se vzdálenosti od vn jšího líce zvyšuje o 1 m
- telekom. kabel podzemní
1,5 m od povrchu na ob strany
- RR trasy
2. Fresnelova zóna
Ochrana podzemních a povrchových vod
- CHOPAV Ž árské vrchy
na . vl. SR . 40/1978 Sb. ze dne 19. 4. 1978
- OP vodního zdroje Stavišt
rozhodnutí OkÚ Ž ár n. S. ref. ŽP .j.: ŽP Vod.
2674/02Kl ze dne 23. 9. 2002
- PHO I. a II. stupn ve . vodovodu
viz. grafická ást
- PHO III. st. vod. odb ru Brno-Svratka- rozh. JmKNV .j. Vod.1581/1990-235
jižní cíp k.ú.)
233/1-Ho ze dne 19. 9. 1990
- OP vodojemu
5 m od objektu
- zranitelná oblast
na ízení vlády . 219/2007 Sb.
Ochrana p írodních hodnot
- CHKO Ž árské vrchy
Výnos MK SR .j. 8908/1970
- evropsky významná
Sm rnice Rady 92/43/EHS o ochran p írodních
lokalita soustavy Natura 2000
stanoviš , voln žijících druh živo ich a plan
CZ 0613333 - Stavišt
rostoucích rostlin
- PP Díly U Lhotky
usnesení rady ONV Ž ár n. S. . 333/13 ze dne
25. 7. 1985, p ehlášeno vyhláškou ONV Ž ár n.
S. ze dne 16. 4. 1987
- ochranné pásmo PP
50 m od hranic PP ze zák. . 114/1992 po novele
- významný krajinný prvek
§3 zák. . 114/92 po novelizaci
- ochranné pásmo lesa
50 m od okraje PUPFL
- památný strom
buk lesní, parc. . 105
- ochr. pásmo památného stromu
r = 10x pr
r kmene ve výši 130 cm nad zemí
(zák. . 114/92 Sb. po novele)
Ochrana kulturních hodnot
- kulturní památky
.r. 36625/7-4193 krucifix (p i sil. do Vysokého)
- archeologické nálezy
zákon . 20/1987 ve zn ní pozd jších p edpis
Hygiena prost edí
- OP OV
r = 25 m od st edu za ízení
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Ochrana vojenských zájm
- prostor pro létání v malých
a p ízemních výškách
- RRS sm r vojenské správy
- vymezené území
(§ 175 zák. . 183/2006 Sb.)
Rizikové jevy
- záplavové území Stavišt
- poddolované území
Bezpe nostní pásma
- VTL plynovod DN 80
- VTL plynovod DN 150
- reg. st. VTL/STL
ležité limity ur ené územním plánem
Ochrana p írodních hodnot
- prvky ÚSES

- ochrana krajinného rázu
- ochrana ZPF ,PUPFL

tém

celé území obce

2. Fresnelova zóna
celé území obce

rozh. KrÚ Kraje Vyso ina .j. KUJI 21481/2010
(OLVHZ 1866/20009 St-4) ze dne 23.03.2010
viz. grafická ást
15 m od p dorysu plyn. za ízení
20 m od p dorysu plyn. za ízení
10 m od p dorysu plyn. za ízení

obecn nezastavitelné plochy (podmín
lze p ipustit stavby technické i dopravní infrastruktury
- liniové, nerovnob žné s prvkem ÚSES, stavby
vodohospodá ské a stavby ŽP)
ur ená koncepcí ÚP
vyhodnocení je obsahem ÚP

Ochrana podzemních a povrchových vod
- vodní plochy a toky
do 6 m od b ehové hrany zákaz výstavby objekt
(podmín
lze p ipustit stavby technické a dopr.
infrastruktury liniové, stavbu vodohospodá skou,
ípadn stavbu pro ŽP i vhodné oplocení)
- zastavitelná území
uplatnit významný podíl vsakování vod
Ochrana kulturních hodnot
- identita sídla
- výška zástavby
Hygiena prost edí
- pl. smíšené obytné - venkovské (SV)
- pl. výroby a skladování - drobná
a emeslná výroba (VD)
- pl. výroby a skladování - zem lská
výroba (VZ)

respektovat charakter a p dorys zastav ní sídla
nep ekro it danou p evládající hladinu zastav ní
OP po hranicích vlastního pozemku
OP po hranicích vlastního pozemku
OP po hranicích vlastního pozemku

5.2. Ochrana a bezpe nost státu, požární ochrana
Na jižní ást území obce Lhotka zasahuje ochranné pásmo nadzemního komunika ního vedení radioreléových sm rových spoj A R. Územní plán zde neuvažuje s rozvojovými pot ebami
obce, tzn. nedojde zde ke st etu s ochranným pásmem radioreléového spoje.
Celé správní území obce je vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák. . 183/06 Sb.,
v n mž lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základ závazného stanoviska Ministerstva obrany R. Jde zvl. o tyto druhy výstavby:
stavby vyšší než 15 m nad terénem
výstavba nebytových objekt (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé
stavby s kovovou konstrukcí apod.)
stavby vyza ující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátor , mobilních telefon , v trných elektráren apod.)
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stavby dálkových kabelových vedení (el. energie NN, VN, VVN, trasy všech druh telefonních kabel ) a dalších inženýrských sítí
zm ny využití území
nové trasy pozemních komunikací, jejich p eložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce
a rušení objekt na nich v etn silni ních most , erpací stanice PHM
nové dobývací prostory v etn rozší ení p vodních
výstavba nových letiš , rekonstrukce ploch letištních objekt , zm na jejich kapacity
izování vodních d l (p ehrady, rybníky)
vodní toky – výstavba a rekonstrukce objekt na nich, regulace vodního toku a ostatní
stavby, jejichž výstavbou dojde ke zm nám pom
vodní hladiny
ní p ístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipula ních ploch nebo jejich
rušení
železni ní trat , jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objekt na nich
železni ní stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, zm na za azení apod.
veškerá výstavba dotýkající se pozemk , s nimiž p ísluší hospoda it MO
ÚP Lhotka respektuje parametry p íslušné kategorie komunikací v etn ochranných pásem
stávajícího i navrhovaného dopravního systému.
ÚP nejsou dot eny nemovitosti v majetku R MV, na území obce nejsou v evidenci Policie
R podzemní sd lovací a optické sít .
Rozvody vody v obci a po ty osazených hydrant spl ují požadavky požárního vodovodu.
Územní plán vytvá í p edpoklady na podmínky pro p ístup požární techniky k jednotlivým nemovitostem. Zastavitelné ploch budou na vodovodní ad napojeny prodloužením inženýrských
sítí v p íslušných dimenzích.
5.3. Návrh ešení požadavk CO
Rozsah a obsah
Je dán požadavky § 20 vyhlášky . 380/2002 Sb. a požadavky orgánu zajiš ujícího systém
a organizaci civilní ochrany - Hasi ským záchranným sborem Kraje Vyso ina.
Návrhy opat ení
Ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Území obce není ohroženo pr lomovou vlnou vzniklou za zvláštní povodn .
Zóny havarijního plánování
Tyto zóny stanovuje krajský ú ad odbor životního prost edí, eviduje a zabezpe uje je HZS
Kraje Vyso ina s ešením komplexních opat ení v . evakuace s ohledem na zák. . 353/99 Sb.
a vyhl. . 383/99 Sb., podle které se stanovují zóny ohrožení.
Zájmové území obce není sou ástí zón havarijního plánování, území obce není potenciáln
zasažitelné haváriemi zdroj nebezpe ných i zdraví ohrožujících látek.
Ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události
Ukrytí obyvatelstva je ešeno s ohledem na potencionální zdroje ohrožení. Vyhláška
. 380/2002 Sb. stanoví zp sob a rozsah kolektivní ochrany.
Stálé úkryty se v území obce nevyskytují. Z d vodu pozastavení výstavby stálých úkryt
bude hlavní t žišt ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech.
Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochran obyvatelstva p ed ú inky sv telného a
tepelného zá ení, pronikavou radiací, kontaminací radioaktivním prachem a proti tlakovým
ink m zbraní hromadného ni ení v p ípad nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v
dob vále ného stavu v místech, kde nelze k ochran obyvatelstva využít stálých úkryt . IÚ se
navrhují v souladu s plánem ukrytí v dosažitelných vzdálenostech k zabezpe ení ukrytí
obyvatelstva, jemuž nelze poskytnout stálé úkryty.
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IÚ se budují v mírové dob k ochran obyvatelstva v kterékoliv vhodné budov i objektu
(sklepy i v pat e) individuáln podle konkrétní situace v p edem vybraných, optimáln
vyhovujících prostorech, ve vhodných ástech dom , byt , provozních a výrobních objekt . Tyto
prostory budou upravovány p ed ú inky mimo ádných událostí s využitím vlastních materiálních
a finan ních zdroj fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich
zam stnanc .
Protiradia ní úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem (IÚ),
využitelný za krizových stav .
ehled stávajících PRÚ-BS je evidován samosprávou obce na Obecním ú ad Lhotka.
Požadovaná kapacita je p ibližn 1 m2 na osobu. Lze doporu it, aby nov budované podsklepené
objekty byly v zájmu majitel dom ešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, kladeným
na improvizované úkryty. Dob hová vzdálenost pro úkryty je 500 m, což odpovídá izochron
dostupnosti 15 minut.
Organiza ní ani technické zabezpe ení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je ešeno
orgány obce v jejich dokumentaci.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory sálu obecního ú adu. Pro
nouzové ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy - havárií nezasažené obytné
domy i ostatní využitelné objekty (evidence je v kompetenci OÚ).
Organiza ní zajišt ní spolu s p íslušnou evidencí objekt vhodných pro evakuaci
obyvatelstva a jeho ubytování v konkrétn nastalé situaci je v kompetenci samosprávy obce.
Tato problematika p esahuje možnosti, kterými disponuje ešení územního plánu obce.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Problematika je ešena v §17 vyhlášky . 380/2002 Sb. Materiál byl z území obce stažen.
Po prov ení jeho funk nosti bude nepot ebný materiál likvidován a prost edky civilní ochrany
erozd leny. Dle sou asných znalostí se neuvažuje se z izováním nových sklad .
Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být áste
využity vhodné místnosti
obecního ú adu.
Vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území
a zastavitelná území obce
Na území obce nejsou takovéto látky skladovány. Rovn ž územní plán obce s umis ováním
nebezpe ných látek na území obce neuvažuje, neuvažuje ani s jejich úložišti. P ípadné využití
chto látek ve výrobních technologiích (problematika p ekra uje rámec možností, kterými
disponuje ešení ÚP) je nezbytné ešit dle aktuálních stanovisek dot ených orgán státní správy
i územním a stavebním ízení. Pro p ípadné havarijní úložišt t chto látek je výb r úložišt
eba provést dle povahy nebezpe ných látek tak, aby nebyla zasažena obytná zóna obce, objekty
ob anského vybavení v etn vodních zdroj . Nutno zohlednit p írodní podmínky zvl. geologické
a meteorologické. ÚP však s takovýmto úložišt m na území obce neuvažuje. Organiza ní
zabezpe ení nutno ešit na úrovni samosprávy obce, problematika p ekra uje rámec možností
ešení ÚP.
Záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink
kontaminace, vzniklých p i mimo ádné události
Tyto práce zajiš uje a organizuje obecní ú ad v sou innosti se sborem dobrovolných hasi .
ípravu ur ených pracovník obce p i ešení úkol ochrany obyvatelstva p i mimo ádných
událostech organizuje Obecní ú ad Lhotka za spolupráce s Hasi ským záchranným sborem Kraje
Vyso ina. P i vzniku mimo ádné události nadmístního významu tj. mimo ádné události, která je
nad rámec možností a kompetencí obce, budou pot ebná opat ení zajiš ována
z úrovn Kraje Vyso ina.
Ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území
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Na území obce nejsou tyto látky skladovány ani se s jejich skladováním v ešení územního
plánu obce Lhotka neuvažuje.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Obec bude zásobena balenou pitnou vodou. Pro obec bude zapot ebí dovést 1,38 m3/den.
Zásobování obce el. energií je z primárního venkovního vedení VN 22 kV. El. vedení VN má
vysokou provozní jistotu mající p edpoklady pro nouzové zásobování obce el. energií. Dodávku
el. energie je též možno nouzov zajistit diesel. agregáty).
Organiza ní zabezpe ení nouzového zásobování obce vodou a el. energií p esahuje
možnosti ÚP.
Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení
Tyto innosti zajiš uje obecní ú ad v sou innosti s Hasi ským záchranným sborem Kraje
Vyso ina. Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení nepat í mezi úkoly územního
plánu.
Požadavky na dopravní sí
Hlavní dopravní sí v zastav ném a zastavitelném území zaru uje nezavalitelnost tras
pro pr jezd. Ší ka silnic a hlavních místních komunikací pro pr jezdní sm ry spl uje minimální
požadavek (v1 + v2)/2 + 6 m, kdy v1 + v2 = pr
rná výška budov po hlavní ímsu v metrech
na každé stran ulice. P i jednostranné zástavb se p ipo ítávají místo šesti 3 m.
Místo pro dekontaminaci osob, p ípadn dekontaminaci kolových vozidel
Protože pro zmín ný ú el posta uje zpevn ná (nejlépe betonová) plocha s oboustrann
ístupnou rampou (p íjezd a odjezd) napojená na vodovod a odpad, bylo by nejvhodn jší
pro tento ú el využít plochy v areálu zem lské výroby s vazbou na p íslušná hygienická
za ízení výrobních ploch.
Zahrabovišt
Není na území obce vymezeno. Nakažená zví ata musí být odvezena a likvidována
v místech ur ených pracovníky veterinární správy a hygienické stanice.
5.4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p edpis , soulad se stanovisky
dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis
Návrh územního plánu Lhotka je zpracován v souladu s požadavky vyplývajícími ze
zvláštních právních p edpis . Návrh ÚP Lhotka byl upraven na základ požadavk dot ených
orgán , rozpory ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona a § 136 odst. 6 správního ádu p i
projednávání návrhu ÚP Lhotka nevznikly.
Vyhodnocení všech stanovisek a p ipomínek uplatn ných v rámci projednávání návrhu ÚP
Lhotka je uvedeno v tabulce . 1:
Dot ený orgán
Správa
chrán né
krajinné
oblasti
árské vrchy

ipomínky

Komentá
- návrh na vypo ádání p ipomínky

z hlediska zákona . 114/1992 Sb. ve zn ní
pozd jších p edpis
souhlasí p i spln ní
následujících podmínek:
- plocha Z10 bude vypušt na z d vodu zachování
sídelní a urbanistické struktury ve smyslu poslání
oblasti a ust. §12 zákona
- plochu K2 lze akceptovat pouze za podmínky, že
konkrétní ešení bude respektovat funkci lokálního
biokoridoru, ochranu zvl. chrán ných živo ich
v toku Stavišt (st evle obecná, mihule poto ní,
vranka obecná) a bude odpovídat charakteru
daného území
- jednotlivé rozvojové plochy (zejména pro
bydlení) budou
ešeny p ed povolováním
jednotlivých staveb územními studiemi
i
zastavovacími plány s ur enými urbanistickými
limity

Podmínce se vyhovuje – zastavitelná plocha
situovaná ve volné krajin
Z10 (výroba a
skladování – zem
lská) bude z návrhu
územního plánu Lhotka vypušt na

Podmínce se vyhovuje – u plochy K2 pro ú elovou
komunikaci bude podmínka uvedena v bodu 3.2

ipomínce se vyhovuje, územní studie je uložena
pro zastavitelnou plochu Z8, ostatní plochy budou
projednány v rámci územního ízení se SCHKO
ŽV
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Dot ený orgán
Krajský ú ad Kraje
Vyso ina
Odbor
lesního a vodního
hospodá ství
a
zem
lství
Krajský ú ad Kraje
Vyso ina
Odbor
dopravy
Krajský ú ad Kraje
Vyso ina
Odbor
život.prost edí
Krajská hygienická
stanice
Kraje
Vyso ina
stský ú ad Ž ár
nad Sázavou odbor
životního prost edí

stský ú ad ORÚP
– památková pé e
Obvodní
ad

bá ský

Ministerstvo
životního prost edí
R
Ministerstvo
pr myslu a obchodu
R
Ministerstvo obrany VUSS
HZS Kraje Vyso ina

R
–
energetická
inspekce

státní

ipomínky

Komentá
- návrh na vypo ádání p ipomínky

z hlediska zákona . 289/1995 Sb. ve zn ní
pozd jších p edpis
(lesní zákon) mají p ipomínku u plochy lesní
upravit textovou ást návrhu ÚP – p ípustné a
podmín
p ípustné využití plochy lesní

ipomínce se vyhovuje – dochází k celkové
úprav zp sobu využití lesních ploch

Nemají p ipomínky

-----------

Z hlediska zákona . 334/1992 Sb, ve zn ní
pozd jších p edpis ud lují k návrhu ÚP Lhotka
kladné stanovisko bez p ipomínek
Z hlediska zákona . 258/2000 Sb, ve zn ní
pozd jších p edpis
souhlasí s návrhem ÚP
Lhotka bez p ipomínek
Vodní hospodá ství – z hlediska z. . 254/2001 Sb.,
ve zn ní pozd jších p edpis , souhlasí s návrhem
ÚP bez p ipomínek
Odpadové hospodá ství–z hlediska zákona .
185/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
souhlasí s návrhem ÚP
Státní správa les
ochrana PUPFL –z hlediska
zákona . 289/1995 Sb., souhlasíme s návrhem
ÚP, plocha Z11 je ešena v samostatném ízení.
S dot ením OP lesa lokalitou Z1 souhlasíme,
minimální odstup od okraje lesních pozemk je 30
m.
Z hlediska zákona . 20/1987 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis k návrhu ÚP Lhotka nemá
ipomínky
Z hlediska zákona . 44/1988 Sb, ve zn ní
pozd jších p edpis k návrhu ÚP nemá námitky,
respektovat
systém
poddolovaného
území
Veselí ko u Ž áru n. S.
Z hlediska zákona . 44/1988 Sb, ve zn ní
pozd jších
p edpis
k návrhu
ÚP
nemá
ipomínky

-----------

------------

Minimální odstup
respektován.

30

m

je

v návrhu

ÚP

--------------Poddolované území Veselí ko u Ž áru n.S. je
v návrhu ÚP respektováno

-------------

Nemá p ipomínky

---------------

Respektovat
ochranné
pásmo
letištního
radioloka ního prost edku
Z hlediska zákona . 133/1985 Sb, ve zn ní
pozd jších
p edpis
k návrhu
ÚP
nemá
ipomínky
Z hlediska zákona . 406/2000 Sb, ve zn ní
pozd jších
p edpis
k návrhu
ÚP
nemá
ipomínky

Tato p ipomínka je uvedena v textové
od vodn ní v kapitole 5.2
---------------

ásti ÚP

-----------------

6. Údaje o spln ní zadání ÚP
Zadání územního plánu bylo vypracováno v souladu s požadavky zákona . 183/2006,
o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní. Obsahov návrh zadání odpovídá
íloze . 6 k vyhlášce . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací
dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti v platném zn ní.
Zadání územního plánu bylo spln no následovn :
a. požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn plánovací dokumentace vydané
krajem, pop ípad z dalších širších územních vztah
Požadavky PÚR R a ZÚR Kraje Vyso ina jsou spln ny. Zohledn na je poloha obce
mimo rozvojové osy a oblasti i mimo specifické oblasti. Územní plán zohled uje územn
plánovací dokumentaci sousedních obcí.
b. požadavky na území vyplývající z územn analytických podklad
Jsou spln ny následovn :
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pot eba ploch pro bydlení v rodinných domech a na plochách smíšených obytných
byla prov ená a p ijatá opat ení zahrnuta do ešení územního plánu
územní plán p edpokládá modernizaci ploch zem
a skladovacích ploch (drobná a emeslná výroba)

lské výroby a rozší ení výrobních

prov ování sportovn rekrea ní plochy vymezené platným ÚPO územní studií
s ohledem na zm nu koncepce ešení sportovn rekrea ních za ízení (toto za ízení se
integruje do stávajících ve ejných prostranství) nebylo možné ani pot ebné
nebyla nalezena možnost návrhu ploch vhodných k p estavb
c. požadavky na rozvoj území obce
Požadavky jsou spln ny. Hranice zastav ného území byla vymezena k 15.12.2011.
Z d vodu ochrany krajinného rázu i ochrany ZPF územní plán na území obce neumis uje
fotovoltaickou elektrárnu.
d. požadavky na plošné a prostorové uspo ádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspo ádání krajiny)
Požadavky jsou spln ny. Podmínky prostorového uspo ádání jsou stanoveny tak, aby
umož ovaly pro obec ešení kvalitní, p ínosná a obecn prosp šná.
e. požadavky na ešení ve ejné infrastruktury
Požadavky zadání územního plánu jsou spln ny.
Dopravní infrastruktura
Situace na úseku dopravy je stabilizovaná. Územní plán p edpokládá výstavbu alespo
jednostranného chodníku v zastav ném území p i silnici III. t ídy a místní komunikaci
kategorie C. výstavbu adových garáží v jádru sídla je t eba považovat za ukon enou.
Technická infrastruktura
Zásady v ešení technické infrastruktury nedoznají zm n. Zastavitelné plochy vyžadující
napojení na sít technické infrastruktury umož ují v rámci p ípustných i podmín
ípustných aktivit na konkrétní ploše výstavbu p íslušné technické infrastruktury v etn
trafostanice. Trafostanici je možno umístit i do trasy el. vedení VN 22 kV v ásti zvané
Vejpustek.
Ob anské vybavení
Vzhledem k tomu, že pot ebná h išt jsou z d vodu upravené koncepce obce umis ována
na stávajících ve ejných prostranstvích a novému názoru majitele pozemk na využití
plochy vymezené v ÚPO pro sportovišt , nebyla v územním plánu tato plochy pro
sportovišt znovu vymezována.
Ve ejná prostranství
Zd razn na je nezbytnost obsluhy staveb ( astý p ípad u RD) dopravní a technickou
infrastrukturou z ve ejných prostranství a to nejen z hlediska urbanistických, ale i z d vod
vyhnutí se budoucím spor m ohledn zp ístupn ní nemovitosti.
Z d vodu zajišt ní vhodn jšího za len ní areálu zem lské výroby do organismu sídla,
je zde krom požadovaného ve ejného prostranství rozvíjena i zele ochranná a izola ní.
Tento pás zelen má i p íznivý dopad na kvalitu životního prost edí v sídle.
f. požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty územní plán hodnotí a eší ve smyslu udržitelného
rozvoje.
Vyhodnocení dot ení ZPF je provedeno p ehlednou formou v textové i grafické ásti.
Zastavitelné plochy asto využívají plochy prov ené platným územním plánem obce.
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g. požadavky na ve ejn prosp šné stavby, ve ejn prosp šná opat ení a asanace
Koncepce územního plánu nevyžaduje pot ebu vymezování výše uvedených staveb,
opat ení ani asanací.
h. další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis (nap . požadavky na ochranu
ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, ochrany ložisek a surovin,
geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými rizikovými p írodními jevy)
Požadavky ochrany ve ejného zdraví jsou akceptovány. Vzhledem k výraznému
omezování živo išné výroby v zem lském areálu bylo ochranné pásmo z výrobních
aktivit vztaženo k hranici areálu, tzn. je totožné s plochou s kódem VZ. Rovn ž u dalších
podnikatelských aktivit jsou jejich ochranná pásma limitována hranicemi pozemku
investora.
Problematika civilní ochrany si nevyžádala pro sv j charakter vyhotovení grafické ásti,
zpracování textu je dosta ující. Podrobn jsou specifikovány požadavky MO R.
Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost , jejich prognózní zdroje ani
chrán ná ložisková území.
Územní plán vyžaduje ochranu potencionáln ohrožených zastavitelných ploch p ed
extravilánovými vodami, akceptuje záplavové území. Problematiku pronikání radonu
z podloží lze ešit až v rámci územního ízení a ne prost edky územního plánu.
i. požadavky a pokyny pro ešení hlavních st et , zájm a problém v území
Požadavky a pokyny jsou územním plánem ešeny a akceptovány.
j. požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose
Požadavky jsou spln ny. Z vyšší územn plánovací dokumentace ani územn
plánovacích podklad nebyly na rozvoj sídelní struktury Lhotky kladeny žádné mimo ádné
požadavky.
Zastavitelné plochy byly vymezovány v souladu s platnou legislativou v rozsahu pot eb
obce.
k. požadavky na vymezení ploch a koridor , ve kterých bude uloženo prov ení zm n jejich
využití územní studií
Koncepce ÚP si vyžádala prov ení zastavitelné pl. Z8 územní studií. U zastavitelné
plochy jde p edevším o urbanisticko-architektonickou podobu obytného souboru,
ístupnost plochy a pohledovou exponovanost plochy.
l. požadavky na vymezení plochy a koridor , pro které budou podmínky pro rozhodování o
zm nách jejich využití stanoveny regula ním plánem
Pot eba vyhotovení regula ního plánu nebyla shledána.
m. požadavky na vyhodnocení vliv ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud dot ený orgán ve
svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vliv na
ŽP nebo pokud nevylou il významný vliv na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast
viz. samostatná kapitola od vodn ní.
n.

ípadný požadavek na zpracování konceptu, v etn požadavk na zpracování variant
Variantní ešení ani vyhotovení konceptu ÚP nebylo v zadání ÚP Lhotka vyžadováno.

o. požadavky na uspo ádání obsahu návrhu ÚP a na uspo ádání obsahuje jejich zd vodn ní
s ohledem na charakter území a problémy k ešení v etn m ítek a po tu vyhotovení
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Požadavky jsou akceptovány. Protože nebylo pro dodržení stanovené koncepce rozvoje
obce zapot ebí vymezovat ve ejn prosp šné stavby, ve ejn prosp šná opat ení ani asanace,
není výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací dokladován.
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty
7.1. Urbanistická koncepce
Zastav né území je využíváno p edevším plochami bývalých selských usedlostí (plochy
smíšené obytné - venkovské – kód SV) a plochami bydlení v rodinných domech – venkovské
(kód BV), plochami výroby a skladování – zem lská výroba (kód VZ), plochami ob anské
vybavenosti (kód OV), plochami dopravní infrastruktury silni ní (kód DS), vodními plochami
(kód W), plochami ve ejných prostranství (kód PV) i plochami zelen (kód ZS, ZO), plochami
technické infrastruktury (kód TI).
Zastav ní má jednozna
venkovský charakter. Na p elomu 20. a 21. století probíhá v sídle
pom rn bou livý, ale regulovaný rozvoj individuální bytové výstavby, který je reprezentován
izolovanými domy na pravidelných parcelách.
Plochy bydlení
jádro sídla – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské jsou zde zastoupeny
objekty na menších vesm s nepravidelných drobných parcelách. Plochy bydlení jsou
dopravn obsluhovány z ve ejných prostranství a ze silnice III. t ídy. Jedná se o plochy
územn stabilizované, kde probíhá úsp šná i mén úsp šná (západní ást jádra)
modernizace bytového fondu
- obytný soubor rodinných dom SZ od jádra sídla – plánovit založená sídelní struktura
rodinných dom na pravoúhlé p dorysné osnov parcel kolem místní komunikace
s obratišt m. Plocha obytného souboru je územn stabilizovaná s omezenými možnostmi
dostavby. Územní plán p edpokládá p es nezastav né pozemky obytného souboru ešit
napojení nové navazující obytné skupiny rodinných dom
ást sídla zvaná Vejpustek – plochy bydlení jsou zastoupeny starší i zcela novou
zástavbou rodinnými domy vesm s na pravoúhlé parcelaci. Nové rodinné domy jsou
dopravn obsluhovány ze stávajících místních komunikací. Územní plán uvažuje
s dostavbou této ásti sídla v rozsahu cca 12 rodinných dom
-

Ozna ení
ploch
Z1
Z3
Z4
Z5
Z6
Z8
Z11

kód
plochy
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV

lokalita
Vejpustek
Vejpustek
Vejpustek
Vejpustek
u družstva
u nových rod. dom
samota

vým ra
plochy (ha)
0,51
0,87
0,10
0,10
0,32
1,53
0,00
3,43

po et byt
(odhad)
4
6
1
1
2
13
0
27

pozn.

cca ½ plochy v OP vodního zdroje II°
0,32 m2 – rozší ení domu

Uvažována je výstavba jednobytových rodinných dom .
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Nov nejsou vymezovány, nachází se pouze na stabilizovaných plochách. Pro rekreaci
pobytovou je možno využít stávajícího domovního fondu v zastav ném území, který je pro
vodní ú el (nap . bydlení, hospodá ská innost) nevyužitelný.
Plochy ob anského vybavení
Ob anské vybavení je v obci územn stabilizované, nebylo pot eba vymezovat nové.
V p ípad pot eby je možno realizovat za ízení ob anské vybavenosti v jiných plochách
s rozdílným zp sobem využívání, pokud to není v rozporu se zp sobem využití t chto ploch
(viz. h išt na pl. ve ejných prostranství).
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Plochy ve ejných prostranství
Plochy mimo ádného významu v sídlech se širokým spektrem funkcí: od obsluhy území až
po denní rekreaci obyvatel. Stávající ve ejná prostranství jsou územn stabilizovaná.
Nové pozemky ve ejných prostranství jsou sou ástí jiných ploch s rozdílným zp sobem
využívání (nap . ploch bydlení, plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba).
Zabývat se ešením ve ejného prostranství kolem požární nádrže s d razem na vhodn jší
za len ní adových garáží do tohoto ve ejného prostoru. Stávající ve ejná prostranství jsou
zárove místy, která se postupn dle pot eb vybavují h išti pro d ti a mládež.
Plochy smíšené obytné
V minulosti tvo ily jádrovou ást sídla, v sou asné dob tyto znaky nese pouze východní
ást návsi. Jde o plochu územn stabilizovanou. Na tuto územn stabilizovanou plochu navazuje
jediná návrhová plocha sloužící pro pot eby rozší ení zem lské usedlosti. Plošná velikost je
0,18 ha. Rozší ení usedlosti si vyžádá úpravu p ístupových polních cest.
Plochy výroby a skladování
Na území obce jsou vymezeny dva druhy t chto ploch. Plochy výroby a skladování –
zem lská výroba (kód plochy VZ) a plocha výroby a skladování – drobná a emeslná výroba
(kód plochy VD). Plochy s kódem VZ jsou plochami zem lského areálu. Jde o územn
stabilizované území s pot ebou celkové modernizace a dopln ní zelení.
Pro plochu kódu VD je napravo p i vstupu do sídla vymezena zastavitelná plocha o vým e
0,94 ha. Územní plán nep edepisuje vyhotovit pro využití plochy územní studii, nicmén pro
jednání s p íslušným silni ním ú adem a orgánem ochrany krajiny je žádoucí p ed vstupem
investora na plochu zpracovat jednoduché, ale ucelené ešení využití plochy (dopravní napojení,
organizaci území, plochy zelen , ve ejná prostranství apod.).
Plochy sídelní zelen
Jako plochy samostatné jsou v územním plánu vyzna eny územn stabilizované význa jší
plochy zahrad (soukromá zele ), které jak z urbanistického hlediska i pot eb udržení hodnoty
krajinného rázu je žádoucí ponechat ve stávající podob . Mezi místní komunikaci sm ující na
sil. I/19 a obytným územím ásti sídla Vejpustek je navržena plocha se zm nou v území ozn. Z2
a vým e 0,04 ha.
V rámci modernizace zem lského areálu je vyžadována rekonstrukce zelen v areálu se
zam ením na zele izola ní.
7.2. Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení
Na vymezených nových plochách s kódem BV lze realizovat cca 27 bytových jednotek. Na
plochách smíšených obytných se neuvažuje se žádným bytem.
Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou:
Rok
obyvatel
byt
obyv./byt

1980
178
54
3,30

1991
142
45
3,16

2001
139
45
3,09

2010
171
49*
3,48

2011*
185
53
3,49

výhled
235
85
2,94

* údaje zvl. šet ení a obecního ú adu

Z uvedeného p ehledu je z ejmá nezvykle vysoká obložnost bytu v roce 2010 i ve
výhledovém období.
7.3. Ve ejná infrastruktura
Dopravní infrastruktura
Silni ní
Napojení obce na silni ní sí je popsáno v kap. 2.3. Širší vztahy. Silnice je územn
stabilizována. P ípadné úpravy silnice budou provád ny ve stávající trase. Silnice mimo
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zastav né a zastavitelné plochy budou upravovány dle zásad SN 736101 „Projektování silnic a
dálnic“ v kategorii S 7,5/60 (50).
Silnice procházející sídlem bude ešena dle zásad SN 736110 „Projektování místních
komunikací“ funk ní skupiny C, typu dvoupruhová místní komunikace sm rov nerozd lená.
Skelet místních komunikací v sídlech je tvo en dvoupruhovými obousm rn pojížd nými
komunikacemi, který je dopln n krátkými úseky jednopruhových obousm rn pojížd ných
komunikací. Dopravní obsluha ploch ur ených pro výstavbu RD bude vesm s z ve ejných
prostranství, zastavitelná plocha pro výrobní aktivity pak sjezdem ze silnice III. t ídy, p ípadn
z komunikace do zem lského areálu. Po ty nových sjezd minimalizovat resp. pokud je to
možné využít sjezd stávajících.
Nejvýznamn jší místní komunikací je bezesporu místní komunikace v úseku sil. III/35313 –
silnice I/19, která jako obousm rná sm rov nerozd lená (kategorie C) zprost edkovává nejkratší
spojení Lhotky i dalších obcí (Vysoké, Po ítky) s Novým M stem na Morav .
Doprava v klidu
Je ešena pro stupe automobilizace 1:2,5. Každý nový byt musí mít minimáln jedno
odstavné stání na vl. pozemku. Požadavky na parkovací a odstavná stání u vybrané ob anské
vybavenosti a ploch výroby jsou z ejmé z tabulky grafické ásti od vodn ní ÚP. Užity jsou
doporu ené normové hodnoty dle l. 14.1.7 SN 736110.
Po ty parkovacích stání bude nutno u n kterých za ízení up esnit vzhledem k místním
podmínkám. Obecn se neuvažuje s výstavbou adových i hromadných garáží na území obce, i
když ÚP tento systém garážování nevylu uje na plochách výroby a skladování. Skupinu
adových garáží v jádru sídla považovat za stabilizovanou, bez možnosti rozši ování.
Ve ejná doprava
Nadále bude zajiš ována zejména autobusovou dopravou. V sídle se nachází autobusová
zastávka, jejíž izochrony dostupnosti jsou vyzna eny v grafické ásti od vodn ní ÚP.
Nemotorová doprava
Územní plán p edpokládá v zastav ném území výstavbu alespo jednostranného chodníku
v rámci úprav silnice III. t ídy a místní komunikace na ni navazující. Segregace p ší dopravy od
motorové je nezbytná v rámci bezpe nosti provozu vzhledem ke stále se zvyšujícím intenzitám
dopravy.
Cyklistická doprava na území obce resp. p es území obce je v rozhodující mí e rekrea ní
doprava. Cyklisté využívají jak silnice III. t ídy, tak místních komunikací a polních i lesních
cest. Pro p ší turistiku se zachovávají stávající zna ené trasy.
Rekrea ní doprava
Viz. p edchozí údaje Nemotorová doprava a kapitola 2.3. Širší dopravní vztahy.
Hospodá ská doprava
Zem lská a lesní doprava využívá zejména stávající ú elové komunikace, silnice III. t ídy i
místní komunikace zvl. místní komunikaci Lhotka – sil. I/19. Územní plán eší úpravu polních cest
u zastavitelné plochy Z9, která je vymezena požadovaným rozší ením zem lské usedlosti. Novou ú elovou komunikací bude zlepšena prostupnost krajiny a usnadn na obsluha polností a SZ
ásti k.ú. Polní cesty jsou vedeny jako polní cesty vedlejší jednopruhové Pv 3/30, u kterých však
chybí výhybny. Nov navržené polní cesty budou stejné kategorie. Další dopln ní sít polních cest
je možné v rámci projektu komplexní pozemková úprava.
Železni ní doprava
Tento druh dopravy se na území obce nenachází.
Vodní doprava
Tento druh dopravy se na území obce nenachází.
Letecká doprava
Na území obce se nenachází letišt ani jiné za ízení pro vzlety a p istávání sportovních
létajících za ízení. Rozvojové zám ry nemají žádný vliv na civilní leteckou dopravu ani na
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pot eby Ministerstva obrany R (v tšina katastrálního území se nachází v koridoru pro létání
v malých a p ízemních výškách A R).
Služby pro motoristy
Územní plán nep edpokládá s výstavbou SPHM pro ve ejné užívání. Na plochách
výrobních je možno umis ovat i služby pro motoristy (nap . autoservis apod.).
Hluk z dopravy
Silnice III/35313 má stále nízké intenzity dopravy (nebylo v rámci s ítání dopravy 2010
ítání provád no), rovn ž p i terénním šet ení nebyly zjišt ny intenzity dopravy, které by
vyžadovaly zvýšenou pozornost z hlediska ochrany ve ejného zdraví. Silnice I/19 se nachází ve
vzdálené poloze od sídla mimo dosah hluku vyvolané provozem na této silnici.
Technická infrastruktura ve ejná a ostatní
Zásobování pitnou vodou
Obec Lhotka je napojena na vodovodní p ivad Ž ár n./S., když m sto Ž ár n./S. má
zajišt n dostatek pitné vody z úpraven vody Mostišt a Vír. Vzhledem k nízkým talk m vody
v potrubí byla p ed cca 2 roky v objektu hasi ské zbrojnice z ízena nová AT stanice.
Orienta ní výpo et pot eby vody
Po et p ipojených obyvatel ve výhledu ………. 235
Zam stnanci ( istý provoz) …........................... 10
Ostatní odb ry (zem lská výroba) jsou stabilizovány a p edpokládá se odb r ve výši sávajícího
stavu.
Obyvatelstvo
Pr
rná pot eba vody
Maximální pot eba vody
Max. hodinová pot eba

Qp = 235 x 150 = 35 250 l/den
Qm = Qp x kd = 48 375 l/den
Qh = Qm x kh = 1,01 l/s

tj. 0,41 l/s
tj. 0,56 l/s

Výrobní aktivity
Sou asný odb r …………………………….. Qp =
tj. 0,03 l/s
Nár st odb ru ………………………………. Qp = 10 x 80 = 800 l/s
tj. 0,01 l/s
Z p edloženého p ehledu je z ejmé, že odb r vody i ve výhledu nebude limitující hranicí pro
rozvoj sídla.
Kanalizace a ist ní odpadních vod
V roce 2003 dochází k zahájení prací na výstavb oddílné kanalizace a OV Lhotka. OV
ve Lhotce je mechanicko-biologická s aerobní stabilizací kalu a bylo navržena pro napojení 200
EO. Rozhodnutím M stského ú adu ve Ž áru nad Sázavou, odboru životního prost edí, .j.
ŽP/1415/08-Mi ze dne 10.06.2008 bylo vydáno povolení k vypoušt ní m stských odpadních vod
z této OV v následujícím množství a jakosti:
Množství
Qp = 0,48 l/s

Qm = 2,6 l/s

1 800 m3/m s.

15 000 m3/m s.

Emisní limity
Ukazatel
CHSK
BSK5
NL
N-NH4
Pcelk

hodnoty „p“ (mg/l)
90
20
25
10
3,5

hodnoty „m“ (mg/l)
130
40
40
30
6

bilance (t/r)
1,13
0,23
0,23
0,15
0,053

Splašková kanalizace je budována z kameninových trub DN 250 a PVC trub DN 250.
Jiné zdroje zne išt ní v obci nejsou, protože zne išt ní produkované v hospodá ském
st edisku je akumulováno v jímkách na vyvážení a zp sob likvidace je ešen rozvozovým
plánem zem lského areálu.
Po et EO stávající OV byl vypo ten z koncepce spot eby vody na 1 obyvatele 150
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l/os.den. P i skute ném množství vypoušt ných vod (80 l/os.den) po et EO vyjde i po p ipojení
výhledového po tu obyvatel v sídle (235). Popula ní r st obce nebude již skokový jako v letech
2001 – 2011 ale postupný, proto je t eba p edpokládat i výhledovou intenzifikaci biologické ásti
OV v rámci její modernizace.
Zásobování elektrickou energií
Obec Lhotka je zásobena el. energií z primárního vzdušeného el. vedení VN 22 kV. Stav
tohoto el. vedení je po p enosové i mechanické stránce dobrý. Jedna trafostanice TS 22/0,4 kV
zásobuje všechny skupiny odb ratel . Trafostanice je p íhradová ocelové pozinkované
konstrukce a je osazena trafem o maximálním instalovatelném výkonu 400 kVA. Z hlediska
stávajících i budoucích odb
el. energie je trafostanice umíst na vcelku výhodn .
Ve Lhotce je uvažováno s istým p ír stkem cca 27 byt v jednobytových rodinných
domech a rozvojem ploch výroby a sklad – výroba drobná a emeslná. V rozvaze je nadále
uvažováno s dvoucestným zp sobem zásobení sídla energiemi (el. energie, zemní plyn).
Uvažovaný p ír stek p íkonu (orienta ní)
Druh výstavby
pl. bydlení v rod. domech - venkovské
pl. smíšené obytné
pl. výroby a skladování – drobná a
emeslná výroba

návrh ÚP
27 RD x 4 kW/b. j. = 108 kW
3 kW

poznámka
bez bydlení

30 kW
141 kW

Reálná hodnota zatížení a celkového pot ebného p íkonu z distribu ní TS s ohledem
na soudobost mezi jednotlivými skupinami odb ru bude s velkou pravd podobností nižší než
v tabulce uvedená.
Koncepce zásobení obce spo ívá v maximálním respektování stávajících za ízení v etn
íslušných ochranných pásem. Distribu ní systém musí být schopen p enést požadovaný výkon
v dob p edpokládaného maxima p i dodržení všech pot eb hospodárnosti, spolehlivosti,
bezpe nosti i kvalit nap tí. Pot ebný p íkon lze zabezpe it ze stávajících trafostanic.
Pokud nebude transforma ní výkon dosta ovat, lze ho navýšit p ezbrojením trafostanice,
ípadn i její celkovou p estavbou. Pokud by ani tato opat ení nebyla dosta ující, lze novou
trafostanici umístit do trasy el. vedení VN 22 kV v ásti obce zvané Vejpustek, p ípadn v
rámci p ípustných i podm. p ípustných inností do jiných k tomu p íhodných ploch
Se za ízeními o nap ové hladin 110 kV – 400 kV územní plán neuvažuje.
Není uvažováno s výstavbou v trných elektráren. Fotovoltaická za ízení nelze umis ovat
mimo urbanizovanou ást sídla, jejich p ípustnost v zastav ném území je p i spln ní pat ných
podmínek možná.
Zásobování zemním plynem
V obci je provedena celoplošná plynofikace STL rozvody zemního plynu. Regula ní stanice
VTL/STL je umíst na na okraji ásti sídla Vejpustek ve sm ru od jádrové ásti sídla. Regula ní
stanice je na VTL plynovod 150/40 probíhající územím obce ve sm ru východ – západ napojena
krátkou VTL p ípojkou DN 80. Koncepce ÚP sm uje k napojení rozvojových lokalit na STL
plynovodní sí . V nových lokalitách RD je uvažováno se 70 % plynofikací domácností, tzn. pln
plynofikovaných p ibude 27 x 0,7 = 19 domácností.
Uvažovaný nár st odb ru zemního plynu zp sobený územním rozvojem sídla
Skupina
Obyvatelstvo - skupina C
výrobní plochy - skupina D
celkem

hodinový odb r
19 x 2,6 m3/hod. = 49 m3/hod.
8 m3/hod.
57 m3/hod.

ro ní odb r
19 x 3 000 m3/rok = 57 000 m3/rok
17 000 m3/rok
74 000 m3/rok

Možno p edpokládat, že stávající STL rozvody zemního plynu a kapacita regula ní stanice
jsou schopny nár st odb ru ZP pokrýt. Územní plán respektuje ochranná a bezpe nostní pásma
plynárenských za ízení.
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Zásobování teplem
Situace v zásobování sídla teplem je pom rn pestrá. Postupn s rostoucím zastoupením
nových rodinných dom na celkovém po tu dom se zvyšuje podíl byt napojených na plyn.
V nové výstavb se za ínají prosazovat i nízkoenergetické domy. Koncepce ÚP sm uje
k výrazn jšímu používání ZP k vytáp ní i vytáp ní ekologickými palivy.
V oblasti novostaveb je podporována výstavba budov zejména pro bydlení spl ující pasivní
energetický standard. ÚP nebrání instalaci nízkoenergetických zdroj na biomasu a tepelných
erpadel ani instalaci solárn termických kolektor v urbanizovaném území pro vlastní spot ebu.
Za sou asné situace není uvažováno s centrálním zp sobem vytáp ní sídla. Nadále bude
využíváno individuálních zdroj tepla.
Elektronická za ízení a sít
Na území obce se nenachází žádný dálkový kabel. Jižním krajem katastru obce prochází dv
civilní radioreléové trasy a jedna vojenská radioreléová trasa. Rozvojové zám ry ešené
územním plánem negativn neovlivní innost této radioreléové p enosové sít .
Pokrytí území televizním signálem i rozhlasovými programy je dobré. P íjem televizního
signálu nadále bude zajiš ován individuáln instalovanými anténami.
Podmínky uspo ádání inž. sítí
Nové inženýrské sít budou vedeny pod ve ejnými plochami (nap . zelené pásy
i komunikacích), u stávajících pozemk zatížených b emenem sítí tech. infrastruktury vytvo it
edpoklady pro jejich p evod do majetku obce. Rozvody a trasy, resp. celkové ešení, bude
up esn no v podrobn jší dokumentaci územn plánovací i oborové. Žádoucí je slu ování sítí
technické infrastruktury do obslužných koridor .
Nakládání s odpady
Systém nakládání s odpady vykazuje dobrou úrove se znatelným trendem postupného
poklesu produkce odpad s dobrou mírou separace. Vlastní nakládání s odpadem je ešeno dle
obecn závazné vyhlášky obce. Komunální odpad z obce byl vždy odvážen mimo katastrální
území a je tak in no i v sou asnosti. Svoz komunálního odpadu i nebezpe ného odpadu odváží
odborn zp sobilá firma.
Územní plán neuvažuje se z izováním žádné skládky odpadu na území obce. Stávající
systém nakládání s odpady nebude m n.
Ve ejná prostranství
Stávající prostranství jsou stabilizována, u nových ploch se zm nou v území se vznik
ve ejných prostranství podporuje.
7.4. Koncepce uspo ádání krajiny
Krajinný prostor, prostupnost krajiny
Územní plán chrání ve ve ejném zájmu hodnoty území, které jsou zejména reprezentovány
krajinným rázem a hodnotami p írodními. Z civiliza ních hodnot je t eba vyzdvihnout p íkladné
usazení p vodního zastavení do krajinného prost edí s kompozi ním využitím morfologie terénu.
Územní plán usm uje vlivy lov ka na krajinu a krajinné prost edí p izp sobením se
místním podmínkám. Jsou respektovány p ítomné znaky mající zejména rozm r p írodní,
kulturní a historický. Znaky pozitivní jsou chrán ny, znaky negativní, které jsou vnímány jako
obecn nep ijatelné, jsou ešením ÚP vylou eny anebo alespo potla eny (nap . izola ní zelení
u výrobních ploch). D ležitým aspektem ešení ÚP je prolínání krajinné a sídelní zelen v etn
požadavku na zamezení p ekotného zastavování zahrad v sídle. ÚP zd raz uje pot ebu
zvyšování lenitosti a diverzity spole enstev lesních porost , dopl uje interak ní prvky
v krajin , nep ipouští snižování vým ry trvale travních porost na celkové vým e obce.
Prostupnost krajiny je zachována, lze ji považovat za únosnou. Nicmén výstavba nových cest
je odvislá i od koncepce možné komplexní pozemkové úpravy. Biologická prostupnost krajiny je
dána systémem ÚSES.
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Druhy ploch v krajin
Plochy vodní a vodohospodá ské
Nachází se jak v krajin urbanizované, tak i krajin neurbanizované. Vodní plochy a toky jsou
na území obce respektovány a chrán ny p ed negativními d sledky civiliza ních proces .
Vhodný vegeta ní porost kolem vodních ploch a tok zlepšuje estetiku krajiny a sídel.
Plochy zem lské
Samostatn jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek pro p evažující zem lské
využití. Tyto plochy jsou v podmínkách územního plánu tvo eny p edevším kulturou orná p da
a kulturou trvale travní porost.
Rozvojové pot eby obce nelze uspokojit uvnit zastav ného území, bylo proto nutno
istoupit k p ekro ení hranice zastav ného území. Vymezené zastavitelné plochy jsou úm rné
velikosti a významu obce. Zastavitelné plochy navazují na zastav né území.
Plochy lesní
Samostatn jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek s p evažujícím využitím
pozemk pro les. V rámci návrhu územního plánu jsou plochy lesa územn stabilizovány.
Plochy smíšené nezastav ného území
Vymezeny jsou na plochách se zájmy ochrany p írody i je žádoucí tyto zájmy uplat ovat.
Tyto plochy p ízniv kultivují krajinu.
Plochy p írodní
Samostatn jsou vymezeny za ú elem zajišt ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny.
Ochrana p írody a krajiny je na plochách p írodních prioritním zájmem.
V územním plánu jsou tyto plochy stabilizovány a do ploch p írodních jsou zahrnuty
pozemky maloplošných zvlášt chrán ných území a plochy I. t ídy odstup ované ochrany
írody v CHKO.
Územní systém ekologické stability
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP NR-R ÚSES R (MMR R a
MŽP R 1996), ZÚR Kraje Vyso ina, Generelu MÚSES pro okres Ž ár nad Sázavou (Ageris,
Brno 2002), Územní plán obce Lhotka (Studio P, Ž ár nad Sázavou 2006).
ešené území náleží do východní ásti biogeografického regionu 1.65 - Ž árský bioregion.
Nadregionální a regionální ÚSES
Na území obce Lhotka se nevyskytuje žádný prvek nadregionálního i regionálního územního
systému ekologické stability.
Místní (lokální) ÚSES
Na území obce p evažují prvky místního ÚSES hydrické ady. Základní v tev tvo í lokální
biokoridor p i vodním toku Stavišt , který pramení asi 2 km nad sídlem Lhotka uprost ed lesního
komplexu Bratro ovice. P ítoky Stavišt p ivádí další lokální biokoridory na území obce, které
zastupují hydrofilní spole enstva. Šest lokálních biocenter je pak vloženy do tras biokoridor .
Biocentra:
LBC Brychtiny – funk ní, antropicky mírn podmín ný, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, lesní, travinné, vodní, konektivní, centrální
LBC Díly – áste
funk ní, antropicky podmín ný, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, vodní a mok adní, travinné, konektivní, centrální
LBC Díly u Lhotky – funk ní, antropicky mírn podmín ný, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, lesní, travinné, vodní, konektivní, kontaktní
LBC Hádek – funk ní, antropicky mírn podmín ný, reprezentativní, heterogenní, kombinované,
travinné, lesní, vodní, mok adní, konektivní, kontaktní
LBC Mrázek – áste
funk ní, antropicky podmín ný, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, lesní, travinné, vodní, konektivní, kontaktní
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LBC U Pa ezného rybníka – funk ní, antropicky mírn podmín né, reprezentativní, heterogenní,
kombinované, vodní a mok adní, travinné, konektivní, centrální
Biokoridory:
LBK 1 – modální, áste
funk ní, antropicky ovlivn ný-zejména v místech kde byl tok
nap ímen, heterogenní, kombinovaný, vodní a mok adní, travinný, souvislý
LBK 2 – modální, funk ní až áste
funk ní, antropicky áste
podmín ný, heterogenní,
kombinovaný, vodní a mok adní, travinný, souvislý
LBK 3 – modální, áste
funk ní, antropicky ovlivn ný, heterogenní, kombinovaný, lesní,
vodní a mok adní, travinný, souvislý
LBK 4 – modální, áste
funk ní, antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní,
travinný, vodní, souvislý
LBK 5 – modální, funk ní, antropicky mírn podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní,
vodní a mok adní, travinný, souvislý
LBK 6 – modální, áste
funk ní, antropicky ovlivn ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a
mok adní, lesní, travinný, souvislý
LBK 7 – modální, áste
funk ní, antropicky ovlivn ný, homogenní, jednoduchý, lesní,
souvislý
7.5. Vodní plochy a toky, povodí
Základní informace
Území obce jako celek spadá s hydrologickým po adím 1-09-01-006 do povodí eky Vltavy,
díl ího povodí Sázavy. Odvod ováno je vodním tokem Stavišt , který je ve správ Povodí Vltavy,
s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha.
Vodní tok Stavišt jako významný vodní tok je dle na . vlády . 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vodných pro život a reprodukci p vodních druh ryb a dalších vodních živo ich a o
zjiš ování a hodnocení jakosti t chto vod, v platném zn ní veden a seznam rybných vod v kategorii vod kaprových. K ochran vodního zdroje vodárenské nádrže Stavišt bylo stanoveno ochranné
pásmo rozhodnutím Okresního ú adu ve Ž áru nad Sázavou. Podél vodního toku Stavišt je v jižní
ásti k.ú. stanoveno ochranné pásmo II. stupn – zóna diferencované ochrany vodního zdroje
ZDOVZ Lhotka/1. Celé území obce se nachází v CHOPAV Ž árské vrchy a zranitelné oblasti dle
na . vl. . 219/2007. Zákresy OP jsou provedeny v grafické ásti ÚP, p íslušná rozhodnutí pak
v kap. 5.1. textu od vodn ní ÚP.
Za ú elem správy a údržby vodních tok ÚP akceptuje nezastavitelnost manipula ního pruhu
kolem vodních tok v ší i 6 m.
Z vod stojatých se na k.ú. Lhotka u Ž áru n./S. nachází tyto malé vodní nádrže:
Název VN
bezejmenný rybník
Zach v rybník
Pešl v rybník
požární nádrž
bezejmenný rybník
Brož v rybník
Pivo ský rybník
Pa ezný rybník

bezejmenný rybník
soustava rybník
bezejmenný rybník
bezejmenný rybník

parcela .
234/3
326
161
1
737
62/3
690
684
683
682
678/5
699/7
699/8
699/9
st. 158

vým ra (m2)
2772
4255
1396
1379
2043
7529
9707
5701
1485
8082
1582
18 580
6 485
16 560
4 855

poznámka
pot eba revitalizace
obec Lhotka

obec Lhotka

Vodní plochy slouží p edevším k akumulaci vod, p ípadn extenzivnímu chovu ryb.
ÚP režimy ochranných pásem, požadavky na kvalitu vody i režimy CHOPAV Ž árské vrchy
respektuje.
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Záplavová území
Rozhodnutím Kraje Vyso ina (viz. kap. 5.1.) je podél vodního toku Stavišt stanoveno záplavové území v etn aktivní zóny. Zákres je proveden v grafické ásti od vodn ní ÚP. Územní plán
neumis uje do záplavového území žádné rozvojové zám ry. Ostatní drobné vodní toky nemají záplavová území stanovená.
Eroze
Na svazích orné p dy pod vodojemem a nad dokon ovaným objektem souboru RD dochází
k projev m vodní eroze. Jedná se vesm s o vodní erozi plošnou až rýhovou, kdy je p da erodována po ploše svahu a místy se vytvá í rýhy. Tato místa navrhuje ÚP zatravnit ev. zkrátit dráhu povrchového odtoku pat nými opat eními. Další místo ur ené pro zatravn ní se nachází na svazích
orné p dy pod vrchem s kótou 671,1 m n. m. východn od sídla.
V místech potencionálního ohrožení lze vysta it s b žnými agrotechnologiemi p i uplatn ní
vhodných organiza ních opat ení (osevní postupy, velikosti a tvar pozemk , sm ry výsadeb speciálních kultur apod.).
trná eroze se projevuje na území obce ve své p irozené form .
Konkrétní opat ení týkající se zmírn ní erozních proces v krajin však budou navržena
v pot ebné komplexní pozemkové úprav .
7.6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového
uspo ádání
Území obce je len no dle stávajícího nebo požadovaného zp sobu využití na plochy
s rozdílným zp sobem využití. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití je znázorn no
v grafické ásti ÚP barevnou plochou se šrafou a písemnými znaky. V textové ásti ÚP jsou pak
stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch s ur ením p evažujícího (hlavního) ú elu
využití, p ípustného využití, nep ípustného využití, pop ípad i podmín
p ípustného využití.
ípustné využití znamená optimální využití plochy, podmín
p ípustné využití zna í
využití plochy p ípustnou inností nenarušující funkci území jako celku a které jsou slu itelné
s hlavním využitím plochy. Nep ípustné využití znamená zakázaný zp sob využívání i využití.
Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití jsou od sebe odd leny hranicí. Tuto hranici je
nutno považovat za hranici p im enou podrobnosti zpracování ÚP, m ítku mapového podkladu
a technickému provedení mapového podkladu a návrhu ÚP. Hranici je možno úm rn zp es ovat
v rámci zpracování regula ního plánu, územní studie, eventueln v rámci procesu územního
rozhodování. Tímto však nesmí být narušena urbanistická koncepce rozvoje území obce.
Dosavadní zp sob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému využití plochy
s rozdílným zp sobem využití dle ÚP lze trp t, pokud není narušen ve ejný zájem (§132, odst. 3,
zák. . 183/2006 Sb.) a zde provád né innosti nepoškozují ŽP nad p ípustnou míru.
Územní plán vytvá í základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje území obce.
Pro zachování a obnovu hodnot území stanoví ÚP podmínky (prvky) prostorového uspo ádání,
které jsou v podrobnosti p im ené územnímu plánu a které budou v len ny do procesu
rozhodování v území. Podmínky prostorového uspo ádání v etn podmínek ochrany krajinného
rázu jsou vyjád eny p edevším v textové ásti ÚP. Ve výkresové ásti ÚP omezen s ohledem
na rozlišovací schopnosti grafiky.
7.7. Vybraná varianta
Zadáním ÚP nebylo požadováno ešení variant.
7.8. Vymezení pojm
Základní pojmy
Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu a p íslušnými
provád cími vyhláškami.
Ostatní pojmy
Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy:
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území urbanizované - zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné plochy)
jinak i krajina sídla
území neurbanizované - území nezastav né (viz. zák. . 183/2006 Sb., odst. 1, písm. f) jinak
i krajina volná
území stabilizované - území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i
plochy bez výrazných zm n
území aktivní - území i plochy navržené k rozvoji - rozvojové (zastavitelné plochy)
i plochy vymezené ke zm
stávající zástavby, k obnov nebo op tovnému využití
znehodnoceného území (plochy p estaveb) i plochy zm n v krajin , tj. území se zásadními
zm nami ve využití
význam nadmístní - innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou
zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn požadavky výrazn p evyšující
potenciál území obce
koeficient zastav ní pozemku - pom r mezi sou tem vým r zastav ných ploch na pozemku
a celkovou vým rou pozemku
stavební ára - udává hranici (rozhraní) mezi stavbou a nezastav nou ástí pozemku. Díl í
stavební prvky stavby, které mohou p es rozhraní vystupovat (arký e, rizality, aj.) ur í
podrobn jší UPD i územní studie
podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlažím, ú elov
využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy podkroví
(vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti.
související ob anské vybavení komer ního typu – stavby na pozemcích do plošné vým ry
200 m2 (nap . malé prostory obchodu, služeb, stravování, ubytování aj.)
hospodá ské zví ectvo - skot, kon prasata, ovce, kozy
drobné hospodá ské zví ectvo - králíci, dr bež, apod.
drobná p stitelská innost - p stování plodin a produkt samozásobitelského charakteru
zem lská malovýroba - podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak
na živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv )
zem lská prvovýroba – zahrnuje rostlinnou výrobu, výrobu školka ských výp stk ,
živo išnou výrobu (chov hospodá ských a jiných zví at a živo ich za ú elem výroby
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další zpracování i využití, chov hospodá ských
zví at k tahu, produkci chovných a plemenných zví at a jejich genetického potenciálu)
drobná výrobní innost - innosti nemající charakter výroby tovární, spíše blížící se výrob
emeslnické bez negativních ú ink na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty
aj.)
stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy - sklady do 200 m2 skladovací
plochy
stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP - skladované látky neohrožují ŽP
na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda
innosti náro né na p epravu zboží - aktivity vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2,
podskupiny N1 a N2
innosti nenáro né na p epravu zboží - aktivity nezvyšující dopravní zát ž v území
ípustná míra - míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle
zvláštních p edpis a vyhlášek (nap . Na . vlády . 148/2006)
8. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch
Zastav né území bylo vymezeno ke dni 15.12.2011. Zastav nému území dominují co do
plošného rozsahu plochy bydlení (kód plochy BV). D ležité zastoupení mají plochy smíšené
obytné (kód plochy SV) i plochy výroby a skladování (kód plochy VZ). V rámci ešení ÚP byla
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hledána únosná míra zastav nosti území z hlediska udržitelnosti rozvoje.
V zastav ném území bylo nalezena celkem 1,35 ha ploch, kde ÚP p edpokládá zm ny v území – viz. tab. Celkový p ehled ploch se zm nou v území v kap. 10. Od vodn ní. Další intenzifikace zastav ní by p inesla nežádoucí dopad na charakter obce a její jedine nost.
Od roku 1850, kdy m la obec 404 obyvatel až do roku 2011, kdy m la obec 142 obyvatel, neustále pom rn rovnom rn klesal. Na snižování po tu obyvatelstva se velmi významn podepsala skute nost, že Lhotka ležela ve druhém ochranném pásmu vodárenské nádrže Stavišt a
pro území byla vyhlášena stavební uzáv ra. Prudký nár st po tu obyvatel k roku 2010 byl dán
zejména nov stanoveným ochranným pásmem a p ipravenosti obce ešit problematiku výstavby
rodinných dom . Výhledová popula ní velikost byla stanovena na 235 obyvatel a zohled uje
plnou vybavenost obce technickou infrastrukturou, dobrou dostupnost Ž áru nad Sázavou i Nového M sta na Morav a p írodní podmínky. P i stanovování pot ebného po tu byt je nutno zohlednit též trend snižování po tu obyvatel na byt, tzv. obložnost bytu. Sou asná obložnost bytu
v obci je vysoko nad celokrajným pr
rem a iní 3,79 osob/byt. Z tabulky Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou viz. kap. 7.2. od vodn ní vyplývá pot eba
zajistit plochy pro 27 byt v jednobytových rodinných domech. Výstavba 27 rodinných dom p i
velikosti pr
rné parcely v . p íslušejícího ve ejného prostranství 1 350 m2 (z d vodu zajišt ní
nižší hustoty zastav ní preferuje Správa CHKO Ž árské vrchy v tší stavební pozemky RD) si
vyžádá plochu 27 RD x 0,135 ha/RD = 3,64 ha, což je hodnota velice blízká vým e navržené
ešením územního plánu – viz. tabulka v kap. 7.1. od vodn ní.
Vymezení zastavitelné plochy smíšené je dáno požadavky podnikajících subjekt , vymezení
zastavitelné plochy výroba a skladování – drobná a emeslná výroba pak obcí z d vodu posílení
možností rozvoje hospodá ského potenciálu v obci.
Využívání zastav ného území je ú elné, zastavitelné plochy navazují na zastav né území, aby
bylo zajišt no ú elné a efektivní napojení na technickou dopravní infrastrukturu m sta a nedošlo
k narušení organizace ZPF. Rozsah zastavitelných ploch je úm rný velikosti obce a jejího významu ve struktu e osídlení.
9. Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vliv na životní prost edí
9.1. Vyhodnocení vliv ÚP na životní prost edí podle p ílohy stavebního zákona (A)
Krajský ú ad Kraje Vyso ina jako p íslušný orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání ÚP
.j. KUJI 67580/2010,OZP 1521/2006 ze dne 09.09.2010 nepožaduje vyhodnocení vliv ÚP
Lhotka na životní prost edí.
9.2. Vyhodnocení vliv ÚP na území Natura 2000 (B)
Správa CHKO Ž árské vrchy jako p íslušný orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání ÚP
.j. 2800/ZV/2010 sd luje, že uvedený zám r nem že mít významný vliv na p íznivý stav
edm tu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani pta í oblasti.
9.3. Vyhodnocení vliv ÚP na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jev
obsažených v územn analytických podkladech (C)
Vybrány jsou základní jevy v území se vyskytující i území obce ovliv ující z ásti A p ílohy
1 vyhlášky 500/2006 Sb. a pro sociální pilí i z ásti B p ílohy . 1 vyhlášky:
Environmentální pilí
územní systém ekologické stability – na území obce zastoupen na lokální úrovni. Plochy
ÚSES jsou vymezeny vesm s jako prvky ÚSES funk ní anebo áste
funk ní.
V územním plánu je systém pln akceptován, když zvlášt p i pr chodu lokálního
biokoridoru LBK 1 je nutno odolávat tlak m na urbanizaci území p i vodním toku Stavišt
chrán ná krajinná oblast v etn zón – celé správní území obce Lhotka leží na území CHKO
árské vrchy. Zhruba 2,1 % vým ry katastru obce náleží do I. zóny odstup ované ochrany,
47,9 % vým ry katastru do II. krajinné zóny a 50,0 % vým ry katastru do III. krajinné zóny.
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Rozvojové plochy se I. a II. krajinné zón vyhýbají. Zastavitelné plochy navazují na
zastav né území.
vzdálenost 50 m od okraje lesa – v p ípad požadovaného rozší ení nemovitosti v rámci
zlepšení standardu bydlení na zastavitelné ploše Z11 dochází nejen ke st etu s ochranným
pásmem lesa, ale p ímo s jeho dot ením. Protože se jedná o vým ru cca 32 m2 je ešení
zám ru ovlivn no p edevším stanovisky orgánu ochrany p írody a krajiny a orgánu státní
správy les .
BPEJ – požadavky zadání nebylo možno uspokojit v zastav ném území. Zvlášt pot eby pro
rozvoj sídelního potenciálu bylo nutno ešit i mimo zastav né území. Protože sídlo je
obklopeno zejména zem lskými p dami I. t ídy ochrany (mimo území p írodn
hodnotných údolí vodote í) bylo nutno vstoupit na tyto pro zem lskou výrobu
nejkvalitn jší zem lské p dy. ást zastavitelných ploch zvl. v ásti zvané Vejpustek byla
prov ena platným územním plánem obce. Mimo tyto plochy pro bydlení je ešením
územního plánu rozší en nový obytný soubor rodinných dom na severozápadním okraji
sídla. áste nou kompenzací je vy azení 0,31 ha zastavitelných ploch (též v I. t íd ochrany)
platného ÚPO v ásti Vejpustek.
Ekonomický pilí
plochy výroby – v obci jsou zastoupeny pouze zem lskou výrobou. Jedná se o areál
zem lského st ediska, které p ímo navazuje na zastav né území obce. ešením územního
plánu dochází ke zmenšení plošné vým ry areálu o 0,13 ha z d vodu zm ny využití plochy
(bydlení v rodinných domech – venkovské). Jde o akceptování požadavku majitele.
Zbývající plocha zem lského st ediska je územn stabilizovaná s pot ebou modernizace a
dopln ní zelení. V návaznosti na zem lské st edisko vymezuje ÚP zastavitelnou plochu
výroby a skladování – drobná a emeslná výroba, která by m la podpo it rozvoj
hospodá ského potenciálu v obci.
lesy hospodá ské – lesní p dní fond je na rozloze katastrálního území zastoupen 35,6 %
(lesy ochranné tvo í 0,85 ha), zbytek jsou lesy hospodá ské. Územní plán nep edpokládá
snížení podílu lesa na rozloze k.ú., z hlediska hospodá ského využívání lesa zásah do
pozemk lesa zastavitelnou plochou Z11 nemá význam.
technická infrastruktura – jevy ádek 67 – 70, 72, 74 a 75. Protože je Lhotka malá obec a je
to obec, která má problematiku sledovaných jev vy ešenu na dobré úrovni, byly sledované
jevy slou eny pod pojem technická infrastruktura. Jedná se o silnou stránku obce, která se
dosud neprojevila v rozvoji hospodá ského potenciálu obce.
silnice III. t ídy v . ochranného pásma – silnice III. t ídy z obce Vysoké vede v územn
stabilizované trase, zejména z hlediska ší kového uspo ádání vykazuje závady. Silnice
v obci kon í, avšak po místní komunikaci dobré kvality lze bez problém dosáhnout silnice
I/19. Silnice je ve stávajícím stavu, dob e zajistit obsluhu obce v etn p íslušných výrobních
ploch. Nelze p edpokládat, že v sídle budou rozvíjeny výrobní aktivity náro né na dopravu
zboží a vstupních materiál .
Sociální pilí
plochy ob anského vybavení – obec je dostate
za ízena pot ebnou ob anskou
vybaveností. Drobné nedostatky ve vybavení obce h išti se eší jejich umis ováním na
plochách ve ejných prostranství. Za ízení ob anské vybavenosti je možno umis ovat i na
jiné plochy r zného zp sobu využívání, pokud to nevylu uje p ípustný i podmín
ípustný zp sob využívání plochy a druh ob anského vybavení nenaruší hlavní zp sob
využívání plochy.
urbanistické hodnoty – p vodní zastav ní je situováno v široce rozev eném údolí místní
vodote e nad ústím do potoka Stavišt . Selské usedlosti tradi ní dispozice jsou orientovány
svými štíty do tém uzav eného ve ejného prostoru. Severovýchodní ásti zastav ní je
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zachována na itelném p dorysu i uspo ádáním zástavby, jihozápadní ást p estavbami a
zanedbanou údržbou ztratila sv j výraz. Na tuto ást navazuje nov vystav ný soubor
rodinných dom , nová výstavba objekt individuálního bydlení nyní pokra uje v ásti obce
zvané Vejpustek. Rodinné domy mnohde erpají z m stských zp sob výstavby. Na
historické zastav ní na jižní stran navazuje zem lský areál, který je v neut šeném stavu a
vyžaduje modernizaci v širokém významu slova
místní a ú elové komunikace – místní komunikace a ve ejná prostranství zajiš ují (mimo
silnice) dopravní obsluhu nemovitostí v sídle, místní komunikace v nové zástavb jsou
v dobrém stavebn technickém stavu, v p vodní zástavb jsou vytvo eny dobré p edpoklady
(p íslušné inženýrské sít jsou v zemi) pro jejich modernizaci. Ú elovou novou komunikaci
navrhuje územní plán pro obsluhu osamocen stojící nemovitosti na svahu proti bývalému
mlýnu. Ostatní ú elové komunikace vedou v historických stopách. Místní a ú elové
komunikace zajiš ují dobrou obsluhu sídla i volné krajiny
podíl obyvatel ve v ku 0 – 14 let na celkovém po tu obyvatel – v roce 2001 inil 14,4 %,
v roce 2010 pak 18,7 %. Na to, jak se m ní v ková struktura obyvatel obce, odpovídá tzv.
index stá í, který v roce 2001 m l hodnotu 135, v roce 2010 již p íznivou hodnotu 75, která
znamená vyšší po et obyvatel ve v ku p edproduktivním než ve v ku poproduktivním.
Vedení obce vytvá í p edpoklady pro zachování tohoto p íznivého trendu.
9.4. P edpokládané vlivy ÚP na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, p íležitostí
a hrozeb v území (D)
Vyhodnocení p edpokládaných vliv ešení ÚP je vyhotoveno pro vybrané nejd ležit jší silné
a slabé stránky a nejd ležit jší hrozby a p íležitosti podstatn ovliv ující obec z rozboru udržitelného rozvoje území vypracovaného v rámci ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou.
Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb ešeného území (DI)
Environmentální pilí
Hrozby
nevratný zábor zem lské p dy pro
výstavbu nových objekt

degradace p dy a krajiny erozními
procesy
narušení krajinného rázu výstavbou
nevhodných staveb

Vliv ešení územního plánu
Vysoká pot eba výstavby nových byt si krom využití proluk vyžádá dot ení zem lské p dy. ÚP nové plochy pro bydlení eší alespo v t sné vazb na zastav né území. Pro rozvoj výroby a skladování využívá ploch nezem lských.
ÚP v místech potencionálního ohrožení zem lského p dního fondu
se uplatní organiza ní a agrotechnická opat ení v .zatravn ní.
Na území obce nelze realizovat innosti podstatn m nící charakter
krajiny a deklaruje pot ebu zajistit ochranu prostor se zvýšenou estetickou hodnotou krajinného rázu.

Ekonomický pilí
Hrozby
extenzivní rozvoj zastavitelných
ploch pro výrobu sm uje na plochy
v nejvyšších t ídách ochrany ZPF
ípadné hospodá ské podmínky dominantního zam stnavatele Ž as, a.s.
se zásadním zp sobem projeví na
sociálních jistotách a ekonomické
situaci obyvatel ORP
zhoršování technického stavu silnic

Vliv ešení územního plánu
Nová výrobní plocha je v obci Lhotka vymezena na plochách nezelských.
ÚP eší modernizace zem lského areálu a navrhuje rozvoj nové
plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba p i silnici
sm ující do Ž áru n./S.

Silnice III. t ídy ve své trase vykazuje závady ešitelné v rámci oprav
silnice v rozsahu ochranného pásma silnice. ÚP klade d raz na zachování propojení obce se sil. I/19 místní komunikací.

Sociální pilí
Hrozby
výstavba na okrajích sídel, upadající
st edy sídel

Vliv ešení územního plánu
Problém zvl. jihovýchodní ásti jádrové ásti sídla. ÚP umož uje
modernizaci i ne zcela vhodný zp sob využití k rekrea ním pobytoSTUDIO P |
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Hrozby

snižující se po et d tí m že zap init
rušení ZŠ a MŠ v menších obcích

Vliv ešení územního plánu
vým pot ebám. Provedení je odvislé vesm s od finan ních možností
majitel p ípadn jejich ochoty nabídnou nemovitosti k prodeji.
íliv mladých obyvatel do obce zp sobil p íznivou zm nu ve v kové
struktu e obyvatel. P i pln ní zám
ÚP lze o ekávat další nár st
edproduktivní složky obyvatel obce, který však nevyvolá pot ebu
nových za ízení na úrovni školních i p edškolních za ízení, nebo
hlavní místa zam stnání rodi (Ž ár n./S. a Nové M sto n./M.) budou i místy docházek d tí do t chto za ízení.

Vliv na posílení slabých stránek ešeného území (DII)
Environmentální pilí
Slabé stránky
vysoký podíl ZPF s provedeným odvodn ním
trvající tlaky na výstavbu v záplavových územích
rozloha evropsky významných lokalit
v rámci Natura 2000 je pod pr
rem R
stování nevhodných plodin na
erozn ohrožených místech (kuku ice, okopaniny)

Vliv ešení územního plánu
ÚP neuvažuje s další výstavbou odvod ovacích soustav.
V ÚP nebylo tímto požadavk m vyhov no.
ÚP lokalitu soustavy Natura 2000 CZ 0613333 – Stavišt za le uje
do ploch p írodních, kde je priorita jejich využívání ochrana p írody.
Erozí ohrožená místa navrhuje územní plán zatravnit. Konkrétní zp sob navrhne pot ebná komplexní pozemková úprava.

Ekonomický pilí
Slabé stránky
v zásad špatný stav komunikací zvl.
silnic III. t íd
mnohdy nedostate né využití ploch
zem lských areál

malý podíl ekologického zem

lství

Vliv ešení územního plánu
ešení ÚP se neorientuje jen na dopravní obsluhu obce silnicí III.
ídy, ale minimáln stejnou d ležitost p azuje místní komunikaci
v úseku Lhotka – sil. I/19.
Podporována je nutnost modernizace stávajícího zem lského areálu, p edložený zp sob využívání plochy umož uje za jistých podmínek využití plochy i pro jiné aktivity, které rozši ují možnosti podnikání na ploše.
V územním plánu není zem lství len no na ekologické i jiné
zem lství. Z obecn platného hlediska jsou preferovány innosti
átelšt jší k životnímu prost edí.

Sociální pilí
Slabé stránky
velmi nízké, a koli kladné migra ní
saldo m že znamenat nízkou ekonomickou atraktivnost území

rostoucí po et jednobytových domácností
vysoké procento nebydlených byt

Vliv ešení územního plánu
Nar st po tu obyvatel v posledním desetiletí je v obci zp soben migrací obyvatel. Vyšší míra migrace se však neprojevila v rozvoji ekonomické základny. Územní plán p esto vymezuje novou zastavitelnou plochu pro výrobu a skladování. Jisté podnikatelské aktivity p ipouští i v jiných k tomu p íhodných plochách s rozdílným zp sobem
využívání.
Celoevropský jev. Územní plán p edpokládá výstavbu jednobytových
rodinných dom . Zárove je uvažováno s poklesem obložnosti byt
v sídle.
i SLDB 2001 bylo z celkového po tu byt 23,7 % neobydleno.
Z neobydlených byt jich cca 35,7 % sloužilo k rekreaci. Problém se
týká p edevším jádrové ásti sídla a zp soben je zejména citovými
vztahy majitel k nemovitostem i nedostatkem finan ních prost edk
k modernizaci. Územní plán nevymezuje v zastav ném území žádné
plochy pro individuální i hromadnou rekreaci.

Vliv na využití silných stránek a p íležitostí ešeného území (DIII)
Environmentální pilí
Silné stránky

Vliv ešení územního plánu
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Silné stránky
CHOPAV zaujímá významnou ást
území ORP
u kapacitních za ízení st edisek živoišné výroby je zajišt na procedura
EIA
vysoká estetická hodnota krajiny

u poloviny obcí je hodnota KES vyšší
než 1, tato území obcí lze považovat
z v tší ásti za území ekologicky
stabilní
íležitosti
výstavba nových malých vodních
nádrží v . obnovy zrušených
snížení energetické náro nosti budov

Vliv ešení územního plánu
Koncepce ÚP podporuje zvyšování akumulace vody na správním
území obce.
Na území obce není uvažováno s rozši ováním živo išné výroby do
kapacit vyžadující posouzení EIA. Ochranné pásmo areálu zem lské výroby a sklad je limitováno hranicemi plochy výroby a sklad .
Koncepce uspo ádání území je ešena tak, aby byla zajišt na ochrana
krajiná sky exponovaných míst a zvl. rozptýlenou zelení dopln ny
zem lsky intenzivn obhospoda ované bloky orné p dy.
KES obce Lhotka je 1,11. Koncepce ÚP p edpokládá zvýšení ekologické stability, nebo navrhuje zatravn ní erozn náchylných orných
d a dopln ní rozptýlené zelen na ZPF.

Vliv ešení územního plánu
Z n kolika prov ovaných možností výstavby malých vodních nádrží
nebyla žádná do ešení ÚP za azena.
Využívání ploch umož uje realizaci objektu spl ujících pasivní energetický standard.

Ekonomický pilí
Silné stránky
dostate ný v trný potenciál pro výstavbu v trných elektráren
zlepšující se dopravní dostupnost
krajského m sta resp. dálnice D1

Vliv ešení územního plánu
V územním plánu není uvažováno s využitím v tru pro výstavbu el.
energie – st et s ochrannou p írody a krajiny.
V podmínkách malé obce se nejedná o významný impuls podporující
rozvoj hospodá ského potenciálu v obci.

íležitosti
podpora zavád ní energeticky a surovinov nenáro ných technologií

Vliv ešení územního plánu
ÚP vymezuje rozvojové plochy pro výrobu drobnou a emeslnou, tzn.
provozy, kde nejsou o ekávány energeticky a surovinov náro né
innosti ani výroba vyžadující vysokou dopravní zát ž.
Na území obce se takového území nenachází, stávající zem lský
areál s disponibilními plochami navrhuje ÚP modernizovat s ponecháním zem lské výroby a s podmín
p ípustnými jinými druhy
výroby v . lesnické.

využití vhodných brownfields pro
zpracovatelské kapacity navazující na
zem lskou a lesnickou výrobu

Sociální pilí
Silné stránky
vyšší zastoupení p edproduktivního
obyvatelstva v porovnání s krajem i
R
stabilizovaná, dostate ná sí služeb
ve ejné ob anské vybavenosti

nadpr
rn vysoký podíl bydlení v
RD
vhodné podmínky pro zimní i letní
rekreaci
íležitosti
hledání nových atraktivit (hipoturistika, agroturistika apod.)

Vliv ešení územního plánu
18,7 % obyvatel v p edproduktivním v ku výrazn p evyšuje krajský
ukazatel (14,5 %). ÚP dopl uje ve ejná prostranství h išti pro d ti a
mládež, vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení i drobné výrobní
aktivity.
ÚP prov il pro výhledový po et obyvatel stávající ve ejnou ob anskou vybavenost s konstatováním, že je vyhovující. Za ízení ob anské vybavenosti lze umis ovat i do jiných k tomu p íhodných ploch
s rozdílným zp sobem využívání.
Nová výstavba na plochách bydlení je uvažována pouze formou rodinných dom .
Takto lze charakterizovat podmínky obce pouze pro denní rekreaci
obyvatel obce.
Vliv ešení územního plánu
Územní plán otvírá prostor pro tyto i obdobné aktivity.

Vliv na stav a vývoj hodnot ešeného území (DIV)
Hodnoty p írodní
Akceptovány jsou ochranné režimy dané pro území CHKO Ž árské vrchy a p írodní hodnoty
dané legislativní ochranou. V m ítku krajiny pom rn rozsáhlé bloky orné p dy jsou dopln ny
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rozptýlenou zelení, liniové prvky v krajin pak zelení doprovodnou, což prostorov diferencují
tuto ást krajiny na menší celky. Akceptována je nezastavitelnost údolí vodního toku Stavišt .
ímé dot ení PUPFL výstavbou je minimální a bude in no v souladu s požadavky orgánu státní správy les , odnímání ZPF bude postupné a bude zapo ato vždy u zastav ného území (krom
pl. zm n v krajin ).
Hodnoty kulturní, urbanistické a architektonické
Akceptovány jsou kulturní hodnoty dané legislativní ochranou. Stanoveny jsou podmínky pro
ochranu jádrové ásti sídla s dochovanou severovýchodní ásti zastav ní. ešením územního
plánu nedochází k nežádoucímu stavebnímu propojení obou ástí zastav ní: jádro sídla - Vejpustek. Stávající hladina zastav ní nebude novou zástavbou p ekro ena. Zastav né území bude dopln no zelení, p emž mimo ádná pozornost bude v nována zeleni izola ní u výrobních areál .
Hodnoty civiliza ní
Rozvoj obce erpá mimo jiné i z velmi dobré vybavenosti obce technickou infrastrukturou,
kterou územní plán rozvíjí do zastavitelných ploch. Ob anská vybavenost bude vyhovovat i
edpokládanému výhledovému po tu obyvatel, pro který je vy len n dostatek ploch pro bydlení. Stávající ve ejná prostranství jsou dostate ná pro pot eby setkávání obyvatel.
9.5. Vyhodnocení p ínosu ÚP k napln ní priorit územního plánování (E)
Popis míry a zp sobu napln ní priorit územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje
území, jež byly schváleny v politice územního rozvoje/zásadách územního rozvoje.
Politika územního rozvoje R
Z politiky územního rozvoje nevyplývají pro území Lhotky žádné p ímé (konkrétní) úkoly.
Blíže viz. kapitola 2.1. od vodn ní ÚP Lhotka.
Zásady územního rozvoje kraje Vyso ina
Dokumentace ÚP je v souladu s prioritami zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina. Blíže
viz. kapitola 2.1. od vodn ní ÚP Lhotka.
9.6. Vyhodnocení vliv ÚP na udržitelný rozvoj území – shrnutí (F)
Vyhodnocení vliv ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro
hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel území, jak byla zjišt na v rozboru udržitelného rozvoje území (FI)
Obec Lhotka se nachází mimo strategické rozvojové oblasti a rozvojové osy dané PÚR R a
ZÚR Kraje Vyso ina. Územn analytické podklady ORP Ž ár nad Sázavou vyhodnotily Lhotku
jako obec s dobrým stavem životního prost edí (územním plánem nedochází ke snížení kvality
životního prost edí) a dobrým stavem v oblasti spole enství obyvatel (územní plán vytvá í
edpoklady pro dosažení optimální popula ní velikosti sídla s vytvo ením souvisejících
doprovodných funkcí – rozvoj tech. infrastruktury, ve ejných prostranství apod.). Nedobrou
situaci v oblasti hospodá ství územní plán eší modernizaci stávajícího zem lského areálu,
vymezením nové plochy výroby a sklad a nabízí možnosti podnikatelských aktivit i v jiných
k tomu p íhodných plochách rozdílného zp sobu využití.
Územní plán vytvá í p edpoklady pro udržitelný rozvoj území. Koncepce územního plánu
ispívá k rozvoji hodnot území v etn urbanistického, architektonického a archeologického
dictví. Je vyvážený k ve ejným i soukromým zájm m.
Shrnutí p ínosu ÚP k vytvá ení podmínek pro p edcházení:
zjišt ným rizik m ovliv ující pot eby života sou asné generace obyvatel ešeného území
ÚP Lhotka vytvá í podmínky pro p edcházení rizik z:
územní nep ipravenosti bytové výstavby v sídle
zhoršení kvality obytného prost edí v sídle nežádoucími innostmi ve výrobních a
skladovacích plochách
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intenzifikace zem lské výroby zvlášt na blocích orné p dy
zhoršení jakosti povrchové vody na p ítoku do vodárenské nádrže Stavišt
náhodného a nekoordinovaného rozvoje obce a využívání území
edpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích
Prioritou ÚP Lhotka je t mto ohrožením p edcházet, tzn.:
ÚP respektuje hodnoty území
základním m ítkem koncepce ÚP je plošná p im enost rozsahu zastavitelných
ploch a požadavek ú elného využití zastav ného území
ešením územního plánu nem že být zcela odstran na vyjíž ka obyvatel za prací
mimo místo trvalého bydlišt , rovn ž nedojde k výraznému snížení závislosti obyvatel obce na prost edcích individuální automobilové dopravy
esto územní plán vytvá í dostate né podmínky pro vyvážený vztah životního prost edí, soudržnost spole enství obyvatel a p im eného ekonomického rozvoje obce
10.

Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL

i zpracování této kapitoly od vodn ní územního plánu bylo využito „Spole ného
metodického doporu ení Odboru územního plánování MMR R a Odboru ochrany horninového
a p dního prost edí MŽP R“.
Pro zachování kontinuity i celistvosti vnímání ešení územního plánu je tabulková ást
požadována metodikou rozší ena o níže uvedený tabulkový p ehled, který bilancuje všechny
plochy se zm nou v území.
Celkový p ehled ploch se zm nou v území
vým ra plochy (ha)
Ozna ení
plochy

zp sob využití plochy
v ZÚ

mimo
ZÚ

celkem

z celkové vým ry plochy (ha)
ZPF

Z1

bydlení v rod. domech - venkovské

0,51

0,51

0,50

Z2

zele soukromá a vyhrazená

0,04

0,04

0,04

Z3

bydlení v rod. domech - venkovské

Z4

bydlení v rod. domech - venkovské

Z5

bydlení v rod. domech - venkovské

Z6

bydlení v rod. domech - venkovské

0,13

Z7

pl. výroby a skladování - drobná a em. výr.

0,94

Z8

bydlení v rod. domech - venkovské

Z9

pl. smíšené obytné - venkovské

zastav ná
plocha

ostatní
plocha
0,01

0,87

0,87

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,19

0,32

0,32

0,94

0,94

0,10

1,53
0,18

bydlení v rod. domech - venkovské

K1

elová komunikace

K2

elová komunikace

1,53

1,37

0,16

0,18

0,08

0,10

0

0,00*

0,01

0,01

0,01

0,00*

0,06

0,06

0,05

0,01

plocha vy azena na základ výsledku ve ejného projednání

K3
K4

vodní
plocha

plocha vy azena na základ výsledku spole ného jednání

Z10
Z11

0,87

PUPFL

elová komunikace

Celkem

1,35

0,06

0,06

0,06

3,37

4,72

3,18

0,00

0,00

0,00

1,54

*…vým ra záboru je menší 1 ha

10.1. Dot ení ZPF
Vyhodnoceny jsou plochy se zm nou v území s dopadem na zem
metodického pokynu v úvodu kapitoly uvedeného nejsou vyhodnoceny:
- plochy do vým ry 0,20 ha v zastav ném území
- plochy pro bydlení v zastav ném území
- plochy pro územní systém ekologické stability

lský p dní fond. Dle

Údaje o celkové rozsahu požadovaných ploch
viz. tabulka ve výkrese edpokládaný zábor p dního fondu a v p íloze . 1 tohoto od vodn ní.
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Údaje o uskute ných investicích do p dy za ú elem zlepšení její úrodnosti
Z investic do p dy je provedeno zcelení pozemk a odvodn ní. Rozsah odvodn ní je znázorn n
ve výkrese P edpokládaný zábor p dního fondu. Podmínkou využití ploch se zm nou v území je
zachování funk nosti ponechaného systému odvodn ní.
Údaje o areálech a objektech staveb zem lské výroby
Na jižním okraji sídla s využitím p vodních hospodá ských objekt selského stavení navazuje
zem lský areál. V územním plánu se p edpokládá modernizace areálu s jasnými provozními
vztahy a dosadbou zelen .
Údaje o uspo ádání ZPF a pozemkové úpravy
Na správním území obce nejsou ve smyslu zákona o pozemkových úpravách a pozemkových
adech vyhlášeny žádné pozemkové úpravy. Majoritním hospoda ícím subjektem na pozemcích
ZPF je Agro M ín a.s.
Opat ení k zajišt ní ekologické stability
Lhotka v etn celého správního území se nachází v CHKO Ž árské vrchy. Území obce je
z cca 59 % tvo eno zem lským p vodním fondem. Lokální ÚSES (regionální a nadregionální
ÚSES se na území nenachází) je tvo en p evážn funk ními nebo áste
funk ními systémy,
které v zem lské krajin vesm s doprovázejí vodní toky. ešení územního plánu nevyžaduje pro
pot eby zvýšení ekologické stability území vymezovat plochy se zm nou v území pro zvýšení biologické prostupnosti krajiny.
Polní cestní sít
ešením ÚP nedochází k narušení stávající sít polních cest. Rozší ení plochy smíšené obytné
ozn. Z9 (historicky dané zem lské usedlosti) si vyžádá úpravu polní cesty na okraji zastav ného
území. Novou ú elovou cestou se zp ístup uje nemovitost na jihovýchodním okraji sídla. Polní
cesty jsou vesm s polními cestami vedlejšími kategorie Pv 3/30. ÚP umož uje dopln ní cestní sít
v rámci komplexní pozemkové úpravy.
Variantní ešení
Variantní ešení nebylo v zadání územního plánu vyžadováno, nebo velká v tšina ploch se
zm nou v území je obsažena v platném územním plánu obce Lhotka a mnohé z t chto ploch byly
do nového územního plánu p evzaty. Pro lepší orientaci jsou v p íloze . 2 tohoto od vodn ní vyzna eny nové plochy se zm nou v území do platného ÚPO. Jisté nep esnosti v grafické kresb
ohrani ení ploch jsou zp sobeny r znými mapovými podklady, které byly použity pro ÚPO a pro
ÚP.
Etapizace výstavby
Po adí výstavby ÚP neur uje, protože jde v rozhodující mí e o zám ry individuální - soukromé. Zde stanovovat po adí výstavby je zavád jící. P esto je dán požadavek nenarušování organizace ZPF. Stanovení po adí výstavby m že být i jedna z podmínek využití zast. pl. Z8 v rámci vyhotovení územní studie.
Využití ploch, které pro rozvojové pot eby m sta již byly odsouhlaseny orgánem ochrany ZPF
Z p ílohy . 2 od vodn ní (též p edchozí text – variantní ešení) je z ejmé:
které rozvojové plochy platného ÚPO jsou využity novým ÚP
které rozvojové zastavitelné plochy p ibyly (Z8, Z9)
které plochy nebudou z platného ÚPO nadále využity (jihovýchodní okraj ásti sídla
zvané Vejpustek)
K posunu ve využívání ploch dochází mimo jiné u ploch bydlení, když se do urbanismu sídla
za azuje nová plocha Z8 a z ešení ÚP naopak vy azují plochy v ásti Vejpustek. Rozdíl t chto
ploch iní 0,31 ha ve prosp ch nové plochy Z8.
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Využití brownfield
Na území obce nejsou vymezovány plochy p estaveb. Zem
dernizaci se stejným zp sobem využívání.

lský areál je navržen k mo-

Plochy se zm nou v území – popis s od vodn ním
Plocha Z1 – Z5
Plochy jsou sou ástí rozestav ného obytného souboru rodinných dom Vejpustek.
Plocha Z6
Nejedná se o dot ení ZPF.
Plocha Z7
Nejedná se o dot ení ZPF.
Plocha Z8
Plocha ešící pot eby bydlení po vy erpání lokalit v ásti sídla Vejpustek. P ednosti plochy
spat uje vedení obce v získání pozemk od majitele, vazbu na dostav ný obytný soubor s dostate nou kapacitou technické infrastruktury (voda, kanalizace, elekt ina, zemní plyn). Zp sob využití
plochy bude prov en p edepsanou územní studií.
Plocha Z9
Rozší ení zem lské usedlosti jediným možným sm rem.
Plocha Z10
Plocha vy azena na základ výsledku spole ného jednání.
Plocha Z11
Nejedná se o dot ení ZPF.
Plocha K1
Úprava trasy polní cesty vyvolaná pot ebou ešení zastavitelné plochy Z9.
Plocha K2
Nová ú elová komunikace zp ístup ující parcelu se stávajícím rodinným domem, který je situován z hlediska lenitosti terénu v pon kud izolované poloze.
Plocha K3
Plocha vy azena na základ výsledku ve ejného projednání.
Plocha K4
Navrhovaná ú elová komunikace pro zlepšení prostupností krajiny, usnadní obsluhu polností
SZ ásti k.ú
Pot eba ploch pro bydlení
Pro napln ní pot eb zadání územního plánu je zapot ebí v sídle nalézt plochy pro výstavbu cca
27 byt . Vzhledem k tomu, že se jedná o vesnické sídlo, bude se jednat o byty v rodinných
domech. Podrobn ji se pot ebou ploch pro bydlení a využitím zastav ného území zabývá kapitola
8 tohoto ÚP.
Pro dochází k dot ení ZPF v I. t íd ochrany
Prudký rozmach výstavby rodinných dom byl zp soben revizí ochranných pásem vodárenské
nádrže Stavišt v roce 2002, kdy byla zrušena stavební uzáv ra v obci trvající n kolik desetiletí.
Obec pro bydlení je atraktivní p íznivým prost edím a blízkou dostupností Ž áru n./S. a Nového
sta na Morav .
Zastav né území protíná ve sm ru SV– JZ vodárenský tok Stavišt s vymezeným záplavovým
územím a lokálním funk ním koridorem ÚSES. Historickým jádrem ve sm ru SZ – JV protéká
místní vodote ústící do potoka Stavišt . Pouze u t chto ekologicky velmi hodnotných partiích
(údolí toku Stavišt ) a hodnotných partiích (p ítok Stavišt ) se nachází ZPF III. a V. t ídy ochrany.
Rozši ování zastav ného území do t chto údolních niv je z hlediska ochrany p írody,
vodohospodá ského a urbanistického nezd vodnitelné. Menší plocha ZPF III. t ídy ochrany se
nachází též JZ od zastavitelné plochy Z1. Toto území je dopravn obtížn napojitelné, p ímo
STUDIO P |

53

ÚZEMNÍ PLÁN LHOTKA

sousedí s lesem, nachází se pod úrovní OV a je nevhodného tvaru. Mimo tato fakta by docházelo
k neekonomickému prodlužování zastav ného území. Ostatní ZPF nižších t íd ochrany se nachází
mimo p ímý dosah zastav ného území.
Záv r
edkládané ešení ÚP reaguje na pot eby specifikované v zadání ÚP. ÚP eší problémy
aktuální i problémy, které je možno o ekávat. Navržené využívání i p es pom rn vysoké nároky
na pot ebu ploch pro bydlení je p im ené a nem lo by ohrožovat život sou asné ani budoucí
generace obyvatel.
10.2. Dot ení PUPFL
K záboru PUPFL dochází zastavitelnou plochou ozn. Z11. Jde o p ístavbu objektu bydlení,
která bude ešena v souladu s podmínkami vyjád ení M Ú Ž ár nad Sázavou, odboru životního
prost edí, .j. ŽP/(701)11/LM ze dne 28.07.2011. K dot ení ochranného pásma lesa dochází u
zastavitelné plochy ozn. Z1, když okraj plochy leží 30 m od hranice lesa.
Novým využitím ploch se nebrání obsluze lesa ani hospoda ení v lese. Stavby liniové –
lyža ské b žecké trasy, p ší a nau ené stezky, hipostezky apod. lze budovat za p edpokladu, že
ed realizací konkrétních staveb bude vyhotovena vyhledávací studie i bude provedeno
prov ení ešeného projektu. Tyto dokumenty i využití ochranného pásma lesa budou
odsouhlaseny dot enými orgány. Bez souhlasu SSL je nelze realizovat.
11. Seznam zkratek použitých v územním plánu
R
BP
BPEJ
OV
SPHM
EIA
CHKO
CHOPAV
KES
LBC
LBK
MO R
MMR R
MÚSES
MŽP R
NATURA 2000
NP
OP
ORP
PUPFL
PÚR
RD
SLDB
SSL
STG
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚPO

Armáda eské republiky
bezpe nostní pásmo
bonitovaná p dn ekologická jednotka
istírna odpadních vod
erpací stanice pohonných hmot
Vyhodnocení vliv na životní prost edí
(Environmental Impact Assessment)
chrán ná krajinná oblast
chrán ná oblast p irozené akumulace vod
koeficient ekologické stability
lokální biocentrum
lokální biokoridor
Ministerstvo obrany eské republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky
místní územní systém ekologické stability
Ministerstvo životního prost edí eské republiky
Soustava chrán ných území a stanoviš evropského významu
nadzemní podlaží
ochranné pásmo
obec s rozší enou p sobností
pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
politika územního rozvoje
rodinné domy
ítání lidu, dom a byt
státní správa les
skupina typ geobiocén
územn analytické podklady
územní plán
územn plánovací dokumentace
územní plán obce
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ÚS
ÚSES
ÚSKP R
VPO
VPS
VUSS
ZPF
ZÚ
ZÚR
ŽP

územní studie
územní systém ekologické stability
Úst ední seznam kulturních památek eské republiky
ve ejn prosp šné opat ení
ve ejn prosp šná stavba
vojenská ubytovací a stavební správa
zem lský p dní fond
zastav né území
zásady územního rozvoje
životní prost edí

12. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
Nejpozd ji p i ve ejném projednání, tj. 13.09.2012 mohli vlastníci pozemk a staveb
dot ených návrhem ve ejn
prosp šných staveb, ve ejn
prosp šných opat ení
a zastavitelných ploch a zástupce ve ejnosti uplatnit námitky. P i ve ejném projednání návrhu
územního plánu Lhotka byly podány tyto námitky:
- námitka .1: Ob ané obce Lhotka - Petr a Ivana Brožovi, Lhotka 67, Miroslav Hladký a
Veronika Hladká, Lhotka 77, Lubomír Veselý a Alena Veselá, Lhotka 80, Miloslav Pokorný a
Renata Pokorná, Lhotka 78, Dagmar a Old ich Chvátalovi, Lhotka 71, Tomáš a Lucie Sedlákovi,
Lhotka 79, Rudolf Rodywirja a Pavlína Rodywirjová, Lhotka 83, Lucie Mrkosová, Lhotka 9,
David Chvátal, Lhotka 71 a Rostislav Sklená , Lhotka 32, 591 01 Ž ár nad Sázavou podali
cn shodnou námitku, ve které nesouhlasí se vznikem a výstavbou vodní plochy ozna ené K3
z d vodu rizika vzniku škod zaplavením rodinných dom a území „Na zahrádkách“ a s tím
zvýšení pojistného na stavby a domácnosti a dále snížení tržních cen nemovitostí. Dalším
vodem je zvýšení hladiny spodních vod a výskyt škodlivého hmyzu. Nekoncep nost umíst ní
je dána neexistujícím odvodn ním, který je pro biologický vývoj vodní plochy nezbytný. Ob ané
obce Lhotka požadují vypustit zastavitelnou plochu K3 vodní a vodohospodá skou z návrhu
územního plánu Lhotka.
Návrh rozhodnutí: Na základ ustanovení § 68 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd jších p edpis , se námitce vyhovuje.
Od vodn ní:
Vzhledem k tomu, že obecn jsou vodní plochy v krajin považovány za
významné prvky pro zlepšení vodohospodá ské bilance povrchových a podzemních vod,
vodoprávní ú ad jejich za azení do územního plánu podporuje. Výstavba konkrétní vodní nádrže,
která je vodním dílem, následn podléhá povolení vodoprávním ú adem – odborem životního
prost edí M stského ú adu Ž ár nad Sázavou. Na základ technického ešení vodního díla dle
jeho umíst ní s ohledem na rozsah rizika v p ípad porušení jeho bezpe nosti a stability je jako
jeden z podklad pro povolení vyžadováno posouzení t chto kritérií u navrhovaného vodního
díla odborn zp sobilou osobou, na základ kterého je potom vodní dílo podle rizika ohrožení
lidských život a možných škod na majetku v p ilehlém území za azeno do kategorie.
Zastavitelná plocha ozna ená v návrhu územního plánu Lhotka jako plocha K3 - vodní a
vodohospodá ská bude z návrhu vypušt na a v územním plánu Lhotka bude ponecháno stávající
využití tj. plocha zem lská. V plochách zem lských je v souladu s územním plánem Lhotka
ípustné z izování protipovod ových a protierozních opat ení, opat ení zvyšujících ekologickou
a estetickou hodnotu území a opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí.
- námitka .2: Ob ané obce Lhotka - Petr a Ivana Brožovi, Lhotka 67, Miroslav Hladký a
Veronika Hladká, Lhotka 77, Lubomír Veselý a Alena Veselá, Lhotka 80, Miloslav Pokorný a
Renata Pokorná, Lhotka 78, Dagmar a Old ich Chvátalovi, Lhotka 71, Tomáš a Lucie Sedlákovi,
Lhotka 79, Rudolf Rodywirja a Pavlína Rodywirjová, Lhotka 83, Lucie Mrkosová, Lhotka 9,
David Chvátal, Lhotka 71 a Rostislav Sklená , Lhotka 32, 591 01 Ž ár nad Sázavou podali
cn shodnou námitku, ve které nesouhlasí s rozší ením zastavitelné plochy Z8, která je
v rozporu s urbanistickou studií Ing. Jana Vábka z roku 2001, z d vodu, že toto ešení není
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etické, je nepraktické a pro finan ní náro nost inženýrských sítí a p íjezdových cest zcela
nevhodné. Nové ešení “zahrádek“ ruší n které schválené ásti p edchozí urbanistické studie,
zejména stavební plochy podél p íjezdové komunikace. Ob ané obce Lhotka požadují vypustit
z návrhu územního plánu Lhotka zastavitelnou plochu Z8 s využitím pro bydlení v rodinných
domech venkovské.
Návrh rozhodnutí: Na základ ustanovení § 68 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd jších p edpis , se námitka zamítá.
Od vodn ní:
ešením územního plánu Lhotka je navrhováno rozší ení nového obytného
souboru rodinných dom na severozápadním okraji sídla. Územní plán Lhotka je koncipován
v souladu s principy udržitelného rozvoje území. Vymezením optimálního množství
zastavitelných ploch jsou vytvo eny podmínky pro p im ený rozvoj zástavby, která svým
rozsahem nebude zásadn narušovat stávající hodnoty území, zejména p írodní. Územní plán
Lhotka ukládá prov it vhodné využití plochy vypracováním územní studie, která by se m la
edevším zam it na prostorové vazby na stávající obytný soubor. Územní studie bude ešit
vhodné dopravní napojení, vlastní kompozici plochy a urbanistické ešení, problematiku
extravilánových vod. V zadání územní studie pro zastavitelnou plochu Z8 budou dopln ny
ípadn další požadavky na zpracování této územní studie. Dle územního plánu Lhotka bude
územní studie vyhotovena do 5 let od vydání územního plánu Lhotka. Upozor ujeme, že platnost
urbanistické studie z roku 2001 skon ila nástupem stavebního zákona . 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu.
- námitka .3:
Vladislav Kunc, Lhotka 25, datum narození 4.04.1975, jako vlastník
pozemk p. . 299/2 a p. . 294 v k.ú. Lhotka u Ž áru nad Sázavou nesouhlasí s vymezením
pozemku jako zem lská plocha a požaduje za azení ásti pozemku p. . 299/2 a celého
pozemku p. . 294 v k.ú. Lhotka u Ž áru nad Sázavou do zastavitelné plochy ozna ené kódem
plochy SV – smíšené obytné venkovské z d vodu zem lské innosti.
Návrh rozhodnutí: Na základ ustanovení § 68 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd jších p edpis , se námitka zamítá.
Od vodn ní:
Územní plán Lhotka je koncipován v souladu s principy udržitelného
rozvoje území. Vymezením optimálního množství zastavitelných ploch jsou vytvo eny
podmínky pro p im ený rozvoj zástavby, která svým rozsahem nebude zásadn narušovat
stávající hodnoty území, zejména p írodní. Ochrana nezastav ného území je jednou z priorit
ešení území územního plánu Lhotka. Správa CHKO Ž árské vrchy doporu uje zmenšení
pop ípad vypušt ní plochy z d vodu za len ní do urbanistické struktury sídla a jeho okraje do
krajinného rámce. Pozemky p. . 299/2 a 294 v k.ú. Lhotka u Ž áru nad Sázavou se nacházejí na
dách v I. t íd ochrany zem lské p dy, které lze odejmout pouze výjime . Pozemky lze
obtížn napojit na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Návrh nové zastavitelné plochy
by narušil urbanistickou koncepci územního plánu Lhotka.
- námitka .4: Rostislav Sklená , Lhotka 32, datum narození 10.01.1962, jako vlastník
pozemku p. . 123/4 v k.ú. Lhotka u Ž áru nad Sázavou nesouhlasí s vymezením pozemku jako
zem lská plocha a požaduje za azení pozemku do zastavitelné plochy pro bydlení.
Návrh rozhodnutí: Na základ ustanovení § 68 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd jších p edpis , se námitka zamítá.
Od vodn ní:
Územní plán Lhotka je koncipován v souladu s principy udržitelného
rozvoje území. Vymezením optimálního množství zastavitelných ploch jsou vytvo eny
podmínky pro p im ený rozvoj zástavby, která svým rozsahem nebude zásadn narušovat
stávající hodnoty území, zejména p írodní. Pozemek p. . 123/4 v k.ú. Lhotka u Ž áru nad
Sázavou se nachází v nezastav ném území, na podmá ených p dách, v bezprost ední blízkosti
vodního toku. Tento pozemek navrhuje územní plán Lhotka zatravnit z d vodu vodní eroze,
nebo je zde potenciální ohrožení p i p ívalových deštích a tání sn hu. Správa CHKO Ž árské
vrchy nedoporu uje za adit pozemek do zastavitelné plochy pro bydlení z d vodu malé vým ry
pozemku a nevhodného za len ní do urbanistické struktury sídla.
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13. Vyhodnocení p ipomínek
Nejpozd ji p i ve ejném projednání, tj. 13.09.2012 mohl každý uplatnit své p ipomínky. P i
ve ejném projednání návrhu územního plánu Lhotka byly uplatn ny tyto p ipomínky:
- p ipomínka .1: Old ich Chvátal, Lhotka 71, podal p ipomínku, ve které požaduje vypustit
plochu vodní a vodohospodá skou K3 nad obydlenou ástí obce z návrhu územního plánu
Lhotka z d vodu nebezpe í záplavy v p ípad protržení hráze.
Vyhodnocení:
Na základ ustanovení § 68 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd jších p edpis , se p ipomínce vyhovuje.
Od vodn ní:
Plocha vodní a vodohospodá ská ozn. K3 bude z návrhu územního plánu
Lhotka vypušt na.
- p ipomínka .2 : Old ich Chvátal, Lhotka 71, podal p ipomínku, ve které požaduje znovu
posoudit a dopracovat problematiku zplavování zem lské p dy do obce zm nou zp sobu
využití pozemk .
Vyhodnocení: Na základ ustanovení § 68 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní
pozd jších p edpis , se p ipomínce se nevyhovuje.
Od vodn ní: P ipomínku nelze ešit nástroji územního plánování. Na místech potenciálního
erozního ohrožení p dního fondu lze ú inn uplatnit organiza ní a agrotechnická opat ení.
Územní plán Lhotka stanovuje v textové ásti nep ipustit úpravy pozemk zem lské p dy
zp sobující rychlejší odtok vody a snižující schopnost vsaku vody. Povodí Vltavy, státní podnik,
jako p íslušný správce povodí v oblasti povodí Dolní Vltava a správce významného vodního
toku Stavišt a vodárenské nádrže Stavišt doporu uje obci Lhotka navrhnout v rámci
komplexních pozemkových úprav a též dle pot eby protierozní a povod ová opat ení snižující
vliv extravilánových vod a riziko pr chodu velkých vod p i p ívalových deštích.

Pou ení
Územní plán Lhotka dle § 173 odst. 1 nabývá ú innosti patnáctým dnem po dni vyv šení
ve ejné vyhlášky na ú ední desce.
Do územního plánu Lhotka a jeho od vodn ní m že dle ustanovení § 173 odst. 1 správního
ádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opat ení obecné povahy vydal.
Proti územnímu plánu Lhotka nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního ádu podat
opravný prost edek.

………………………
PhDr. Hana Hronová
místostarostka obce

…………………………
Jaroslava Kabelková
starostka obce Lhotka
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ÍLOHY

1. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF

íloha 1
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF
název obce: Lhotka

íslo lokality

zp sob využití plochy

celkový zábor
ZPF (ha)

zábor ZPF podle
jednotlivých kultur (ha)
orná p da

trvalé
travní
porosty

zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)
investice do
dy (ha)
I.

Z1
Z3

pl. bydlení v rod. domech - venkovské
pl. bydlení v rod. domech - venkovské

0,50
0,75

0,50
0,75

0,75

Z4
Z5

pl. bydlení v rod. domech - venkovské
pl. bydlení v rod. domech - venkovské

*
0,10

0,10

0,10

Z6
Z8
Z11

pl. bydlení v rod. domech - venkovské
pl. bydlení v rod. domech - venkovské
pl. bydlení v rod. domech - venkovské

0,00
1,37
0,00

1,11

0,26

1,37

Plochy bydlení celkem

2,72

2,46

0,26

2,22

Z9

*

pl. smíšené obytné - venkovské

Plochy smíšené obytné celkem
Z7

pl. výroby a skladování - drobná a emeslná výroba

Plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba celkem
Z2

zele soukromá a vyhrazená

Plochy zelen sídelní vyhrazené celkem

III.

IV.

V.

0,50

0,50

0,00
0,00
0,00
0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04
0,01

K1

pl. ú elové komunikace

0,01

0,01

K2

pl. ú elové komunikace

0,05

0,05

K4

pl. ú elové komunikace

0,06

0,06

Plochy ú elových komunikací celkem

0,06

0,06

Zábor ZPF celkem

2,88

2,62

*…není vyhodnocováno
poznámka :
- plocha . Z10 byla vy azena na základ výsledk spole ného jednání
- plocha . K3 byla vy azena na základ výsledk ve ejného projednání

II.

0,03
0,00

0,26

0,02

0,00

0,06

0,04

0,06

2,30

0,00

0,56

0,04

0,00

0,02

0,04

0,02

0,04

