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1. Vymezení zastav ného území
Územní plán obce (ÚPNO) K ižánky má vymezenou hranice zastav ného území obce.
Na území, které je ešeno (zobrazeno) v grafické ásti zm ny . II ÚPNO K ižánky (dále
jen zm na ÚPNO), bylo zastav né území aktualizováno k 16. 4. 2010.
2. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území
Vytvá et územn technické podmínky pro zachování a kultivaci specifických
a neopakovatelných hodnot osídlení a krajiny.
Zajiš ovat územn technické podmínky pro rozvoj bydlení a výstavbu za ízení sociální
pé e pro seniory p i objektu školy.
Zastavitelné plochy vymezovat v souvislostech p írodních a kulturních charakteristik
místa.
Na p íhodných a dnes nevhodn a neú eln využívaných plochách vymezovat plochy
zelen sloužící zejména ve ejnému využívání.
ešit nové umíst ní obecní OV s pot ebou napojení maximálního po tu budov, ochrany
lokálního systému ÚSES a ochrany OV p ed velkou vodou.
i veškerých stavebních a zemních pracích je nutno respektovat platná zákonná opat ení
týkající se archeologických nález .
Využití ploch, kde nejsou zm nou .II ÚPNO navrhovány zm ny ve využití území nebo
prostorovém uspo ádání, se ídit platným územním plánem obce K ižánky upraveného
zm nou . I ÚPNO.
3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb a systému
sídelní zelen
3.1. Urbanistická koncepce
Respektovat zm ny ve zp sobu využívání t chto ploch:
Ozna ení
plochy
zm ny .II
ÚPNO
1

Platný ÚPNO

Zm na .II ÚPNO

evažující ú el plochy a kód plochy

evažující ú el plochy a kód plochy

charakteristika

kód

pl. orné p dy

po

3
4

pl. bydlení -obytné území venkovského
typu
ZPF – trvalý travní porost
pl. luk a pastvin
pl. zahrad a sad

5

pl. orné p dy

po

6

pl. luk a pastvin
pl. zelen park
pl. bydlení-obytné území venkovského
typu
pl. ttp (dle údaj KN)
ostatní plocha (dle údaj KN)
pl. ttp (dle údaj KN)
ostatní plocha (dle údaj KN)

pl

2

7
8
9

Bv
pl
pl
pz

Zp
Bv
-

10

pl. zahrad a sad

pz

11

pl. luk a pastvin

pl

12

pl. orné p dy

po

13
14

pl. rekreace a sportu
pl. ve ejné zelen

Rs
3

charakteristika
pl. bydlení -obytné území venkovského
typu
pl. zelen na ve ejných prostranstvích

kód

pl. zelen na ve ejných prostranstvích

ZV

pl. ve ejných prostranství
stává beze zm ny
pl. bydlení-obytné území venkovského
typu
pl. ob anského vybavení – ve ejná infr.

PV
pz

OV

pl. ob anského vybavení – ve ejná infr.

OV

pl. smíšené nezastav ného území
írodní
pl. technické infrastruktury
– išt ní odpadních vod
pl. bydlení-obytné území venkovského
typu
stává beze zm ny
pl. bydlení-obytné území venkovského
typu
pl. zelen na ve ejných prostranstvích
pl. zelen na ve ejných prostranstvích

Bv
ZV

Bv

NSp
TI
Bv
pl
Bv
ZV
ZV
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17
18
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pl. orné p dy
pl. rekreace a sportu
pl. zahrad a sad
pl. ttp (dle údaj KN)
pl. obytné venkovského typu
pl. zelen krajinné

po
Rs
pz
Bv
zk

pl. zelen
pl. zelen
pl. zelen
pl. zelen

na ve
na ve
na ve
na ve

ejných prostranstvích
ejných prostranstvích
ejných prostranstvích
ejných prostranstvích

ZV
ZV
ZV
ZV

Podmínky využití ploch
Plocha . 1
Zadáním zm ny ÚPNO je pro plochu p edepsáno vyhotovení regula ního plánu. Blíže viz.
kap. 11 této textové ásti.
Plocha . 2
sadové úpravy ve ejného prostranství ešit s ohledem na pohledovou exponovanost
svahu sklán jícího se k východu
Plocha . 3
ve ejné prostranství komponovat s p ípustným využitím pro dopravu v klidu
neuvažovat s parkováním vozidel o vyšší hmotnosti než 3,5 t
novým využitím nesmí dojít k omezení funk nosti lokálních prvk ÚSES a nesmí být
negativn ovlivn n pr chod velkých vod
Plocha . 4
plocha byla vypušt na na základ nesouhlasných stanovisek ze spole ného jednání
Plocha . 5
dopravní p ístup zastavitelné plochy bude ze stávající p ilehlé komunikace
stavba rodinného domu nesmí svými proporcemi, m ítkem narušovat domy blízkého
okolí, tzn. rodinný d m bude tradi ních forem
Plocha . 6
dopravní zp ístupn ní plochy ešit ze stávajícího sjezdu ze silnice II/354 podél
jihovýchodní strany školy
využití plochy musí znamenat ohleduplný p ístup k místní stavební tradici a
skute nosti, že se zastavitelná plocha nachází uvnit hranice památkové rezervace
zjistit zdravotní stav vzrostlých strom na okraji plochy a p ijmout p íslušná opat ení
na jejich setrvání
Plocha . 7
Využití plochy prov it územní studií.
akceptovat, že jde o jádrovou ást sídla – jeho úst ední prostor s historickou zástavbou
(škola, kaple, d m .p. 45). Stabilizovat toto místo jako místo spole enských kontakt
obyvatel
ípadné stavební aktivity na ploše nesmí mít negativní dopad na kulturní hodnoty této
ásti obce
sou ástí plochy budou pozemky ve ejných prostranství se vzr stnou zelení
nezvyšovat po et sjezd ze silnice II/354, preferovat p ší dopravu v ploše
Plocha . 8
ur ena pro zajišt ní pot eby rozší ení prvku ÚSES - LBC Na Dolin
ešit v souladu s pot ebami ochrany p írody a krajiny
Plocha . 9
dopravní obsluhu plochy ešit cestou navazující na stávající místní komunikaci
vlastní OV resp. technologie išt ní odpadních vod bude situována mimo záplavové
území eky Svratky tj. nad úrove Q100 + 0,5 m, p ípadn ešit jiný zp sob ochrany
ed pr chodem velkých vod
4
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umíst ní OV bude maximáln chránit prvky lokálního ÚSES, konkrétn LBC
Na Dolin
Plocha . 10
i využití plochy p ihlédnout k místním prostorovým a architektonickým podmínkám
zástavby, ešit výstavbu rodinného domu tradi ních forem
dopravní obsluhu možno ešit sjezdem ze silnice II/354
Plocha . 11
plocha byla vypušt na na základ nesouhlasných stanovisek ze spole ného jednání
Plocha . 12
drobná úprava zastavitelné ploch, pro zele zahrady náležející ke stávajícímu
rodinnému domu bez nutnosti stanovení bližších podmínek využití
Plocha . 13 a 14
u stávajících sportovních ploch ešit plochy zelen na ve ejných prostranstvích
mimo ochrannou funkci (hluk, úlety mí ) bude tato zele d ležitým místem setkávání
obyvatel podporující sociální soudržnost
zele u plochy . 14 vyžaduje postupnou probírku stávajících výsadeb a rekonstrukcí a
dosadbu vhodn jších druh na nových plochách
Plocha . 15
využití plochy zelen se doporu uje ešit s využitím p ilehlé plochy pro bydlení a ešit
zde zázemí pro odpo inek a hry malých d tí
Plocha . 16
sadovnickým zám rem ešit využití p íhodného území pod hrází Kyšperského rybníka
diferencovat využití plochy pro pot eby ochrany p írodního prost edí kolem vodního
toku (lokální biokoridor ÚSES) a požadavku na vytvo ení plochy pro provozování
aktivních forem odpo inku místních obyvatel, ale zejména turist podporujících
cestovní ruch v obci
Plocha . 17
drobná plocha uvnit zastav ného území bez nutnosti stanovení bližšího využití
Plocha . 18
kultivovat prost edí za ú elem zvýšení ekologické hodnoty území a zlepšující vzhled
této ásti obce
preferovat p írodní funkci plochy, preferovat jednoduchost údržby
plochu vzhledem k p írodnímu charakteru využívání považovat za omezen
ístupnou bez možnosti umis ování hracích prvk , bez možnosti provozování
sportovních aktivit apod.
U zastavitelných ploch, které vyžadují obsluhu inženýrskými sít mi, se p edpokládá
napojení t chto ploch na technickou infrastrukturu jejich prodloužením. Vodovod
a splašková kanalizace bude budována nová.
Povinností investora stavby je v rámci podrobn jší dokumentace stavby prokázat
na základ hlukového posouzení zám
staveb dodržení limitních hladin hluku, což musí
být doloženo v navazujících ešeních.
3.2. Systém sídelní zelen
Zásady koncepce ploch sídelní zelen ešené ve schváleném ÚPNO z stávají v platnosti.
Dopl uje se obecný požadavek na preferování autochtonních druh d evin.
V zahradách užitkových – up ednost ovat výsadbu vysokokmenných ovocných strom ,
v p edzahrádkách zejména sm ujících do ve ejného prostoru využívat úpravy vesnici
blízké.
Posilovat pronikání krajinné zelen do urbanizovaného území.
5
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4. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . podmínek
pro její umis ování, nakládání s odpady
4.1. Dopravní infrastruktura
Zm nou . II nedochází k zásahu do koncepce dopravního ešení platného ÚPNO.
Otev ení nové lokality pro výstavbu RD v izolované poloze U hájenek si vyžádá úpravu
polní cesty na parametry místní komunikace v délce cca 600 m.
4.2. Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou – respektovat zám ry Plánu rozvoje vodovod a kanalizací kraje
Vyso ina, kdy je výhledov v eských a Moravských K ižánkách plánovaná výstavba
vodovodu. V místní ásti eské Milovy ponechat individuální zp sob zásobování pitnou
vodou.
Kanalizace a OV – uvažovat s výstavbou nové kanalizace odvád jící pouze splaškové
vody. Stávající stoky budou plnit funkci kanalizace deš ové. Splašková kanalizace bude
ukon ena OV na nové lokalit . V platném ÚPNO vymezené plochy pro OV budou
zrušeny. V místní ásti eské Milovy a roztroušené zástavb mimo soust ed né zastav ní
ešit výstavbu jímek na vyvážení.
Zásobování el. energií – nep edpokládají se zásahy do koncepce ÚPNO. O ekávat je
možno p ezbrojení TS na vyšší výkon v lokalit nových rodinných dom – U hájenek.
Zásobování plynem – respektovat STL plynové rozvody po obci.
Zásobování teplem – koncepce navržená v platném ÚPNO z stává v zásad v platnosti
s tím, že provedenou plynofikací se snížil po et domácností používajících k vytáp ní
tuhých paliv.
Spoje a telekomunika ní za ízení – ponechat koncepci platného ÚPNO.
Akceptovat ochranné pásmo letištních radioloka ního prost edku a ochranné pásmo
elektrického komunika ního za ízení stanice Svratouch dle požadavk Ministerstva obrany
R.
4.3. Plochy ob anského vybavení
Nadále z stávají v platnosti požadavky schváleného ÚPNO.
Zm nou . II ÚPNO jsou vytvo eny p edpoklady pro rehabilitaci a dostavbu zóny
ob anského vybavení v jádrové ásti sídla.
Zm na . II vymezuje novou zastavitelnou plochu v návaznosti na jádro sídla pro za ízení
sociální pé e pro seniory.
4.4. Ve ejná prostranství
Tento druh plochy s rozdílným zp sobem využívání platný ÚPNO nezná.
Zm na . II ÚPNO vyžaduje tento druh plochy vymezit na ploše . 3 jako plochu ve ejného
prostranství umož ující i využití pro dopravu v klidu. Kompozi ní úprava plochy musí
podtrhovat její význam v organismu sídla (obce).
Samostatná plocha ve ejného prostranství musí být sou ástí zastavitelné plochy . 1 – viz.
kap. 11.
Zm nou . II ÚPNO dále stanovuje, že ve ejná prostranství mohou být i sou ástí
zastavitelných ploch, kde je s charakteristikou hlavní plochy slu itelné a žádoucí.
4.5. Nakládání s odpady
Provozovaný systém nakládání s odpady považovat za vyhovující i pro výhled.
Na území obce není evidována žádná skládka v aktivním stavu. Tato i obdobná za ízení
nebudou na území obce umis ována.
5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny
v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochranu
ed povodn mi, rekreace, dobývání nerost
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5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
Zásady koncepce uspo ádání krajiny se zm nou . II ÚPNO K ižánky nem ní.
Uspo ádání nového obytného souboru rodinných dom v izolované lokalit U hájenek ešit
regula ním plánem tak, aby zásah do znak krajinného rázu nebyl násilný ani významný,
ale slabý.
Koncepci ploch zelen na ve ejných prostranstvích ešit s ohledem na specifické hodnoty
a charakteristiky daného místa, které je vlastní zp sob m udržitelného využívání krajiny
ižánek.
Prostupnost ani obytnost krajiny není zm nou . II ÚPNO narušena.
5.2. Územní systém ekologické stability
ešení zm ny . II ÚPNO nem ní koncepci návrhu územního systému ekologické stability
v platném územním plánu.
Respektovat podmínky využití plochy .3, 9, 16 a . 18 ve zm
. II ÚPNO se zajišt ním
funk nosti lokálního systému ÚSES.
Úpravu si vyžádá lokální biocentrum „ Na Dolin “ (plošné rozší ení) z d vodu zlepšení
funk nosti lokálního ÚSES. Upravené biocentrum bude za azeno do ve ejn prosp šných
opat ení.
5.3. Koncepce rekrea ního využití území
Zm nou . II ÚPNO nedochází ke zm nám v koncepci rekreace a rekrea ního využívání
území obce.
íznivý dopad p edevším na krátkodobou rekreaci obyvatel obce bude mít nov navržená
zele na ve ejných prostranstvích.
5.4. Ochrana p ed povodn mi, protierozní opat ení
Problematika odtokových pom , vodních ploch a meliorací ešená v platném ÚPNO
stává v platnosti.
Využití nov vymezených zastavitelných ploch v dosahu vyhlášeného záplavového území
významného vodního toku Svratka (OkÚ RŽP Ž ár nad Sázavou ze dne 21. 5. 2001 .j. ŽP
Vod. 1765/01/Kl) se bude ídit podmínkami využití ploch . 3 a 9,které jsou uvedeny v
kap. 3.1. této textové ásti.
Zm ny ve využití území ešit s pot ebou uvád ní maximální možné míry vsaku deš ových
vod i jejich zdržení.
5.5. Dobývání nerost
Na území obce se nenacházejí žádné ložiskové objekty se zákonnou ochranou s možným
vlivem na rozvojové plochy.
Respektovat existenci evidované plochy poddolování v blízkosti zastavitelné plochy . 1.
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení
podmínek prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu
6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Funk ní regulace zón urbanizovaných (až na v této kapitole uvedené výjimky) a zón
neurbanizovaných z stává nadále v platnosti.
Zm ny v území ešenou zm nou . II ÚPNO se týkají t chto druh ploch:
a) plochy bydlení-obytné území venkovského typu (kód Bv)
b) plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura (kód OV)
c) plochy ve ejných prostranství (kód PV)
d) plochy technické infrastruktury – išt ní odpadních vod (kód TI)
e) plochy zelen na ve ejných prostranství (kód ZV)
f) plochy smíšené nezastav ného území p írodní (kód NSp)
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Pro tyto plochy se ur ují tyto zp soby využití:
a) Pro plochy nesoucí kód Bv – nadále uplat ovat regulativy funk ního uspo ádání dané
platným ÚPNO. Pro ostatní nov vymezené plochy s rozdílným zp sobem využívání se
ídit podmínkami využití dle vyhl. . 501/2006 Sb. v platném zn ní formulovaných dle
pravidel metodiky MINIS pro kraj Vyso ina.
b) Plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura (OV) - Hlavní využití: pozemky
staveb a za ízení ob anského vybavení, pozemky související dopravní a technické
infrastruktury, pozemky ve ejných prostranství. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb pro ve ejnou správu, pozemky pro vzd lávání,
výchovu a kulturu, pozemky zdravotnických a sociálních služeb
podm. p ípustné: malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací za ízení,
bydlení (pokud je to k charakteru hlavního využití plochy vhodné), pozemky zelen
nep ípustné:
aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již
ímo nebo druhotn , a které narušují estetickou a kulturní hodnoty
místa
c) Plochy ve ejných prostranství (PV) – Hlavní využití: plochy k obecnímu užívání
bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru. Zahrnují pozemky jednotlivých druh ve .
prostranství a pozemky dopravní a tech. infrastruktury. Významn spoluvytvá í obraz
sídla. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky pro ve ejnou zele , pozemky návesních prostor , uli ních
prostor , p ší stezky, cyklostezky a chodníky, zpevn né plochy pro
kulturní i shromaž ovací ú ely
podm. p ípustné: umis ování mobiliá e obce, drobné architektury, d tských h iš ,
parkovací stání
nep ípustné:
umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru,
izování parkoviš pro vozidla o vyšší hmotnosti 3,5 t, garáží a jiných
staveb
a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto
prostor
d) Plochy technické infrastruktury – išt ní odpadních vod (TI) – Hlavní využití: zajišt ní
hygieny sídla, zneškod ování splaškových vod. Zp soby využití:
ípustné:
výstavba technologických objekt
istírny odpadních vod, pozemky
související dopravní a technické infrastruktury, oplocení, pozemky
zelen
nep ípustné:
ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
e) Plochy zelen na ve ejných prostranství (ZV) – Hlavní využití: významné plochy ve ejn
ístupné zelen . Zp soby využití:
ípustné:
výsadba komponované zelen
nep ípustné:
ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy i
které p sobí na primární využití ploch rušiv
f) Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (NSp) – Hlavní využití: zajišt ní
ekologických a estetických hodnot dotvá ející ráz území obce. Zp soby využití:
ípustné:
innosti nenarušující estetickou a p írodní hodnotu místa a zásahy
mající pozitivní vliv na krajinný ráz
nep ípustné:
innosti snižující estetickou a p írodní hodnotu, zásahy mající negativní
dopad na krajinný ráz a stírající p ítomné znaky krajinného rázu
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6.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
Ohleduplnost k p vodním formám zástavby je nadále podmínkou využití jednotlivých
ploch s rozdílným zp sobem využití.
Zásady pé e o p írodní prost edí a požadavky týkající se ochrany krajinného rázu z stávají
v platnosti dle ÚPNO.
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
Zm na . II ÚPNO K ížánky vymezuje jednu ve ejn prosp šnou stavbu (VPS) technické
infrastruktury a to :
V-T1 - Plocha pro výstavbu istírny odpadních vod v etn p ístupové komunikace
Zm na . II ÚPNO K ížánky vymezuje jedno ve ejn prosp šné opat ení (VPO) a to :
U-1
- Plocha rozší ení prvku ÚSES (LBC Na Dolin )
Zm na . II ÚPNO K ižánky si nevynutila vymezovat plochy pro asanace. Ve ejn
prosp šná opat ení ur ená v ZÚR kraje Vyso ina – prvky nadregionálního
a regionálního ÚSES se nacházejí mimo území ešená zm nou . II ÚPNO.
Na výše uvedené VPS a VPO se vztahuje i p edkupní právo dl § 101 stavebního zákona.
8. Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn
pro které lze uplatnit p edkupní právo
Nejsou zm nou . II ÚPNO K ižánky vymezeny.

prosp šných opat ení,

9. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
Nejsou zm nou . II ÚPNO K ižánky 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 studie jako podmínka pro územní rozhodování bude vyhotovena pro zastavitelnou
plochu 7.
Podmínky využití budou up esn ny v zadání studie (§ 30 odst. 2 zák. . 183/2006 Sb.).
10.2. Stanovení lh t
Územní studie bude vyhotovena p ed vstupem konkrétního zám ru do dané plochy.
Vložení dat do evidence územn plánovací innosti bude do šesti m síc po schválení ÚS
po izovatelem.
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
11.1. Regula ní plán
Zp sob využití zastavitelné plochy . 1 bude prov en regula ním plánem.
11.2. Zadání regula ního plánu
a) Vymezení ešeného území
Zastavitelná plocha . 1 se nachází cca 650 m severozápadn od jádra sídla K ižánky
v izolované poloze na místní trati zvané U hájenek. Vlastní ešené území má plošnou rozlohu
cca 5,24 ha. Ve zm
. II ÚPO plochu .1 tvo í pozemky bydlení v rodinných domech a
plochy zelen na ve ejných prostranstvích. Hranice mezi t mito plochami není ostrá, lze ji
im en upravovat v rámci regula ního plánu.
9
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b) Požadavky na vymezení pozemk a jejich využití
návrh na využití zastavitelné plochy musí akceptovat pozoruhodné až jedine né
zastav ní K ižánek s osobitou zástavbou ve vyšších polohách obce. Pokra ovat
v tomto systému osídlení, který je K ižánkám vlastní
zp sob parcelace se blíže neur uje, bude však volný s nezbytným pronikáním
írodního prost edí do zastav ní nejen stromovím, ale i dalšími prvky p írodního
prost edí
nelze p ipustit šablonovitý zp sob zastav ní za ú elem maximálního po tu rodinných
dom
odnímání p dy na pozemcích, náležejících do zem lského p dního fondu bude
provád no v nezbytn nutném rozsahu dle § 4 písmene b) zákona 334/1992 Sb., o
ochran zem lského p dního fondu ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen
„zákona“) - dle up esn ní v metodice lze za takový rozsah považovat plochu do 1200
m2 na jeden rodinný d m, zárove nesmí dojít ke zhoršení obhospoda ovatelnosti
neodejmutých pozemk (narušení organizace p dního fondu dle § 4 písmene a) zákona
plochy zelen na ve ejných prostranstvích budou integrální sou ástí kompozice
zastav ní a prvk p írodního prost edí v lokalit
urbanistickým ešením zachovat prostupnost krajiny
sou ástí obytného souboru rodinných dom bude ve ejné prostranství. Situování
ve ejného prostranství bude dáno koncep ním ešením plochy p i respektování
optimálních docházkových vzdáleností. Minimální rozloha ve . prostranství bude 0,1
ha (mimo dopravní prostor místní komunikace). Možno využít i pozemk zelen na
ve ejných prostranstvích
krom oplocení nenavrhovat nadzemní stavby blíže než 25 m od hranice pozemku
ur ených pro funkci lesa
organizace stavebních pozemk musí umožnit ke každému rodinnému domu p íjezd
osobním vozem, do vzdálenosti 20 m musí být zajišt n p íjezd hasící technikou a vozy
zajiš ující obsluhu území (st hování, odvoz odpad )
na pozemku rodinných dom musí být zajišt no min. 1 odstavné stání pro jeden byt
c) Požadavky na umíst ní a prostorové uspo ádání staveb
za len ní jednotlivých objekt do p írodního prost edí p inese v tší izolovanost staveb
i shluk staveb než je b žné u návrhu obytných soubor ve standardním prost edí
vn jší výraz objekt se bude vyzna ovat individuálností hmot, který bude dán
edevším:
výrazným obdélníkovým p dorysem p ízemního objektu
sedlovou st echou s h ebenem soub žným s delší stranou p dorysu
sklonem st echy v rozmezí 40°- 45°
maximálním akceptováním p irozeného terénu
ítko staveb, jejich proporce, prostorové uspo ádání, bude vycházet z tradice
horáckého domu, i voln stojící horské chalupy, které jsou typické pro tuto
vrcholovou ást krajiny K ižánek
i požadovaném v tším objemu hmot je možno použít i lenit jší p dorysy ve tvaru
písmene L, T i U
využití podkroví pro bydlení je p ípustné
vzájemné odstupy staveb se budou ídit § 25 vyhl. . 501/2006 Sb. ve zn ní pozd jších
edpis
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d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
celkové uspo ádání obytného souboru RD v etn podmínek pro výstavbu objekt bude
v souladu s ochrannými požadavky správy CHKO pro výstavbu v CHKO Ž árské
vrchy
respektovat p irozenou sklonitost plochy
nová vedení inženýrských sítí nebudou vedena vzduchem, ale budou umis ována
do zem
navrhnout pravidla uspo ádání území, která budou limitovat zp sob využívání plochy
v jedine ném kulturním, historickém a p írodním prost edí
e) Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury
dopravní napojení obytného souboru rodinných dom bude prodloužením místní
komunikace v koridoru dnešní polní cesty sm ující od sídla k hájenkám
dopravní obsluha rodinných dom bude novými místními komunikace, které budou
sou ástí ve ejných prostranství (§ 22 vyhl. . 501/2006 Sb.). Ší e místních komunikací
bude úm rná intenzit zastav ní plochy
ešit parkovací stání pro návšt vníky obytného souboru mimo hlavní dopravní prostor.
Nelze p ipustit odstavování motorových vozidel o vyšší hmotnosti než 3,5 tuny
neuvažovat se segregací p ší a motorové dopravy v obytném souboru
samostatné stezky pro cyklisty nejsou na území požadovány, cyklisté mohou využívat
místní komunikace
respektovat ochranné pásmo el. vedení VN 35 kV
uvažovat s umíst ním el. rozvod NN, ve ejného osv tlení, vodovodu, splaškové
i deš ové kanalizace, STL rozvod
plynu a blíže
nespecifikovaného
telekomunika ního kabelu
pro m ení spot eby energií budou na hranici pozemku v uli ní
e postaveny pilí e,
které budou sou ástí oplocení i jinak vhodn zakomponovány do obytného souboru
na ešeném území nebude umis ováno ve ejné ani ostatní (nap . komer ní) ob anské
vybavení na samostatn vymezených pozemcích. Podmín
p ípustné je umíst ní
za ízení ob anské vybavenosti do objekt rodinných dom jako integrovaná za ízení
úm rné velikosti
ve ejná prostranství - viz. p edchozí body zadání
f) Požadavky na ve ejn prosp šné stavby a ve ejn prosp šná opat ení
z dosavadní územn plánovací dokumentace a znalostí o území nejsou známy d vody
pro jejich vymezování
vymezení ve ejn prosp šných staveb nebo i ve ejn prosp šných opat ení m že vzejít
z ešení regula ního plánu
g) Požadavky na asanace
v ešeném území nejsou nutné
h) Další požadavky vyplývající z ÚAP
stanovit bližší podmínky využití ochranného pásma lesa resp. 25 m širokého pásu
od hranice PUPFL – viz. bod b) zadání
jedná se o nízkopodlažní zástavbu RD, kterou nedojde ke st etu se zájmy MO R
plocha ešená regula ním plánem se nenachází v dosahu záplavového území, není
ohrožena jinými rizikovými p írodními jevy
ochrana ve ejného zdraví bude zajišt na respektováním platných právních p edpis
a ustanovení územního plánu
i) Vý et druh územního rozhodnutí, které regula ní plán nahradí
v územním ízení bude postupováno dle § 61 zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní
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j) Požadavek na posuzování zám ru z hlediska vliv na životní prost edí p ípadn
na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast
navržené využití území nep edpokládá požadavek na posuzování zám ru z hlediska
vlivu zám ru na životní prost edí ani na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast
k) ípadné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
nep edpokládá se uzavírání plánovacích smluv a dohod o parcelaci
l) Požadavky na uspo ádání obsahu regula ního plánu a obsahu jeho od vodn ní
návrh regula ního plánu bude vyhotoven v rozsahu stanoveném v p íloze . 11
k vyhlášce . 500/2006 Sb. v platném zn ní
grafická ást bude vyhotovena na ú elové technické map vyhotovené v sou adném
systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Polohopisné a výškopisné zam ení bude
provedeno ve t íd p esnosti 3
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Po adí zm n v území nebylo v ÚPNO stanovováno.
Pro jednoduchost problematiky není etapizace ur ena ani pro zm ny v území vyvolané
zm nou . II ÚPNO.
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt
Nejsou zm nou . II ÚPNO vymezeny.
14. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle § 117 odst. 1
stavebního zákona
Nejsou zm nou . II ÚPNO vymezeny.
15. Údaje o po tu list zm ny . II územního plánu obce K ižánky a po tu výkres k n mu
ipojené grafické ásti
Textová ást zm ny . II ÚPNO K ižánky v etn titulního listu, záznamu o ú innosti
a obsahu sestává z 13 list .
Výkresová ást je vyhotovena na vý ezech výkres , které jsou zm nou dot eny.
Jedná se o výkres:
1 – Výkres základního len ní území - schéma
- vý ez I.
- vý ez II.
2 – Ve ejn prosp šné stavby opat ení asanace - vý ez
3 – Komplexní urbanistický návrh
- vý ez A.
- vý ez B.
- vý ez C.
- vý ez D.
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Zm na . II ÚPNO K ižánky – OD VODN NÍ
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Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje (PÚR) a územn plánovací dokumentací (ÚPD)
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah
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6. Vyhodnocení spln ní zadání
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7.4.
elné využití zastav ného území
7.5.
sledky ešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje
8. Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území
9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na p dní fond
9.1. Zem lský p dní fond
9.2. Lesní p dní fond
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
11. Vyhodnocení p ipomínek

íloha . 1 - Posouzení životního prost edí z hlediska negativního ú inku hluku z dopravy
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1. Postup p i po ízení zm ny . II územního plánu obce K ižánky
Zastupitelstvo obce K ižánky rozhodlo na svém zasedání dne 21.03.2008 o po ízení
Zm ny . II územního plánu obce K ižánky (na svém zasedání dne 06.03.2008 ur ilo
Zastupitelstvo obce K ižánky zastupitele obce Ing. Mgr. Jana sedlá ka pro spolupráci
s po izovatelem p i po izování Zm ny . II územního plánu obce K ižánky, po izovatelem byl
na stejném jednání zastupitelstva ur en M Ú Nové M sto na Morav ).
stský ú ad Nové M sto na Morav , odbor regionálního rozvoje, územního plánování a
stavebního ádu, jako po izovatel zm ny . II územního plánu obce K ižánky, p íslušný
k po izování územn plánovací dokumentace podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní (stavební zákon), oznámil projednávání
návrhu zadání zm ny . II územního plánu obce K ižánky v souladu s § 47 odst. 2 výše
citovaného zákona a § 11 vyhlášky . 500/2006 Sb. ve ejnosti formou ve ejné vyhlášky
(vyv šena na ú edních deskách obce K ižánky a m sta Nové M sto na Morav – také na el.
edních deskách).
Návrh zadání zm ny . II územního plánu obce K ižánky byl vystaven k ve ejnému
nahlédnutí od 09.02.2009 do 11.03.2009 v kancelá i starosty na Obecním ú adu K ižánky a na
odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního ádu M Ú Nové M sto na
Morav (3. nadzemní podlaží, dve e . 312 -budova Vratislavovo nám stí .p. 12).
Dále byl návrh zadání zm ny . II územního plánu obce K ižánky zve ejn n v úplném
zn ní na internetových stránkách K ižánek (http://www.obeckrizanky.cz/ pod názvem „Návrh
zadání zm ny . II územního plánu obce K ižánky“).
Každý mohl ve lh
do 11.03.2009 uplatnit u po izovatele své p ipomínky k návrhu
zadání zm ny . II územního plánu obce K ižánky.
Dot ené orgány a Krajský ú ad kraje Vyso ina vyzval po izovatel jednotliv , aby
v termínu do 30 dn od obdržení návrhu zadání zm ny . II územního plánu obce K ižánky
uplatnily u po izovatele své požadavky na obsah zm ny územního plánu vyplývající ze
zvláštních právních p edpis a požadavek na vyhodnocení vliv územního plánu na životní
prost edí, v etn jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního p edpisu.
Sousední obce mohly uplatnit ve stejné lh
u po izovatele své podn ty.
Zadání zm ny . II územního plánu obce K ižánky bylo schváleno na jednání
Zastupitelstva obce K ižánky dne 09.09.2009.
Po vyhotovení návrhu zm ny . II územního plánu obce K ižánky bylo dne 21.06.2010
po izovatelem oznámeno konání spole ného jednání o návrhu zm ny . II územního plánu obce
ižánky s dot enými orgány a sousedními obcemi, které se konalo v úterý 13. ervence 2010
od 9:00 hodin v zasedací místnosti odboru reg. rozvoje, územního plánování a stavebního ádu
Ú Nové M sto na Morav (3. nadzemní podlaží, dve e . 319 – budova Vratislavovo nám. .
12). Návrh zm ny . II územního plánu obce K ižánky byl k nahlédnutí od 22.07.2010 do
13.08.2010 v budov M stského ú adu Nové M sto na Morav , odbor regionálního rozvoje,
územního plánování a stavebního ádu (3. nadzemní podlaží, dve e . 312 – budova
Vratislavovo nám. 12). Dot ené orgány mohly uplatnit svá stanoviska a sousední obce své
ipomínky ve lh do 13.08.2010 v etn (30 dn ode dne jednání).
Posouzení návrhu zm ny . II územního plánu obce K ižánky bylo vyhotoveno KrÚ kraje
Vyso ina, odborem územního plánování a stavebního ádu 26.08.2010.
Po vyhotovení upraveného návrhu po spole ném jednání Zm ny . II územního plánu obce
ižánky po izovatel p edložil tento návrh ve smyslu ust. § 52 stavebního zákona k ve ejnému
projednání (oznámení bylo provedeno ve ejnou vyhláškou). Dot eným orgán m, sousedním
obcím a KrÚ kraje Vyso ina, odboru územního plánování a stavebního ádu, zaslal po izovatel
jednotliv oznámení o ve ejném projednání. Ve ejné projednání se konalo ve tvrtek 14. íjna
2010 od 1400 hodin ve velkém sále Vzd lávacího centra K ižánky, Moravské K ižánky 126.
Návrh Zm ny . II územního plánu obce K ižánky byl zve ejn n od 10.09.2010 do 14.10.2010
v úplné podob na internetových stránkách obce K ižánky (http://www.obeckrizanky.cz/ v
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rubrice „Aktuality“ pod názvem „Návrh Zm ny . II územního plánu obce K ižánky“) a dále
byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 10.09.2010 do 14.10.2010 v budov Obecního ú adu
ižánky (v kancelá i starosty) a v budov M stského ú adu Nové M sto na Morav , odbor
regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního ádu (3. nadzemní podlaží, dve e . 312
– budova Vratislavovo nám. 12).
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje (PÚR) a územn plánovací
dokumentací (ÚPD) vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztah
Území obce se nachází mimo rozvojové oblasti, mimo rozvojové osy i mimo specifické oblasti vymezené v Politice územního rozvoje R z roku 2008 (PÚR R) i Zásadách územního
rozvoje kraje Vyso ina (ZÚR). Územím obce neprochází koridory dopravní i technické infrastruktury ani se zde nenachází plochy dopravní a technické infrastruktury vymezené ve výše
zmi ované dokumentaci.
ZÚR vymezují na území obce regionální a nadregionální prvky ÚSES jako ve ejn prosp šná opat ení (U 020, U 078, U 087 a U 277). Zám ry platného ÚPNO ani zám ry specifikované
ve zm
. II ÚPNO se zmín ných prvk ÚSES nedotýkají.
Do silni ní sít nadmístního významu není v ZÚR kraje Vyso ina za azena žádná silnice
a ani pro jednu silnici není v ÚPD kraje vymezen koridor pro homogenizaci silni ního tahu i
umíst ní nové stavby.
Zám ry zm ny . II ÚPNO nezasahují do v ZÚR vyzna ených ochranných pásem MO R,
nebo se jedná o max. 1 podlažní zástavbu se sedlovými st echami.
3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
3.1. Cíle územního plánování
Koncepce zm ny . II ÚPNO 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.
Pro plochy ve zm
. II ÚPNO jsou stanoveny požadavky na ú elné využívání území
a podmínky prostorového uspo ádání území. Na plochách zm n v území bylo dosaženo
kompromisu mezi zájmy soukromými a ve ejnými. Ekonomický potenciál na území obce
stává územn stabilizovaný, jeho významn jší rozvoj by ve svém d sledku mohl
znamenat ohrožení kulturní charakteristiky krajinného rázu i mít negativní dopad na zájmy
CHKO.
Ve ejné i soukromé zám ry na zm ny v území jsou územním plánem koordinovány, v cn i
asov je koordinována výstavba a další aktivity ovliv ující rozvoj území obce.
Ve ve ejném zájmu 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 (krom v ÚPD ur ených ploch) není uvažováno s rozvojem osídlení
ani rekreace nebo výrobních ploch. Je zde posilována biodiverzita a ekologická stabilita
zejména na plochách zem lsky intenzivn obhospoda ovaných.
Podmínkou vstupu do zastavitelných ploch je d sledné využívání stávajícího domovního
fondu resp. zastav ného území v bec. Podmínkou však je zachování urbanistiky sídla.
Zm na . II ÚPNO krom navržených zm n v území (pro které ur uje regulativy využití)
ponechává ochranu nezastav ného území deklarovanou platným územním plánem. Nové
plochy se zm nou v území respektují p irozenou morfologii krajiny a vnímatelné p írodní
dominanty.
Zásady stanovené platným ÚPNO ohledn rekrea ních využití území a cestovního ruchu
nejsou zm nou . II ÚPNO m ny. Možnosti rekrea ního využití – krátkodobá rekreace
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místních obyvatel je rozší ena o plochy ve ejných prostranství a zelen na ve ejných
prostranstvích.
Výjime , a to v od vodn ných p ípadech, je možno na nezastavitelných pozemcích
umis ovat stavby dopravní a technické infrastruktury. V podmínkách K ižánek se
up ednost uje podzemní vedení sítí technické infrastruktury.
3.2. Úkoly územního plánování
Navržené zm ny v území obsažené ve zm
. II ÚPNO nejsou v rozporu se zájmy
zajiš ující ochranu p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot. Pot eba zm n v území je
vyvolána p edevším požadavky:
na vyhledání nových ploch pro individuální formy bydlení
nalezením optimální plochy pro výstavbu obecní istírny odpadních vod
nalezením vhodné plochy pro za ízení sociálního charakteru
dopln ním sídla o ve ejná prostranství a zelení na ve ejných prostranství
Urbanistické, architektonické požadavky s požadavky na prostorové uspo ádání jsou
v rozsahu p íslušném úrovni územního plánu obsaženy v grafické i textové ásti. Nedílnou
sou ástí zm ny . II územního plánu obce jsou podmínky, za kterých je zm ny v území možno
provád t.
Území obce K ižánky není územím se složitou a komplikovanou problematikou, tudíž
stanovování po adí výstavby, které by zm ny v území vhodn objas ovalo, nebylo nutné.
V zadání zm ny . II ÚPNO nebyl stanovován požadavek na vypracování zvláštních opat ení
týkajících se zajišt ní civilní ochrany. Zm nou . II ÚPNO nedochází k významnému narušení
krajinného rázu ani životního prost edí ani zájm ochrany kulturních nemovitých památek.
Dot ení ZPF je ešeno v jiné kapitole od vodn ní této zm ny ÚPNO. Zásah do PUPFL zm na .
II ÚPNO nevyvolá, dot ení ochranného pásma lesa bude ešeno podrobn ji v regula ním plánu
plochy . 1.
Na plochách ešených zm nou . II ÚPNO je zabezpe eno zp ístupn ní objekt pro požární
techniku. Zajišt ní požární vody pro plochu . 1, kterou je t eba z hydrogeologického pohledu
považovat za složitou, bude ešeno v regula ním plánu plochy.
Požadavky nad azené územn plánovací dokumentace jsou ve zm
. II územního plánu
obce K ižánky respektovány – viz. p edchozí kapitola od vodn ní.
Z projednání návrhu zadání zm ny . II ÚPNO K ižánky vyplynulo, že nebyly uplatn ny
požadavky ani na vyhodnocení vlivu územního plánu na evropsky významné lokality ani vlivu
na životní prost edí. Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj tedy nebylo
vyhotovováno. Ochranu životního prost edí i ve ejného zdraví lze zajistit standardními postupy
dle platných sou asných p edpis .
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních
edpis
Navržená zm na . II ÚPNO je vyhotovena v souladu s požadavky zák. . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní a p íslušných provád cích vyhlášek
(zejména vyhl. . 500/2006 Sb. a vyhl. . 501/2006 Sb. ve zn ní vyhl. . 269/2009 Sb.).
Terminologie použitá p i zpracování zm ny . II ÚPNO a obsah pojm odpovídají terminologii a pojm m platného územního plánu obce.
Pro nov vymezené plochy se zm nou v území, které platný územní plán nezná, se v souladu
s vyhláškou . 501/2006 Sb. v platném zn ní a v souladu s metodikou zpracování územních plápro kraj Vyso ina (MINIS) stanovuje p tt nových druh plochy. Jde o plochy s kódy OV, PV,
TI, ZV a NSp. Podmínky využití t chto ploch rozvádí kapitola 6 zm ny . II ÚPNO.

16

Zm na . II

Územní plán obce K ižánky

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p edpis - soulad se stanovisky
dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis , pop . s výsledkem ešení
rozpor
5.1. Obecn platné normativní p edpisy
Zm na . II ÚPNO je vyhotovena v souladu s obecn platnými p edpisy a normami
vstupujícími do procesu územního plánování.
5.2. Zvláštní právní p edpisy
Ochrana a tvorba životního prost edí
Pro navrhované plochy se zm nou v území jsou stanoveny podmínky využití, pro nejv tší
z nich pak vyhotovení regula ního plánu, který podmínky, za kterých bude moci nastat
využití území, zp esní. ešení zm ny . II. ÚPNO se ídí požadavky, které jsou na území
obce kladeny statutem CHKO Ž árské vrchy. Využívání území bude v souladu s Plánem
pé e v CHKO. Rozší ení velikosti lokálního biocentra ÚSES Na Dolin povede ke
zlepšení jeho funk nosti. P ípadné dot ení tohoto lokálního biokoridoru ÚSES výstavbou
OV bude ojedin lé v rámci systému ÚSES a bude velmi významn kompenzováno
vyšším po tem ekvivalentních obyvatel napojených na OV než v platném ÚPNO
uvažované lokalit .
Na životní prost edí sídla budou mít p íznivý vliv i nov vymezené plochy zelen na
ve ejných prostranstvích. Tato zele se bude p ízniv uplat ovat i v obrazu obce a zapojení
urbanizovaného území do volné krajiny.
Ochrana ve ejného zdraví
Nov vymezené zastavitelné plochy pro výstavbu RD (mimo dostavbu proluky)leží mimo
dosah p ímých i druhotných negativních vliv na životní prost edí i obytnou pohodu.
Ochrana obytného prost edí u RD v proluce p i silnici II. t ídy bude zajišt na
urbanistickým a zejména pak architektonickým ešením dostavby proluky v p íslušné
dokumentaci stavby. Na nových plochách pro ob anskou vybavenost u silnice II. t ídy
nebudou umis ována za ízení ob anské vybavenosti a služeb vyžadující hygienickou
ochranu (hlukové pásmo silnice). P i návrhu staveb pro bydlení a ob anskou vybavenost
ešit protiradonová opat ení.
Ochrana kulturních hodnot
Zám ry, které jsou p edm tem zm ny . II ÚPNO, ve svém d sledku nemají nežádoucí
vliv na kulturní charakteristiky krajinného rázu, krajinné dominanty území. Nedochází
k dot ení kulturních památek zapsaných v Úst edním seznamu kulturních památek R ani
památek místního významu. Nezbytné je zmínit zákonné požadavky týkající se povinností
i zemních pracích – archeologické nálezy a výzkumy.
Ochrana a bezpe nost státu, civilní ochrana
Celé správní území obce je dle § 175 zák. . 183/2006 Sb. vymezeným územím. Vydat
územní rozhodnutí a povolit stavbu je možné jen na základ závazného stanoviska MO
R. Plánované využití zastavitelných ploch neuvažuje s umis ováním staveb, které by
narušily obranyschopnost státu ani zájmy A R. Žádná z možných nových staveb nebude
omezovat provoz letištního radioloka ního prost edku ani elektronického komunika ního
za ízení stanice Svratouch, nebo ešením zm ny . II ÚPNO nedochází ke zvýšení hladiny
zastav ní sídla, výstavb pr myslových hal, staveb výškových vysíla , stanic mobilních
operátor a podobných technologií v pásmu 1 090 MHz.
Na území obce není uvažováno s výstavbou v trných elektráren ani jiných výrazn
vertikálních staveb. ešením ÚPNO i jeho zm nou . II jsou respektovány parametry
íslušných kategorií komunikací a ochranných pásem stávajícího i plánovaného
dopravního systému.
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i p íprav a provád ní úkol ochrany obyvatelstva bude postupováno dle krizového
plánu kraje Vyso ina, resp. Havarijního plánu kraje Vyso ina.
Ochrana p ed povodn mi
Nov vymezené zastavitelné plochy se nachází mimo stanovené záplavové území.
K dot ení záplavového území však m že dojít p i návrhu OV. Zde doporu uje umístit
technologii OV na úrove kóty Q100 + 0,5 m respektive OV nesmí bránit pr chodu
velkých vod. Konkrétní ešení bude p edm tem dokumentace pro územní rozhodnutí
a následn pot ebné dokumentace stavby. Deš ové vody musí být v maximální možné mí e
uvád ny do vsaku anebo zdrženy, minimalizovat zhoršování odtokových pom
na území.
Zm na . II ÚPNO zachovává pot ebu ponechání volného nezastavitelného pásu pro výkon
správy vodního toku Svratky v ší i 6 m od b ehové hrany dle platného ÚPNO. Zm na . II
ÚPNO krom zaúst ní OV nep edpokládá žádné jiné dot ení vodních tok .
5.3. Stanoviska dot ených orgán
Z vyzvaných 27 dot ených orgán v rámci spole ného jednání obdržel po izovatel stanoviska od 15 dot ených orgán . Stanoviska byla vesm s souhlasná (bez p ipomínek). Požadavky
uplatn né ve stanoviscích Správy CHKO Ž árské vrchy, M Ú Nového M sta na Morav - odbor ŽP, KrÚ Vyso ina - odbor ŽP, ochrany ZPF a Ministerstva kultury R byly v souladu se
stanoviskem po izovatele zapracovány do dokumentace zm ny . II ÚPNO.
Z pov ení Ministerstva dopravy R byla po izovateli doru ena stanoviska Centra dopravního výzkumu Praha a editelství silnic a dálnic R Brno. Ob stanoviska jsou bez p ipomínek.
Do dne ve ejného projednání (tedy do 14.10.2010) obdržel po izovatel stanoviska 9 dot ených orgán . Stanoviska všech dot ených orgán (Ú ad pro civilní letectví R, KrÚ kraje Vyso ina – odbor LVHZ z hlediska vodního hospodá ství, Ministerstvo zdravotnictví R, Ministerstvo životního prost edí – odbor výkonu státní správy VII, KrÚ kraje Vyso ina – odbor
LVHZ z hlediska lesního hospodá ství, Státní ú ad pro jadernou bezpe nost, M Ú Nové M sto
na Morav – odbor dopravy, Obvodní bá ský ú ad Brno a Ministerstvo zem lství – Agentura pro zem lství a venkov) byla bez p ipomínek, p ípadn jen s obecnými požadavky. Obdržené stanovisko od SD R (organizace pov ená k vydávání vyjád ení Ministerstva dopravy
R) je souhlasné bez p ipomínek.
Ve ejného projednání se zú astnil jeden zástupce dot eného orgánu – ing. Jaroslav Gottfried
z KrÚ kraje Vyso ina – odboru životního prost edí z hlediska ochrany zem lského p dního
fondu, který p edložil písemné stanovisko orgánu ochrany zem lského p dního fondu,
uplatn né na záv r ve ejného projednání zm ny . II územního plánu obce K ižánky dne
14.10.2010 (v souladu s § 52 odst. 3 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní). Ve stanovisku je uvedeno:
- Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor životního prost edí, jako p íslušný správní orgán ochrany
zem lského p dního fondu dle § 17a písmene a) zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem lského p dního fondu v platném zn ní (dále jen „zákona“) p i ve ejném projednání zjistil, že
byly vzneseny námitky a p ipomínky dle § 52 odst. 2 a 3 zákona . 183/2006 Sb., které se dotknou zákonem chrán ných zájm – požaduje se vymezení nových návrhových zastavitelných
ploch na pozemcích, náležejících do zem lského p dního fondu, které nebyly p edm tem
spole ného projednání s dot enými orgány státní správy, ani p edm tem stanoviska orgánu
ochrany ZPF, vydaného dle § 5 odst. 2 zákona. Pokud zastupitelstvo obce rozhodne o vyhov ní
námitkám a p ipomínkám, s návrhem nových, neprojednaných návrhových zastavitelných
ploch nesouhlasíme. Nov p edložené neprojednané plochy jsou po izovatel a projektant
v takovém p ípad povinni ve smyslu § 5 odst. 1 zákona . 334/1992 Sb., o ochran zem lského p dního fondu v platném zn ní navrhnout a od vodnit tak, aby p edložené ešení bylo
z hlediska ochrany ZPF a ostatních obecných zákonem chrán ných zájm nejvýhodn jší a aby
nedošlo k porušení zásad ochrany ZPF dle § 4 zákona. Proto v souladu s ustanovením § 53
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odst. 3 stavebního zákona v takovém p ípad požadujeme od po izovatele p epracování návrhu
– konkrétn p edložení vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení územn
plánovací dokumentace na zem lský p dní fond u nov dopln ných návrhových zastavitelných ploch dle p ílohy . 3 k vyhlášce . 13/1994 Sb. (textová, tabulková a grafická ást) orgánu ochrany zem lského p dního fondu k posouzení a k vydání stanoviska dle § 5 odst. 2 zákona.
6. Vyhodnocení spln ní zadání
Požadavky zadání zm ny . II ÚPNO K ižánky jsou spln ny. U dvou zám
ozna ených
v zadání jako plocha . 1 a plocha . 8 nebylo v zadání jednozna né stanovisko, jak s plochami
naložit v návrhu zm ny. Zpracovatel zm ny . II ÚPNO se p iklonil ke stanovisku tyto plochy
prov it v ešení zm ny . II územního plánu obce. Plocha . 1 byla v dokumentaci zm ny . II
ÚPNO s úpravami ponechána, požadovaná výstavba RD na ploše . 8 (dle zadání) byla pro
výstavbu RD vylou ena a íslo 8 je p azeno jiné ploše (konkrétn ploše lokálního biocentra
ÚSES).
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty
7.1. Variantní ešení
Nebylo v zadání zm ny . II ÚPNO K ižánky požadováno, ešení zm ny . II ÚPNO
ižánky nevyvolalo pot ebu ešení variant.
7.2. Zd vodn ní ešení
Platný územní plán byl schválen 18. 1. 2001, zm na . I ÚPNO byla vyhotovena v listopadu
2002. Zm na . II ÚPNO eší pot eby obce, které se od té doby nashromáždily se zohledn ním
budoucích pot eb obce. Do ešení zm ny byly zapracovány též výsledky koncep ních
materiál , které na území obce platí (zvl. ze ZÚR kraje Vyso ina, PRVKUK Vyso ina).
Hlavním d vodem zm ny územního plánu obce bylo nalezení vhodn jšího místa pro obecní
OV, vyhledání vhodného místa pro objekt sociální pé e a prov ení plochy pro výstavbu
rodinných dom o dostate né velikosti. Nemén významným po inem je vymezení
dostate ného množství ploch zelen na ve ejných prostranstvích. Trasy inženýrských sítí budou
uzp sobeny p ijatému urbanistickému ešení.
7.3. Plochy s jiným zp sobem využití
Použití ploch s rozdílným zp sobem využívání je popsáno v kap. . 4 od vodn ní.
Plochy s jiným zp sobem využití
Plochu s kódem ZV – plocha zelen na ve ejných prostranství je navrhována mimo jiné
pro vymezení systému sídlení zelen dle p ílohy . 7 ást I. odst. 1 písmene c vyhlášky
. 500/2006 Sb.
Plochy s podrobn jším len ním
Podrobn jší len ní má plocha smíšená nezastav ného území p írodní. Podrobn jší
len ní je voleno p edevším z d vodu up esn ní zp sobu využívání plochy s rozdílným
zp sobem využívání a vyjád ení p iléhav jších zp sob nakládání s územím - v p ípad
zm ny . II ÚPNO lokálního biocentra ÚSES.
7.4. elné využití zastav ného území
Možnosti využití zastav ného území obce K ižánky jsou významn limitovány tím, že
ižánky jsou památkovou rezervací. Z hlediska zachování kulturních hodnot je p edm tné
území nutno považovat za architektonický soubor (kategorie dle l. 1 mezinárodní Úmluvy
o ochran architektonického d dictví Evropy publikované ve sbírce mezinárodních smluv
. 73/2000, která je ú inností dnem 1. 6. 2002 sou ástí právního ádu R).
ižánky p edstavují horskou vesnici eskomoravské vrchoviny s typickou rozptýlenou
zástavbou st edov kého zastav ní, kde je nezbytné tuto rozvoln nou strukturu zastav ní nadále
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respektovat. Toto je hlavní d vod, kdy k dostavb sídla dochází pouze v minimální mí e
a hlavní požadavky na nové zastav ní jsou ešeny mimo zastav né území v samostatné poloze
mimo památkovou rezervaci. Vlastní sídlo je dopl ováno na vhodných místech plochami
zejména zelen na ve ejných prostranstvích, která vhodn doplní urbanistiku sídla i zapojení
sídla do krajinného prost edí.
7.5.

sledky ešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje
ijatým ešením nedochází k narušení ani negativním dopad m na udržitelný rozvoj území,
který je reprezentován t emi pilí i udržitelného rozvoje.

8. Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území
V zadání Zm ny . II ÚPNO K ižánky nebylo vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území
požadováno.
9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na p dní fond
9.1. Zem lský p dní fond
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk na zem lský p dní fond (ZPF) obsahuje
požadavky zák. . 334/1992 Sb., o ochran p dního fondu ve zn ní pozd jších zm n a provád cí
vyhlášky . 13/1994.
Dot ení ZPF je vyzna eno v grafické ásti od vodn ní zm ny . II ÚPNO. Navržené zm ny
a úpravy v len ní ploch jsou barevn (mod e) vtišt ny do platného ÚPNO.
Souhrnná bilance ploch dot ených zm nou . II ÚPNO (ha):

*

Lokalita
1a
1b
1c
1d
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17*
18*

v ZÚ

Celkem

1,93

0,11
0,10

0,20
0,15

0,19
0,06
0,93
0,09
0,07
0,03

využití území (plochy)
kód plochy
celkem
plochy bydlení -obytné území venkovského typu
Bv
3,70
zele na ve ejných prostranstvích
ZV
1,10
zele na ve ejných prostranstvích
ZV
0,19
zele na ve ejných prostranstvích
ZV
0,25
zele na ve ejných prostranstvích
ZV
0,28
ve
ejné
prostranství
PV
0,10
plocha byla vypušt na na základ nesouhlasných stanovisek ze spole ného jednání
plochy bydlení -obytné území venkovského typu
Bv
0,09
0,09
ob anského vybavení ve ejné infrastruktury
OV
0,20
ob anského vybavení ve ejné infrastruktury
OV
0,15
smíšené nezastav ného území p írodní
NSP
1,59
1,59
technické infrastruktury – išt ní odpadních vod
TI
0,47
0,47
plochy
bydlení
-obytné
území
venkovského
typu
Bv
0,19
plocha byla vypušt na na základ nesouhlasných stanovisek ze spole ného jednání
plochy bydlení -obytné území venkovského typu
Bv
0,06
zele na ve ejných prostranstvích
ZV
0,22
0,22
zele na ve ejných prostranstvích
ZV
0,33
1,26
zele na ve ejných prostranstvích
ZV
0,09
zele na ve ejných prostranstvích
ZV
0,35
0,42
zele na ve ejných prostranstvích
ZV
0,03
zele na ve ejných prostranstvích
ZV
0,30
0,30
mimo ZÚ
3,70
1,10
0,19
0,25
0,17

8,76

10,69

plochou jsou dot eny pouze pozemky druhu ostatní plocha

Za len ní aktivit ploch dot ených zm nou . II ÚPNO do t íd ochrany resp. BPEJ:
Lokalita

1a
1b
1c
1d

93601

93621 93624 93641 93644 95011 96701

2,92
1,10
0,07
0,25

0,58

0,11

0,05

0,07

0,03

celkem
plochy zpf

3,66
1,10
0,17
0,25

20

ostatní

0,04
0,02

zast.
vodní
PUPFL
plocha plocha

celkem

3,70
1,10
0,19
0,25
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Celkem
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93601

0,22

0,01
0,06

0,06
0,31
0,09

0,53

celkem
plochy zpf

93621 93624 93641 93644 95011 96701

ostatní

zast.
vodní
PUPFL
plocha plocha

0,01

0,23
0,04
0,01
0,10
0,10
plocha byla vypušt na na základ nesouhlasných stanovisek ze spole ného jednání
0,09
0,09
0,19
0,20
0,06
0,06
0,03
0,99 0,60
1,59
0,40
0,07
0,40
0,19
0,02
0,17
plocha byla vypušt na na základ nesouhlasných stanovisek ze spole ného jednání
0,06
0,22
0,22
0,02
0,33
0,93
0,09
0,35
0,35
0,07
0,00
0,03
0,00
0,30
4,45

0,58

0,18

0,30

2,35

0,70

9,09

1,56

0,04

0,00

0,00

celkem

0,28
0,10
0,09
0,20
0,15
1,59
0,47
0,19
0,06
0,22
1,26
0,09
0,42
0,03
0,30
10,69

plochou jsou dot eny pouze pozemky druhu ostatní plocha

Rozbor ploch dle metodického pokynu MŽP R .j. 00LP1067/96 ze dne 1. 10. 1996:
BPEJ
93601
93621
93624
93641
93644
95011
96701

ída ochrany
I.
I.
III.
III.
IV.
II.
V.

plocha pro rozvoj (ha)
0,53
4,45
0,58
0,18
0,30
2,35
0,70

Celkem zábor ZPF
ostatní nebonitované plochy
zastav ná plocha nádvo í
vodní plochy
PUPFL

9,09
1,56
0,04
0,00
0,00

Celkem

10,69

Za azení aktivních ploch dot ených zm nou . II ÚPNO do druhu pozemku:
Lokalita

1a

1b
1c
1d
2

íslo
parcely

vým ra celé
parcely (ha)

druh pozemku

Lokalita

509/1
512/3
520/1
602/1
509/1
512/3
512/4
520/1
st. 107
482/2
483
485/1
485/4
491/1

12,58
0,03
8,67
0,52
12,58
0,03
0,43
8,67
0,04
0,09
0,07
0,22
0,02
3,32

orná p da
ostatní plocha
orná p da
ostatní plocha
orná p da
ostatní plocha
trvalý travní porost
orná p da
zastav ná plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná p da

8
9

21

10

11
12
13
14

15

íslo
parcely

265/1
254/1
265/1
189/1
197/5
198/1
88/14
19/6
12/53
12/54
12/6
19/5
12/20

vým ra celé
parcely (ha)

druh pozemku

2,68
trvalý travní porost
1,43
ostatní plocha
2,68
trvalý travní porost
1,99
trvalý travní porost
0,01
trvalý travní porost
0,36
orná p da
plocha byla vypušt na
0,09
orná p da
0,32
orná p da
0,75
ostatní plocha
0,49
ostatní plocha
0,29
ostatní plocha
4,20
orná p da
0,09
orná p da
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Lokalita

íslo
parcely

vým ra celé
parcely (ha)

3

598/2
313/6
313/7

0,12
ostatní plocha
0,03
trvalý travní porost
0,08
trvalý travní porost
plocha byla vypušt na
6,02
orná p da
0,20
trvalý travní porost
0,04
zastav ná plocha
0,04
ostatní plocha
0,04
zahrada
0,02
zahrada
0,02
ostatní plocha

4
5
6
7

286/1
281/22
st. 155
9
12/30
12/32
12/35

druh pozemku

Lokalita

16

17*
18*

*

íslo
parcely

vým ra celé
parcely (ha)

druh pozemku

442/1
545/17
602/3
545/13
545/4
545/20

7,59
0,08
0,04
0,08
5,13
0,20

trvalý travní porost
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

plochou jsou dot eny pouze pozemky druhu ostatní
plocha

Plochy (lokality) ur ené pro zm ny v území
Plocha . 1a, 1b, 1c, 1d
Ve výkrese základního len ní území a výkrese komplexní urbanistický návrh tvo í tyto
ty i díl í plochy plochu se zm nou v území .1.
Nejv tší plocha s požadovanou zm nou v území. Nachází se severozápadn od jádra obce.
Ze severozápadu a jihozápadu je vymezena lesem na jihovýchod pak navazuje na zastav né
území, které je tvo eno hájenkami s p ilehlými zahradami. Plocha se nachází v dostate né
vzdálenosti od hranice vesnické památkové rezervace (VPR) K ižánky i od hranice ochranného
pásma VPR, takže nebyla ministerstvem kultury R posuzována. Z d vod lokalizace obce
ižánky v otev ené krajin široce rozev eného údolí s místy dalekých výhled , v krajin , která
odpovídá harmonickému vztahu inností lov ka a p írodním podmínkám (tedy udržitelnému
zp sobu využívání krajiny) je pro tuto zastavitelnou plochu p edepsáno vypracování
regula ního plánu. Sou ástí regula ního plánu musí být plán postupu po adí výstavby
rodinných dom tak, aby byla v každé fázi zajišt na obyvatelnost obytného souboru a nedošlo
k neod vodn ným zásah m do ZPF a omezování hospodá ské innosti na p ilehlých
pozemcích. Regula ní plán bude ešit optimální využití území v ochranném pásmu lesa zelení
na ve ejném prostranství, zajiš ujícím též obsluhu lesa -vým ry cca 1,10 ha. Další požadavky
na využití území jsou uvedeny v návrhu zadání regula ního plánu - viz. kapitola 11.2 zm ny .
II. ÚPNO K ižánky.
Nespornou p edností této plochy je její dostupnost pro obec, nebo vlastník plochy je eská
republika v zastoupení Pozemkovým fondem R.
Plocha . 2
Plocha zelen na ve ejném prostranství v návaznosti na vysokou zele kolem prot jší
parcely . 491/4 vhodn doplní zastav ní uvnit hranice VPR K ižánky a vytvo í m kký
echod z urbanizované ásti sídla do volné krajiny.
Plocha . 3
Plocha pro ve ejné prostranství uvnit zastav ného území v hranicích ochranného pásma
VPR p i silnici III/354 umožní ešit pot eby obce v této stísn né ásti sídla (zejména parkování
návšt vník obce a plochy sídelní zelen ).
Plocha . 4
Plocha byla vypušt na na základ nesouhlasných stanovisek ze spole ného jednání.
Plocha . 5
Plocha navazuje na zastav né území a je vymezována pro pot eby výstavby RD.
Ze severovýchodní strany p iléhá k ploše p ístupová cesta.
Plocha . 6
V návaznosti na objekt školy je vymezena plocha pro výstavbu objektu sociální pé e
pro seniory. Plocha se nachází v zastav ném území.
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Plocha . 7
V zastav ném území obce se navrhuje úprava centrální ásti obce (stavební úpravy objekt ,
ízení ve ejn p ístupných ploch, zelen apod.) – revitalizace jádra obce.
Plocha . 8
Ur ena pro rozší ení prvku ÚSES LBC Na Dolin , plocha bude sloužit ochran p írody a
krajiny.
Plocha . 9
Umíst ní OV je ur eno požadavkem na maximální po et napojitelných dom na OV
a možnosti vybudování p ístupové komunikace napojené na stávající místní komunikaci.
Plocha . 10
Ur ena pro dostavbu jedné z mála vhodných proluk ve VPR. Navrhuje se zde výstavba RD.
Plocha . 11
Plocha byla vypušt na na základ nesouhlasných stanovisek ze spole ného jednání.
Plocha . 12
Jedná se o úpravu stavební parcely dle hranic katastrální mapy. Plocha p iléhá ke stávajícím
RD a bude využívána jako zahrada.
Plocha . 13 a 14
Jsou ur eny pro zele na ve ejných prostranstvích, která bude mít i funkci zelen izola ní.
Plochy zelen se budou p ízniv uplat ovat v obrazu obce.
Plocha . 15
Ur ená pro výsadbu zelen na ve ejných prostranstvích. Zele bude tvo it p echod mezi
vodním zastav ním obce s kostelem a h bitovem a plochou v platném ÚPNO ur enou
pro zastav ní (Bv 7).
Plocha . 16
Pod hrází Kyšperského rybníka je v plánu obce vysázet zele se vzr stnými stromy. ást
plochy sm rem severozápadním k zástavb bude navržena s parkovou úpravou, druhá ást
plochy bude tvo it zele p írodního charakteru pro zajišt ní funk nosti biokoridoru ÚSES.
Plocha . 17
Výsadba zelen na ve ejném prostranství – nejvýhodn jší využití malé plochy zastav ného
území na levém b ehu rybníka – není zábor ZPF.
Plocha . 18
Úprava plochy kultury ostatní plocha pro výsadbu zelen . Není zábor ZPF.
Investice do p dy
Zákres odvodn ní byl k dispozici pouze v návrhu 1:10 000 ve výkrese zájmového území
a širších vztah . Z porovnání návrhových ploch ve zm
. II ÚPNO je z ejmé, že
do odvod ovacího systému zasahuje pl. . 8, 9 a . 16. Využití ploch ešit s pot ebou zachování
funk nosti z stavšího systému odvodn ní.
Areály a stavby zem lské výroby
Zm na . II ÚPNO se nedotýká staveb ani areál zem

lské výroby.

Uspo ádání ZPF
Nedozná zm nou . II ÚPNO zm ny, na území obce se nep ipravují komplexní pozemkové
úpravy.
Etapizace výstavby
Bude sou ástí regula ního plánu ešící plochu . 1. Plochy smíšené nezastav ného území
(ÚSES) a plochy zelen na ve ejných prostranství by m ly být realizovány co nejd íve, stejn
platí i pro plochy ob anské vybavenosti a OV. Plochy pro bydlení, krom pl. . 1 jsou malých
vým r neznamenající podstatný zásah do ZPF.
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Sí ú elových cest
Krom zm ny polní cesty v úseku zastav né území – zastavitelná plocha . 1 na místní
komunikaci nedochází zm nou . II ÚPNO ke snížení prostupnosti krajiny ešené platným
ÚPNO.
Vyhodnocení využití zastav ného území
Struktura osídlení K ižánek je charakteristická izolovaností objekt , které v nižších polohách
tvo í sev en jší shluky dom . P írodní prost edí zastav ného území proniká nejen zelení strom ,
ale i pastvinami a kvetoucími loukami, ke i, mezemi. Tento zp sob zastav ní neumožnil vznik
návsi, jak je b žné v jiných sídlech kraje.
Obecn uznávaná kvalita tohoto osídlení spo ívá v sep tí lidského díla s p írodou, které vede
k harmonické symbióze architektonických a p írodních forem.
Zjednodušen
eno: toto jsou d vody, pro zp sob osídlení s objekty tradi ní výstavby
(i když leckde nevhodn upravené) vedly v roce 1995 k vyhlášení rozsáhlého území K ižánek
vesnickou památkovou rezervací, která p edstavuje nejvyšší stupe ochrany historických sídel
v R. Vyšší intenzita využití území v památkové zón by znamenala nevratné narušení
památkové podstaty území a ohrožení památkové ochrany. Vhodné resp. podmín
vhodné
plochy, které byly z hlediska památkových zájm a ochrany p írody a krajiny (území obce je též
sou ástí CHKO) dosažitelné, byly od roku 1995 zastav ny i jsou pro zastav ní nedostupné –
viz. následující.
Využití zastavitelných ploch bydlení v platném ÚPNO
Bv1
Bv2
Bv3
Bv4

vým ra (ha)
0,28
0,20
0,21
0,57

ÚPNO
zastav no (ha)
0,28
0,00
0,00
0,28

Bv5

0,06

0,00

0%

Bv6
Bv7

0,96
0,50

0,67
0,00

70 %
0%

Bv8

0,25

0,12

50 %

Bv9
Bv10

0,05
0,06
3,14

0,05
0,06
1,46

100 %
100 %
46,5 %

Ozna ení plochy

Poznámka
využití
100 %
0%
0%
50 %

soukromý vlastník – ob an K ižánek
soukromý vlastník – ob an K ižánek
nezast. ást pozemku soukr. vlastníka
s trvalým bydlišt m mimo okr. Ž ár n./S.
pozemek soukromého vlastníka s trvalým
bydlišt m mimo okr. Ž ár n./S.
Vhodnému
využití
plochy
brání
nedostupnost poz. . 12/19. Vlastník
s trvalým bydlišt m mimo okr. Ž ár n./S.
nezast. ást pozemku soukr. vlastníka
s trvalým bydlišt m mimo okr. Ž ár n./S.
d m je ve stavb
d m p ed kolaudací

Zm na . I ÚPNO
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6

0,75
0,75
100 %
0,27
0,18
67 %
0,23
0,23
100 %
- nebyla schválena
- sestává ze 2 ploch, nebyly schváleny
0,44
0,44
100 %
1,69
1,60
95 %
Využití zastavitelných ploch úhrnem
4,83
3,06
63,4 %
Pozn.: Vzhledem k technickému provedení územního plánu obce (ru
vyhotovený mapový podklad
pastelkami vybarvenými plochami) byly vým ry ploch zjišt ny planimetrováním.

Z provedeného tabulkového porovnání ploch pro bydlení ÚPNO a jeho první zm ny je
ejmé, že navržené zastavitelné plochy v ÚPNO jsou sice p ízniv vybrané, nicmén
vlastnické vztahy k pozemk m nedovolují tyto plochy v pot ebné mí e využít. Naproti tomu
24

Zm na . II

Územní plán obce K ižánky

ve zm
. I ÚPNO jsou již plochy pro bydlení voleny obez etn ji (tj. i s p ihlédnutím
k vlastnickým vztah m) a využití resp. jejich využití v dohledné dob bude tém 100 %.
Vyhodnocení zastavitelných ploch platného ÚPNO v . ploch zm ny . I ÚPNO
Vyhodnocení využití zastavitelných ploch je podrobn provedeno v p edešlé
tabulce. Vým ra t chto zastavitelných ploch, které nejsou zastav ny iní : 4,83 ha - 3,06 ha =
1,77 ha.
a) Plocha BV2 + BV3 = 0,20 + 0,21 = 0,41 ha zastavitelné plochy, které majitelé uchovávají
pro ešení bytové otázky svých d tí.
b) Plochy i ást zastavitelné plochy BV4 + BV5 + BV8 = 0,29 + 0,06 + 0,13 = 0,48 ha,
které se obci neda í získat do vlastnictví anebo p im t sou asné majitele k odprodeji pozemk
zájemc m o výstavbu RD v K ižánkách. Majitelé pozemk nejsou trvalými obyvateli obce K ižánky.
c) Plocha BV6 – vysoký stupe rozestav nosti a územní p ipravenosti. Neobsazených z stává cca 0,29 ha z vým ry plochy, jedná se o pozemky vesm s v držení ob an s trvalým bydlišt m mimo obec.
d) Plocha BV7 = 0,50 ha. Vhodnému (optimálnímu) využití brání nerozhodnost majitele ¼
pozemk , který má trvalé bydlišt mimo obec K ižánky. Využitelnost cca 0,40 ha.
e) Plocha Z2 – cca 67 % plochy využito, na zbývajících 0,09 ha plochy se p ipravuje výstavba – majitelé pozemku nejsou ob any K ižánek.
Rozbor využitelnosti zastavitelných ploch i jejich ástí
Plochy ad. a) vým ra 0,41 ha – d vody majitel pozemk jsou oprávn né.
Plochy ad. b) vým ra 0,48 ha – obec nedisponuje nástroji, kterými tyto pozemky získat i
využít pro plánovaný ú el.
Plochy ad. c) vým ra 0,29 ha – obec nedisponuje nástroji, kterými tyto pozemky získat i
využít pro plánovaný ú el.
Plochy ad. d) vým ra 0,50 ha – cca 0,40 ha je možné využít pro výstavbu RD, i když není
zaru eno optimální využití celé plochy.
Plochy ad. e) vým ra 0,09 ha – je využitelná.
íležitost
Z p ipomínaných 1,77 ha nezastav ných ploch je možno využít pro pokrytí požadavk
na výstavbu RD 0,49 ha (viz. bod d, e). Uvažování majitel pozemk v plochách (viz. bod a) je
naprosto racionální a je nutno ho akceptovat (0,41 ha). Pozemky na plochách uvedených
v bodech (b, c) jsou pro ešení aktuálních pot eb nedostupné. Zmín né plochy resp. jejich ásti
by bylo možno z návrhu ÚPO vylou it, avšak jejich situování, tvar pozemk by pro zem lskou
produkci nem lo významný p ínos.
Reáln využitelných ploch bydlení v platné územ plánovací dokumentaci je 0,49 ha + 0,41
ha = 0,90 ha.
Pot eba vymezení dalších zastavitelných ploch
V územn
plánovací dokumentaci obce je uvažováno s následujícím rozvojem
demografického a sídelního potenciálu.
rok
1980
1991
2001
2009
výhled
osoby
520
406
367
384
450
byt
182
132
134
139
170
osoby/byt
2,86
3,08
2,74
2,76
2,65
Odborný odhad pot ebyzastavitelných ploch pro bydlení:
požadavky vyplývající z demografického rozvoje........................................ 20 b.j.
požadavky vyplývající z necht ného soužití .................................................. 6 b.j.
požadavky vyplývající z náhrady za byty nezp sobilé k trvalému bydlení
(neplnící sou astný standard bydlení bez možnosti zásadních úprav VRP,
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CHKO)
5 b.j.
Celkem............................................................................................................ 31 b.j.
Vzhledem k místním podmínkám (vesnické prost edí, VPR, CHKO) je uvažováno
s výstavbou jednobytových RD. Správa CHKO požaduje rozvoln né formy zastav ní na velkých
stavebních pozemcích.
Plocha pro bydlení v RD
31 RD x 0,12 ha = 3,72 ha
Nezbytný uli ní prostor + komunikace (15,0 %)
0,56 ha
4,28 ha
Od vodn né navýšení pot eby zast. ploch (10 %)
0,43 ha
Pot eba ploch pro bydlení
4,71 ha
Požadavky vyhl. . 269/2009 Sb. l. I odst. 2 (min. 0,2 ha ve . prostr.) 0,20 ha
Pot eba zastavitelných ploch bydlení celkem
4,91 ha
Platný ÚPO nabízí 0,90 ha disponibilních pl. pro bydlení
- 0,90 ha
Nová pot eba zastavitelných ploch pro bydlení
4,01 ha
Souhrnná bilance ploch pro bydlení ve zm
. II ÚPO K ižánky (ha)
Lokalita

v ZÚ
1
5
10
12

mimo ZÚ
3,70
0,09

0,19
0,06
0,25

3,79

celkem
3,70
0,09
0,19
0,06
4,04

Pro nelze pro zastavitelné plochy využít p d nižších t íd ochrany ZPF
Na zastav né území K ižánek navazují vesm s zem lské p dy I. a II. t ídy ochrany. Krom
ásti zastav ného území na severozápadu sídla (vysoce pohledov exponovaný svah, východní
svah pod vrchem Na borovin 674 m n. m.) a ást zastav ní p i vstupu do sídla od Sn žného,
se rozhodující zastav ní K ižánek nachází rovn ž na ZPF nejvyšších t íd ochrany.
Souvislý je pás ZPF V. t ídy ochrany tvo ící p ilehlé území p i Svratce, které je však
mimo ádn p írodn hodnotné a navíc je ve vyhlášeném záplavovém území.
Proces projednávání zm ny . II ÚPNO
Návrh zm ny . II ÚPNO byl vyhotoven na podklad zadání zm ny . II ÚPNO. Doporu ení
orgánu ochrany ZPF k tomuto zadání zm ny . II ÚPNO byla v zásad akceptována s tím, že u
plochy . 8 (ozna ení dle zadání) došlo ke zm
ú elu plochy na zele (požadavek MK R) a
k dopln ní vzniklé proluky mezi plochou .8 a silnicí II. t . o ve ejné prostranství. P es podrobný
pr zkum území obce se nepoda ilo nalézt dostatek ploch bydlení druhu plochy obytné území
venkovského typu. Z tohoto d vodu i p es nedoporu ující vyjád ení orgánu ochrany ZPF byla
plocha . 1 do návrhu Zm ny . II ÚPNO za azena.
Spole né jednání o návrhu Zm ny . II územního plánu obce K ižánky se konalo 13.7.2010.
Ve lh , kdy mohou dot ené orgány uplatnit svá stanoviska k návrhu Zm ny . II ÚPNO
prob hla p edb žná jednání mezi orgánem ochrany ZPF, vedením obce a po izovatelem, kde na
základ podrobných podklad a nových poznatk podpo ených terénním šet ením bylo dosp no
k dohod a KrÚ kraje Vyso ina, odbor životního prost edí odd lení ochrany ZPF vydal dne
28.7.2010 a dne 20.8.2010 stanoviska na základ kterých byl návrh Zm ny . II ÚPNO upraven
pro ve ejné projednání.
Záv r
Zm na . II ÚPNO K ižánky je kompromisem mezi rozvojovými zám ry obce, požadavky
obyvatel obce, zájmy ochrany p írody a krajiny, zájmy ochrany ZPF a pot ebami památkové
pé e. Ve zm
. II ÚPNO nebylo možno zcela a bez výhrad naplnit veškeré požadavky
kladené na území, nicmén je možno konstatovat, že zm nou . II ÚPNO nedochází k zásadnímu
negativnímu dopadu na ur ující složky životního prost edí, krajinné prost edí, ochranu ZPF i na
kulturní hodnoty.
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9.2. Lesní p dní fond
Zm na . II ÚPNO neuvažuje se záborem lesa pro pot eby obce. Avšak dochází k dot ení
ochranného pásma lesa. Jedná se o lokalitu . 1 kde je p i okraji lesa navržena zele na ve ejných
prostranstvích o ší i minimáln 25 m, kde se nep edpokládá výstavba žádných nadzemních
staveb. Celé území plochy . 1 bude ešeno regula ním plánem, který podmínky využívání
ochranného pásma lesa zp esní.
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
i ve ejném projednání byly uplatn ny dv námitky k návrhu Zm ny . II územního plánu
obce K ižánky:
Pan ing. Zden k Vojtek požaduje za lenit pozemky p. . 246/2 v k. ú. eské K ižánky a p. .
224/1 v k. ú. eské K ižánky do ploch bydlení – obytné bydlení venkovského typu – pro
zástavbu nových stylových chalup
rozhodnutí o námitce : námitce se nevyhovuje
od vodn ní :
Parcela . 224/1 (dle údaj z katastru nemovitostí parcela PK . 224 díl 1) se nachází uvnit
památkové rezervace, kolem eky je veden lokální biokoridor ÚSES, který do pozemku parcely
224 díl 1 zasahuje. Pozemek se nachází ve sníženin pod p ístupovou cestou ve t íd ochrany
ZPF V. Parcela . 246/2 je zatížena b emenem ochranného pásma el. vedení VN 35 kV.
Pozemek se nachází na ZPF I. t . ochrany.
Ve Zm
. II územního plánu obce K ižánky je navržen dostatek ploch pro bydlení, které
zabezpe ují pot eby obce pro dlouhodobý výhled na plochách, které vhodn ji spl ují náro né
požadavky dot ených orgán zvlášt orgán - ochrany ZPF, Správy CHKO Ž árské vrchy i
Ministerstva kultury R.
Pan Mgr. Petr Nezveda podal následující námitku - citace :
„Pozemek p. . 281/23 sousedí (voln navazuje) na projednávaný pozemek (plochu . 6), nachází
se v sou asn zastav ném území obce (v intravilánu obce) a v jeho okolí není žádná památkov
chrán ná stavba.
Tento pozemek byl p ed schválením zák. . 183/2006 Sb. ur en k zastav ní - m la zde p vodn
stát samoobsluha LD Jednota. Za tím ú elem byl na tomto pozemku vybudován silný vodní zdroj
(vykopána studna - v sou asnosti zásobující bývalou zem lskou bytovku), byl zde vybudován
kanál a p ivedena elekt ina, která zde byla svedena napojitelnou sk kou do zem . Sou asn se
zasít'ováním tohoto poz. byla zpevn na komunikace podél školy.
V pozd jší dob bylo z d vodu výstavby bývalé zem lské bytovky rozhodnuto o stavb
samoobsluhy na míst , kde se nyní nachází. Pozemek . 281/22 z stal ale zasí ován a p ipraven
ke stavb .
V sou asné dob je na hranici pozemku plynová sk ka (plyn), elektrická sk ka, voda a kanál
(protože i dle tehdy platných zákon nemohla být kanalizace vypoušt na p ímo do eky, byla
sou asn kanalizace z tohoto kanálu vyúst na na pozemek u eky . 287/1 v mém vlastnictví /a
vytvo ila z n ho ,,vyhnívací lou ku"). Tento pozemek je p ístupný jak z p ilehlé silnice . II/354
(kde je vybudován sjezd), tak ze zpevn né komunikace podél školy (která bude dále ešena v
souvislosti s p ístupem k ploše . 6.
Zm nu . 6 na OV (na pozemku . 181/22 ve vlastnictví obce) schvaluji a pln podporuji, ale z
urbanistického hlediska by se m la ešit celá plocha (vyzobávání jednotlivých parcel je
„Urbanistický nihilizmus") - z tohoto d vodu žádám o za azení tohoto prostoru rozší ením
zastavitelnosti p ilehlého pozemku 281/23 jeho zm nou na BV.
Zadání studie zm ny . ll ÚP obce jsem nemohl p ipomínkovat, protože v dob projednávání
zadaní studie nefungovaly internetové stránky obce a nem l jsem tedy p ístup k ,,Ú ední
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desce,, (dle Zák. 109/99 Sb. ve zn ní Zák. . 61/2006 Sb.) - z výše uvedeného d vodu jsem
nemohl zadání studie p ipomínkovat a iním tak proto až nyní p i schvalování zm ny ÚP.“
rozhodnutí o námitce : námitce se nevyhovuje
od vodn ní :
Zm na . II územního plánu obce K ižánky navrhuje dostatek vhodných ploch pro bydlení na
území obce. Navrhovaný pozemek se nachází uvnit hranice památkové rezervace. V rámci
Zm ny íslo II územního plánu obce K ižánky se nepoda ilo uvnit památkové rezervace
prosadit žádnou zastavitelnou plochu pro bydlení. Vlastní plocha 6 je ešena s ohledem na
stávající ob anskou vybavenost, jedná se o rozší ení ve ejné ob anské vybavenosti.
Nezastav ný svah je považován p íslušnými dot enými orgány za nedílnou sou ást krajinného
prost edí nivy eky Svratky.
Ve v ci ú ední desky je možno sd lit následující:
Elektronická ú ední deska obce je provozována specializovanou renomovanou spole ností, která
zajiš uje její nep etržitý provoz. S provozem obecních internetových stránek nemá provoz el.
ední desky nic spole ného. I v teoretickém p ípad nefunk ních obecních stránek je vždy
dostupná.
11. Vyhodnocení p ipomínek
i ve ejném projednání byla uplatn na jedna p ipomínka k návrhu Zm ny . II územního
plánu obce K ižánky:
Pan ing. Zden k Vojtek nesouhlasí se za azením pozemku p. . 509/1 v k.ú. Moravské K ižánky
do ploch bydlení ( ást plochy 1) z d vodu zájmu o odkoupení výše uvedeného pozemku pro
ízení výb hu koní (v sousedství hájenka . p. 15 ve vlastnictví pana ing. Zde ka Vojtka)
rozhodnutí o p ipomínce : p ipomínce se nevyhovuje
od vodn ní :
Lokalita 1 se nachází na parcele PK 512/1. Využití této zastavitelné plochy pro bydlení bylo
projednáno se všemi dot enými orgány. eší dlouhodobé rozvojové pot eby obce na úseku
bytové výstavby. Jedná se o prioritní zájem obce, nebo další vhodné plochy umož ující
ucelený zp sob výstavby nebyly v pr hu prací na Zm
. II územního plánu obce K ižánky
nalezeny a kladn projednány s dot enými orgány.

Pou ení:
Proti Zm
. II ÚPNO K ižánky, která je vydána formou opat ení obecné povahy, nelze
podat opravný prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb. správní ád v platném
zn ní).

..............................................
Petra Klementová

…………….....……………
Ing. Mgr. Jan Sedlá ek

místostarostka obce

starosta obce

28

ílohy
1. Posouzení životního prost edí z hlediska negativního ú inku hluku z dopravy
2. Výpis parcel dot ených ve ejn prosp šnými stavbami a opat eními

íloha . 1

Posouzení životního prost edí z hlediska negativního ú inku hluku z dopravy
Zdrojem hluku v obci K ižánky je:
- silnice II/354
Podklady pro stanovení p edpokládaných hladiny hluku a ochranných hlukových pásem:
1. Údaje z celostátního s ítání silni ní dopravy z roku 2005.
2. Koeficienty r stu výhledových po
vozidel (2005 – 2040) dle SD R, odd lení
dopravního inženýrství.
3. Hluk v životním prost edí. Novela metodiky pro výpo et hluku silni ní dopravy z roku 2005.
4. Hygienické p edpisy, svazek 37 z roku 1977; Na ízení vlády ze dne 15. b ezna 2006 (sbírka
zákon . 148/2006) o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací.
edpokládané výhledové intenzity dopravy od silnice II/354 jsou patrné z p iložené tabulky . 1.
Vlastní stanovení p edpokládaných hladin hluku a z nich vyplývajících hlukových ochranných
pásem je zakotveno v tabulce . 2.
V p íloze jsou rovn ž doložena pravidla pro Stanovení p ípustných hladin hluku dle Na ízení
vlády ze dne 15. b ezna 2006 (Sbírka zákon
. 148/2006) o ochran zdraví p ed
nep íznivými ú inky hluku a vibrací.
Základní hladina hluku ve venkovním prostoru...................................................... 50 dB (A)
- hluk z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou ú elových komunikací a
drah..................................................................................................................... + 5 dB (A)
- hluk na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na t chto
komunikacích je p evažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se i pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy............+ 10 dB (A)
- stará hluková zát ž z pozemních komunikací a z drážní dopravy.....................+ 20 dB (A)
- korekce na denní dobu - den (silnice, drážní doprava) ................................. +/- 0 dB (A)
- noc (silnice)............................................................ - 10 dB (A)
- noc (drážní doprava).............................................. - 5 dB (A)
ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél ve ejných pozemních komunikací a
denní dobu............................................................................................................... 55 dB (A)
ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél hlavních komunikací, trati D
a denní dobu...........................................................................................................60 dB (A)
ípustná hladina hluku pro bydlení podél hlavních komunikací, trati D, kde p sobí stará zát ž
z pozemní dopravy a denní dobu............................................................................70 dB (A)
ípustná hladina hluku pro novou zástavbu podél ve ejných pozemních komunikací a no ní
dobu.........................................................................................................................45 dB (A)
ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél hlavních komunikací a pro
no ní dobu.............................................................................................................. 50 dB (A)
ípustná hladina hluku pro bydlení podél trati D, kde p sobí stará zát ž a no ní
dobu.........................................................................................................................65 dB (A)
Pro posouzení životního prost edí je rozhodující posouzení pro no ní dobu. Z porovnání
edpokládaných výhledových hladin hluku a p ípustných hladin hluku vyplývá, že není nutné
stanovovat ochranné hlukové pásmo od silnice II/354.

INTENZITY DOPRAVY – obec K ižánky

ŽKÁ
VOZ.

1

SILNICE
II/354
úsek
6-3420

193

OSOB.
AUTA

1089

MOTO
CYKLY

13

INTENZITA
DOPRAVY ZA
24 hod.

1295

PO ET DOPRAVNÍCH
PROST DK ZA 24 hod.
ŽKÁ
VOZ.

201

OSOB.
AUTA

1285

MOTOC
YKLY

13

INTENZITA
DOPRAVY ZA
24 hod.

1499

EDPOKLÁDANÁ INTENZITA DOPRAVY V
ROCE 2020
PO ET DOPRAVNÍCH
PROST DK ZA 24 hod.
ŽKÁ
VOZ.

212

OSOB.
AUTA

1525

MOTOC
YKLY

13

INTENZITA
DOPRAVY ZA
24 hod.

1750

SKUTE NÝ
PO ET VOZIDEL
(KTERÝ PROJEDE
ZA PR
RNOU
hod.)

PROCENTNÍ
PODÍL T ŽKÝCH
VOZIDEL

od 23.00
hod.-do
7.00
hod.

DENNÍ

NO NÍ

SOU .
STAV

VÝHLED

1628

122

102

15

OA

POPIS
ÚSEKU

PO ET DOPRAVNÍCH
PROST EDK ZA 24 hod.

EDPOKLÁDANÁ INTENZITA DOPRAVY V
ROCE 2010

1435

103

90

13

-

12,11

193

19

13

2

SKUTE NÝ PO ET
VOZIDEL (KTERÉ
PROJEDOU PO
KOMUNIKACI)

od 7.00
hod.-do
23.00 hod.

OA

ÍSLO
ÚSEKU

ÚDAJE S ÍTÁNÍ DOPRAVY Z ROKU 2005

NA

OZNA ENÍ SILNICE
(ÚSEK SILNICEIŽOVATKY)

NA

Tab. 1.

74,1

0,00212132

80,2

OA

90

0,00075451

74,1

NA

13

0,00223607

80,2

OA

13

0,00082086

74,1

NA

2

0,00212132

80,2

OA

90

0,00075451

74,1

NA

13

0,00223607

80,2

do
1%

hl.
asf.

718 550,51

1

1

718 550,51

48,5

50

do
1%

hl.
asf.

4 789 338,94

1

1

4 789 338,94

56,7

60

4 - 5 hl.
% asf.

718 550,51

1,21

1

869 446,12

49,3

50

4 - 5 hl.
% asf.

4 789 338,94

1,21

1

5 795 100,12

57,5

60

Vysv tlivky:
F1 - FAKTOR VLIVU RYCHLOSTI A PODÍLU NÁKLADNÍCH AUTOMOBIL
F2 - FAKTOR VLIVU PODÉLNÉHO SKLONU NIVELETY
F3 - FAKTOR VLIVU POVRCHU VOZOVKY

A AUTOBUS

X - PO ET REDUKOVANÝCH VOZIDEL
Y - POMOCNÁ VELI INA
Y = 10.logX – 10,1

2

3

4

1

2

3

4

Hluk v okolí hlavních pozemních
komunikací a v ochranném pásmu
dráhy

Stará hluková zát ž z pozemních
komunikací a z drážní dopravy

Hluk z provozoven, hluk od vozidel
na neve ejných komunikacích, hluk
od stavebních stroj

Hluk z pozemní dopravy na
ve ejných komunikacích

Hluk v okolí hlavních pozemních
komunikací a v ochranném pásmu
dráhy

Stará hluková zát ž z pozemních
komunikací a z drážní dopravy

F3

1

Hluk z pozemní dopravy na
ve ejných komunikacích

F2

K1 K2 K3

PROSTORY OSTATNÍCH STAVEB
A CHRÁN NÉ OSTATNÍ
VENKOVNÍ PROSTORY

OCHRANNÉ
HLUKOVÉ PÁSMO v
m dle Sm rnice pro
ekvivalentní hladiny
hluku

Hluk z provozoven, hluk od vozidel
na neve ejných komunikacích, hluk
od stavebních stroj

F1

Y v dB

Koeficienty

Korekce

X = F1*F2*F3

Výpo et hodnoty "X"

Korigovaná Lekv (dB)

Druh povrchové úpravy vozovky

LOA; LNA

FVOA; FVNA

Druh vozidla

Denní doba

0,00082086

2

ÍPUSTNÉ HLADINY
HLUKU DLE NA ÍZENÍ
VLÁDY ZE DNE 21.LEDNA
2004 CHRÁN NÉ VENKOVNÍ

Podélný sklon nivelety

rok 2020

noc

2

SILNICE
II/354
úsek
6-3420
ást II

13

NA

den

rok 2020

OA

noc

SILNICE
II/354
úsek
6-3420
ást I

den

1

Popis úseku komunikace

íslo úseku komunikace

Ozna ení
silnice

Skute ný po et vozidel, které projedou
profilem za hod.

STANOVENÍ OCHRANNÝCH HLUKOVÝCH PÁSEM OD KOMUNIKACÍ dle metodických pokyn pro navrhování obcí z hlediska ochrany
obyvatelstva p ed nadm rným hlukem z pozemní dopravy - obec K ižánky
Tab. 2

K1 - VLIV P ILEHLÉ SOUVISLÉ ZÁSTAVBY
K2 - VLIV SPOLUP S. V TŠÍHO PO TU ZDROJ
K3 - VLIV ZELEN

HLUKU

íloha . 2

Výpis parcel dot ených ve ejn prosp šnými stavbami a opat eními

ozna ení

V-T1
U-1

p. . na k.ú. eské K ižánky
288/1 (PK 288, 299); 943/1; 944; 299

p. . na k.ú. Moravské K ižánky
265/1 (PK 265, 254)
283 (PK 281/10, 281/13); 265/1 (PK
265); 254/1 (PK 254, 247); 240 (PK
240); 616/4; 254/9; 254/8; 246/2;
246/1; 254/5

