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1. Vymezení zastav ného území
Zastav né území bylo vymezeno k 31. 1. 2008.
Zastav né území je graficky vyzna eno ve výkresech:
N1
- výkres základního len ní území
N2
- hlavní výkres
O1
- koordina ní výkres
O3
- výkres p edpokládaných zábor p dního fondu
2. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území
2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce
Území obce nenáleží do žádné rozvojové oblasti, rozvojové osy i specifické oblasti
vymezené v PÚR R ani ZÚR kraje Vyso ina. Nenachází se zde ani koridory i plochy
dopravní a technické infrastruktury vymezené dle t chto dokument .
Územní plán koordinuje využívání území se zohledn ním širších územních souvislostí,
které jsou upraveny v PÚR R a ZÚR kraje Vyso ina.
Slad ní zájm Programu rozvoje kraje Vyso ina, který klade d raz na zachování životního
prost edí a obnovu rázu venkova. Využití v trných elektráren je v dokumentu považováno
jak z evropského, tak ekonomického pohledu za velmi problematické. Naopak Územní a
energetická koncepce uvádí Vyso inu jako jedno z míst s dostate nou v trnou kapacitou.
V souladu s Programem rozvoje mikroregionu Ž ársko optimalizovat obsluhu území
dopravní a technickou infrastrukturou.
2.2. Hlavní cíle rozvoje
Vytvo it podmínky pro stabilizaci demografického potenciálu v obci s možným jeho mírným nár stem.
Stanovit urbanistickou koncepci pro další rozvoj obce s ur ením podmínek prostorového
uspo ádání a podmínek uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využití.
ešit problematiku dopravní obsluhy území a obsluhy území technickou infrastrukturou
s prov ením možnosti umíst ní v trné elektrárny.
V ešení územního plánu skloubit požadavky obyvatel se zájmy obce a státu.
Zabezpe it podmínky pro funkci územních systém ekologické stability a dalších opat ení
pro zvýšení p írodních hodnot území.
Vymezit nezbytné plochy ve ejn prosp šných staveb i ve ejn prosp šných opat ení.
2.3. Ochrana a rozvoj hodnot
Bude zajišt na vytvo ením základních pravidel upravujících aktivity, innosti a d je na
celém území obce.
Navrženy jsou podmínky pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a
soudržnost spole enství obyvatel.
Kone né umíst ní v trné elektrárny bude následovn prov eno v posouzení vlivu
navrhované stavby na krajinný ráz oblasti i místa.
Stanoveny jsou podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajišt ní ochrany
nezastav ného území.
Akceptován je historický p dorys zastav ní kolem centrálního prostoru návsi. Jsou
nastoleny podmínky pro revitalizaci jádrového prostoru návsi.
Respektovány jsou kulturní památky zapsané v ÚSKP R:
rejst . . 23379/7-4384
- kapli ka
4385
- žulový k íž z roku 1834
rejst . . 23379/7-4386
- statek
i výb ru nových zastavitelných ploch byly zohledn ny nejen podmínky technické a
vlastnické, ale zejména urbanistická kompozice sídla podporovaná p írodními podmínkami
území.
Územní plán neuvažuje se zvyšováním hladiny stávajícího zastav ní sídla.
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Zelení mající význam estetické a hygienické clony kolem areál zem lské výroby je
zabezpe eno jejich vhodn jší za len ní do obrazu obce.
Územní plán zvyšuje prostupnost krajiny obnovou polních cest, což p isp je i k obohacení
jinak na pom ry území v hrani ní poloze CHKO siln antropogenn využívaného
nezastav ného území.
íznivý vliv na ekologickou funkci a estetickou kvalitu prost edí bude mít z ízení vodních
ploch v místech údolní nivy severovýchodn od sídla.
Uvažováno je s výsadbou interak ních prvk podél p irozených i lidskou inností vzniklých
liniových prvk .
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
Navazuje na stávající plošné a prostorové i provozní uspo ádání sídla, na specifika
venkovského prost edí a spole enství s pot ebou uchování jejich integrity a základních
ekologických proces .
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.
Je respektována priorita ploch smíšených obytných v sídle s nižším zastoupením ostatních
ploch rozdílného zp sobu využívání.
Nové rozvojové plochy sm ují p edevším do ploch bydlení v rodinných domech a jejich
situování je z hlediska koncepce rozvoje sídla ve vhodné poloze ve východní ásti sídla.
Rozvoj podnikatelských aktivit spo ívá v efektivn jším využívání stávajících výrobních
ploch - viz. areál na jižním okraji sídla a navrácením polyfunk ního využívání ploch funkce
smíšené obytné. Nová menší zastavitelná plocha pro pot eby SHR se navrhuje ve vazb na
rodinnou farmu p i místní komunikaci do Nížkova.
Novým fenoménem uplat ujícím se p edevším v krajinném prostoru m že být stavba
trné elektrárny, která je situována v míst s dostate ným v trným potenciálem,
v dostate né vzdálenosti od obytné zóny s p ijatelným dopravním napojením. Plocha pro
trnou elektrárnu je, vymezena jako územní rezerva.
Dopravní obsluha území v etn obsluhy technickou infrastrukturou nedává krom nového
zp sobu napojení na zdroje pitné vody podn ty ke koncep ním zm nám.
3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území
Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. Ozna ení ploch je shodné pro celý územní
plán, tj. pro návrh i od vodn ní ÚP.
ozna ení
ploch

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

plochy
zastavitelné

p estavby

evažující ú el plochy a kód plochy
ostatní

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

charakteristika plochy

kód

bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
výroby zem lské
ve ejného prostranství
vodní a vodohospodá ské
elová komunikace
elová komunikace
elová komunikace
elová komunikace
elová komunikace

BR
BR
BR
VZ
VP
VH
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vým ra
plochy (ha)

1,18
0,27
0,15
0,09
0,11
0,86
0,13
0,14
0,07
0,08
0,31
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Podmínky využití ploch
Plocha . 1
Dopravní obsluhu plochy ešit ze stávající místní komunikace.
Maximáln omezit p ímé dopravní napojení nemovitostí na silnice.
Uvnit obytné skupiny preferovat obsluhu RD místní komunikací funk ní podskupiny
D1.
i ešení obytné skupiny RD akceptovat požadavek nezastavitelného území v prostoru
rozhledového trojúhelníku k ižovatky silnic.
Ve sm ru k areálu zem lské výroby ešit výsadbu izola ní zelen .
Objekty rodinných dom budou mít soudobý výraz.
Vyhotovit jednoduchou urbanistickou studii ešící základní organizaci území.
Plocha . 2
Do koncepce prostoru zapojit ve ejné prostranství p i vodní ploše.
Objekt RD p iblížit ke stávajícímu zastav ní, dopravní obsluhu ešit p ímým sjezdem ze
silnice III. t .
Plocha . 3
Zastav ní vhodn doplní prostor mezi ve ejným prostranstvím, h išt m a stávajícími
objekty.
Dopravní obsluha bude ze silnice III. t ídy, za jistých okolností lze p ipustit i napojení
z ve ejného prostranství.
Zastav ní bude erpat z tradic bývalých selských usedlostí co do m ítka, tak
prostorového uspo ádání.
Plocha . 4
Rozší ení farmy soukromého zem lce ešit tak, aby vzhledem, m ítkem a celkovým
výrazem nedošlo k negativnímu zásahu do prost edí sídla, resp. obce.
Plocha bude provozn svázaná s objekty stávajících hospodá ských staveb, které budou
modernizovány.
Zapojení objekt do krajiny ešit tradi ním osv eným zp sobem - výsadbou
vzr stných strom .
Plocha . 5
Ve ejné prostranství ešit pro pot eby návšt vník rozhledny Rosi ka.
Krom p íslušného po tu parkovacích míst navrhnout sedací za ízení pro odpo inek
turist , p ípustný je stánek s ob erstvením.
Plocha bude dopln na informa ními tabulemi.
Sadovnické úpravy ešit s využitím vzr stných listnatých strom a požadavkem na
jednoduchou údržbu.
Plocha . 6
Akumulaci vody ešit se zohledn ním p írodních podmínek.
Krom p ínosu pro vodohospodá skou bilanci bude mít z ízení vodních ploch význam
ekologický a estetický.
Pro rozvoj litorálního pásma vhodn utvá et sklon b eh u t chto malých vodních nádrží.
Plocha . 7
elovou cestu pro obsluhu vodních nádrží navrhnout s možností p ípadné dopravní
obsluhy OV (zatím výstavba OV není aktuální, není ani sou ástí koncep ních
návrh ).
Niveletu cesty volit tak, aby zemní zásahy do terénu byly minimální.
Zam it se na ešení odvodn ní cesty.
Plocha . 8
Obnovou polní cesty dosáhnout zlepšením obsluhy polností a p irozeného p erušení
povrchového odtoku vody ze srážek, což se pozitivn projeví omezením erozních
proces na svahu.
ešit vhodným zp sobem sjezd na silnici.
edpokládá se jednopruhová polní cesta.
Zele p i cest bude mít zejména význam krajinotvorný.
4
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Plocha . 9, 10, 11
Obnovy cest ešit v p vodních trasách, dle pot eby možno prostorové ešení trasy cesty
upravit tak, aby odpovídalo dnešním požadavk m.
Jednopruhová polní cesta bude ve vhodných místech dopln na o výhybny.
Vhodným zp sobem ešit ozelen ní cest.
Podmínky prostorového uspo ádání dále obsahuje kapitola 6.2.
Umíst ní staveb pro bydlení na k tomu vymezených plochách je limitováno prokazatelným
dodržením platných hygienických p edpis vztahujících se k chrán nému venkovnímu
prostoru staveb a zabezpe ení celkové obytné pohody.
3.3. Systém sídelní zelen
Zele ve ejná
Dotvá í prost edí obce, je p edevším reprezentována zelení na návsi. Ve ejná zele
doprovází i ostatní ve ejná prostranství a komunika ní sí v sídle.
Ve ejná zele bude sou ástí nových zastavitelných ploch zvlášt pro bydlení
v rodinných domech.
Kompozice ve ejné zelen mimo jiné musí spl ovat podmínku jednoduché údržby.
Výb r d evin je nutno volit tak, aby se uplat ovaly celoro , tedy nejen ve vegeta ním
období.
Ve ejná zele bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými d evinami a
nízkou dopl kovou (ke ovou) zelení. Plochy možno oživit vodními prvky, mobiliá em
obce p šími stezkami.
Zele vyhrazená
Je a nadále bude sou ástí sídelního útvaru. Nov se v kompozici sídla projeví zele
s funkcí hygienické clony u ploch zem lské výroby.
Ochranná zele je koncipována jako pln zapojená výsadba stromového patra s ke ovou
podsadbou. Vhodné jsou místní d eviny, nikoliv však ovocné.
Samostatnou kategorií vyhrazené zelen velmi ú inn a pozitivn se uplat ující
v organizmu obce tvo í zahrady a sady. ÚP proto stanovuje koeficient zastav ní ploch
s rozdílným zp sobem využívání zajiš ující existenci zelen jak na plochách stavových
tak rozvojových.
V p edzahrádkách preferovat úpravy vesnici blízké s vylou ením nebo alespo
s omezením cizokrajných d evin.
Platí základní požadavek na omezení výsadby nízkých forem strom s up ednostn ním
vysokokmenných strom .
Obecné požadavky
Do kompozice návesní zelen zapojit vodní plochu s p irozen jšími úpravami b eh ,
náves doplnit (respektive nahradit cizokrajné d eviny) vysokokmennými dlouhov kými
evinami. T mito vysokokmennými d evinami doplnit i jiná k tomuto p íhodná místa.
Zele sídelní pokud možno propojovat do v tších celk , podporovat pronikání
krajinných vegeta ních formací do sídelního prost edí.
Používat autochtonních druh d evin, omezit, lépe vylou it používání exotických druh
evin.
4. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . podmínek pro její
umis ování, nakládání s odpady
4.1. Dopravní infrastruktura
Systém napojení obce na silni ní sí z stává beze zm ny. Trasy silnic jsou územn stabilizovány.
Silnice procházející zastav ným územím zabezpe ují i nadále p ímou obsluhu p ilehlých
nemovitostí.
Pro nízké intenzity dopravy ešit pohyb chodc v rámci požadovaných úprav návesního
prostoru a diferenciací dopravních ploch v zastav ném území.
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ešení dopravy v klidu nedozná významných zm n. Je ur en požadavek, aby každý nov
vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo jedno garážové i odstavné stání pro
osobní automobil.
Neuvažuje se s výstavbou hromadných, skupinových i adových garáží. P ípustné je z izování t chto staveb na výrobních plochách, ev. p i ucelené koncepci obytné skupiny RD,
zde plocha . 1.
Parkovišt mohou být sou ástí ve ejných prostranství (viz. ve . prostor p i komunikaci na
rozhlednu).
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
po úpravách vyhoví, její dostupnost pro obyvatele obce je dobrá. Využívání žel. stanice Sázava i Nížkov je omezené.
Na území obce není uvažováno s výstavbou dopravních za ízení ( SPHM, autoservis, motorest, aj.)
Stávající sí polních cest je zachována, je navržena obnova n kterých polních cest zaniklých v é e scelování zem lských pozemk .
Letecká, železni ní ani vodní doprava nemá na území obce své zájmy.
4.2. Technická infrastruktura
Koncep ní ešení spo ívá ve využití vodních zdroj Sázava s napojením na vodovodní ad
v sídle eská Mez.
Nadále uvažovat s ochranou potenciálního zdroje podzemní vody Pavlíkova skalka na k.ú.
Rosi ka.
Likvidaci odpadních vod ešit výstavbou jímek na vyvážení u každé nemovitosti s odvozem
obsahu jímek na blízké istírny odpadních vod. Alternativn lze užít domovních OV ev. jim
ekvivalentních technologií išt ní odpadních vod.
Respektovat vymezenou územní rezervu pro p ípadnou výstavbu za ízení na likvidaci odpadních vod nad plochami vymezenými pro výstavbu malých vodních nádrží.
enos pot ebného výhledového el. výkonu bude nadále zajiš ován ze stávajícího vzdušného
el. vedení VN 22 kV procházejícího jihovýchodn a jižn od sídla. Koridory el. vedení VN a
VVN jsou územn stabilizovány.
Dobudovat STL rozvody v rozvojových plochách. Zásobování teplem je p edur eno provedenou plošnou plynofikací, neuvažuje se s centrálním zdrojem tepla.
Je respektován r.r. paprsek A R. Pokud nebudou omezeny rozvojové zám ry obce Rosi ka,
ÚP nebrání z izování dalších radioreléových tras nad územím obce.
Místní telefonní sí je dostate
kapacitní, respektovat dálkový spojovací kabel.
Na úseku poštovních služeb neuvažovat se zm nami.
Elektrická sí NN a sd lovací rozvody budou ešeny jak v nové, tak postupn i v p vodní zástavb zemními kabely.
Na plochách ur ených pro stavby technické infrastruktury se zakazuje umis ování jiných staveb než staveb souvisejících.
4.3. Ob anské vybavení ve ejné
Stávající ob anská vybavenost je stabilizována.
V dlouhodobém asovém horizontu bude vhodné samostatn stojící objekty ve st edu návsi
emístit jako sou ást zástavby do obvodu návsi.
4.4. Ob anské vybavení ostatní
Problematika prodejny na návsi - viz. p edchozí bod.
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
ípustným, p ípadn podmín
p ípustným využíváním dané plochy (toto ustanovení
možno p im en uplatnit i pro ve ejnou ob . vybavenost).
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4.5. Ve ejná prostranství
Ve ejná prostranství, a již stávající i navrhovaná úzce souvisí s plochami sídelní ve ejné
zelen , která se na jejich utvá ení bude významn podílet.
Nejd ležit jším ve ejným prostranstvím nadále z stává návesní prostor, a prostranství p i
silnici opoušt jící náves.
Kompozice ve ejných prostranství musí vytvá et vztah mezi soukromím obytné ásti a
ve ejností návsi (ulice). U stávajících ve ejných prostranství nep ipustit nevhodné úpravy
prostor v etn p ilehlých objekt . Nevhodn upravené i zanedbané objekty vymezující
prostor návsi postupn uvést do žádoucího stavu.
Ve ejné prostranství – zastav ní plochy . 5 bude upraveno pro pot eby cestovního ruchu a
bude vykazovat vysokou úrove ešení.
Ve ejná prostranství musí být významným kompozi ním prvkem v obci p ízniv se
projevujícím v obraze obce i v psychickém p sobení na lov ka (faktor pohody).
4.6. Nakládání s odpady
Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled.
Na území obce se nenachází žádná skládka a ÚP neuvažuje se z izováním skládek na území
obce ani jiných za ízení na likvidaci odpad .
5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny
v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed
povodn mi, rekreace, dobývání nerost
5.1. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich využití
ÚP p írodní, kulturní a historické hodnoty akceptuje. Pozitivní p írodní charakteristiky
budou vyjád eny harmoniza ními vztahy v krajin - roz len ním rozsáhlých hon
zem lské p dy (mozaika krajiny). Kulturní a historické charakteristiky jsou ur eny
edevším zapojením sídla do krajinného rámce a respektováním jeho identity.
Zastavitelné plochy mimo plochu ve ejného prostranství na k ižovatce cest k dalšímu
technicistnímu prvku v blízkém území - rozhledna Rosi ka - vždy navazují na zastav né
území.
Zastav né území nem že být rozši ováno za p edpokladu ádného využívání stávajícího
domovního fondu a výrobních ploch.
Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví p ípadn rybá ství
a rekrea ním pohybovým aktivitám. Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je
limitována p írodními podmínkami a kombinací rozumné a ohleduplné výroby
s individuální údržbou krajiny.
V lesních porostech se požaduje zvyšování odolnosti lesa dostate ným zastoupením
zpev ujících a meliora ních d evin. Neuvažovat s plošným odlesn ním.
U vod stojatých rozvíjet ekotonální spole enstva, v litorálním pásu akvatického a
terestrického ekosystému. Zajistit soulad mezi hospodá ským využíváním vodních ploch a
jejich ekologickou a estetickou funkcí.
Stávající zele respektovat, podporovat vzr stnou zele v sídle a posilovat podíl rozptýlené
zelen v krajin . Ve spojení s drobnými artefakty najdou uplatn ní solitéry strom .
Na území nejsou vyhodnoceny ani uplatn ny plochy p írodní (§16, vyhl. . 501/2006 Sb.).
Smíšené plochy nezastav ného území p írodní se vymezují na pozemcích p irozených a
írod blízkých ekosystém , dále sem náleží pozemky p irozených a p írod blízkých
spole enstev zjišt né z mapování biotop . Smíšené plochy nezastav ného území ve II. zón
CHKO se vymezují na pozemcích tvo ených II. zónou CHKO Ž árské vrchy. Smíšené
plochy nezastav ného území se vymezují na druhu pozemk ostatní plocha.
5.2. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územní systém ekologické stability je vzájemn propojený soubor p irozených i
pozm ných, avšak p írod blízkých ekosystém , který udržuje p írodní rovnováhu.
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Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému a
nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
Na území zasahuje lokální ÚSES pouze okrajov a to svým lokálním biokoridorem
áste
funk ním a funk ním p i severovýchodní hranici k.ú.
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
esn stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou, p ípadn stavbu související
s ochranou ŽP).
Up esn ní druhové skladby spole enstva ÚSES a hranic prvk ÚSES bude p edm tem
podrobn jší dokumentace - projektu ÚSES.
Interak ní prvky dopl ují sí biokoridor a biocenter s funkcí rozptýlené zelen v krajin .
5.3. Prostupnost krajiny
Obnovou polních cest se zvyšuje dopravní prostupnost krajiny. Novými stavebními
aktivitami na zastavitelných plochách nedochází k rušení stávajícího dopravního systému.
Rozsáhlé plochy orné p dy jsou bariérou pro migraci organism . Biologická propustnost se
zlepší zajišt ním interak ních prvk v krajin .
5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi
Projevy vodní eroze na svažitých pozemcích výrazn antropicky ovlivn né krajin lze
zmírnit uplatn ním organiza ních a agrotechnických opat ení p i hospoda ení na
zem lské p . Nemalý význam bude mít obnova polních cest.
Nelze p ipustit úpravy pozemk ZPF, které zp sobují rychlejší odtok vody a snižující
schopnost vsaku vody.
Stavební pozemky vymezovat s požadavkem na vsak i zdržení deš ových vod.
Hydrologické a ekologické parametry povodí nevyžadují ešit zvýšené odtoky z izováním
suchých poldr .
5.5. Podmínky pro rekreaci
Území obce má omezené podmínky pro pobytovou rekreaci, potenciál pro p ší turistiku je
chudý. ÚP p esto umož uje v rámci navrácení polyfunk ního využívání jádra obce
umis ování ubytovacích služeb i agroturistiky.
ešit z ízení ve ejného prostranství p i ú elové cest vedoucí na rozhlednu. Ve ejné
prostranství vybavit pot ebným mobiliá em podporujícím zejména p ší turistiku a
cykloturistiku.
Denní rekreaci obyvatel obce lze nadále uskute ovat na h išti. Specifickou formou
relaxace m že být práce na zahradách.
ÚP nevylu uje z izování r zných atraktivit rekrea ní funkce i na jiných k tomu p íhodných
plochách rozdílného využívání pokud budou dodrženy podmínky využívání t chto ploch.
5.6. Dobývání nerost
Na území obce není evidován žádný dobývací prostor, nejsou vyhodnocena výhradní
ložiska nerost nebo jejich prognózní zdroj ani chrán ná ložisková území.
Na k.ú. Rosi ka nejsou evidována žádná aktivní ani potenciální sesuvná území.
Na k.ú. Rosi ka nejsou evidována žádná poddolovaná území ani stará d lní i pr zkumná
díla.
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 (BR) - jsou ur eny pro uspokojování pot eb
individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení
v kvalitním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných dom a pozemky
související s ur ujícím využíváním plochy. Zp soby využití:
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ípustné:

pozemky rod. dom , pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných
prostranství, dopravní a technické infrastruktury související s obsluhou
plochy, integrovaná za ízení nep esahující význam daného místa území a
nenarušující jeho obytnou pohodu.
podm. p ípustné: malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací za ízení,
za ízení sociální zdravotnické pé e, dopl kové prostory pro zájmovou
innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a
objemu budov. Chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná
stitelská innost, p ípadn rodinná rekreace ve stávajících domech.
Podmín
p ípustné innosti musí být bez negativních dopad na
sousední pozemky.
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí
plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou míru
Plochy rekreace rodinné (RR) - jsou ur eny pro uspokojování pot eb individuální pobytové
rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky staveb
pro rodinnou rekreaci, obklopených soukromou zelení a pozemky související dopravní a
technické infrastruktury. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé a jiné zelen ,
pozemky pro slun ní, relaxaci a rekrea ní aktivity venkovního charakteru
sloužící dané ploše
nep ípustné:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují ur ující režim
plochy a již p ímo anebo druhotn
pozn.: Do t chto ploch nejsou zahrnuty pozemky v souvisle zastav ném území obce, které
jsou trvale anebo do asn využívány k rekreaci ve stávajících objektech - tzv.
"chalupá ská" rekreace.
Plochy ob anského vybavení (O) - slouží pro umis ování ob anského vybavení zejména
místního významu. Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb a za ízení ob .
vybavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejná prostranství.
Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu (a), pozemky pro
za ízení církevní nevýrobní , pro obchodní prodej, ubytování a stravování
(d), kulturu (k), pozemky pro t lovýchovu a sport (t), pozemky pro
vzd lávání a výchovu, pozemky zdravotnictví a sociálních služeb,
nevýrobní služby, pozemky h bitov . Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní
druhu ob . vybavení. Druhy ob . vybavení lze vzájemn zam nit i doplnit,
nutno však akceptovat neslu itelnost n kterých druh ob . vybavenosti i
jejich vlivy na okolí.
podm. p ípustné: bydlení, pokud je to ke stavebnímu i funk nímu charakteru ur ující nápln
plochy vhodné, služby p ípadn emesla nesnižující kvalitu prost edí
vymezené plochy ani pietu místa
nep ípustné:
aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo
anebo druhotn a které narušují estetickou a kulturní hodnotu místa
Plochy ve ejných prostranství (VP) - jsou ur eny 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 a chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a
shromaž ovací ú ely
podm. p ípustné: umis ování mobiliá e obce, drobné architektury, d tských h iš , ploch pro
ambulantní prodejní aktivity, parkovací stání
nep ípustné:
umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izování
parkoviš pro vozidla o vyšší hmotnosti 3,5 t, garáží a jiných staveb a
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inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto
prostor
Plochy smíšené obytné (SO) - jsou ur eny pro víceú elové využití, v p ípad obce zahrnují
edevším p vodní historické zastav ní, pozemky související dopravní a technické
infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství. Zp soby využití:
ípustné:
stavby pro bydlení a ob anskou vybavenost odpovídající velikosti
vymezeného pozemku a objemu budovy, pozemky soukromé i jiné 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, p ípadn i rekreace ve stávajících k tomu
vhodných objektech. Jde tedy o aktivity nesnižující kvalitu ur ující
plochy, nemají negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na
epravu zboží. Vše se d je v rozsahu odpovídajícím velikosti ploch
pozemk a objemu budov.
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 . Nap .
stavby s vysokými plošnými nároky na pozemky, innosti náro né na
epravu zboží, erpací stanice pohonných hmot, mycí rampy, apod.
Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) - jsou ur eny umis ováním staveb a za ízení
souvisejících s nekolejovou pozemní dopravou. Zp soby využití:
ípustné:
stavby a za ízení pozemních komunikací, stavby a za ízení pro dopravu
v klidu a ostatní dopravní za ízení a stavby v etn p íslušejících pozemk ,
doprovodná a izola ní zele ;
podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového
materiálu, místní komunikace III. t ídy
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s ur ující náplní a funkcí plochy
Plochy technické infrastruktury (TI) - jsou ur eny k umis ování staveb, za ízení a sítí
technického vybavení na úseku zásobování vodou, išt ní odpadních vod ( ), zásobování i
výroby el. energií (e), zemním plynem, elektronických komunikací a teplem. Pozn.: malé
písmeno - zpodrobn ní druhu technického vybavení. 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
nep ípustné:
ostatní innosti a d je, které nesouvisí s ur ující náplní plochy
Plochy výroby zem lské (VZ) - ur eny pro 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 vnitroareálové dopravy a technické infrastruktury, pozemky
s izola ní a vnitroareálovou zelení. Z d vod organoleptického zápachu
možno tolerovat ochranné pásmo mimo hranice závodu, nesmí však
dosáhnout staveb vyžadujících hygienickou ochranu.
podm. p ípustné: podnikatelská innost nenarušující primární využívání plochy (nap .
veterinární) a innosti a d je, které nejsou ur ující funkcí plochy rušeny
nad p ípustnou míru (nap . závodní stravování, p sobení závodního
léka e, ev. umíst ní byt osob zajiš ujících dohled). Podmín
p ípustné
je umíst ní erpací stanice pohonných hmot.
nep ípustné:
stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí
primární využití plochy rušiv
Plochy zelen izola ní (ZI) - jsou ur eny pro funkci hygienické, estetické a psychologické
clony a tvo í významný kompozi ní prvek v území. Zp soby využití:
ípustné:
výsadba pln zapojeného stromového a ke ového patra z vhodných místn
íslušných d evin a ke
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podm. p ípustné: z izování oplocení, jiná za ízení p ispívající ke zvýšení ú inku primární
funkce plochy
nep ípustné:
innosti a d je nemající p ímou i nep ímou souvislost s primárním
využitím plochy
Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - jsou ur eny k vodohospodá ským ú el m
s výjime ným estetickým významem pro utvá ení krajinného rázu území a významem
ekologickým
ípustné:
innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území,
údržbou i rybá stvím
nep ípustné:
innosti a za ízení, které negativn ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní
režim v území
Plochy zem lské - orná p da (ZO) - jsou ur eny pro zem lskou produkci vesm s na
pozemcích s dobrou dostupností o doporu eném max. sklonu pozemku do 12°. Obecn jde
o pozemky nízké ekologické hodnoty. Zp soby využití:
ípustné:
stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin.
ípustná je zm na kultury v trvale travní porost, výsadba rozptýlené
zelen .
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby,
ochrany p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury,
pozemky plnící funkci lesa, vodní plochy, p ípadn užitkové zahrady a
sady pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF a k
narušení krajinného rázu
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu
Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) - jsou ur eny pro zem lskou produkci
vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén dobrou dostupností.
Významnou ekologickou hodnotu mají travinobylinná spole enstva p i okrajích lesa,
rozptýlené zelen p i vodote ích a rybnících. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky luk a pastvin využívaných ke kosení nebo spásání. Výsadba
rozptýlené zelen .
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby,
ochrany p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury,
pozemky plnící funkci lesa, vodní plochy, p ípadn užitkové zahrady a
sady pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF a k
narušení krajinného rázu
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
vým ry ttp na území obce
Plochy zem lské - zahrady a sady (ZZ) - ur eny pro zem lskou produkci zahradních
plodin, ovocných strom p ípadn ke . Zp soby využití:
ípustné:
innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních
plodin, p stování ovocných strom a ke
podm. p ípustné: oplocení, pozemky dopravní a technické infrastruktury, p ípadn za ízení
související s ur ujícím využitím plochy
nep ípustné:
umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost
s ur ujícím využitím plochy
Plochy lesní (L) - jde o 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
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu
írody, krajiny a ŽP, p ípadn pozemky dopravní a technické
infrastruktury
nep ípustné:
umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost
s ur ujícím využitím plochy
11
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Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (SP) - jsou ur eny pro zajišt ní podmínek
ochrany p írody v nezastavitelném území p edevším na pozemcích ZPF (z), pozemcích
PUPFL (l), vodních ploch a druhu pozemku - ostatní plocha (o). Pozn.: malá písmena druh pozemku. Zp soby využití:
ípustné:
innosti s prioritou ochrany p írody
podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
zmenšování rozsahu plochy, innosti, služby, které by svými p íznivými
i druhotnými d sledky narušovaly ur ující (dominantní) funkci plochy
Plochy smíšené nezastav ného území ve 2. zón CHKO (SZ) - - jsou ur eny pro zajišt ní
ekosystém vyšší ekologické stability i áste
lov kem pozm ných, avšak p írod
blízkých spole enstev na plochách 2. zóny odstup ované ochrany p írody CHKO. Plochy
se nachází na pozemcích ZPF (z), pozemcích PUPFL (l), vodních ploch a na druhu pozemku ostatních ploch . Zp soby využití:
ípustné:
innosti, které nejsou v rozporu s principy ochrany p írody - viz. Plán
pé e CHKO Ž árské vrchy
podm. p ípustné: související dopravní a technická infrastruktura
nep ípustné:
innosti, které by svými p ímými nebo i druhotnými d sledky
narušovaly ekologickou hodnotu plochy i krajinný ráz
Plochy smíšené nezastav ného území (SN) - jsou ur eny pro vyjád ení specifického
charakteru nezastav ného území. Zp sob využití:
ípustné:
pozemky ZPF, PUPFL, pozemky vodních ploch, pozemky ostatních ploch
(kód 14, p íl. vyhl. . 190/1996 Sb.) a pozemky p irozených a p írod
blízkých ekosystém . innosti, kterými lze p isp t ke zvýšení ekologické
stability plochy.
podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
innosti, které by svými p ímými i druhotnými d sledky narušovaly
krajinný ráz a ekologickou hodnotu plochy
6.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
Koncepce územního plánu zachovává venkovský ráz sídla, vytvá í jisté p edpoklady obnovy organické vazby na krajinu.
U stavových ploch se nep edpokládá výrazná zm na koeficientu zastav ní ploch.
Prostorové možnosti jádra sídla jsou omezené, díl í p edpoklady pro rozvoj je možno spatovat v hospodá ských ástech p vodních zem lských usedlostí. Ohleduplnost
k p vodním formám zástavby je podmínkou využití.
Akceptovat stávající výškovou hladinu zastav ní. Nové zastav ní funkce BR bude o 1 NP
s možností využití podkroví. Koeficient zastav ní okrajových pozemk do volné krajiny se
ur uje do 0,25.
Stávající plochy zem lské výroby modernizovat. Dostavba rodinné farmy nep ekro í objemové ani výškové parametry stávajících staveb. Vyžaduje se výsadba ochranné zelen .
Koeficient zastav ní nových výrobních ploch bude init max. 0,5, zpevn né plochy mohou
tvo it dalších 30% plochy. Zbývajících min. 20% je ur eno pro zele . Charakter zastav ní
se bude p ibližovat regionálnímu typu hospodá ských staveb selských usedlostí.
Vysoká zele ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat kvetoucí zele p edzahrádek
bude nadále pat it k základním znak m, venkovského sídla. U zastavitelných ploch ponechat do volné krajiny prostor pro výsadbu alespo jedné ady vzr stných vysokokmen .
Posilovat p sobení jednotlivých krajinných prvk a ploch p írodních biotop .
Stavby pro reklamu se v urbanizovaném území nedovolují.
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
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7.1. VPS dopravní a technické infrastruktury
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
7.2. VPO zvyšování reten ních schopností území
V-V1 - výstavba malých vodních nádrží
Pozn.: Na plochy uvedené v kapitole 7.1.- 7.2. se vztahuje i p edkupní právo podle §101 zák.
. 183/2006 Sb.
7.3. Ve ejn prosp šné stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
7.4. Plochy pro asanaci
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
8. Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo
P-VP1 - z ízení ve ejného prostranství p i rybníku
P-VP2 - z ízení ve ejného prostranství u komunikace na rozhlednu
Pozn.: Na tyto plochy nelze uplatnit možnost vyvlastn ní i jiného omezení vlastnických
práv dle §170, zák. . 183/2006 Sb.
9. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
Územní plán vymezuje územní rezervu R1 pro event. výstavbu celoobecní OV a R2 pro
možnou výstavbu v trné elektrárny.
Využití plochy územní rezervy R1 bude ešeno p i aktualizaci PRVKÚK Vyso ina a proeno podrobným technicko ekonomickým návrhem odkanalizování sídla.
Využití plochy územní rezervy R2 bude prov eno zejména z hlediska t chto d vod :
dopadu stavby za ízení na dot ený krajinný prostor
dopadu stavby p íslušných manipula ních ploch na organizaci ZPF
možné kolize se stávajícím vzdušným el. vedením VN 22 kV
ochrany zájm ve ejného zdraví
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
Územní plán nevymezuje plochy, ve kterých je prov ení jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.
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
ílohy . 9
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. Jejich vymezení by pro koncepci územního plánu nebylo ú elné.
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Jedná se o území s jednoduchou problematikou nevyžadující z územního hlediska postup
výstavby usm ovat ešením územního plánu.
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
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14. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle §117 odst. 1 stavebního zákona
Nejsou tímto územním plánem vymezeny
15. Údaje o po tu list ÚP a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti
Textová ást v . titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu textové ásti sestává z 16 lis.
Výkresová ást sestává:
výkres
po et list
poznámka
íslo
název
1
Výkres základního len ní území
1
1 : 5 000
2
Hlavní výkres
1
1 : 5 000
3
Ve ejn prosp šné stavby, opat ení a asanace
1
1 : 5 000
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1.
Postup p i po ízení ÚP
1.1. Základní údaje
O po ízení územního plánu Rosi ka rozhodlo zastupitelstvo obce Rosi ka dne 7. 3. 2007
v souladu s ustanovením §6 odst. 5 písmene a), zák. . 183/2006 Sb.; o územním plánování a
stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní.
Pro spolupráci s po izovatelem byla na ve ejném zasedání zastupitelstva obce ustanovena
starostka obce.
Po izovatelem územního plánu obce Rosi ka je M stský ú ad Ž ár nad Sáz., odbor rozvoje
a územního plánování ve smyslu §66, odst. 1, písmene c) stavebního zákona.
Projektantem územního plánu je firma Ing. arch. Jan Psota, Studio P, Nádražní 52, 591 01
ár nad Sázavou.
1.2. Zadání územního plánu
Podkladem pro návrh zadání územního plánu Rosi ka byly dopl ující pr zkumy a rozbory a
íve vyhotovená urbanistická studie obce, nebo územn analytické podklady pro území
obce s rozší enou p sobností Ž ár nad Sázavou nebyly vyhotoveny.
Návrh zadání ÚP Rosi ka byl vyhotoven v kv tnu 2007. Zahájení projednávání návrhu zadání obce Rosi ka bylo provedeno oznámením po izovatele .j. 37655/2007, RUP
173/07/DF ze dne 1. 6. 2007.
Návrh zadání byl v úplném zn ní zve ejn n na elektronické ú ední desce obce Rosi ka
http://www.nasemorava.cz/info.asp?obec%393 a k ve ejnému nahlédnutí vystaven v budov
Obecního ú adu Rosi ka a v budov M stského ú adu ve Ž e n. S. v termínu od 20. 6.
2007 do 20. 7.2007.
Návrh zadání byl po izovatelem dopln n o výsledky projednávání návrhu zadání a takto dopln ný návrh zadání ÚP byl p edložen ZO Rosi ka ke schválení.
Zadání územního plánu Rosi ka zastupitelstvo obce Rosi ka schválilo dne 27. 8. 2007.
Krajský ú ad kraje Vyso ina OŽP požaduje zpracování vyhodnocení vliv na životní prost edí.
1.3. Návrh územního plánu
Návrh územního plánu byl vyhotoven dle zák. . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní a p íslušných provád cích vyhlášek. Protože byl v zadání ÚP
Krajským ú adem kraje Vyso ina, odborem ŽP, uplatn n požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu na životní prost edí územního plánu Rosi ka, bylo zárove s návrhem ÚP vypracováno vyhodnocení územního plánu na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení vliv ÚP
na životní prost edí pro ú ely posuzování vliv koncepcí na ŽP dle p ílohy k zák. .
183/2006 Sb. vyhotovil RNDr. Procházka z firmy Ekodit s.r.o. Brno jako oprávn ná osoba
s p íslušnou autorizací. Krajský ú ad kraje Vyso ina OŽP zárove uvedl, že ÚP Rosi ka
nemá negativní vliv na evropsky významné lokality nebo pta í oblasti.
Na spole ném jednání dne 31. 10. 2008 po izovatel v souladu s § 50 odst. 2 zák. . 183/2006
Sb. v zasedací místnosti M Ú Ž ár nad Sázavou projednal návrh ÚP Rosi ka v etn vyhodnocení vliv ÚP Rosi ka na udržitelný rozvoj území s dot enými orgány a sousedními obcemi. K jednání byla p izvána i obec Rosi ka.
Dot ené orgány a sousední obce mohly uplatnit svá stanoviska a p ipomínky do 1. 12. 2008.
Návrh ÚP Rosi ka v etn vyhodnocení vliv ÚP na udržitelný rozvoj území byly vystaveny
k nahlédnutí od 13. 10. 2008 do 1. 12. 2008 na M Ú Ž ár nad Sázavou odboru rozvoje a
územního plánování a webových stránkách obce Rosi ka http://www.obec-rosicka.cz.
Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor územního plánování a stavebního ádu, posoudil dne 19.
12. 2008 p edložený návrh ÚP Rosi ka, neshledal v n m nedostatky, tudíž lze pokra ovat
v ízení o územním plánu dle § 52 zák. . 183/2006.
Po izovatel oznámil ve ejnou vyhláškou dne 07.01.2009 dle § 52 zák. . 183/2006 Sb., konání ve ejného projednání návrhu územního plánu Rosi ka a jeho vystavení k ve ejnému
nahlédnutí. Po dobu 30 dn ode dne doru ení ve ejné vyhlášky od 22.01.2009 do
23.02.2009 byl návrh územního plánu Rosi ka v etn Vyhodnocení vliv územního plánu
na udržitelný rozvoj území vystaven na odboru rozvoje a územního plánování M stského
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adu Ž ár nad Sázavou a v obci Rosi ka na obecním ú adu. Ve stejné lh
byl návrh
územního plánu Rosi ka vystaven na stránkách obce Rosi ka http://www.obec-rosicka.cz.
K ve ejnému projednání byla p izvána obec Rosi ka, dot ené orgány a sousední obce. Po izovatel zajistil ve spolupráci s projektantem výklad územn plánovací dokumentace a vede
o pr hu ve ejného projednání písemný záznam.
2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území v . souladu
s územn plánovací dokumentací vydanou krajem
2.1. Soulad s PUR a ÚPD vydanou krajem
Na území obce nejsou vymezeny oblasti se zvýšenými požadavky na zm ny v území
z d vod mezinárodního, celorepublikového nebo ty, které svým významem p esahují území kraje Vyso ina.
Území obce se nenachází v rozvojové oblasti ani rozvojové ose i oblasti se specifickými
problémy dle PUR R ani ZÚR kraje Vyso ina. Tyto dokumenty na území obce Rosi ka
ne eší plochy i koridory dopravní a technické infrastruktury.
Rozvojové požadavky obce nejsou v rozporu s principy uplatn nými v návrhu ZÚR kraje
Vyso ina ani PUR R.
2.2. Obec v systému osídlení
Obec leží ve spádovém a správním obvodu obce s rozší enou p sobností Ž ár nad Sázavou.
Ve Ž e jsou rovn ž nejbližší orgány státní správy a tzv. vyšší ob anská vybavenost.
Základní ob anská vybavenost je v obci minimální. MŠ a ZŠ 1. - 4. ro ník navšt vují d ti
v Sázav , ZŠ 5-9 ve Ž e n. S. Kostel, h bitov a pošta jsou v Nížkov , základní léka ská
pé e v Novém Veselí i Velké Losenici.
Vyhotovení a následné pln ní úkol územního plánu nezasáhne do postavení obce
v systému osídlení.
2.3. Širší vztahy na úseku dopravní infrastruktury
Územím obce prochází tyto silnice:
- silnice II/352
Jihlava-Polná-Sázava
- silnice III/3538
Nové Veselí-Mat jov-Sázava
- silnice III/35310
Rosi ka-spojovací
Silnice jsou územn stabilizovány.
Respektovány jsou cyklistické trasy, rozši uje se sí ú elových cest.
Ostatní druhy dopravy nemají na území obce své zájmy.
2.4. Širší vztahy na úseku technické infrastruktury
Územní plán akceptuje záv ry Plánu rozvoje vodovod a kanalizací území kraje Vyso ina a
uvažuje s cílovým ešením zásobování obce pitnou vodou ze zdroj pro obec Sázava.
El. vedení VVN i VN jsou ve stabilizovaných koridorech. Radioreléový paprsek Armády
R z stává ešením ÚP v etn ochranného pásma nedot en.
2.5. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém
Území obce se nachází ve Ž árském bioregionu 1.65.
Severovýchodní ást k.ú. (od sil. III/3538) se nachází v CHKO Ž árské vrchy.
Na území se nenachází regionální i nadregionální prvky ÚSES, avšak na sousední k.ú.
eská Mez je situováno regionální biocentrum RBC 715 - Babín a ást území obce Rosi ka
se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru NRBK 125.
Na území nezasahují území evropsky významných lokalit a pta ích oblastí za azených do
soustavy Natura 2000.
3. Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování
Koncepce územního plánu p ispívá k proporcionalit v rozvoji území obce. Je respektována
identita sídla s pot ebou navrácení víceú elového využívání zvlášt jádra sídla. Navržená
opat ení na úseku prostorového len ní umož ují zhodnocení návsi a p ilehlého zastav ní.
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Zastavitelné plochy pro bydlení a zem. výrobu v rod. domech logicky dopl ují zastav né
území i na zastav né území vhodn navazují.
Volná krajina krom z ízení ve ejného prostranství na k ižovatce ú elových cest pro pot eby
rozvoje turistiky a výstavby v trné elektrárny z stává bez zastav ní. Z d vod zlepšení prostupnosti krajiny i protierozních opat ení se navrhuje pot ebná obnova polních cest. Pozitivní dopad na vodní hospodá ství, ekologickou a krajiná skou hodnotu má návrh dvou malých
vodních nádrží - sou ást revitaliza ních opat ení na zatrubn né místní bezejmenné vodote i.
Vymezení smíšených ploch nezastav ného území limituje innosti spojené s hospodá ským
využíváním volné krajiny v souladu s udržitelností rozvoje území4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis
Územní plán Rosi ka je vyhotoven 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.).
Územní plán je len n dle vyhl. . 500/2006 p ílohy . 7 na:
- vlastní územní plán (sestává z textové a grafické ásti)
- od vodn ní územního plánu (sestává z textové a grafické ásti)
Územní plán koordinuje využívání území pro pokud možno vyvážené zohled ování zájm a
pot eb ( asto protich dných) územních samospráv, státní správy, ve ejného a soukromého
sektoru.
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 p edpisy
edložený ÚP je v souladu s obecnými normami a p edpisy (zákony, vyhlášky, na ízení
vlády, apod.), které vstupují do územn plánovací dokumentace z jiných obor .
Návrhem ÚP není ohrožena bezpe nost ani obranyschopnost státu. Na úseku požadavk civilní ochrany je nutno se ídit aktuáln platnými vyhláškami a sm rnicemi.
Navržené zastavitelné plochy budou dostupné pro požární techniku. ÚP vytvá í p edpoklady
pro zabezpe ení dostatku požární vody.
Vyhodnocení vliv na životní prost edí je vyhotoveno v souladu s náležitostmi provád cího
edpisu. Významný vliv na evropsky významné lokality a pta í oblasti byl vylou en správou CHKO Ž árské vrchy.
Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj je dokladováno v p íloze . 5 tohoto dokumentu.
5.2. Stanoviska dot ených orgán a ostatních orgán
Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor životního prost edí, vydal dne 19.12.2008 pod . j.KUJI
88600/2008 OZP 1026/2008 stanovisko k vyhodnocení vliv na životní prost edí - Územní
plán obce Rosi ka:
Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor životního prost edí, obdržel návrh Územního plánu
obce Rosi ka v etn Vyhodnocení vliv územního plánu na udržitelný rozvoj území. Zhotovitelem ásti A — Vyhodnocení vliv OP Rosi ka na životní prost edí (dále jen „Vyhodnoceni") je RNDr. Ji í Procházka, EKOAUDIT, spol. s r.o., Brno, jako osoba s autorizací
pro posuzování vliv na životní prost edí podle § 19 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování
vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis .Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor
životního prost edí jako p íslušný ú ad dle § 22 písm.e) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon") vydává na
základ návrhu Územního plánu Rosi ka, vyhodnocení vliv OP Rosi ka na životní prost edí a vyjád ení dot ených orgán k návrhu územního plánu souhlasné stanovisko k návrhu
Územního plánu obce Rosi ka za podmínky respektování záv , opat ení a doporu ení navržených ve Vyhodnocení (zejména str. 20-21 Vyhodnocení) a za podmínky vypušt ní lokality . 6 pro umíst ní v trné elektrárny v etn p íslušných manipula ních ploch z územního
plánu obce Rosi ka. Dle Zásad územního rozvoje kraje Vyso ina bodu 5.1.3. Krajinné hodnoty území kraje nelze v územních plánech obcí vymezovat plochy pro umíst ní v trných a
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fotovoltaických elektráren do doby zpracování výsledk koncepce, která vymezuje oblasti
krajinného rázu, specifické osy a krajinné p ed ly, místa krajinného rázu, podmínky jejich
ochrany a podmínky pro posuzování staveb a za ízení, které mohou být v kontrastu s pozitivními znaky charakteristik krajinného rázu.
Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor lesního a vodního hospodá ství a zem lství: Jelikož
v návrhu ÚP je uvedeno, že ešením územního plánu nedochází k odn tí (zábor) pozemk
ur ených k pln ní funkce lesa ani ochranného pásma lesa, nemá k této v ci krajský ú ad
kraje Vyso ina, jako státní orgán správy les p ipomínek.
Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor dopravy a silni ního hospodá ství, Jihlava: Souhlasné
stanovisko
Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor životního prost edí, ochrana ZPF Jihlava: Vydává
v souladu s ustanovením § 180 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb.,stanovisko dle § 5 odst. 2 zák.
334/1992 Sb., kladné stanovisko k t mto plochám:
- 1, 2, 3 – bydlení (celkem 1,59ha, BPEJ 74710) na p dách ve III. t íd ochrany, plocha . 1
navazuje na hranice zastav ného území, plochy . 2 a 3 v sou asn zastav ném území obce.
- 4 - zem lská prvovýroba (0,09 ha, BPEJ 73 715) na p dách v V. t íd ochrany, rozší ení
farmy soukromého zem lce.
- 5 - ve ejná prostranství (0,08 ha, BPEJ 73 715), na p dách v V. t íd ochrany, k ve ejnému
užívání návšt vník m nedaleké rozhledny. Na omezen p ístupné ploše, nenarušuje organizaci ZPF.
- 7 - vodní nádrž (0,86 ha, BPEJ 73214, 74710,76811), ve III. IV. A V. t íd ochrany.
Oproti zadání byla zmenšena, aby navržená plocha nezasahovala do p d ve II. t íd
ochrany.
- 8, 9, 10, 11, 12 - dopravní infrastruktura - celkem plochy v rozsahu 0,67ha, BPEJ 74710,
73254,73201,73715,72911,75011,72901. Plochy na p dách v I. (0,25ha) II. (0,1ha), III. a
v V. t íd ochrany. U ploch . 9-12 se jedná o obnovu polních cest, u plochy . 8 (0,13ha) o
výstavbu nové p ístupové komunikace k malé vodní nádrži.
- Jiné plochy nelze považovat za projednané a schválené z hlediska zákonem chrán ných
zájm .
Z hlediska zákonem chrán ných zájm se neud luje kladné stanovisko k této ploše:
- 6- v trná elektrárna (0,27ha, BPEJ 75011). Jak již bylo uvedeno ve stanovisku k zadání dne
16.07.2007, .j. KUJI 45595/2007 plocha je umíst na na pozemcích s vloženými investicemi
do p dy, na p dách ve III. ochran p dy a je v rozporu s § 4 písm. a) zákona . 334/1992 Sb.,
o ochran zem lského p dního fondu ve zn ní pozd jších p edpis . Do návrhu bylo
požadováno p edložení jiných ešení, využívajících okrajové ásti pozemku v etn jejich
od vodn ní, což v p edloženém návrhu nebylo dodrženo.
stský ú ad Ž ár nad Sázavou,odbor dopravy: Územní plán musí být proveden tak, aby
bylo možno splnit uvedené SN (nap . z ízení k ižovatek a sjezd se zajišt ním rozhled
atd.)
stský ú ad Ž ár nad Sázavou,odbor životního prost edí: Ochrana p írody: M stský ú ad
ár nad Sázavou, odbor životního prost edí nesouhlasí s vymezením plochy . 6 v ÚP Rosi ka. Ochrana ovzduší: Územním plánem nebudou dot eny zájmy chrán né zákonem .
86/2002 Sb.
Hasi ský záchranný sbor kraje Vyso ina, územní odbor Ž ár nad Sázavou: Souhlasné stanovisko.
Krajská hygienická stanice kraje Vyso ina, územní pracovišt Ž ár nad Sázavou: Souhlasí
za p edpokladu spln ní následující podmínky: Z návrhových ploch ÚP Rosi ka bude vypušna návrhová plocha . 6 – technická infrastruktura, výroba a zásobování elektrickou energií, která je ur ena pro výstavbu v trné elektrárny.
Ministerstvo životního prost edí, odbor pé e o krajinu: Katastrální území se nachází v ploše,
která je ÚTP NR a R ÚSES R vymezena pro skladebnou ást NR ÚSES, a to ochranné
pásmo nadregionálního biokoridoru K 125 s probíhající osou mezofilní bu inou. P i respektování této skute nosti v územním plánu a zohledn ní ochranných podmínek NRBK nemáme k návrhu ÚP Rosi ka p ipomínek.
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Obvodní bá ský ú ad v Brn : Souhlasné stanovisko – dle evidence dobývacích prostor vedené zdejším ú adem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona . 44/1988 Sb., o ochran
využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném zn ní, v k. ú. Rosi ka v kraji Vyso ina není evidován žádný dobývací prostor.
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice: V rámci poskytnutí údaj o území byly
podklady o technické infrastruktu e ve správ VUSS Pardubice p edány M stskému ú adu
ve Ž áru nad Sázavou formou vymezených území. V ešeném území se nachází OP komunika ního vedení zahrnuté do jevu 82. Za vymezené území se v tomto p ípad považuje zakreslené území – viz. p íloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v ásti vymezená území – celé správní území.
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry p íslušné kategorie komunikace a
ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem ani jeho d sledky
nebudou dot eny p íp. nemovitosti ve vlastnictví R MO. V zájmové lokalit se nenacházejí
vojenské inženýrské sít . Souhlas s územn plánovacími podklady a dokumentací je podmín v p ípadech, že jsou ešeny plochy pro výstavbu v trných elektráren (dále VE) respektování podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni územního plánu nelze posoudit zda
eventuáln plánovaná výstavba VE nenaruší obranyschopnost státu R a zájmy A R. Tuto
skute nost lze zjistit až na základ podrobné výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE, sou adnice a výšky t chto staveb. P ed realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení.
eská inspekce životního prost edí : Inspekce nemá, s výjimkou složky ochrany ovzduší,
sv eny jiné p sobnosti k výkonu státní správy, a proto je nutné k projednání návrhu ÚP Rosi ka zajistit stanovisko v cn a místn p íslušných orgán státní správy pro jednotlivé složky životního prost edí.
Ministerstvo pr myslu a obchodu Praha: Z hlediska p sobnosti MPO ve v ci využívání nerostného bohatství a t žby nerostných surovin neuplat ujeme k návrhu ÚP Rosi ka žádné
ipomínky, protože v k.ú. Rosi ka se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin.
Ministerstvo zdravotnictví – odbor investi ního rozvoje, Praha: Souhlasné stanovisko.
Centrum dopravního výzkumu, Brno: Z pov ení Ministerstva dopravy, které je dot eným
orgánem ve v cech dopravy pro oblast územního plánování, Vám vydáváme dle zákona .
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) a . 186/2006 Sb., o
zm
n kterých zákon souvisejících s p ijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastn ní
následující stanovisko: K návrhu ÚP Rosi ka nemáme p ipomínek. Zájmy námi sledované
sít silni ní, železni ní, letecké a vodní dopravy nejsou dot eny, ani nám nejsou známy žádné výhledové zám ry t chto obor dopravy, které by mohly územn plánovací dokumentaci
ovlivnit. Silnice II. a III. t ídy jsou v kompetenci p íslušného odboru krajského ú adu kraje
Vyso ina.
Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace , Praha : ešené katastrální území je situováno mimo stávající i výhledové zájmy železni ní dopravy, hájené Správou ŽDC. Souhlasné stanovisko- bez p ipomínek.
eská geologická služba – Geofond, Praha : V zájmovém území nejsou evidovány žádné
zvláštní podmínky geologické stavby (poddolovaná území, sesuvy, výhradní ložiska nerostných surovin, ani území s p edpokládanými výskyty ložisek tj. prognózy.
eská geologická služba : Bez p ipomínek, na území katastru obce ( . 746258) není
v sou asné dob evidováno žádné ložisko nerostných surovin, dobývací prostor nebo chráné ložiskové území. Nejbližší objekt ložiskové ochrany je situován sv. za hranicí katastru
obce, a to v minulosti povrchov t žené ložisko stavebního kamene – Sázava. Jedná se o bilancované výhradní ložisko . 3048700, chrán né plochou CHLÚ . 04870000. Objekt o
ploše cca 25 ha je evidován v sv. ásti katastru obce Sázava, s. od silnice Ž ár nad Sázavou
– Sázava, na zalesn ném kopci cca 1 km jz. od osady Najdek. Zám ry ÚP Rosi ka tedy neovlivní. Na ešeném území katastru obce nejsou evidována žádná aktivní nebo potenciální
sesuvná území. Na území ešeného návrhu ÚP obce není evidováno žádné poddolované
území ani ohlášené staré d lní dílo nebo pr zkumné dílo. Následky po t žb nerostných surovin jsou evidovány pouze v. od hranice katastru. Jedná se o historické poz statky po t žb
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železa, a to sv. od obce Bude , v lokalit Pod kope kem. V sou asné dob je zde evidována
plocha poddolování sv. sm ru o velikosti cca 16 ha a v ní 4 hlavní d lní díla. Tyto aplanované objekty leží v dostate né vzdálenosti od sledovaného území a zám ry ÚP Rosi ka neovlivní.Z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou je kvalita podzemní vody regionáln zhoršena zejména zvýšenými obsahy dusi nan , místy železa a vyžaduje složit jší
úpravu. Obec Rosi ka nemá vybudovaný ve ejný vodovod, obyvatelé jsou zásobováni vodou z vlastních studní. Na katastrální území Rosi ka zasahuje ochranné pásmo III. stupn
vodárenské nádrže Mostišt a do východní ástí rovn ž CHOPAV Ž árské vrchy.
Policie R správa Jihomoravského kraje, Brno : Bez p ipomínek, v dané lokalit neeviduje
podzemní sd lovací a optické sít .
Poznámka :
- Ve stanovisku KrÚ kraje Vyso ina OŽP, M stského ú adu Ž ár nad Sázavou OŽP, Krajské
hygienické stanice, se zmi uje zastavitelná plocha . 6 (plocha pro výstavbu v trné elektrárny).
V územním plánu Rosi ka je plocha pro v trnou elektrárnu vymezena jako plocha rezervní R2
viz. kap. 9 návrhové ásti tohoto ÚP i kap. 6.2 od vodn ní tohoto ÚP.
5.3. ešení rozpor
Nejsou územním plánem ešeny.
6. Údaje o spln ní zadání, zohledn ní výsledk spole ného projednání
6.1. Zadání územního plánu
Požadavky na vyhotovení návrhu územního plánu jsou v zásad spln ny.
S významnými stanovisky, p ipomínkami a podn ty bylo naloženo následovn :
- Krajský ú ad kraje Vyso ina OŽP-SEA - je provedeno v náležitostech p íslušných provácích p edpis
- Krajský ú ad kraje Vyso ina OŽP-ZPF - požadavky ochrany ZPF jsou v maximální možné
mí e akceptovány
stský ú ad Ž ár nad Sázavou OŽP - ochrana p írody, ZPF - viz. ešení stanoviska krajského ú adu
stský ú ad Ž ár nad Sázavou OŽP-SSL - zájmy územního plánu se nedotýkají pot eb
lesa ani jeho ochranného pásma
- CDV Brno - koridory VRT (v etn podvariant) pokrývají tém celé k.ú. Rosi ka. P i akceptování principu udržitelného rozvoje nelze požadavek CDV beze zbytku splnit. ÚP rozvoj sídla (jeho zastavitelné plochy) eší p edevším v p ímé vazb na zastav né území, resp.
využívá proluk. Ve volné krajin je ešena problematika krajinného prost edí a stavba VE,
kterou lze považovat za stavbu do asnou. Rozvojové pot eby obce p i tunelovém návrhu
VRT nebudou p ekážkou výstavby vysokorychlostní železnice.
- Krajská hygienická stanice - podmínky jsou spln ny. Situování VE ve vztahu k ochran
ve . zdraví spl uje obecné požadavky pro umis ování t chto staveb v území a bude potvrzeno v p íslušné dokumentaci stavby. Trasy VRT jsou vedeny jako územní rezervy. P ípadná realizace se uvažuje v tunelovém provedení. OV nebude dle PRVKÚK Vyso ina
pro sídlo realizována.
- VUSS - zákres r.r. parsku byl proveden dle podklad voj. správy.
- Archeologický ústav AV - v limitech využití území jsou rovn ž uvedeny požadavky vyplývající ze zák. 20/1987 Sb.
- ZVS H. Brod - grafické vyzna ení 6 m v m . ÚP je ne itelné, požadavek je uplatn n
v limitech využití území
- E.ON R - stávající za ízení jsou respektována, výkonové bilance jsou provedeny
v rozsahu, který vyžaduje ÚP
- Policie R - požadavek je v ÚP uplatn n
ešení ÚP se neodchyluje od zadání ÚP a je v souladu s celkovou koncepcí obsaženou
v zadání.
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6.2. Zohledn ní výsledk spole ného projednání
Z 27 vyzvaných orgán se k návrhu ÚP Rosi ka vyjád ilo 17 orgán . T i z t chto 17 orgán
vydaly nesouhlasná stanoviska s návrhem plochy pro výstavbu v trné elektrárny (Krajský
ad kraje Vyso ina OŽP - ochrana ZPF, M stský ú ad Ž ár nad Sázavou OŽP - ochrana
írody a krajská hygienická stanice kraje Vyso ina, úz. pracovišt Ž ár nad Sázavou). Stanoviska byla pln respektována, plocha pro v trnou elektrárnu je vypušt na ze zastavitelných ploch. V trná elektrárna je v ÚP vymezena pouze jako rezervní plocha.
V souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje kraje Vyso ina bude z návrhu ÚP Rosi ka vypušt na územní rezerva pro VRT.
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty
7.1. Zd vodn ní ešení
Plochy se zm nou v území
Zm ny v území jsou navrženy pro plochy s rozdílným zp sobem využití s kódovým ozna ením BR, VP, VZ, ZI a dále pak plochy s kódovým ozna ením VH a ZL. Prostupnost krajiny
je zajišt na obnovou a dostavbou polních cest.
Plochy bydlení (BR) - je uvažováno s jednobytovými rodinnými domy
ozna ení
ploch
1
2
3

vým ra (ha)
plochy
plochy BR
1,18
0,91
0,27
0,14
0,15
0,15
1,20

p et byt
(odhad)
5
1
1
7

v ZÚ

poznámka

malá ást
ano
ano

0,12 ha = pozemek ZI, 0,15 ha = pozemek VP
0,13 ha = pozemek VP

Uvažovaný p ír stek byt se považuje za maximální zajiš ující dostupnost bydlení na území
obce. Reálný je odpad cca 2 b.j.
Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou uvažovaný v ÚP:
rok

1980

1991

2001

výhled

obyvatel
byt
obyv./byt

82
25
3,28

54
20
2,70

49
20
2,45

60
25
2,40

Plochy ve ejných prostranství (VP) budou nov samostatn vymezeny u vodní plochy ve
spodní ásti sídla, v zastavitelné ploše . 1 a pro pot eby návšt vník a turist p i cest na
rozhlednu.
ozna ení
ploch
1
2
5

vým ra (ha)
plochy
plochy VP
1,18
0,15
0,27
0,13
0,11
0,11
0,39

poznámka
0,91 ha = pozemek BR, 0,12 ha = pozemek ZI
0,14 ha

Plochy výroby zem lské (VZ) jsou rozvíjeny ve vazb na stávající farmu soukromého
zem lce. Zm na ve využití plochy umožní zlepšit výkonnost farmy.
ozna ení
plochy
4

vý
plochy
0,09

ra (ha)
plochy VZ
0,09

poznámka

Plochy zelen izola ní (ZI) jsou vymezeny jako optická a hygienická clona u stávajících
areál zem lské výroby. Na stávajících plochách a v zastav ném území se stávající zele
požaduje upravit tak, aby vyhovovala estetickým a hygienickým požadavk m. Na zastavitelné ploše . 1 bude izol. zele komponovaná navíc v kontextu s ešením obytné skupiny
RD.
Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) se vymezují mimo urbánní prost edí zejména
z d vodu vodohospodá ské a ekologické funkce umož ující život faun a fló e vodních eko22
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systém . Snaha alespo po áste né náprav znehodnocených p irozených odtokových poz povodí zp sobených rozsáhlými scelovacími pracemi a odvod ovacími stavbami.
ozna ení
ploch
7

vým ra (ha)
plochy
plochy VH
0,86
0,86

poznámka
zp sob a po et nádrží up esnit v podrobn jší PD

Nové vodní plochy budou tvo it efektivní prvek revitalizace nejen povodí, ale i krajiny.
Ve ejná infrastruktura
Dostupnost ob anské vybavenosti na místní úrovni je vzhledem k velikosti obce dobrá. Na
úseku školství jako jednoho z indikátor soudržnosti je situace dosta ující a p ijatelná i pro
výhled.
Územní plán vytvá í podmínky pro zásobování obce pitnou vodou v souladu s PRVKÚK
Vyso ina, nebrání však dalším aktivitám týkajících se hydrologického pr zkumu v d íve vytypované lokalit . Likvidace splaškových vod je též v souladu s PRVKÚK Vyso ina.
Zásadní zm ny ÚP nep ináší do koncepce dopravy, nakládání s odpady ani do koncepce veejných prostranství (mimo díl í zm ny v blízkosti k ižovatky silnice).
Nové inženýrské sít budou vedeny pod ve ejnými plochami (nap . zelené pásy p i komunikacích), u stávajících pozemk zatížených b emenem sítí tech. infrastruktury vytvo it p edpoklady pro jejich p evod do majetku obce. Nové, postupn i stávající el. vedení NN a telekomunika ní vedení budou ešeny podzemními kabely. Ke vzdušným stavbám (el. vedení
VN) musí být zachován volný p ístup dle požadavk provozovatele. Rozvody a trasy budou,
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 .
Uspo ádání krajinného prostoru
Krajinný prostor je v ÚP pojímán v souvislostech historického vývoje krajiny, daných p írodních podmínek a podmínek spole enských. ÚP respektuje p ítomné znaky mající p edevším rozm r p írodní, kulturní a historický. Znaky pozitivní jsou chrán ny, znaky negativní
jsou ešením ÚP vylou eny anebo potla eny.
ležitým aspektem územního plánu je stírání ostrých p echod urbánního prost edí do volné krajiny, obnova polních cest a dosadba doprovodné zelen , alespo p i p írodních i um lých liniových prvcích.
ípadná výstavba objekt pro zem lskou prvovýrobu, ev. lesnickou prvovýrobu a životní
prost edí v nezastav ném území, je p ípustná jen ve zcela ojedin lých a zd vodnitelných
ípadech. S t žebními aktivitami není uvažováno v bec.
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability krajiny je vzájemn propojený soubor p irozených i pozm ných, avšak p írod blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu. Rozlišuje se dle
významu na místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability (zák. . 114/92 Sb. § 3).
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP MMR a ŽP R NR a R ÚSES
R, Konceptu ÚP VÚC kraje Vyso ina, Generelu lokálního územního systému ekologické
stability k.ú. Malá Losenice, Sázava, Rosi ka, eská Mez (Ing. Draga Kolá ová, Ekologické
projektování, Brno, listopad 1998) a generelu pro území okresu Ž ár nad Sázavou (Ageris,
Brno 2002).
Nadregionální a regionální ÚSES ešeným územím není veden. Žádný z koridor regionálního
i nadregionálního ÚSES ani biocentra tohoto nadmístního významu se na ešeném území nenacházejí. ást území (asi ¾ zejména východní ásti území), ale leží v nárazníkové zón nadregionálního biokoridoru NRBK 125, který spojuje RBC 715 - Babín na vedlejším k.ú. Mat jov s RBC 703 - Na horách na jihu a RBC 1565 - Peperek na severu.
ešeným územím prochází pouze v tev místního ÚSES a to lokální biokoridor LBK 1 (antropogenn podmín ný, heterogenní, kombinovaný, místy vodní a mok adní, travinný a k ovinný, v úsecích i lesní, p erušovaný, modáln kontrastní) v severovýchodní ásti ešeného území.
23

26

- Navrhovaná opat ení
Územní systém ekologické stability je nutno považovat za dlouhodobý proces a jeho realizaci
je nutno chápat jako etapovitou strukturální p em nu krajiny. Systém ÚSES je závazn vymezen,
up esn ní hranic bude p edm tem další dokumentace – projekt .
Biokoridor

LBK 1

Navrhovaná opat ení
zachovat polokulturní a p írod blízké porosty, vhodnými autochtonními d evinami
doplnit ekotonová spole enstva p i hranici lesa, na vodními prvky ovlivn ných
stanovištích a v lesním úseku postupnými p stebními zásahy p evést monokulturu na
írod blízké porosty d evin odpovídajících potenciální p irozené vegetaci a
stanovištním podmínkám dle STG

Vodní hospodá ství, povodí
Území CHKO Ž árské vrchy je zárove územím CHOPAV.
ást k.ú. spadající do povodí eky Oslavy má .h.p. 4-16-02-001, ást k.ú. spadající do povodí eky Sázavy 1-09-01-009 a 1-09-01-010.
Na území obce jsou ty i malé vodní nádrže - rybníky.
název VN
Návesní rybník
Podnávesní rybník
bezejmenný rybník
bezejmenný rybník

. parcely KN

vým ra (m2)

majitel

20
3
231
211/2

622
818
1428
5475

obec Rosi ka
obec Rosi ka
soukromý
soukromý

poznámka

ást na k.ú . Nížkov

Správcem bezejmenného, z ásti zatrubn ného, toku je ZVS oblast povodí Vltavy, pracovišt
H. Brod a pro údržbu toku se vymezuje provozní pásmo v ší i 6 m od b ehové hrany. V
rámci pot ebné revitalizace se na toku navrhují 1-2 malé vodní nádrže - viz. plochy vodohospodá ské a vodní (VH).
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, 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. Nep ípustné využití
znamená zakázaný zp sob využívání i využití. V kategorii nep ípustného využívání jsou
uvedeny jen ty innosti, které by mohly vést k polemice, zda ta i ona innost je na ploše
možná. Nejsou zde tedy uvedeny všechny innosti stojící v jasném protikladu s ur ující
funkcí plochy.
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
im en zp es ovat v rámci zpracování regula ního plánu 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
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rázu jsou vyjád eny p edevším v textové ásti ÚP. Ve výkresové
s ohledem na rozlišovací schopnosti grafiky.

ásti ÚP omezen

7.2. Vybraná varianta
Variantní ešení nebylo v zadání ÚP požadováno, návrh ÚP je tedy vyhotoven invariantn .
7.3. Využití zastav ného území, pot eba vymezení zastavitelných ploch
Zastav né území je využíváno zejména pro funkci smíšenou obytnou, plochy výroby zem lské, nezbytnou ob . vybavenost, zele zahrad, ve ejných prostranství s vodní plochou.
Sídlo je dob e itelného p dorysu, i když prostorová struktura byla vývojem pr žn m na a rozši ována. Stavebn technický stav objekt je r znorodý od staveb s pravidelnou
údržbou až po stavby vážn zanedbané.
Pro zachování identity sídla je nežádoucí výrazné zvyšování koeficientu zastav ní pozemk
a zvyšování podlažnosti zastav ní.
V zastav ném území jsou p esto ÚP vymezeny dv proluky pro výstavbu RD a z ízení ve .
prostranství. Protože tyto plochy jsou pro uspokojení pot eb bydlení v obci nedostate né, je
tší plocha pro obytnou skupinu RD vymezena ve východní ásti sídla.
Disponibilní plochy pro využití k výrobním aktivitám se nachází v zem lských areálech,
zejména na jižním okraji sídla.
8. Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj a informace, jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vliv na životní prost edí
Územní plán Rosi ka je p edkládán v ešení, které omezuje nerovnováhu ve vzájemných
vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilí em udržitelnosti. Územní
plán vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení a vytvá í p edpoklady pro vznik nových pracovních míst. Vedle nových zastavitelných ploch, vymezených pro bydlení, je kladen d raz
na využívání a modernizaci stávajícího bytového fondu. Jádro obce Rosi ka je územn stabilizováno, náves po úpravách bude sloužit, jako místo setkávání obyvatel. Na úseku technické infrastruktury územní plán Rosi ka navrhuje zásobení obce kvalitní pitnou vodou.
Podmínky využívání území podporují rozmanitost hospodá ských aktivit na území obce.
Územní plán Rosi ka vytvá í podmínky pro p edcházení úbytku po tu obyvatel, znehodnocování stávajícího domovního fondu a podmínky pro p edcházení vodní eroze a degradace
dního fondu.
Podmínky souhlasného stanoviska Krajského ú adu kraje Vyso ina, odboru životního prost edí, k vyhodnocení vliv ÚP Rosi ka na životní prost edí jsou v ešení územního plánu
respektovány. Lokalita . 6 pro umíst ní v trné elektrárny, v etn p íslušných manipula ních ploch je z územního plánu Rosi ka vypušt na.
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj je vyhotoveno s náležitostmi provád cího p edpisu
a metodického pokynu, viz p íloha . 5 tohoto dokumentu.
9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk na p dní fond
9.1. Dot ení ZPF
Vyhodnocení p edpokládaného odn tí ZPF v návrhu územního plánu Rosi ka je zpracováno
dle zákona . 344/1992 Sb., "O ochran zem lského p dního fondu" ve zn ní pozd jších zm n
a provád cí vyhlášky .13/1994 Sb.
Grafické znázorn ní dot ení ZPF je p ehlednou formou provedeno ve výkresové ásti od vodn ní ÚP. Ve výkrese jsou uvedeny základní údaje o pozemcích, zúrod ující opat ení, hranice
zastav ného území a hranice zastavitelného území obce.
Údaje o druzích pozemk na k.ú. Rosi ka (ha):
druh pozemku
orná p da
chmelnice
vinice
zahrady

vým ra (ha)
199,01
0
0
1,78

% zastoupení
73,81
0
0
0,66
25

28

ovocné sady
ttp
zem lská p da
lesní p da
vodní plochy
zastav né plochy
ostatní plochy
nezem lská p da

0
26,65
227,44
27,56
0,99
2,00
11,65
42,20
269,64

0
9,88
84,35
10,22
0,37
0,74
4,32
15,65
100

Souhrnná bilance zabíraných ploch (ha):
Lokalita

v ZÚ

mimo ZÚ

celkem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,08
0,27
0,15

1,10

0,09
0,11
0,86
0,13
0,14
0,07
0,08
0,31

1,18
0,27
0,15
0,09
0,11
0,86
0,13
0,14
0,07
0,08
0,31

Celkem

0,50

2,89

3,39

Vyhodnocení záboru ZPF dle BPEJ (ha):
Lokalita

72901

celkem
plochy
zpf
72911 73201 73214 73254 73715 74710 75011 76811

1,18
0,27
0,14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,05

0,04
0,16

Celkem

0,05

0,20

0,09
0,08
0,11
0,07
0,03

0,27
0,13

0,48

0,06
0,04
0,04
0,05

0,10

0,11

0,06

0,21

1,99

0,09

0,48

1,18
0,27
0,14
0,09
0,08
0,86
0,13
0,13
0,07
0,08
0,26
3,29

ostatní celkem

0,05

1,18
0,27
0,15
0,09
0,11
0,86
0,13
0,14
0,07
0,08
0,31

0,10

3,39

0,01
0,03

0,01

Klimatický region: mírn teplý, vlhký - MT4
ešením ÚP dot ené hlavní p dní jednotky: HPJ 29, 32, 37, 47, 50 a 68.
Rozbor ploch dle metodického pokynu MŽP R .j. 00LP1067/96 ze dne 1. 10. 1996:
BPEJ
72901
72911
72201
73214
73254
73715
74710
75011
76811

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

plocha pro rozvoj (ha)
0,05
0,20
0,10
0,11
0,06
0,21
1,99
0,09
0,48

Celkem zábor ZPF

3,29

ostatní nebonitované plochy

0,10

Celkem

3,39
26
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Plochy (lokality) ur ené pro výstavbu - od vodn ní
Lok. . 1
Je vymezena pro výstavbu RD. Jedná se o nejv tší plochu, kde dochází k trvalému dot ení ZPF.
ást plochy ve sm ru ke st edisku živo išné výroby je vyhrazena pro výsadbu izola ního pásu
zelen , která bude sou ástí obytné skupiny. Lokalita je ze t í stran ohrani ená zastav ným územím.
Územní plán p edepisuje pro lokalitu vypracování urbanistické studie, která ov í rozsah plochy a
stanoví etapizaci výstavby.
Lok. . 2
Je ur ena pro výstavbu RD a p i vodní ploše bude z ízeno ve ejné prostranství.
Lok. . 3
Je ur ena pro výstavbu RD. Zastav ní vhodn doplní prostor mezi ve ejným prostranstvím,
išt m a stávajícími objekty.
Lok. . 4
Jde o rozší ení rodinné farmy soukromého zem lce. Sou asný provoz využívá p vodních
objekt zem lské usedlosti na stísn ném pozemku s velmi omezenými možnostmi rozvoje.
Oprávn né územní požadavky je možno ešit jediným možným sm rem a to západním. Zbývající
sm ry jsou blokovány návesním prostorem, místní komunikací a stavením souseda.
Lok. . 5
Je vymezena jako ve ejné prostranství, které bude sloužit k obecnému užívání zejména návšt vník m nedaleké rozhledny (mimo k.ú. obce). Ve ejné prostranství je situováno u p ístupové
komunikace na pozemku pro zem lskou techniku omezen p ístupném. Na ploše budou ešeny
aktivity, které dnes probíhají živeln na pozemcích náhodn vybraných návšt vníky rozhledny.
Lok. . 6
Ur ena pro z ízení malé vodní nádrže. Zp sob ešení bude up esn n p i projektu revitalizace
zatrubn ného vodního toku. Výstavba bude mít velký význam z hlediska zpomalení odtoku vod,
ekologie a estetiky prost edí.
Lok. . 7
Jedná se o novou p ístupovou komunikaci k lokalit . 7. Niveleta polní cesty je volena tak, aby
znamenala minimální zásahy do terénu, p ízniv se uplat ovala v krajinném prost edí a umožnila
event. výstavbu OV. Ta je uvažována zatím jako rezerva.
Lok. . 8
Obnovou polní cesty bude dosaženo zlepšení obsluhy polností a p irozeného p erušení povrchového odtoku vody ze srážek (zmírn ní vodní eroze).
Lok. . 9, 10, 11
Jedná se o obnovy polních cest v p vodních trasách s možností prostorové úpravy trasy tak, aby
spl ovaly sou asné parametry polních cest. Velký význam z hlediska zajišt ní prostupnosti krajiny, její estetické a ekologické hodnoty. Nezanedbatelný je i význam p irozeného p erušení povrchového odtoku vody ze srážek (viz. lok. . 9).
Dot ení kultur v záboru ZPF
lokalita

íslo
parcely

vým ra celé
parcely
(ha)

druh pozemku

lokalita

íslo
parcely

vým ra celé
parcely
(ha)

druh pozemku

1

48/13

0,19

trvalý travní
porost

6

419/1

37,16

orná p da

51/1

3,61

orná p da

487/2

6,43

2

2/3

0,27

7

487/2

6,43

3

48/14

0,12

8

340/1

34,54

orná p da

48/26

0,04

517/3

0,05

ostatní plocha

490/3
340/3
360/2

0,01
0,03
0,06

trvalý travní
porost
trvalý travní
porost
trvalý travní
porost
ostatní plocha
orná p da
zahrada

137/1
137/1
62/1

19,64
19,64
34,41

orná p da
orná p da
orná p da

357/2
357/4

1,95
0,09

orná p da
ostatní plocha

501

0,08

ostatní plocha

4
5

9
10
11

27

trvalý travní
porost
trvalý travní
porost
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Investice do p dy
Území obce je siln poznamenané antropogenními zásahy. Jedná se zejména o scelovací práce a
výstavbu odvod ovacích systém . Odvodn ní je vyzna eno ve výkrese edpokládaný zábor p dního fondu v od vodn ní ÚP. Stá í provedených odvod ovacích prací se nepoda ilo zjistit. Do
st etu s provedeným odvodn ním dochází u lokalit . 6, 7 a 11. Plocha . 6 souvisí s celkovou revitalizací povodí bezejmenného toku. U ostatních ploch (lok. . 8 a 11) se jedná o výstavbu i obnovu polních cest s požadavkem minimálních zásah do terénu, tzn. k narušení odvod ovacího systému zde nedojde. Výstavbu malých vodních nádrží - pl. . 6 ešit v širších souvislostech se zohledn ním požadavk vodohospodá ských, hydrologických, ochrany ZPF a ekologických.
Areály a stavby zem lské výroby
Jsou hn dým rastrem vyzna eny ve výkrese epokládaný zábor p dního fondu v od vodn ní
ÚP. Plochy (areály) zem lské výroby jsou pln akceptovány.
Dopravní pom ry
Sí zem lských cest je zachována, z d vod zlepšení obsluhy zem lských pozemk , prostupnosti krajiny dochází i k obnov v dob kolektivizace zem lství rozoraných cest.
Uspo ádání ZPF
V k.ú. Rosi ka nejsou ve smyslu o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech vyhlášeny
žádné pozemkové úpravy.
Územní systém ekologické stability
Na území okrajov zasahuje lokální biokoridor - p i severovýchodní hranici k.ú. Jedná se o
funk ní a áste
funk ní biokoridor bez nárok na zábor ZPF.
Etapizace výstavby
Postup p i využívání jednotlivých ploch je nutno zvolit tak, aby nedocházelo ke vzniku zem lsky neobhospoda ovatelných pozemk . Postup výstavby u nejv tší plochy . 1 bude ov en
urbanistickou studií. Využívání ostatních ploch - krom obnovy polních cest - je na soukromých
pozemcích a vesm s jde o soukromé zájmy, kde hledat asovou posloupnost v jejich využití je v
zásad nereálné.
Variantní ešení
Variantní ešení nebylo v návrhu zadání ÚP požadováno. K dot ení vysoce chrán ných p d
dochází jen p i obnovách polních cest, které budou sloužit p evážn pro pohyb zem lské
techniky. Ostatní plochy p edpokládaného záboru ZPF využívají nižších t íd ochrany. Situování
trné elektrárny je dáno p írodními a technickými podmínkami – viz. od vodn ní.
Záv r
Územní plán eší komplexní rozvoj obce (v krajin urbánní i volné) s cílem zabezpe it její
vyvážený socioekonomický rozvoj se zodpov dným zacházením s p írodními zdroji a
racionálním využívání území. Mimo umíst ní staveb, které jsou p ímo závislé na p írodních
podmínkách (vodní nádrže), rozvojové plochy vždy navazují na zastav né území obce i d íve
vytvo ený um lý prvek v krajin . Zastavitelné plochy nebrání dalšímu obhospoda ování a
využívání ZPF. K dot ení dvou nejlepších t íd ochrany dochází v minimálním m ítku a to pouze
v souvislosti s obnovou polních cest (lok. . 8 - 11). P i ešení byla uplatn na doporu ení orgánu
ochrany ZPF kraje Vyso ina, která vydal k návrhu zadání ÚP.
9.2. Dot ení PUPFL
ešením ÚP nedochází k dot ení ploch lesa ani jeho ochranného pásma.
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
Ve stanovené lh
ze strany vlastník pozemk a staveb dot ených návrhem VPS, VPO a
zastavitelných ploch nebyly proti návrhu územního plánu Rosi ka v etn vyhodnocení vliv
územního plánu na udržitelný rozvoj území uplatn ny žádné námitky.
11. Vyhodnocení p ipomínek
Ve stanovené lh
ze byly k návrhu územního plánu Rosi ka v etn vyhodnocení vliv
územního plánu na udržitelný rozvoj území uplatn ny tyto p ipomínky:
28
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1/
Josef Dvo ák, Ji ina Dvo áková podali p ipomínku k návrhu ÚP Rosi ka k
zastavitelné ploše . 1. Požadují na pozemcích p. .51/1, 48/10 k.ú. Rosi ka respektovat
vodovodní p ípojku.
Rozhodnutí o p ipomínce :
ipomínce se nevyhovuje.
Od vodn ní :
Koncepce technické infrastruktury územního plánu
ne eší zásobování pitnou vodou v této podrobnosti.
2/
Obec Rosi ka podala p ipomínku k návrhu ÚP Rosi ka k zastavitelné ploše . 1.
Nesouhlasí s tím, aby bylo v zastavitelné ploše . 1 pro bydlení uloženo územním plánem
zpracování územní studie, jako podmínka pro rozhodování.
Rozhodnutí o p ipomínce :
ipomínce se vyhovuje.
Od vodn ní :
Jedná se o nepodstatnou úpravu územního plánu
Rosi ka, která nemá významný vliv na urbanistickou
koncepci obce.

Pou ení:
Proti územnímu plánu Rosi ka, vydanému formou opat ení obecné povahy, nelze podat opravný
prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb. správní ád).

.....................................
Jan Poul
místostarosta obce

....................................
Ji ina Dvo áková
starostka obce Rosi ka
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íloha . 1

Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS, požadavky CO
a) Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS
Jihovýchodní okraj katastrálního území protíná radioreléový paprsek sm r armády eské
republiky. Nachází se ve výšce 100 m nad terénem, ímž neovlivní p ípadné využití území. Další
zájmy na k.ú. Rosi ka R – Ministerstvo obrany neuplat uje. Pro územní a stavební innost
v ešeném území však platí, že p edem musí být s VUSS projednána výstavba nebytových
objekt , objekt a staveb vyšších jak 15 m, staveb vyza ujících elektromagnetickou energii,
dálková vedení VN a VVN, návrhy na zm ny využití území, dobývací prostory, z izování
vodních d l, S PHM, dálková kabelová vedení, nové trasy silnic v etn p eložek. Do staveb
s touto povahou na území obce pat í výstavba v trné elektrárny.
ipomínky i námitky nemá Regionální ú ad Olomouc Centra vojenské dopravy ani Policie
R - Správa Jihomoravského kraje, které na území obce nemá svá za ízení, má zde sd lovací,
ípadn optické sít . Stávající i nové navrhované objekty jsou i budou p ístupné pro požární
techniku. Vodojem 2 x 150 m3 Sázava, na který bude Rosi ka napojena je dostate nou
zásobárnou vody pro pokrytí požární vody. Páte ní rozvod vody po sídle se p edpokládá dimenze
DN 90 s možností umíst ní požárních hydrant . Mimo toto zabezpe ení se v sídle nachází dva
rybníky, kde je možno z ve ejných prostranství upravit erpací místo.
b) Požadavky CO
Ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Území obce není ohroženo pr lomovou vlnou. Není zde vyhlášeno záplavové území.
Ohrožení extravilánovými vodami je minimální.
Zóny havarijního plánování
Na území obce se nevyskytují.
Ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události
Ukrytí obyvatelstva je ešeno s ohledem na potenciální zdroje ohrožení. Zp sob kolektivní
ochrany stanoví ást pátá vyhlášky . 380/2002 Sb.
Na území obce se nenacházejí žádné stálé úkryty, proto p i mimo ádných událostech bude
ukrytí obyvatelstva zajiš ováno v improvizovaných úkrytech. Improvizované úkryty budují
k ochran obyvatelstva p ed ú inky sv telného a tepelného zá ení, pronikavé radiace,
kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým ú ink m zbraní hromadného ni ení
v p ípad nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v dob vále ného stavu. Improvizované
úkryty se budují dle konkrétní situace v p edem vytypovaných prostorech. Dob hová vzdálenost
pro úkryty je 500 m, což lze transformovat do asového úseku 15 minut.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Pro p ípadnou evakuaci i ubytování obyvatelstva se navrhuje využít prostor kulturního domu.
Organiza ní zajišt ní v etn evidence vhodných objekt je nutno ešit na úrovni samosprávy,
nebo toto p ekra uje rámec možnosti ešení ÚP.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Problematika je ešena v §17 vyhlášky . 380/2002 Sb. Materiál byl z území obce stažen. Dle
sou asných znalostí se neuvažuje se z izováním nových sklad . Pro skladování materiálu
humanitární pomoci lze využít prostor obecního ú adu.
Vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo zastav. území a zastavitelné plochy
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 i p ípadném
využití t chto látek ve výrobních technologiích je problematiku nutno ešit dle aktuálních
stanovisek dot ených orgán státní správy v územním a stavebním ízení.
Záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink
kontaminace, vzniklých p i mimo ádné události
Práce organizuje obecní ú ad s využitím sboru dobrovolných hasi . P íprava ur ených
pracovník pro ešení úkol ochrany obyvatelstva p i mimo ádných událostech organizuje
2
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obecní ú ad a Hasi ský záchranný sbor. P i vzniku mimo ádné události nadmístního významu a
která je mimo kompetence obce budou opat ení zajiš ována z úrovn Kraje Vyso ina.
Ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území
Na území obce nejsou tyto látky skladovány ani se s jejich skladováním v ešení územního
plánu obce neuvažuje.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování obce užitkovou vodou bude z ve ejných i soukromých studní, pitnou
vodou pak dovozem balené vody v celkovém denním množství 0,49 m3/den. El. sí VN 220 kV
má vysokou provozní jistotu plnící požadavky pro nouzové zásobování obce el. energií.
Požadavky na dopravní sí
Silnice II. t ídy prochází volnou krajinou. Silnice III. t ídy i v zastav ném území spl ují požadavek na tzv. nezavalitelnost trasy, který je dán vzorcem (v1+v2)/2+6 m, kde v1 a v2 jsou
pr
rné výšky budov po hlavní ímsu v metrech na každé stran silnice. Zúženým profilem,
kde nelze dosáhnout hodnot uvedených ve vzorci z stává úsek místní komunikace odpojující se
ze sil. III/35310 na návsi ve sm ru na Nížkov. V p ípad nepr jezdnosti tohoto místa lze bezproblémov využít objízdné trasy po sil. III/3538 a sil. II/352.

3
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íloha . 2

Vymezení pojm
a) Základní pojmy
Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu a p íslušnými
provád cími vyhláškami.
b) Ostatní pojmy
Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy:
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), 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 podlaží, 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.
malé prostory obchodu a služeb - stavby pro obchod, služby s celkovou provozní plochou do
200 m2
menší ubytovací a stravovací za ízení - za ízení pro p echodné ubytování s max. 15 l žky a
s tím spojenými službami, odbytové místo s max. 35 místy u stolu. Za ízení mohou p sobit i
odd len .
hospodá ské zví ectvo - skot, 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 )
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 - sklady, výrobní i jiná za ízení event. služby vyžadující
denní obsluhu vozidly skupiny 2, podskupiny N1 a N2
ípustná míra - míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle
zvláštních p edpis a vyhlášek (nap . Na . vlády . 148/2006)

4

36

íloha . 3

Limity využití území
Dobrá znalost limit a možností využívání území má zásadní význam pro kvalitní
rozhodování v území. Níže uvedené „vstupní“ údaje odpovídají skute nému stavu v dob
zpracování ÚP. V druhé ásti sestavy limit jsou uvedeny podmínky plynoucí z ešení ÚP, které
je t eba mimo jiné akceptovat pro zajišt ní udržitelného rozvoje.
a) Vstupní údaje (podmínky)
Hranice územních jednotek
- katastrální území Rosi ka = území obce Rosi ka
- území obce Rosi ka = území ešené územním plánem
Ochrana technické a dopravní infrastruktury
- silnice II. a 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.)
10 m od krajního vodi e na ob strany (vl. na ízení
. 80/57 Sb.)
- nadzemní vedení VVN 110 kV
12 m od krajního vodi e na ob strany (zák. .
458/2000 Sb.; zák. . 222/1994 Sb.) 15 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
- STL plynovod
1 m v zástavb (na ob strany od p dorysu),
- plynovod mimo zástavbu
4 m na ob strany od p dorysu
- 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
- DK podzemní
1,5 m na ob strany
- radioreléový paprsek
druhá Fresnelova zóna
Ochrana podzemních a povrchových vod
- PHO III. stupn vod. odb ru Praha-

-Podolí
- PHO I. st. vodního zdroje

- provozní pásmo pro úpravu tok
Ochrana kulturních hodnot
- archeologické nálezy
- kulturní památky
Ochrana p írodních hodnot a ŽP
- významný krajinný prvek
- ochranné pásmo lesa
- CHKO Ž árské vrchy
Hygiena prost edí
- stav. uzáv ra pro stavby hyg. ochrany

povodí Sázavy
oplocení ve . studní, u soukr. studní není
6 m od b ehové áry
§22 a § 23 zák. . 20/1987 v platném zn ní
ÚSKP R
§ 3 odst. b) zák. . 114/92 Sb., po novelizaci
50 m od okraje PUPFL
výnos MK SR .j. 8908/70-II/2 ze dne 25. 5.
1970
rozhodnutí M Ú Ž ár nad
Výst.2837/93-Pt z 26. 11. 1993
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b) Ur ené ešením územního plánu
Ochrana p írodních hodnot
- lokální ÚSES

- ochrana krajinného rázu
- ochrana ZPF
Ochrana podzemních a povrchových vod
- vodní plochy a toky

- nová výstavba
Ochrana kulturních hodnot
- identita sídla
- drobná architektura
Hygiena prost edí
- areál zem. výroby u sil. III/3538
- areál zem. výroby jižn od sídla
- rozší ení rod. farmy
- plochy smíšené obytné

obecn nezastavitelné plochy (podmín
lze
ipustit
stavby technické
i dopravní
infrastruktury - liniové, nerovnob žné s tokem,
stavby vodohospodá ské a stavby ŽP)
ur ená koncepcí ÚP
vyhodnocení záboru ZPF je obsahem ÚP
do 10 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)
deš ové vody uvád t maximáln do vsaku i
zdržení
respektovat charakter, p dorys a strukturu
stávajícího prostoru jádra sídla
žádoucí je ochrana drobných staveb - boží muka,
íže, apod.
viz. výpo et a grafický zákres OP
OP po hranicích vlastního pozemku
OP po hranicích vlastního pozemku
OP po hranicích vlastního pozemku
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íloha . 5

Vyhodnocení vliv územního plánu na udržitelný rozvoj území
Výchozí situace
Zadání územního plánu Rosi ka schválilo zastupitelstvo obce Rosi ka 27. 8. 2007.
Zadání ÚP akceptuje požadavek krajského ú adu odboru životního prost edí
na zpracování posouzení vliv na životní prost edí.
Územní analytické podklady pro území ORP Ž ár nad Sázavou nejsou vyhotoveny.
Související právní p edpisy
Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon)
ve zn ní zákona . 68/2007 Sb. (dále jen „stavební zákon“)
Vyhláška . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti (dále jen „vyhláška“)
Zákon . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis ,
zejména ustanoveními § 45 i (týká se posouzení vlivu na území Natura 2000)
Zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí a o zm
n kterých
souvisejících zákon
(zákon o posuzování vliv
na životní prost edí),
ve zn ní pozd jších p edpis , zejména ustanoveními § 10 i (týká se posouzení vliv
na životní prost edí)
Sm rnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. ervna 2001
o posuzování vliv n kterých plán a program na životní prost edí
Sm rnice Rady 92/43EHS ze dne 21. kv tna 1992 o ochran p írodních stanoviš ,
voln žijících živo ich a plan rostoucích rostlin
Sm rnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochran voln žijících pták
A. Vyhodnocení vliv územního plánu (ÚP) na životní prost edí podle p ílohy stavebního zákona
SEA je vyhotovena odbornou firmou s požadovanou autorizací (Ekoaudit, spol. s.r.o.,
Podnásepní 1h, 602 00 Brno) a je dokladována v samostatné složce územního plánu Rosi ka.
B. Vyhodnocení vliv ÚP na území Natura 2000
Významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit (na . vlády . 132/2005 Sb.) a na pta í oblasti vylou il orgán ochrany
írody ve svém stanovisku k návrhu zadání ÚP Rosi ka (viz. stanovisko krajského ú adu kraje Vyso ina, odbor životního prost edí . j. KUJI 45595/2007; OZP 1026/2007 ze dne 16.
ervence 2007).
C. Vyhodnocení vliv ÚP podle sledovaných jev obsažených v územn analytických
podkladech
Z provedených pr zkum a rozbor jsou v ásti A p ílohy . 1 vyhlášky 500/2006 Sb.
vybrány ty jevy, které jsou i mohou být ešením ÚP významn ovlivn ny, respektive jej podstatn ovliv ují. íslování jev odpovídá ádk m v p íloze . 1 ásti A vyhl. . 500/2006 Sb.
1) Zastav né území
elné využití zastav ného území
Zastav né území je tvo eno pom rn kompaktním zastav ním kolem návsi, které se
dále rozvíjí p i silnicích ve sm ru severovýchodním. Z d vod zachování identity sídla je nanejvýš žádoucí zachovat stávající koeficient zastav ní pozemk a nep ekro it stavebními poiny sou asnou hladinu zastav ní. Po podrobném urbanisticko-architektonickém rozboru
území sídla se poda ilo p esto nalézt dv „proluky“, které umožní ešit akutní nedostatek stavebních míst pro výstavbu RD v etn zajišt ní ve ejného prostranství nad vodní plochou.
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Omezen vhodné plochy v zem lském areálu jsou navrženy pro výsadbu zelen
s funkcí hygienické a optické clony.
Zastavitelné plochy
Z d vodu výše uvedených je nutno rozvoj obce ešit na plochách mimo zastav né
území. Pro ucelenou skupinu RD je vymezena plocha mezi dv ma zastav nými územími,
ímž se dosáhne celistvosti zast. území ve východní ásti sídelního útvaru. Na západním okraji sídla v p ímé stavební a technologické vazb na sou asné za ízení soukrom -zem lské je
ešen rozvoj výrobních aktivit tohoto SHR.
Zastavitelná plocha pro výstavbu ve ejného prostranství ešící pot eby návšt vník
blízké rozhledny nenavazují na zastav né území s ohledem na specifi nost plochy a p írodní
podmínky místa.
2) Plochy výroby
Areály zem lské výroby jsou stabilizovány, navrhuje se výsadba izola ního pásu
zelen . K nezbytnému rozší ení výrobní plochy (0,09 ha) z d vod provozních, veterinárních
i hygienických dochází na západním okraji sídla.
3) Plochy ob anského vybavení
Situace v oblasti demografického potenciálu stávající i budoucí nevyvolává pot ebu
územn technických zm n na úseku ob anského vybavení.
9) Nemovitá kulturní památka
Územní plán respektuje kulturní památky zapsané v ÚSKP
hlášena ochranná pásma.

R. Památky nemají vy-

11) Urbanistické hodnoty
Územní plán ctí urbanistické hodnoty sídla s typickým uspo ádáním bývalých selských usedlostí kolem obdélníkové k severovýchodu se sklán jící návsi. Podmínky prostorového uspo ádání, organizace a využívání jednotlivých ploch dávají uživatel m územního plánu (zvl. vedení obce a stavebnímu ú adu) nástroj, kterým lze zachovat a dotvo it venkovský
ráz sídla s organickým sepjetím s krajinou v jeho jedine né a p irozené p sobnosti.
18) Místo krajinného rázu
Harmonická krajina v novém vnímání je založena na rovnováze p sobení lov ka a
írody.
Zám ry ÚP p i respektování podmínek územního plánu budou vnímány pozitivn , a
se již jedná o založení pás izola ní zelen p i zem lských areálech, revitaliza ních opat ení na zatrubn né vodote i spojené s výstavbou malých vodních nádrží nebo zlepšení prostupnosti krajiny apod.
21) Územní systém ekologické stability
ÚP vymezuje v severovýchodní ásti lokální biokoridor a ur uje opat ení k zachování
funk nosti tohoto prvku ÚSES. ÚSES vyšších ad na území obce není. ešení ÚP vytvá í
dosta ující prostor pro realizaci nových interak ních prvk dotvá ejících ekologickou sí krajiny.
26) Chrán ná krajinná oblast
Severovýchodní ást k.ú. (po silnici Mat jov – Sázava) je sou ástí CHKO Ž árské
vrchy. ešení územního plánu pln akceptuje ochranné podmínky tohoto chrán ného území
etn vymezené II. zóny odstup ované ochrany p írody. Vytvo eny jsou podmínky pro zvyšování estetické a ekologické hodnoty krajiny.
40) Ochranné pásmo lesa
Ve vzdálenosti 50 m od okraje PUPFL území plán neumis uje žádné zastavitelné plochy.
41) BPEJ
K dot ení dvou nejlepších t íd ochrany ZPF dochází v minimální mí e a to pouze
v souvislosti s obnovou polních cest. K dot ení I. t . ochrany (BPEJ 72901 a 72911) dochází
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v celkovém rozsahu 0,25 ha, k dot ení II. t . ochrany (BPEJ 73201) dochází v rozsahu 0,10
hektar .
Obnovou polních cest dojde nejen ke zlepšení prostupnosti krajiny, obsluhy polností,
ale i ke zkrácení délky povrchového odtoku vody, což bude mít významný protierozní ú inek.
67, 68) Zásobování pitnou vodou
Pro kolísavost kvality vody i vydatnosti zdroj koncep
sm uje ÚP v souladu
s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací kraje Vyso ina k napojení obce na vodovodní ad
místní ásti Sázava – eskou Mez. Zárove zajiš uje územní ochranu lokality Pavlíkova
skalka, kde obec zajiš uje hydrogeologický pr zkum p ípadného místního zdroje.
Územní plán vymezuje možnosti zásobení sídla kvalitní pitnou vodou.
69, 70) Odkanalizování, išt ní odpadních vod
Koncepce ÚP akceptuje Plán rozvoje vodovod a kanalizací kraje Vyso ina, který navrhuje individuální likvidaci odpadních vod v jímkách na vyvážení, p ípadn umož uje využití domovních istíren.
Pozitivem ÚP je, že v rámci rezervní plochy vymezuje místo pro celoobecní OV pro
ípad zm ny v legislativ resp. ekonomické situaci obcí.
D.

edpokládané vlivy ÚP na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, íležitostí a hrozeb v území
Rozbor udržitelného rozvoje pro území ORP Ž ár nad Sázavou nebyl v dob zpracování tohoto vyhodnocení vliv územního plánu na udržitelný rozvoj území vyhotoven. Pro
zpracování ásti D Vyhodnocení vliv ÚP na udržitelný rozvoj je proto vycházeno
z pr zkum a rozbor dopln ných SWOT analýzou, které p edcházely vyhotovení návrhu zadání ÚP.
Pro popsání vlivu konceptu ÚP na území obce Rosi ka byly vybrány nejd ležit jší silné a slabé stránky, p íležitosti a hrozby ze zmín né SWOT analýzy.
D.I. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb ešeného území
Dosavadní z etelné porušení p írodních struktur v zem lsky nadužívané krajin
je v ÚP eliminováno:
vymezením ploch smíšených nezastav ného území kódu SP a SZ, které jsou ur eny pro zajišt ní podmínek ochrany životního prost edí v neurbanizovaném území
zlepšením prostupnosti krajiny obnovou polních cest, která zárove vede ke zmenšení velikosti blok orné p dy
nep ípustnosti úprav pozemk ZPF, které zp sobují rychlejší odtok vody a snižují
schopnost vsaku vody
vytvo ením podmínek pro obohacení ekologické a estetické hodnoty krajiny výsadbou interak ních prvk
Trvající prohlubování depopula ního trendu v obci. Na tomto jevu, krom nedostatku pracovních p íležitostí, má sv j významný podíl i územní nep ipravenost
pro výstavbu byt (za posledních 50 let po et trvale žijících obyvatel poklesl o více jak 50 %, po et obyvatel v poproduktivním v ku v r. 2001 dvojnásobn p ekroil po et obyvatel v p edproduktivním v ku). Nep íznivý demografický vývoj ÚP
edpokládá zm nit:
vymezením vhodných ploch pro výstavbu alespo dvou RD (krátkodobé opat ení)
a v rámci dlouhodobých opat ení zajišt ním zastavitelné plochy pro obytnou skupinu RD
vytvo ením p edpoklad pro polyfunk ní využívání objekt zvlášt v jádru sídla
umož ující vznik drobných podnikatelských aktivit
podporou pobytové turistiky vymezením ve ejného prostranství s možností instalace pot ebného mobiliá e a vybavení p i p ístupové cest k rozhledn
Nedostatky v zásobení sídla pitnou vodou, nedostatky v odvád ní a likvidaci
splaškových vod jako bariéry rozvoje sídla eší ÚP:
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zajišt ním územních a technických p edpoklad pro realizaci zám ru Plánu rozvoje vodovod a kanalizací kraje Vyso ina
územní ochranu potencionálního místního zdroje pitné vody
D.II. Vliv na posílení slabých stránek ešeného území
Nedostatky v dopravní obslužnosti obce jsou dány p edevším geografickou polohou obce a velikostí demografického a ekonomického potenciálu:
nápravu možné ÚP ešit nep ímo – posílení hospodá ského i rekrea ního významu
obce a alespo stabilizací po tu trvale žijících obyvatel v obci apod.
Neefektivní využívání výrobních ploch má vliv na vysokou vyjíž ku ekonomicky
aktivního obyvatelstva za prací mimo místo svého trvalého bydlišt (tém 90 %).
Opat ení ÚP:
stanovení jasné provozní koncepce stávajících výrobních ploch (v p ípad Rosi ky
areálu zem lské výroby)
odstran ní dožilých staveb a r zných provizorií a modernizace využitelných objekt s možnou dostavbou objekt nových
do ešení vnitroareálové dopravy, zelen areálové i zelen s funkcí hygienické a
optické clony
Nízký koeficient ekologické stability. ešení ÚP:
návrh opat ení, která významn zvýší podíl ploch ekologicky stabilních
v neprosp ch ploch ekologicky nestabilních
alespo áste ný návrat vodního prvku do krajiny v podob dvou malých vodních
nádrží.
D.III. Vliv na využití silných stránek a p íležitostí ešeného území
Územní rozvoj sídla nevyvolá pot ebu výstavby nové ob anské vybavenosti
v obci, která je co do velikosti i pestrosti nabízených služeb dostate ná i pro výhled. Zvýšením po tu obyvatel je zachování existence t chto za ízení reáln jší.
Dosavadní nízký stupe hospodá ského využívání výrobních ploch nevyvolává
st ety s hygienou prost edí. Aby nedošlo s intenzivn jším využitím t chto ploch
k narušení kvality životního prost edí v sídle, stanovuje ÚP pro jednotlivé výrobní
plochy a plochy smíšen obytné limitní ochranná pásma.
edevším u areál zem lské výroby jsou v ÚP navrženy ochranné pásy tzv. zelen izola ní.
Územní plán využívá dobré stávající situace v zásobování obce energiemi. P edpokládá zvýšení po tu domácností využívající k vytáp ní zemní plyn (ev. jiná ekologická paliva). Zemním plynem budou vytáp ny i nové RD. Realizace návrhu ÚP
bude mít p íznivý dopad na istotu ovzduší zvl. v zimních m sících.
D.IV. Vliv na stav a vývoj hodnot ešeného území
ešení územního plánu stávající hodnoty ve své koncepci zohled uje a vytvá í podmínky pro ochranu t chto hodnot. Koncepce ÚP uplat uje opat ení bránící p sobení záporn se projevujících initel a rozvíjí ty initele, které podmi ují i zp sobují rozvoj
pozitivních složek území.
E. Vyhodnocení p ínosu ÚP k napln ní priorit územního plánování
V dob zpracování návrhu ÚP nebyly Zásady územního rozvoje kraje Vyso ina vydány a p i zpracování tohoto Vyhodnocení p ínosu ÚP k napln ní priorit územního plánování nebyly ani k dispozici. Rozvojové pot eby obce nejsou v rozporu s principy uplatn nými v Politice územního rozvoje R ani s cíly územního plánování specifikovanými v § 18
zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní.
Životní prost edí. ÚP vytvá í p edpoklady zejména pro:
zlepšení obytné pohody v území
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zajišt ní obce kvalitní pitnou vodou a zajišt ní nezávadné likvidace splaškových
vod
stávající systém nakládání s odpady, který je považován za vyhovující i pro výhledové období
zlepšení ekologických podmínek na území obce
využívání ploch s rozdílným zp sobem využívání tak, aby nedocházelo
k poškozování životního prost edí nad p ípustnou míru
omezení negativních d sledk z inností ve výrobních plochách a plochách smíšených obytných, u kterých jsou stanovena ochranná pásma jako limity pro využívání t chto ploch
Hospodá ský rozvoj. ÚP navrhuje:
modernizaci stávajících výrobních ploch
úm rné rozší ení farmy soukromého zem lce
polyfunk ní využívání objekt v jádru sídla
Sociální problematika. ÚP vytvá í p edpoklady pro:
stabilizaci resp. mírný nár st po tu obyvatel v obci
nár st po tu obyvatel je podpo en rozvojovými plochami pro bydlení
zvýšení po tu obyvatel bude mít p íznivý dopad na další existenci stávající ob anské vybavenosti
rozvoj hospodá ství v obci m že mít p íznivý dopad na snížení vyjíž ky za zastnáním
Kulturní hodnoty. ÚP respektuje:
nemovité kulturní památky
dorys a strukturu zastav ní jádra sídla
drobné artefakty v krajin
F. Vyhodnocení vliv ÚP na udržitelný rozvoj území – shrnutí
Protože nejsou zpracovány ÚAP, nemohlo být vyhodnocení vztaženo k rozboru udržitelného rozvoje. Je proto vztaženo k informacím z pr zkum a rozbor a z hodnocení
SEA.
F.I. Vyhodnocení vliv ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel území
Zlepšení ŽP a obnova krajiny je p edn zabezpe ena
na úseku technické infrastruktury zásobením obce kvalitní pitnou vodou, velikosti
obce, odpovídajícímu zp sobu likvidace splaškových vod s vytvo ením rezervní
plochy pro eventuelní výstavbu celoobecní OV a rozvody ostatních nezbytných
sítí technické infrastruktury do rozvojových ploch
navržením limitních ochranných pásem a jasnými podmínkami pro využívání
ploch s rozdílným zp sobem využívání
nov navržená obytná zástavba se nachází mimo dosah emisí hluku
uplatn ním požadavku na obnovu ekologické rovnováhy hospodá sky využívaného nezastav ného a nezastavitelného území
Udržitelná míra hospodá ského rozvoje
podmínky využívání území podporují rozmanitost hospodá ských aktivit na území
obce
jako dopl kový zdroj p íjm lze v rámci stanovených zásad ešit za ízení rekrea turistické infrastruktury, p ípadn agroturistiky
nabídkou disponibilních prostor v areálech zem lské výroby se vytvá í podmínky pro nár st pracovních p íležitostí v míst
Soudržnost spole enství obyvatel
vedle nových ploch vymezených pro bydlení je kladen d raz na využívání a modernizaci stávajícího bytového fondu
13
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vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení a vytvo ení p edpoklad pro
vznik nových pracovních míst lze ú inn bránit odlivu zejména mladé generace
z obce
rozsah za ízení ob anského vybavení je a bude na úrovni odpovídající velikosti,
významu i geografické poloze obce
jádro obce je územn stabilizováno, náves po úpravách bude sloužit jako místo setkávání obyvatel, tedy místo podporující sociální soudržnost
území obce má dobré p edpoklady k zajišt ní obsluhy technickou infrastrukturou,
v souvislosti se stabilizací resp. mírného nár stu demografického a ekonomického
potenciálu lze o ekávat i zlepšení obslužnosti obce ve ejnou dopravou
Ochrana kulturního d dictví
jsou zajišt ny podmínky pro zachování resp. obnovení jedine nosti sídla a jeho organické sepjetí s krajinou
jsou akceptovány nemovité kulturní památky s p vodním rázem lokality
zd razn ny jsou požadavky týkající se p ípadných archeologických nález
F.II. Shrnutí p ínosu ÚP k vytvá ení podmínek pro p edcházení
Úbytku po tu obyvatel vymezením nových ploch pro bydlení a podmínek pro
vznik nových pracovních p íležitostí.
Znehodnocování stávajícího domovního fondu zvl. v jádru sídla, kde ÚP p edpokládá jeho modernizaci i úpravu pro víceú elové využití.
Další degradaci p dního fondu s prom nou krajiny ve prosp ch momentálních
maximálních výnos .
Rizika zrychleného odtoku povrchových vod, zkrácením p ípustné délky svahu
(obnovou a návrhem polních cest, založením interak ních prvk apod.).
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