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Zastupitelstvo obce B ezí nad Oslavou, jako p íslušný správní orgán, ve smyslu ustanovení § 
6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební 
zákon) ve zn ní pozd jších p edpis  za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 1 stavebního zákona, v 
souladu s § 171 až 174 zákona . 500/2004 Sb., správní ád ve zn ní pozd jších p edpis , § 13 a 

ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací 
dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, ve zn ní pozd jších p edpis  

 
 

vydává 
Zm nu . II Územního plánu B ezí nad Oslavou 

 
 
Zm na . II Územního plánu B ezí nad Oslavou je v souladu s § 13 vyhlášky . 500/2006 Sb., 

o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  
plánovací innosti, ve zn ní pozd jších p edpis . Jsou vydávány pouze m né ásti Územního 
plánu B ezí nad Oslavou.  

 
Úplná dokumentace Zm ny . II územního plánu B ezí nad Oslavou  je uložena na:  

 Obecním ú adu B ezí nad Oslavou  
 stském ú adu Ž ár nad Sázavou, odboru stavebním 
 Krajském ú adu Kraje Vyso ina, odboru územního plánování a stavebního ádu 
 stském ú adu Ž ár nad Sázavou, odboru rozvoje a územního plánování  

 
Dále je k nahlédnutí na:    

 internetových stránkách obce B ezí nad Oslavou http://www.obec-
brezinadoslavou.cz/ 

 internetových stránkách M sta Ž ár nad Sázavou http://www.zdarns.cz/mesto-
zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/ 
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A. Textová ást 
Výroková ást Územního plánu B ezí nad Oslavou se m ní takto : 

1) Text kapitoly 1. se ruší a nahrazuje textem "Kapitola zrušena.". 
2) V kapitole 2. první odrážce se ruší text "(dle zák. 50/1976 Sb.) " a "(zák. . 183/2006)". 

3) V kapitole 2. se ruší text druhé odrážky. 
4) V kapitole 2. ve t etí odrážce se ruší text " Hranice zastav ného území je dále vyzna ena v 

grafické ásti od vodn ní územního plánu a to v koordina ním výkrese 
a p edpokládaných zábor  p dního fondu.". 

5) V kapitole 2. se dopl uje nová odrážka: 
 "Zastav né území je aktualizováno k datu 01.04.2019." 

6) V nadpise kapitoly 3. se na za átek v ty dopl uje slovo "Základní", slovo "koncepce" se 
nov  uvádí malým písmenem, slovo "ochrana" se m ní na "ochrany",  slovo "rozvoj" se 

ní na "rozvoje" a  p ed  slovo  "hodnot"  se  vkládá  slovo" jeho",  na  konci  textu  se  ruší  
slovo "území". 

7) V podkapitole 3.3. v první odrážce se text "ÚP stanovuje" nahrazuje slovem "Stanovit". 
8) V podkapitole 3.3. v druhé odrážce se text "Je respektován" nahrazuje slovem 

"Respektovat",  slovo  "chrán ny"  se  nahrazuje  "chránit"  a  text  "Jsou  respektovány"  se  
nahrazuje slovem "Respektovat". 

9) V podkapitole 3.3. t etí odrážce se text "je ešen" nahrazuje slovem " ešit". 
10) V podkapitole 3.3. páté odrážce se text "se využívá" nahrazuje slovem "využít". 

11) Z podkapitoly 3.3. se bez náhrady vypouští text osmé odrážky. 
12) V nadpise kapitoly 4. se za slovo koncepce vkládá text " etn  urbanistické kompozice", 

za slovo vymezení se vkládá text "ploch s rozdílným zp sobem využití," a slovo 
" estaveb" se m ní na " estavby". 

13) V nadpise podkapitoly 4.1. se za stávající text dopl uje ", urbanistická kompozice". 
14) Do podkapitoly 4.1. se za druhou dorážku vkládá nová odrážka: 

 "Silnice ve sm ru sever – jih považovat za hlavní kompozi ní osu sídla, kterou v p vodní 
ásti obklopuje kompaktní zástavba rozši ující se v návesní prostor. Nová zástavba nebo 

zm ny dokon ených staveb, sm ujících k této ose budou respektovat m ítko a kontext 
okolní zástavby." 

15) V podkapitole 4.2. tabulce za první odrážkou se na ádku 1 ve sloupci vým ra plochy (ha) 
ní íslovka "2,06" na "1,41". 

16) V podkapitole 4.2. tabulce za první odrážkou se na ádku 7 ve sloupci vým ra plochy (ha) 
ní íslovka "0,51" na "0,19". 

17) V podkapitole 4.2. tabulce za první odrážkou se bez náhrady ruší ádky 11 a 17. 
18) V podkapitole 4.2. tabulce za první odrážkou se pod stávající ádky tabulky dopl ují nové 

ádky: 
II/Z1 x   tech. infrastruktury - vodní hospod. TIv 0,34 
II/Z2 x   bydlení v rodinných domech BR 0,13 
II/Z3 x   dopravní infrastruktury - specifické DX 0,40 
II/Z4 x   dopravní infrastruktury - specifické DX 0,13 

19) V podkapitole 4.2. druhé odrážce odstavci Plocha . 1 se ruší text uvedený poslední 
poml kou a nahrazuje se novým textem "chrán ný venkovní prostor zástavby rodinných 
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dom  bude situován tak, aby byly spln ny hygienické limity hluku z dopravy z p ilehlé 
silnice II. t . pro denní i no ní dobu". 

20) V podkapitole 4.2. druhé odrážce odstavci Plocha . 5 se bez náhrad ruší text uvedený 
druhou poml kou. 

21) Z podkapitoly 4.2. druhé odrážky se vypouští ásti Plocha . 6,  Plocha . 11 a Plocha . 
17. 

22) V podkapitole 4.2. druhé odrážce odstavci Plocha . 7 se ruší stávající text a nahrazuje se 
novým textem  
 "umožnit dostavbu rekrea ní zóny v rozsahu nov  provedené parcelace 
 dopravní obsluhu staveb pro rodinnou rekreaci ešit z p ilehlého ve ejného prostranství" 

23) V podkapitole 4.2. druhé odrážce odstavci Plocha . 15 se ruší text uvedený posledními 
dv ma poml kami a nahrazuje se novým textem: 
 "využití bude spole né s navazující plochou II/Z1" 

24) V podkapitole 4.2. druhé odrážce se dopl ují ty i nové odstavce: 
"Plocha . I/Z1 

 umožnit výstavbu centrální obecní OV a p ístupové komunikace 
 využití je spole né se zastavitelnou plochou . 15 

Plocha . I/Z2 
 zástavbu rozvíjet ve vazb  na stabilizované plochy typu BR, výška zástavby bude do 1 

nadzemního podlaží 
Plocha . I/Z3 

 cyklostezka bude kopírovat trasu sil. II/388 
Plocha . I/Z4 

 ešit obousm rnou stezku pro chodce a cyklisty 
 komunikace bude kopírovat trasu silnice II/388 
 výstavba stezky pro chodce a cyklisty nesmí vyvolat plošné ani jinak rozsáhlé kácení 

evin tvo ící silni ní stromo adí i jiných d evin rostoucích mimo les" 
25) V podkapitole 4.2. se Bez náhrady ruší text t etí a tvrté odrážky. 

26) V podkapitole 4.3. se bez náhrady ruší text  páté, deváté a jedenácté odrážky. 
27) Do kapitoly 4. se dopl uje nová podkapitola: 

"4.4. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Zásadními plochami s rozdílným zp sobem využití  v ÚP jsou: 

 plochy bydlení v rodinných domech (BR) 
 plochy rekreace rodinné (RR) 
 plochy rekreace hromadné (RH) 
 plochy ob anského vybavení (OV) 
 plochy ve ejných prostranství (VP) 
 plochy výroby pr myslové (VI) 
 plochy výroby drobné (VD) 
 plochy výroby zem lské (VZ)  
 plochy zem lské – zahrady a sady (ZZ)" 

28) V nadpise kapitoly 5. se text "a dalšího ob anského vybavení, v ." ruší a nahrazuje textem 
" etn "  a  text  "nakládání s odpady" se nahrazuje textem "vymezení ploch a koridor  
pro ve ejnou infrastrukturu, v etn  stanovení podmínek pro jejich využití ". 
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29) V podkapitole 5.1. páté odrážce se text "skupiny 2 a 3 dle SN 300026" ruší a nahrazuje 
textem "o hmotnosti nad 3,5 t", za slovem návsi se spojka "a" nahrazuje "," a za slovo 
obytných se vkládá text "zónách tvo ených rodinnými domy". 

30) V podkapitole 5.1. sedmé odrážce se text " v rámci ešení komplexních pozemkových 
úprav " ruší a nahrazuje textem "ve volné krajin ". 

31) V podkapitole 5.1. deváté odrážce se za slovo Vodní dopl uje ", železni ní". 

32) V podkapitole 5.2. šesté odrážce se ruší text " Neuvažovat s výstavbou VTL plynovod ," a 
navazující text se nov  uvádí velkým písmenem. 

33) Do kapitoly 5. se dopl uje nová podkapitola: 
"5.7. Vymezení ploch a koridor  pro ve ejnou infrastrukturu 

 ešení územního plánu si nevyžádalo pot ebu vymezování ploch a koridor  pro technickou 
infrastrukturu.". 

34) V nadpise kapitoly 6. se zkratka " ." nahrazuje slovem " etn ",  za  slovo  "ploch" se 
vkládá text "s rozdílným zp sobem využití", zkratka "ÚSES" se nahrazuje textem "územní 
systém ekologické stability" , slovo "ochranu" se m ní na "ochrana", slovo "rekreaci" se 

ní na "rekreace"  a  na  konci  v ty  se  vypouští  slovo  "nerost "  a  nahrazuje  se  slovním  
spojením "ložisek nerostných surovin a podobn ". 

35) V podkapitole 6.1. se bez náhrad ruší text šesté odrážky. 

36) V podkapitole 6.1.  deváté odrážce se slovo "vým ry" nahrazuje slovem "podílu" a na 
konec textu se dopl uje "na celkové vým e ZPF". 

37) V podkapitole 6.1. se pod stávající text dopl uje nová odrážka: 
 "Respektovat migra  významné území." 

38) V podkapitole 6.2. se vypouští text sedmé a osmé odrážky. 
39) V podkapitole 6.2. deváté odrážce se text "mají dopl ovat" nahrazuje textem "dopl ují". 

40) V podkapitole 6.2. se pod stávající text dopl uje nová odrážka: 
 "Zajišt na je návaznost prvk  ÚSES na území sousedních obcí." 

41) V podkapitole 6.3. druhé odrážce se vypouští text " p i zpracování komplexních 
pozemkových úprav ". 

42) V podkapitole 6.3. t etí odrážce se za zkratku ÚP dopl uje "(zastavitelné plochy II/Z3 a 
II/Z4)".  

43) V podkapitole 6.4. první odrážce se slovo "však" nahrazuje slovem "tak". 
44) V podkapitole 6.4. se na konce poslední odrážky dopl uje text "Akceptovat plánovaná 

protipovod ová opat ení na Bohdalovském potoce, na východním cípu katastrálního území 
ezí nad Oslavou.". 

45) V podkapitole 6.5.šesté odrážce se ruší text " kde je možnost koupání v omezené mí e, 
vzhledem k tomu, že území v okolí tohoto rybníka je navrženo 
pro vyhlášení za MZCHÚ - PR Rendlí ek a Zumborek ". 

46) V nadpise podkapitoly 6.6. se na konci v ty vypouští slovo "nerost " a nahrazuje se 
slovním spojením "ložisek nerostných surovin". 

47) Do kapitoly 6. se dopl uje nová podkapitola: 

"6.7. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Zásadními plochami nezastav ného území v ÚP jsou: 

 plochy vodní a vodohospodá ské (VH) 
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 plochy zem lské – orná p da (ZO) 
 plochy zem lské – trvalé travní porosty (ZL) 
 plochy lesní (L) plochy p írodní (P) 
 plochy smíšené nezastav ného území (SN)" 

48) Název kapitoly . 7. se ruší a nahrazuje novým názvem "Stanovení podmínek pro využití 
ploch d rozdílným zp sobem využití s ur ením p evažujícího ú elu využití (hlavní 
využití), p ípustného využití, nep ípustného využití (v etn  stanovení, ve kterých 
plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v 
§ 18 odst. 5 stavebního zákona), stanovení podmín  p ípustného využití t chto ploch a 
stanovení  podmínek prostorového uspo ádání v . základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 
stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk  a intenzity jejich využití)" 

49) V podkapitole 7.1. se v první odrážce ruší text "jsou ur eny pro" a nahrazuje se textem 
"hlavní využití:". Vypouští se text v ty "Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných dom  a 
pozemky související s ur ujícím využíváním plochy. ". 

50) V podkapitole 7.1., první odrážce, odstavci p ípustné se text "rod." ruší a nahrazuje textem 
"a stavby rodinných", a p ed slovo "dopravní" se vkládá text "stavby a za ízení". 

51) V podkapitole 7.1., v první odrážce, v odstavci podm. p ípustné: se te ka za slovem 
"budov" nahrazuje árkou a následující slovo se uvádí malým písmenem, ruší se text ", 

ípadn  rodinná rekreace ve stávajících domech. Podmín  p ípustné" a nahrazuje se 
textem ", za podmínky, že tyto".  

52) V podkapitole 7.1. se ve druhé odrážce ruší text "jsou ur eny pro" a nahrazuje se textem 
"hlavní využití:". Vypouští se text v ty "Tyto plochy zahrnují pozemky staveb pro 
rodinnou rekreaci, obklopených soukromou zelení a pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury. ". 

53) V podkapitole 7.1., ve druhé odrážce,v odstavci p ípustné: se  slovo "staveb" nahrazuje 
textem "a stavby" a na konec odstavce dopl uje text ", stavby a z ízení související dopravní 
a technické infrastruktury". 

54) V podkapitole 7.1. se ve t etí odrážce ruší text "jsou ur eny" a nahrazuje se textem "hlavní 
využití:". Vypouští se text v ty " Tyto plochy zahrnují pozemky staveb do asného 
ubytování i stravování s dostatkem trvalé vegetace a pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury. ". 

55) V podkapitole 7.1., ve t etí odrážce, v odstavci p ípustné: se  za slovo pozemky dopl uje 
text "a stavby" a na konec odstavce dopl uje text ", stavby a z ízení související dopravní a 
technické infrastruktury". 

56) V podkapitole 7.1., t etí odrážce, odstavci nep ípustné: se ruší text ", nap . zábavní centra, 
stavby pro trvalé bydlení, chov drobného hospod. zví ectva, erpací stanice PHM apod.". 

57) V podkapitole 7.1. se ve tvrté odrážce ruší text "slouží pro" a nahrazuje se textem "hlavní 
využití:". Vypouští se text v ty "Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb a 
za ízení ob . vybavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejná 
prostranství.". 

58) V podkapitole 7.1., tvrté odrážce, odstavci p ípustné se slovo "staveb" nahrazuje textem 
"a stavby", za textem "(k)," se ruší slovo "pozemky", za stávajíc text se dopl uje " Stavby a 
za ízení související dopraní a technické infrastruktury, sídelní zele .". 

59) V podkapitole 7.1. se v páté odrážce ruší text "jsou ur eny" a nahrazuje se textem "hlavní 
využití:". Dále se slovo "obecnímu" upravuje na "obecní" a text "tohoto prostoru" se ruší a 
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nahrazuje textem "pozemk , mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci 
v urbanizovaném území". Bez náhrady se vypouští text "Zahrnují pozemky jednotlivých 
druh  ve . prostranství a pozemky dopravní a tech. infrastruktury. Významn  spoluvytvá í 
obraz sídla.". 

60) V podkapitole 7.1. v páté odrážce v odstavci p ípustné : se na konec odstavce za slovo 
ely dopl uje text ", vodní prvky, pozemky, stavby a za ízení související dopravní 

infrastruktury a technické infrastruktury". 
61) V podkapitole 7.1. v páté odrážce v odstavci podm. p ípustné: se ruší stávající text 

odstavce a nahrazuje se novým textem "další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají 
ke spole enským kontakt m a podporují sociální soudržnost, erpací místa pro požární 
techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody". 

62) V podkapitole 7.1. v páté odrážce v odstavci nep ípustné: se text " sk. 2 a 3 ( SN 300026)" 
nahrazuje textem " o hmotnosti vyšší jak 3,5t ". 

63) V podkapitole 7.1. v šesté odrážce se ruší text "jsou ur eny pro" a nahrazuje se textem 
"hlavní využití", text "v p ípad  obce B ezí n. Osl. zahrnují p edevším p vodní historické 
zastav ní, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky ve ejných 
prostranství "se ruší a nahrazuje textem "bydlení v rodinných domech v etn  dom  a 
usedlostí s hospodá ským zázemím, obslužnou sféru a nerušící výrobní innost". 

64) V podkapitole 7.1. v šesté odrážce v odstavci p ípustné: se za slovo "bydlení" vkládá text 
",živnostenské aktivity",  za slovo "vybavenost" se vkládá text "v objektech", text "objemu 
budovy" se nahrazuje textem "daného prostoru."  a  text  ",  pozemky  soukromé  a  jiné  
zelen " se nahrazuje textem "stavby a za ízení související dopravní a technické 
infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen .". 

65) V podkapitole 7.1 v šesté odrážce v odstavci podm. p ípustné: se text ", 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 p epravu zboží. 
Vše se d je v rozsahu odpovídajícím velikosti ploch pozemk  a objemu budov." ruší a 
nahrazuje textem "za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu plochy, nemající 
negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu zboží, tj. nezvyšují 
dopravní zát ž v území.  Rekrea ní aktivity za podmínky využití stávajícího domovního 
fondu nevhodného k trvalému bydlení i jeho p vodnímu ur ení.  innosti a aktivity se d jí 
v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru.". 

66) V podkapitole 7.1. v šesté odrážce v odstavci nep ípustné" se za slovo "druhotn " vkládá 
text "nebo snižují kvalitu daného prost edí." a ruší se text "Nap . stavby s vysokými 
plošnými nároky na pozemky, innosti náro né na p epravu zboží, erpací stanice 
pohonných hmot, mycí rampy, apod.". 

67) V podkapitole 7.1. se v sedmé odrážce ruší text "jsou ur eny" a nahrazuje se textem 
"hlavní využití:". Dále se slovo "umis ováním" upravuje na "umis ování" a  text  
"souvisejících s" se ruší a nahrazuje textem "k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro 
obsluhu území". 

68) V podkapitole 7.1. v sedmé odrážce v odstavci p ípustné: se p ed slovo "pozemních" 
vkládá text "silnic a" a za slovo "zele " se dopl uje text ", za ízení technické 
infrastruktury, terénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy". 

69) V podkapitole 7.1. v sedmé odrážce v odstavci podm. p ípustné: se ruší text "III. t ídy" a 
nahrazuje se textem ", umis ování cyklotras a chodník  pro p ší i záliv  hromadné 
dopravy na t lese silni ní komunikace za podmínky, že svým provozováním a technickým 
uspo ádáním nebude narušeno i znemožn no hlavní využití plochy". 
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70) V podkapitole 7.1. v sedmé odrážce v odstavci nep ípustné: se ruší text "ur ující náplní a 
funkcí" a nahrazuje se textem "hlavním využitím" a na konec odstavce se dopl uje text "a 
aktivity narušující hlavní využití". 

71) V podkapitole 7.1. se ruší text osmé odrážky a nahrazuje se novou odrážkou: 
 Plochy dopravní infrastruktury - specifické (DX) - hlavní využití: spole ná stezka pro p ší 

a cyklisty. Zp soby využití: 
ípustné: stavby a za ízení pro nemotorovou dopravu v etn  p íslušejících pozemk , 

doprovodná infrastruktura (nap . odpo ívadla, p íst ešky, bezpe nostní 
prvky) doprovodná zele , za ízení technické infrastruktury. 

nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy a 
aktivity narušující hlavní využití 

72) V podkapitole 7.1. se v deváté odrážce ruší text "jsou ur eny k" a nahrazuje se textem 
"hlavní využití:". 

73) V podkapitole 7.1. v deváté odrážce  odstavci p ípustné: se na konec odstavce se dopl uje 
text "a innosti a d je p ímo související s hlavním využitím plochy, pozemky, stavby a 
za ízení související dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele ". 

74) V podkapitole 7.1, v deváté odrážce se bez náhrady ruší odstavec podm. p ípustné:. 
75) V podkapitole 7.1., v deváté odrážce, odstavci nep ípustné: se text "ur ující náplní" ruší a 

nahrazuje textem "hlavním využitím". 
76) V podkapitole 7.1 se text desáté odrážky ruší a nahrazuje se novou odrážkou: 

 "Plochy výroby pr myslové (VI) - hlavní využití : umis ování staveb a za ízení tovární 
povahy  
Zp soby využití: 
ípustné: pozemky staveb a za ízení pro výrobu, sklady, obchodní innost, zpevn né 

plochy za p edpokladu, že negativní vlivy z inností nad míru p ípustnou 
nep ekra ují hranice plochy. Související administrativa, pozemky , stavby a 
za ízení dopravní a technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen  

podm. p ípustné: jiné aktivity neomezují hlavní využití plochy a nep ekra ující rámec využití 
plochy, solární panely za podmínky jejich umíst ní na st nách i st echách 
staveb. Bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné za podmín-
ky, že tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru.  

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, výro-
ba se silným negativním dopadem na životní prost edí" 

77) V podkapitole 7.1., v jedenácté odrážce se text "ur eny pro" nahrazuje textem "hlavní 
využití". 

78) V podkapitole 7.1., v jedenácté odrážce, v odstavci p ípustné: se text "vnitroareálové 
dopravy" nahrazuje slovem "dopravní", text "s izola ní a vnitroareálovou zelení " se 
nahrazuje textem "sídelní zeln " a poslední v ta "Z d vod  organoleptického zápachu 
možno tolerovat ochranné pásmo mimo hranice závodu, nesmí však dosáhnout staveb 
vyžadujících hygienickou ochranu." se ruší bez náhrady. 

79) V podkapitole 7.1. v jedenácté odrážce v odstavci podm. p ípustné: se stávající text ruší a 
nahrazuje textem "stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití 
plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování a bydlení ve 
služebních i pohotovostních bytech je možné za podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny 
nad p ípustnou míru. erpací stanice pohonných hmot je možno umístit za p edpokladu, že 
nebude omezeno hlavní využití plochy.". 
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80) V podkapitole 7.1. v jedenácté odrážce v odstavci nep ípustné: se stávající text ruší a 
nahrazuje textem "aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se 
silným dopadem na životní prost edí". 

81) V podkapitole 7.1. se text dvanácté odrážky ruší a nahrazuje se novou odrážkou: 
 "Plochy výroby drobné (VD) - hlavní využití : umis ování staveb a za ízení netovární 

povahy. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky pro umis ování provozoven zakázkové kusové výroby a innostem 

emeslnickým v etn  skladování s nízkými nároky na p epravu zboží, kdy 
negativní vliv z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice plochy, 
související administrativa, pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické 
infrastruktury, pozemky sídelní zelen   

podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky neomezení p ípustného využití 
plochy a nep ekro ení rámce využití plochy. Bydlení ve služebních i poho-
tovostních bytech za podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad p í-
pustnou míru. Solární panely za podmínky jejich umíst ní na st nách i 
st echách staveb. 

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, in-
nosti, které svým charakterem významn  zvyšují dopravní zát ž v území, vý-
roba se silným negativním dopadem na životní prost edí" 

82) V podkapitole 7.1. se text t inácté odrážky ruší a nahrazuje se novou odrážkou: 
 "Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - hlavní využití : zajišt ní podmínek pro nakládání 

s vodami. Zp soby využití: 
ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá -

stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš o-
vých vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, do-
provodná a krajinná zele . 

podm. p ípustné: za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného negativ-
ního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické in-
frastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink  této 
infrastruktury na vodní plochy a toky 

nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní 
režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn " 

83) V podkapitole 7.1. se text trnácté odrážky ruší a nahrazuje se novou odrážkou: 
 "Plochy zem lské - orná p da (ZO) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v kultu e 

orné p dy. Zp soby využití: 
ípustné: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a ji-

ných plodin. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, pro-
tipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou, hygie-
nickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu 
životního prost edí. P ípustná je zm na kultury na trvale travní porost. 

elové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti kra-
jiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky 
lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného 
rázu, zájm  ochrany p írody a ochrany ZPF. Oplocování pozemk  za 
podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke 
st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy Stav-
by a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o 
nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a 
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životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za pod-
mínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní 

el plochy 
nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-

vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekolo-
gické hodnoty území" 

84) V podkapitole 7.1. se text patnácté odrážky ruší a nahrazuje se novou odrážkou: 
 "Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v 

kultu e trvalý travní porost. Zp soby využití: 
ípustné: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá 

pastva, pop ípad  souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným 
el m nebo technickému využití. Opat ení zlepšující vodohospodá skou 

bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu úze-
mí. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. Ú elové 
komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky 
lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného 
rázu, zájm  ochrany p írody a ochrany ZPF. Oplocování pozemk  za 
podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke 
st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy Stav-
by a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o 
nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a 
životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za pod-
mínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní 

el plochy. Rozorání za podmínky, že jde o zúrod ovací opat ení spojené 
s následnou obnovou travního porostu. 

nep ípustné: trvalé zorn ní, umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  
rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, 
snižování ekologické hodnoty území." 

85) V podkapitole 7.1. v šestnácté odrážce se slovo "ur eny" nahrazuje textem "hlavní využití". 
86) V podkapitole 7.1. v šestnácté odrážce odstavci p ípustné: se stávající text ruší a nahrazuje 

novým textem "zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, dopl ková 
za ízení, p ípadn  stavby za podmínky, že nedojde k vyt sn ní hlavního zp sobu využití a 
snížení kvality prost edí plochy. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality 
prost edí plochy". 

87) V podkapitole 7.1. v šestnácté odrážce odstavci nep ípustné: se slovo "ur ujícím" m ní na 
"hlavním" a na konec textu se dopl uje nový text "a narušující kvalitu prost edí p ímo 
anebo druhotn  ". 

88) V podkapitole 7.1. se text sedmnácté odrážky ruší a nahrazuje se novou odrážkou: 
 "Plochy lesní (L) - hlavní využití : pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní 

funkce lesa. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace geo-

graficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících 
ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv  (pokud nejde 
o ZPF) i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení 
pro udržení vody v krajin   

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu 
írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno vyu-
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žívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oplo-
cování pozemk  ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a p stební 

ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a 
krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p -
jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní 
ešení. Komunikace pro nemotorovou dopravu vždy za podmínky, že se 

bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému v p edem 
prov ených trasách 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekolo-
gické hodnoty území" 

89) V podkapitole 7.1. v osmnácté odrážce se text "jsou ur eny pro" nahrazuje textem "hlavní 
využití". 

90) V podkapitole 7.1. v osmnácté odrážce odstavci p ípustné: se za stávající text dopl uje text 
nový ", p írod  blízké i lov kem málo pozm né ekosystémy, vodní plochy, mok ady, 
spole enstva skal, ekosystémy se soust ed ným výskytem vzácných a existen  ohrožených 
druh  bioty, p irozená travní a bylinná spole enstva, lesy s p irozenou nebo p írod  
blízkou druhovou skladbou a prostorovou a v kovou strukturou, území s mimo ádnou 
krajiná skou hodnotou ". 

91) V podkapitole 7.1. v osmnácté odrážce odstavci nep ípustné: se stávající text " jiné 
innosti, které by svými p ímými anebo druhotnými d sledky narušovaly ur ující 

(dominantní) funkci plochy " ruší a nahrazuje novým textem "na plochách nelze umis ovat  
stavby, za ízení ani jiná opat ení pro zem lství, lesnictví, vodní hospodá ství, t žbu 
nerost , pro ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, dále technická opat ení a 
stavby zlepšující podmínky využití plochy pro ú ely rekreace a cestovního ruchu (nap . 
cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra)". 

92) V podkapitole 7.1. v devatenácté odrážce se text "jsou ur eny" nahrazuje textem "hlavní 
využití". 

93) V podkapitole 7.1. v devatenácté odrážce odstavci p ípustné: se ruší text ", kterými lze 
isp t ke zvýšení ekologické stability plochy " a nahrazuje se textem "nenarušující 

estetickou a p írodní hodnotu místa a zásahy mající pozitivní vliv na krajinný ráz ". 
94) V podkapitole 7.1. v devatenácté odrážce odstavci podm. p ípustné: se stávající text ruší a 

nahrazuje novým textem "liniové stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury jen 
v nezbytných p ípadech budované ve ve ejném zájmu, ú elové komunikace a p ípojky za 
podmínky slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou 
hodnotu plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde 
k narušení ekologických a estetických hodnot plochy". 

95) V podkapitole 7.1. v devatenácté odrážce odstavci nep ípustné: se stávající text ruší a 
nahrazuje novým textem " innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území 

ímo anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn  zásah  
narušující p ítomné znaky krajinného rázu, t žba nerost , hygienická za ízení, informa ní 
centra". 

96) V podkapitole 7.2. druhé odrážce se text "Koeficient zastav ní" nahrazuje textem 
"Intenzita využití území". 

97) V podkapitole 7.2. t etí odrážce se text "Stavební ára" nahrazuje textem "Linie zastav ní". 
98) V podkapitole 7.2. páté odrážce se bez náhrady ruší text "a z ízení ve ejných prostranství". 
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99) V podkapitole 7.2. šesté odrážce se text "koeficient zastav ní" m ní na "intenzitu využití 
území" a íslovka "0,2" se m ní na "0,25". 

100) V podkapitole 7.2. se bez náhrad ruší text osmé odrážky. 

101) V podkapitole 7.2. deváté odrážce se text " Koeficient zastav ní resp. zpevn ných " ruší a 
nahrazuje textem "Intenzita využití území" a bez náhrady se ruší text " Objekt šaten a soc. 
za ízení bude charakteru trvalé stavby o 1 NP, tvar objektu ani st echy se neur uje.". 

102) V podkapitole 7.2. desáté odrážce se slovo "vysokokmen " nahrazuje slovem "strom ". 
103) V podkapitole 7.2. jedenácté odrážce se ruší text "- posléze návrh komplexních 

pozemkových úprav ". 
104) V podkapitole 7.2. se bez náhrad ruší text patnácté odrážky. 

105) V podkapitole 8.3. se ruší text poznámky. 
106) V nadpise kapitoly 9. se ruší slovo "dalších",  text  "ve ejn  prosp šných opat ení" se 

nahrazuje textem "ve ejných prostranství" a na konec stávajícího nadpisu se dopl uje text 
"s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních ísel pozemk , 
názvu katastrálního území a p ípadn  dalších údaj  podle § 5 odst. 1 katastrálního 
zákona ". 

107) V kapitole 9. se za text první odrážky dopl uje nový text " edkupní právo je z izováno ve 
prosp ch Obce B ezí nad Oslavou na parcelách  p. . 25, 1566, 1755 a 1756, vše v k.ú. 

ezí nad Oslavou.". 
108) V kapitole 9. se vypouští text poznámky. 

109) V kapitole 10. se  stávající text ruší a nahrazuje novým textem "Nejsou územním plánem 
vymezeny". 

110) Kapitola 11. se ruší a nahrazuje textem "Kapitola zrušena". 
111) Dopln ny jsou nové kapitoly: 

"12. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území 
podmín no zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a 

im ené lh ty pro vložení dat o této studii do evidence územn  plánovací innosti 
Tyto plochy a koridory nejsou územním plánem vymezeny. 

13. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území 
podmín no vydáním regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9 , stanovení, zda se 
bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na žádost a u regula ního plánu z podn tu 
stanovení p im ené lh ty pro jeho vydání 
Tyto plochy a koridory nejsou územním plánem vymezeny. 
14. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 
Není tímto územním plánem stanovena. 

15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 
Tyto stavby nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
16. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení." 
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Textová ást Zm ny . II ÚP B ezí nad Oslavou v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu 
textové ásti sestává z 10 list . 

 
 

Výkresová ást Zm ny . II ÚP B ezí nad Oslavou sestává: 
 

Výkres 
íslo název 

po et list  poznámka 

ZII.1 Výkres základního len ní území  1 1:5000 
ZII.2 Hlavní výkres  1 1:5000 
ZII.3 Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení, asanace 1 1:5000 
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C. Textová ást - OD VODN NÍ 

1. Postup p i po izování Zm ny . II ÚP B ezí nad Oslavou 
Doplní po izovatel. 
 

2. Výroková textová ást platného ÚP B ezí nad Oslavou s vyzna ením zm n 
1. Výchozí situace Kapitola zrušena. 

 Ukon ená innost podle zákona . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, 
ve zn ní platném k 31. 12. 2006 - schváleno souborné stanovisko. 

 Následuje postup dle §50 a následujících zák. . 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním ádu (stavební zákon) s vypracováním návrhu územního plánu dle tohoto stavební-
ho zákona a vyhlášky . 500/2006 Sb. V cné ešení vychází p itom ze souborného stano-
viska. 

 O po ízení Zm ny . I ÚP B ezí nad Oslavou rozhodlo zastupitelstvo obce na svém zase-
dání dne 6. 2. 2009. 

2. Vymezení zastav ného území 
 V konceptu územního plánu obce zpracovaného v zá í 2005 (dle zák. 50/1976 Sb.) bylo 

vymezeno sou asn  zastav né území obce. V rámci vyhotovení návrhu územního plánu 
(zák. . 183/2006) bylo zastav né území obce aktualizováno (28. února 2007) 

 Na území obce je vymezeno jedenáct zastav ných území a jedna plocha p estavbová. 
 Hranice zastav ného území je vyzna ena v grafické ásti územního plánu ve výkrese . 1 - 

Výkres základního len ní a ve výkrese . 2 - Hlavní výkres. Hranice zastav ného území je 
dále vyzna ena v grafické ásti od vodn ní územního plánu a to v koordina ním výkrese 
a p edpokládaných zábor  p dního fondu. 

 Zastav né území je aktualizováno k datu 01.04.2019. 

3. Základní kKoncepce rozvoje území obce, ochranay a rozvoje jeho hodnot území 
3.1. Základní zásady koncepce 

 Vypracování základního dokumentu pro komplexní usm ování a koordinaci rozvoje 
území obce ve všech jeho souvislostech. 

 ešení požadavku na zvýšení kvality sí ové infrastruktury, zlepšení kvality sociálního 
prost edí a pozice ekonomiky s pot ebou zavád ní princip  udržitelného rozvoje. 

3.2. Hlavní cíle rozvoje 
 ešit optimální organizaci ploch s rozdílným zp sobem využívání tak, aby nedocházelo 

k jejich vzájemnému negativnímu ovliv ování. 
 Stanovit zásady pro využívání ploch s rozdílným zp sobem využívání, stanovit zásady pro-

storového uspo ádání s respektováním daných i nov  vzniklých ochranných režim . 
 Prov it pot eby na úseku technické a dopravní infrastruktury, ob anské vybavenosti, vý-

robních ploch, rekrea ních aktivit, vyhledat vhodné lokality pro trvalé bydlení. 
 Koncep  vymezit plochy územního systému ekologické stability. 

3.3. Ochrana a rozvoj hodnot 
 ÚP stanovuje Stanovit zásadní pravidla regulující aktivity a d je v území a to jak urbanizo-

vaném, tak i neurbanizovaném, v etn  ploch dopravní a technické infrastruktury. 
 Je respektován Respektovat historický p dorys zastav ní, chrán ny chránit stávající hodno-

ty kompozice sídla s prostornou elipsovitou návsí s kaplí a hlavním skladebným prvkem - 
zem lské usedlosti. Jsou respektovány Respektovat kulturní památky i objekty drobné 
architektury (boží muka, k íže). 
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 Nov  navržené plochy pro rozvoj navazují p ímo na zastav né území obce. Rozvoj rodinné 
rekreace je ešen ešit dostavbou chatové lokality, p ípadn  využíváním stávajících dom  
nevhodných k trvalému bydlení i jiným funkcím. 

 Nová výstavba ani zm ny dokon ených staveb se nebudou odchylovat od m ítka vesnické 
zástavby obce B ezí n. Osl. 

 K zabezpe ení p íznivého p echodu urbanizovaného území do volné krajiny se využívá  
využít vzr stných druh  zelen . 

 Nové uspo ádání návsi, které je dáno vystav ným polyfunk ním objektem, vyžaduje citlivé 
dopln ní ve ejného prostranství zelení r zných forem, mobiliá em obce i drobnou 
architekturou. 

 íznivý vliv na estetickou a ekologickou funkci krajiny bude mít výsadba interak ních 
prvk  podél p irozených i um lých liniových prvk . 

 ešení ÚP akceptuje ochranné režimy stanovené podmínkami CHKO Ž árské vrchy 
a  P írodního parku Bohdalovsko i ekologicky hodnotné území v okolí rybníka Rendlí ek 
(Rendlí ek a Zumborek). 

4. Urbanistická koncepce etn  urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 
zp sobem využití, zastavitelných ploch, ploch estaveb estavby a systému sídelní 
zelen  

4.1. Urbanistická koncepce, urbanistická kompozice 
 Urbanistická koncepce vychází ze stávajícího plošného a prostorového uspo ádání, 

materiálních podmínek spole enského života a s ním spojeného dosažitelného rozvoje 
s požadavkem na ochranu hodnot území. 

 Sídlo B ezí nad Oslavou se rozvíjí a nadále bude rozvíjet jako urbanizovaný celek ve dvou 
od sebe odd lených ástech na jednom katastrálním území. 

 Silnice ve sm ru sever – jih považovat za hlavní kompozi ní osu sídla, kterou v p vodní 
ásti obklopuje kompaktní zástavba rozši ující se v návesní prostor. Nová zástavba nebo 

zm ny dokon ených staveb, sm ujících k této ose budou respektovat m ítko a kontext 
okolní zástavby. 

 Urbanizované území je a bude využíváno p edevším pro ú ely bydlení, mén  pro ú ely 
výroby a omezen  pro rekreaci. Neurbanizované území pak pro zem lské a lesní 
hospodá ství, rybá ství a pohybové rekrea ní aktivity. 

 Zastav né území obce je považováno vesm s za stabilizované a je zde p edpokládán 
alespo áste ný návrat k polyfunk nímu využívání bývalých selských usedlostí. 

 Další využívání ploch výroby a skladování vyžaduje modernizaci staveb se stanovením 
jasného dopravn  provozního schématu s dosadbou zelen  r zných forem. 

4.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území 
 Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu.  

plochy Ozna ení 
ploch zastavitelné p estavby ostatní 

el plochy kód plochy vým ra 
plochy (ha) 

1 x   bydlení v rodinných domech BR, VP 2,06 1,41 
2 x   bydlení v rodinných domech BR 1,39 
3 x   bydlení v rodinných domech BR 0,33 
4 x   bydlení v rodinných domech BR 0,08 
5 x   bydlení v rodinných domech BR 1,48 
6 vy azena zm nou . I ÚP 
7 x   rekreace rodinná RR 0,51 0,19 
8 x   rekreace rodinná RR 0,35 
9 x   rekreace rodinná RR 0,04 
10 x   ve ejné prostranství VP 0,15 
11   x cyklostezka, p ší stezka  0,40 
12   x revitalizace toku VH, ZL 1,46 
13   x PUPFL L 0,13 
14  x  ve ejné prostranství VP 0,11 
15 x   tech. infrastruktury – vodní hospod. TIv 0,04 
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16 x   ob . vybavení – t lovýchova a sport OVt 0,47 
17   x cyklostezka, p ší stezka  0,13 

II/Z1 x   tech. infrastruktury - vodní hospod. TIv 0,34 
II/Z2 x   bydlení v rodinných domech BR 0,13 
II/Z3 x   dopravní infrastruktury - specifické DX 0,40 
II/Z4 x   dopravní infrastruktury - specifické DX 0,13 

 Podmínky využití: 
Plocha . 1 

 zastav ní rodinnými domy bude na v tších parcelách než zástavba na sousedním 
obytném souboru 

 krom  oplocení nebude 25 m od PUPFL umis ována žádná nadzemní stavba 
 ešit úpravu ú elových cest u lesa 
 navrhnout komfortní napojení obytné skupiny na vyšší dopravní sí  
 významnou podmínkou ve využití plochy je problematika odkanalizování 
 umíst ní RD od sil. II/388 je limitován vzdáleností izofon hluku 60/50 dB od osy 

vozovky. Bude posouzeno v rámci samostatné PD rod. dom  pro Ú . chrán ný 
venkovní prostor zástavby rodinných dom  bude situován tak, aby byly spln ny 
hygienické limity hluku z dopravy z p ilehlé silnice II. t . pro denní i no ní dobu 

Plocha . 2 
 i koncipování zástavby zohlednit bezprost ední vazbu plochy na p vodní zastav ní, 

zachovat úm rnou velikost zahrad pat ících p vodnímu zastav ní 
 respektovat b ehový porost u vodní plochy 
 v dohledné dob  nep edpokládat se zemní kabelizací el. vedení VN 22 kV 

Plocha . 3 
 zachovat úm rnou velikost plochy zahrady pat ící p vodní usedlosti 

Plocha . 4 
 výstavbu na ploše situovat v max. vzdálenosti od vodní plochy 

Plocha . 5 
 dopravní obsluhu ešit výstavbou místní komunikace, ne p ímými vjezdy ze sil. III. t . 
 velikost st. parcel bude cca 700 m2 
 zabývat se ešením ochrany p ed extravilánovými vodami 
 významnou podmínkou ve využití plochy je odvád ní splaškových vod 

Plocha . 6 
 plocha z návrhu ÚP vy azena Zm nou . I ÚP B ezí nad Oslavou 

Plocha . 7 
 respektovat ve ejná prostranství s autobusovou zastávkou, ešit úpravu dopravn  

zklidn né plochy 
 vytvo it podmínky pro pr chod lokálního biokoridoru ÚSES 
 umožnit dostavbu rekrea ní zóny v rozsahu nov  provedené parcelace 
 dopravní obsluhu staveb pro rodinnou rekreaci ešit z p ilehlého ve ejného prostranství 

Plocha . 8 
 mezi lesem a pozemky rod. rekreace ešit ve ejné prostranství (plochu zelen ) 

Plocha . 9 
 akceptovat stávající formy zástavby 

Plocha . 10 
 ešit místo spole ného setkávání ve ve ejném prostoru utvá eném zejména ve ejnou 

zelení 
 i komponování ve . zelen  respektovat režimy ochr. pásma el. vedení VN 22 kV 

Plocha . 11 
 cyklostezka bude kopírovat trasu sil. II/388 



Územní plán B EZÍ NAD OSLAVOU - ZM NA . II  STUDIO P|05/2019 

 

23 
 

Plocha . 12 
 optimáln  využít terénní podmínky, ešit krajinnou zele  

Plocha . 13 
 nejsou stanoveny 

Plocha . 14 
 úprava ve . prostranství po asanaci objektu je realizována 

Plocha . 15 
 v souladu s požadavky Plánu rozvoje vodovod  a kanalizací na území kraje Vyso ina 

ešit výstavbu celoobecní OV 
 využít záv ry z podkladu, který sloužil pro zm nu PRVKUK Vyso ina 
 zakreslit a respektovat ochranné pásmo, které nebude zasahovat do objekt  hygienické 

ochrany 
 využití bude spole né s navazující plochou II/Z1 

Plocha . 16 
 ešit výstavbu víceú elového h išt  
 dopravní obsluha plochy bude z místní komunikace a p šího spoje 
 zabývat se vztahem mezi touto nov  vymezenou zastavitelnou plochou a plochou 

ilehlého kulturního domu 
 minimalizovat rozsah terénních prací 
 plochu doplnit vhodn  komponovanou zelení 

Plocha . 17 
 ešit obousm rnou stezku pro chodce a cyklisty 
 komunikace bude kopírovat trasu silnice II/388 
 výstavba stezky pro chodce a cyklisty nesmí vyvolat plošné ani jinak rozsáhlé kácení 

evin tvo ící silni ní stromo adí i jiných d evin rostoucích mimo les 
Plocha . I/Z1 

 umožnit výstavbu centrální obecní OV a p ístupové komunikace 
 využití je spole né se zastavitelnou plochou . 15 

Plocha . I/Z2 
 zástavbu rozvíjet ve vazb  na stabilizované plochy typu BR, výška zástavby bude do 1 

nadzemního podlaží 
Plocha . I/Z3 

 cyklostezka bude kopírovat trasu sil. II/388 
Plocha . I/Z4 

 ešit obousm rnou stezku pro chodce a cyklisty 
 komunikace bude kopírovat trasu silnice II/388 
 výstavba stezky pro chodce a cyklisty nesmí vyvolat plošné ani jinak rozsáhlé kácení 

evin tvo ící silni ní stromo adí i jiných d evin rostoucích mimo les 
Pozn.: stanovení podmínek prostorového uspo ádání je uvedeno dále v kap. 7.2. 
 Územní plán nepožaduje prov ení vymezených rozvojových ploch územní studií. Pod-

mínkou pro rozhodování o zm nách v území není vyhotovení regula ního plánu. 
 Nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které m že ar-

chitektonickou ást projektové dokumentace zpracovávat jen autorizovaný architekt. 

4.3. Návrh systému sídelní zelen  
 Ve ejná zele  je sou ástí ve ejných prostranství v centrální ásti sídla a p i vodních 

plochách v zastav ném území. Ve ejná zele  doprovází komunika ní sí  v sídle. Ve ejná 
zele  bude sou ástí ve ejných prostranství v nových obytných souborech RD a v rekrea ní 
oblasti pod hrází rybníka Rendlí ek. 
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 Do kompozice ve ejných ploch ÚP zapojuje vodní plochy Obecního rybníka a rybník  
Hliník a Malý rybník s b ehovými porosty. 

 Vyhrazená zele  je tvo ena zelení ochrannou p i technických i výrobních za ízeních. 
Zvláštní formou této zelen  je zele  izola ní, která tvo í optickou a hygienickou barieru 
kolem zem lského areálu p ípadn  i jiných ploch. 

 Ve ejná zele  bude sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými d evinami a nízkou 
dopl kovou zelení. Plochy je možno doplnit vodními prvky, mobiliá em obce, p šími 
stezkami. P i návrhu respektovat požadavek na její jednoduchou údržbu. 

 Izola ní zele  bude tvo ena pln  zapojenou výsadbou stromového patra s podsadbou 
ke ového patra. Nevhodné je užívání ovocných d evin. 

 Respektovat stanovený koeficient zastav ní ploch s rozdílným zp sobem využití zajiš ující 
ízení zahrad u ploch bydlení a ploch smíšených obytných a vnitroareálové zelen  u ploch 

výroby a skladování. 
 V obraze obce se významn  projevuje zele  zahrad p i rodinných domech i zem lských 

usedlostech. Omezit výsadbu nízkých forem ovocných strom , do zahrad vrátit alespo  
ást vysokokmen . 

 U zastavitelných ploch bydlení sm ujících do nezastav ného území nutno umožnit 
výsadbu alespo  jedné ady vzr stných strom . 

 V p edzahrádkách preferovat úpravy vesnici blízké s vylou ením (omezením) cizokrajných 
evin. 

 Koncepce ÚP p edpokládá maximální vzájemné propojení r zných druh  zelen , 
podporováno je pronikání krajinné zelen  do prostoru sídla. 

 Podporovat používání místn  p íslušných d evin. 
4.4. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití 

 Zásadními plochami s rozdílným zp sobem využití  v ÚP jsou: 
 plochy bydlení v rodinných domech (BR) 
 plochy rekreace rodinné (RR) 
 plochy rekreace hromadné (RH) 
 plochy ob anského vybavení (OV) 
 plochy ve ejných prostranství (VP) 
 plochy výroby pr myslové (VI) 
 plochy výroby drobné (VD) 
 plochy výroby zem lské (VZ)  
 plochy zem lské – zahrady a sady (ZZ) 

5. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . etn  podmínek 
pro její umis ování, nakládání s odpady vymezení ploch a koridor  pro ve ejnou 
infrastrukturu, v etn  stanovení podmínek pro jejich využití 

5.1. Dopravní infrastruktura 
 Napojení obce na silni ní sí  z stává beze zm n. 
 Pr h silnic je uvažován ve stávajících trasách s díl ími úpravami na odstran ní bodo-

vých závad a dalším zlepšením technických parametr  silnic. 
 Silnice II/388 v zastav ném území obce bude upravena s uplatn ním zásad pro navrhování 

pr tah  silnic obcemi dle sou asných progresivních trend  zklid ování dopravy v urbani-
zovaných ástech obcí. 

 Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch s požadavkem, že každý nový rodinný d m 
i rekrea ní chata musí mít min. 1 odstavné stání pro osobní automobil na vlastní parcele. 

 Nep ípustné je z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla skupiny 2 a 3 dle 
SN 300026 o hmotnosti nad  3,5 t na návsi, a obytných zónách tvo ených rodinnými do-

my a rekrea ních zónách. 
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 Realizovat spole nou obousm rnou stezku p i ásti silnice II/388 pro segregaci cyklist  
a chodc  od motorové dopravy v úseku ú elová komunikace - rekrea ní zóna Rendlí ek. 

 Nevylu uje se z izování dalších polních cest v rámci ešení komplexních pozemkových 
úprav ve volné krajin . 

 Hromadná doprava nadále bude zajiš ována p edevším autobusovou p epravou. 
 Vodní, železni ní ani letecká doprava se na území obce nevyskytuje, ani se s ní v koncepci 

ÚP neuvažuje. 
5.2. Technická infrastruktura 

 Neuvažovat se zm nou koncepce v zásobování obce pitnou vodou.  
 ešit výstavbu nové oddílné kanalizace se sb ra em odvád jícím splašky do nové celoobecní 

OV.  
 V rekrea ní oblasti se nadále p edpokládá akumulace odpadních vod v jímkách na vyvážení s 

ípadným alternativním išt ním odp. vod, které budou v souladu s p íslušnou legislativou. 
 Dobudovat vodovodní sí  v nových rozvojových plochách. 
 enos pot ebného výhledového výkonu bude nadále zajiš ován ze stávajícího el. vedení VN 

22 kV p es stávající TS, s možností rozší ení sít  TS zejména v rekrea ní oblasti Rendlí ek. 
 Neuvažovat s výstavbou VTL plynovod , Ddobudovat STL rozvody plynu v nových rozvo-

jových plochách. 
 Zásobení teplem je p edur eno provedenou plošnou plynofikací, neuvažuje se s centrálním 

zdrojem tepla. 
 V obci jsou vytvo eny p edpoklady pro 100 % telefonizaci, cílovým stavem je kabelizace 

vzdušných vedení. 
 Respektovat trasu dálkového kabelu procházejícího územím obce. 
 Nové podzemní stavby nutno vést po ve ejných plochách, u stávajících vytvo it podmínky 

pro p evod do majetku obce. Ke vzdušným stavbám musí být zachován volný p ístup dle 
požadavk  provozovatele. Rozvody a trasy budou up esn ny v podrobn jší dokumentaci 
územn  plánovací i oborové. Žádoucí je slu ování sítí do obslužných koridor .  

 Elektrická sí  NN (ev. VN v urbanizované ásti) a sd lovací rozvody budou ešeny jak v 
nové tak postupn  i v p vodní zástavb  podzemními kabely. 

 Na plochách ur ených pro stavby technické infrastruktury se zakazuje umis ování jiných 
staveb než staveb souvisejících. 

5.3. Ob anské vybavení ve ejné 
 adovna obecního ú adu i zasedací místnost v novém polyfunk ním objektu je pln  

vyhovující. 
 Kaple - pln  vyhovující za ízení. 
 Hasi ská zbrojnice - pln  vyhovující za ízení. 
 Kulturní d m - po modernizaci a úprav  h išt  a d tského koutku za ízení vyhovující 

i ve výhledu. 
 išt  - nov  vymezená plocha ( . 16) umožní výstavbu víceú elového h išt  p ípadn  

dalších menších h iš  s doprovodnými objekty. Zám r eší dlouhodobé pot eby obce. 
 S jinou ob anskou vybaveností ve ejného charakteru se neuvažuje. 

5.4. Ob anské vybavení ostatní 
 Víceú elový objekt na návsi krom  prostor obecního ú adu zahrnuje prodejnu smíšeného 

zboží a restaura ní za ízení. Pln  vyhovující za ízení s možností využití podkroví, 
nap . pro byty. 

 ÚP nevymezuje nové plochy ostatního ob anského vybavení. 
 Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných 

íhodných ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu 
s p ípustným, p ípadn  podmín  p ípustným využíváním dané plochy. 
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5.5. Ve ejná prostranství 
 Jsou a nadále budou reprezentována upraveným prostorem centrální ásti sídla i prostory 

i vodních plochách rybník  Hliník, Malého a Obecního rybníku. 
 V návesním prostoru se budou významnou m rou uplat ovat úpravy silnice s prvky 

dopravního zklid ování. 
 Návesní prostor z stane nezastav ný. 
 Uplatn ní zelen  bude podtrhovat celistvost prostoru návsi se zahrnutím ploch po asanaci 

objektu školy. 
 Samostatnou pozornost bude nutno v novat funk  i esteticky neúnosným plochám 

zpevn ných asfaltem (jižní ást návsi, prostor p ed kulturním domem). 
 Vymezená ve ejná prostranství v rekrea ní zón  nebudou zmenšována. Na ve ejném 

prostranství p i ploše . 7 bude preferována spole ensko obslužná funkce, u plochy . 10 
pak funkce spole ensko relaxa ní. 

 Ve ejná prostranství budou nedílnou sou ástí kompozice nových obytných soubor  (plocha 
. 1, 2, 5) a plochy ob anského vybavení - h išt  (plocha . 16). 

5.6. Nakládání s odpady 
 Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled. 
 Na území obce se neuvažuje se z izováním ani oživováním žádné skládky. 

5.7. Vymezení ploch a koridor  pro ve ejnou infrastrukturu 
 ešení územního plánu si nevyžádalo pot ebu vymezování ploch a koridor  pro technickou 

infrastrukturu. 

6. Koncepce uspo ádání krajiny . etn  vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití 
, ploch zm n v krajin  a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití, ÚSES územní 
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochranua p ed 
povodn mi, rekreacie, dobývání nerost  ložisek nerostných surovin a podobn  

6.1. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich využití 
 Organiza ní uspo ádání území obce se dv mi od sebe odd lenými urbanizovanými ástmi 

stává zachováno. 
 Využívání rekrea ní zóny je nadále vázáno na vodní plochu rybníka Rendlí ek, plochy 

bydlení a plochy bydlení smíšené jsou soust ed ny kolem prostorné návsi, nové pak 
severn  od historického zastav ní. 

 Zejména z d vod  hygienických je zachován odstup výrobní plochy od obytného území 
obce. 

 Mimo urbanizovaná území resp. mimo p ímou vazbu na tato území nejsou krom  staveb 
dopravní a technické infrastruktury navrhována žádná jiná za ízení stavební povahy. 

 Nezastav né území reprezentují nadále p edevším plochy zem lského a lesního p dního 
fondu, vodní plochy a toky neza azené v zastav ném území. Dopravní obsluhu zajiš ují 
plochy a koridory dopravní. 

 Aktivními zem lskými plochami jsou plochy pro navrhovanou výstavbu zajiš ující 
rozvoj obce, nové plochy pro dopravu a za ízení pro technickou infrastrukturu. Zvláštním 
druhem aktivních ploch jsou plochy pro dopln ní územního systému ekologické stability 

. ploch pro dopln ní výsadby podél p írodních i um lých liniových prvk  v krajin . 
Ostatní zem lské plochy jsou stabilizované. 

 Lesní plochy jsou plochami stabilizovanými, krom  aktivních ploch lesních, ur ených 
pro zajišt ní funk nosti územního systému ekologické stability. 

 Do ploch p írodních ÚP za azuje plochu navrženého MZCHÚ - PP Rendlí ek a Zumborek 
pro své p írodní kvality s vysokou ekologickou stabilitou. 

 Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je limitována p írodními podmínkami 
a ochranou krajinného rázu. U ZPF je možná zm na kultury za p edpokladu, že nedojde 
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k dalšímu narušení krajinného rázu. Neuvažovat s dalším snižováním vým ry podílu ttp na 
celkové vým e ZPF. 

 V lesních plochách podporovat zvyšování odolnosti lesa dostate ným zastoupením 
zpev ujících d evin, uplat ovat zde meliora ní d eviny s minimalizací nep vodních druh  

evin. ÚP neuvažuje se snižováním celkové plošné vým ry lesa. 
 Respektovat migra  významné území. 

6.2. 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. 
Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému 
a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí. 

 Území obce se nedotýká žádný z prvk  regionálního i nadregionálního ÚSES. 
 ÚP vymezuje na k.ú. B ezí nad Oslavou p t lokálních biocenter ÚSES, kdy LBC 

Na Rendlí ku a LBC Zumborek považuje ÚP za funk ní, ostatní LBC pak za áste  
funk ní. 

 Lokální biokoridory v po tu 6 zastupují hydrofilní spole enstva a jsou proto vymezeny 
i tocích místních vodote í, jsou zejména áste  funk ní. 

 Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické 
stability za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability. 

 Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost  (zcela ojedin le je možno 
za p esn  stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou, 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. 

 Plochy ÚSES budou respektovány p i ízení o komplexních pozemkových úpravách 
a p i zpracování lesních hospodá ských plán . 

 Interak ní prvky mají dopl ovat  dopl ují sí  biokoridor  a biocenter s funkcí rozptýlené 
zelen  v krajin . 

 Zajišt na je návaznost prvk  ÚSES na území sousedních obcí. 
6.3. Prostupnost krajiny 

 Stávající dopravní sí  na území obce z stává zachována. P edpokládají se pouze místní 
úpravy spojené se zlepšením parametr  silnic a drobné úpravy ú elových cest ve vztahu 
k zastavitelným plochám. 

 Další rozší ení sít  polních cest i zpracování komplexních pozemkových úprav 
reagujících na vývoj vlastnických vztah , ekologickou i protierozní funkci cest se 
nevylu uje. Avšak nep edpokládá se, že takto upravená cestní sí  bude dosahovat hustoty 
historické cestní sít . 

 Pro zlepšení dostupnosti rekrea ní oblasti Rendlí ek realizovat v soub hu se silnicí II/388 
spole nou stezku pro cyklisty a p ší v úsecích vyzna ených v grafické ásti ÚP 
(zastavitelné plochy II/Z3 a II/Z4). Samostatné funk ní plochy nemotoristické dopravy lze 
vymezovat v zastav ném území obce v souladu s pot ebami ve ejných prostranství. 

6.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi 
 Vodní i v trná eroze se na území obce vyskytuje zejména ve své p irozené form . 

Potencionální místa vodní eroze (pravý b eh rybníka Rendlí ek a svahy levého b ehu 
Bohdalovského potoka) jsou navrženy k zatravn ní. Zatravn ní tak však hraje d ležitou 
pozitivní roli v kvalitativním vnímání krajiny. 

 Doplnit ekologicky cenné p echodové zóny p i vodote ích, rybnících, kolem lesa i 
vegetace rostoucí mimo les tvo enou travinatými a ke ovými liniovými spole enstvy - 
ekotony, které zárove  zvyšují reten ní a retarda ní potenciál krajiny. 

 Respektovat manipula ní provozní pruh p i vodních tocích pro možnost úpravy tok . 
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 U vodních tok  a ploch respektovat obvyklé a p irozené innosti související 
s vodohospodá skými pom ry v území. Akceptovat zám r na z ízení vodních ploch 
v rámci revitaliza ních opat ení pod Obecním rybníkem. 

 Nep ipustit výstavbu trvalých objekt  v t sné blízkosti b eh  (mimo stavby 
vodohospodá ské, p né liniové stavby, p ípadn  stavby ŽP). 

 Stavební pozemky budou vymezovány tak, aby na n m bylo vy ešeno vsakování 
deš ových vod nebo jejich zdržení. Nad plochou . 5 ešit problematiku extravilánových 
vod. 

 Hydrologické a ekologické parametry jednotlivých vodních tok  na k.ú. B ezí nad Oslavou 
nevyžadují ešit zvýšené odtoky vod z izováním vodních nádrží a suchých poldr . 
Akceptovat plánovaná protipovod ová opat ení na Bohdalovském potoce, na východním 
cípu katastrálního území B ezí nad Oslavou. 

6.5. Podmínky pro rekreaci 
 Zejména okolí sídla B ezí nad Oslavou je antropicky významn  ovlivn no 

bez významných p írodních složek p ispívajících k rekrea nímu využití krajiny. 
 Významnou rekrea ní lokalitou nadmístního významu je rybník Rendlí ek s okolím. 
 Koncepce ÚP sm uje k dostavb  rekrea ního území pod hrází rybníka Rendlí ek 

a k využití omezených možností ve stávajícím domovním fondu pro pot eby rodinné 
rekreace, kde je to slu itelné s hlavním využitím plochy zastav ného území. 

 Ve volné krajin  nebudou umis ovány žádné stavby pro rekreaci (hromadnou, rodinnou) 
ani zahrádká ské osady, apod. 

 Ve volné krajin  je možná pohybová rekreace po zna ených i nezna ených cestách. 
Pro bezpe nost cyklist  a chodc  se z izuje stezka usnad ující pohyb cyklist  a chodc  do 
rekrea ního území. 

 Pro rekreaci u vody se na území obce využívá rybník Rendlí ek. kde je možnost koupání v 
omezené mí e, vzhledem k tomu, že území v okolí tohoto rybníka je navrženo 
pro vyhlášení za MZCHÚ - PR Rendlí ek a Zumborek. 

 Významnou funkci oddychovou (relaxa ní) má zele  zahrad navazující na rodinné domy i 
zem lské usedlosti. 

6.6. Dobývání nerost  ložisek nerostných surovin 
 V k.ú. B ezí nad Oslavou nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost  nebo jejich 

prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chrán ná ložisková území. 
 Poddolované území z minulých t žeb ev. . 2324007 je poz statkem t žby rud, neomezuje 

však p ípadný rozvoj obce. 

6.7. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Zásadními plochami nezastav ného území v ÚP jsou: 

 plochy vodní a vodohospodá ské (VH) 
 plochy zem lské – orná p da (ZO) 
 plochy zem lské – trvalé travní porosty (ZL) 
 plochy lesní (L) plochy p írodní (P) 
 plochy smíšené nezastav ného území (SN) 

7. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení 
prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením p evažujícího ú elu využití (hlavní 
využití), p ípustného využití, nep ípustného využití (v etn  stanovení, ve kterých 
plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené 
v § 18 odst. 5 stavebního zákona), stanovení podmín  p ípustného využití t chto 
ploch a stanovení  podmínek prostorového uspo ádání v . základních podmínek 
ochrany krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru a 
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struktury zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk  a 
intenzity jejich využití) 

7.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Plochy bydlení v rodinných domech (BR) - jsou ur eny pro hlavní využití: 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: 
ípustné: pozemky a stavby rod. rodinných dom , pozemky soukromé i jiné zelen , 

pozemky ve ejných prostranství, stavby a za ízení 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., Chchov drobného hospodá ského zví ectva i drobná 
stitelská innost, ípadn  rodinná rekreace ve stávajících domech. 

Podmín  p ípustné za podmínky, že tyto 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 p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru 

 Plochy rekreace rodinné (RR) - jsou ur eny pro hlavní využití: 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 a stavby rodinné rekreace, pozemky soukromé a jiné 

zelen , pozemky pro slun ní, relaxaci a rekrea ní aktivity venkovního 
charakteru sloužící dané ploše, stavby a za ízení související dopravní a 
technické infrastruktury 

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 rekreace hromadné (RH) - jsou ur eny hlavní využití: pro stacionární rekrea ní 
pobyt v kvalitním p írodním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky staveb do asného 
ubytování i stravování s dostatkem trvalé vegetace a pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky a stavby pro soust ed nou rekreaci v objektech samostatných i 

spole ných, pozemky pro slun ní i vodní plochy, pozemky vyhrazené 
zelen , stavby pro trvalé bydlení správce nebo majitele za ízení a ostatní 
stavby a za ízení vážící se na primární ú el za ízení, stavby a za ízení 
související dopravní a technické infrastruktury 

nep ípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy p ímo anebo druhotn  negativn  
ekra ují ur ující režim plochy, nap . zábavní centra, stavby pro trvalé 

bydlení, chov drobného hospod. zví ectva, erpací stanice PHM apod. 
 Plochy ob anského vybavení (OV) - slouží pro hlavní využití: 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: 
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ípustné: pozemky staveb a stavby pro ve ejnou správu a administrativu (a), 
pozemky pro za ízení církevní nevýrobní (c), pro obchodní prodej 
ubytování a stravování (d), kulturu (k), pozemky pro t lovýchovu a sport 
(t). Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu ob . vybavení.  Stavby a 
za ízení související dopraní a technické infrastruktury, sídelní zele . 

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 

nep ípustné: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p ímo 
anebo druhotn  

 Plochy ve ejných prostranství (VP) - jsou ur eny hlavní využití: obecnímu užívání bez 
ohledu na vlastnictví tohoto prostoru pozemk , mající obvykle významnou prostorovou a 
komunika ní funkci v urbanizovaném území. 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 návesního prostoru a uli ních 

prostor , p ší stezky a chodníky, zpevn né plochy pro kulturní 
a shromaž ovací ú ely, vodní prvky, pozemky, stavby a za ízení 
související dopravní a technické infrastruktury 

podm. p ípustné: umis ování mobiliá e obce, drobné architektury, d tských h iš , ploch 
pro ambulantní, prodejní aktivity, parkovací stání další aktivity a za ízení 
za podmínky, že p ispívají ke spole enským kontakt m a podporují 
sociální soudržnost, erpací místa pro požární techniku za podmínky 
zajišt ní odb ru požární vody 

nep ípustné: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izování 
parkoviš  pro vozidla sk. 2 a 3 ( SN 300026) o hmotnosti vyšší jak 3,5t, 
garáží a jiných staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a 
provozní funkce t chto prostor  

 Plochy smíšené obytné (SO) - jsou ur eny pro hlavní využití: víceú elové využití, 
v ípad  obce B ezí n. Osl. zahrnují p edevším p vodní historické zastav ní, pozemky 
související dopravnía technické infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství bydlení v 
rodinných domech v etn  dom  a usedlostí s hospodá ským zázemím, obslužnou sféru a 
nerušící výrobní innost.  Zp soby využití: 
ípustné: stavby pro bydlení, živnostenské aktivity a ob anskou vybavenost v 

objektech odpovídající velikosti vymezeného pozemku a objemu budovy 
daného prostoru, pozemky soukromé i jiné zelen  stavby a za ízení 
související dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, 
pozemky sídelní zelen . 

podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby 
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými 
vlivy na životní prost edí, 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 p epravu zboží. Vše se d je v rozsahu odpovídajícím velikosti ploch 
pozemk  a objemu budov. za podmínky, že jde o aktivity nesnižující 
kvalitu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou 
nenáro né na p epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území.  
Rekrea ní aktivity za podmínky využití stávajícího domovního fondu 
nevhodného k trvalému bydlení i jeho p vodnímu ur ení.  innosti a 
aktivity se d jí v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk  
a m ítku daného prostoru. 
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nep ípustné: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují 
prost edí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  , nebo 
snižují kvalitu daného prost edí. Nap . stavby s vysokými plošnými nároky 
na pozemky, innosti náro né na p epravu zboží, erpací stanice 
pohonných hmot, mycí rampy, apod. 

 Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) - jsou ur eny hlavní využití: umis ováním 
staveb a za ízení souvisejících s k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu 
území nekolejovou pozemní dopravou. Zp soby využití: 
ípustné: stavby a za ízení silnic a 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 , za ízení technické infrastruktury, 
terénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy 

podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového 
materiálu, místní komunikace III. t ídy , umis ování cyklotras a chodník  
pro p ší i záliv  hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za 
podmínky, že svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude 
narušeno i znemožn no hlavní využití plochy 

nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s ur ující náplní a funkcí 
hlavním využitím plochy a aktivity narušující hlavní využití 

 Plochy dopravní infrastruktury drážní (DD) - jsou ur eny pro umis ování staveb a za ízení 
souvisejících s kolejovou železni ní dopravou. Zp soby využití: 
ípustné: stavby a za ízení zabezpe ující provoz železni ní dopravní soustavy 

etn  p íslušejících pozemk  
nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s ur ující náplní plochy 

 Plochy dopravní infrastruktury - specifické (DX) - hlavní využití: spole ná stezka pro p ší 
a cyklisty. Zp soby využití: 
ípustné: stavby a za ízení pro nemotorovou dopravu v etn  p íslušejících 

pozemk , doprovodná infrastruktura (nap . odpo ívadla, p íst ešky, 
bezpe nostní prvky) doprovodná zele , za ízení technické infrastruktury. 

nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy a 
aktivity narušující hlavní využití 

 Plochy technické infrastruktury (TI) - jsou ur eny k hlavní využití: umis ování staveb, 
za ízení a sítí technického vybavení na úseku vodního hospodá ství (v), telekomunikací a 
zásobování el. energií (e). 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 hlavním využitím plochy, pozemky, stavby a za ízení 
související dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele  

podm. p ípustné: 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 hlavním využitím 

plochy 
 Plochy výroby pr myslové (VI) - jsou ur eny  pro výrobu hromadného továrního 

charakteru a stavebnictví, se stavbami pr myslové výroby a skladování, s innostmi 
náro nými na p epravu zboží. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky, stavby a za ízení pro podnikatelskou innost, pozemky 

vnitroareálové dopravy a technické infrastruktury, pozemky s izola ní 
a vnitroareálovou zelení. Negativní vlivy z provozovaných inností nesmí 

ekro it limitní ochranné pásmo, které je dáno hranicí plochy. 
podm. p ípustné: obchodní a komer ní aktivity, erpací stanice PH, p i respektování 

limitního ochranného pásma. Závodní stravování, p sobení závodního 
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léka e i byty majitele i osob zajiš ujících dohled, pokud tyto nebudou 
ur ujícím využitím plochy rušeny nad p ípustnou míru. 

nep ípustné: stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které primární 
(ur ující) využití plochy p sobí rušiv . 

 Plochy výroby pr myslové (VI) - hlavní využití : umis ování staveb a za ízení tovární 
povahy  
Zp soby využití: 
ípustné: pozemky staveb a za ízení pro výrobu, sklady, obchodní innost, zpevn né 

plochy za p edpokladu, že negativní vlivy z inností nad míru p ípustnou 
nep ekra ují hranice plochy. Související administrativa, pozemky , stavby a 
za ízení dopravní a technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen  

podm. p ípustné: jiné aktivity neomezují hlavní využití plochy a nep ekra ující rámec využití 
plochy, solární panely za podmínky jejich umíst ní na st nách i st echách 
staveb. Bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné za pod-
mínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru.  

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, vý-
roba se silným negativním dopadem na životní prost edí 

 Plochy výroby zem lské (VZ) - ur eny pro hlavní využití: chov hospodá ských zví at, 
skladování i zpracování produkt  živo išné a rostlinné výroby, poskliz ové úpravy rostlin 
a zem lské služby. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, 

pozemky vnitroareálové dopravy dopravní a technické infrastruktury, 
pozemky s izola ní a vnitrareálovou zelení sídelní zelen . U stávajícího 
za ízení je možno z vodu organoleptického zápachu tolerovat ochranné 
pásmo p ekra ující hranici plochy. 

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, byty majitele p ípadn  osob zajiš ujících dohled). Podmín  

ípustné je umíst ní erpací stanice PH. stavby, za ízení a jiné aktivity za 
podmínky, že neomezují hlavní využití plochy a nep ekra ující rámec 
využití plochy. P ípadné závodní stravování a bydlení ve služebních i 
pohotovostních bytech je možné za podmínky, že tyto innosti nebudou 
rušeny nad p ípustnou míru. Solární panely za podmínky jejich umíst ní 
na st nách i st echách staveb. erpací stanice pohonných hmot je možno 
umístit za p edpokladu, že nebude omezeno hlavní využití plochy 

nep ípustné: stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí 
primární využití plochy rušiv  aktivity, které by omezovaly i jinak 
narušovaly hlavní využití, výroba se silným dopadem na životní prost edí 

 Plochy výroby drobné (VD) - ur eny pro umis ování provozoven s výrobní náplní na bázi 
kusové i malosériové, blížící se spíše výrob emeslnické s innostmi s vyššími nároky 
na p epravu zboží. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky, stavby a za ízení netovárního charakteru, pozemky 

vnitroareálové dopravy a tech. infrastruktury, pozemky zelen . Negativní 
vlivy  z provozovaných inností nesmí p ekro it limitní ochranné pásmo, 
které je dáno hranicí plochy. 

nep ípustné: stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí 
primární využití plochy rušiv  

 Plochy výroby drobné (VD) - hlavní využití : umis ování staveb a za ízení netovární 
povahy. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky pro umis ování provozoven zakázkové kusové výroby a innos-

tem emeslnickým v etn  skladování s nízkými nároky na p epravu zboží, 
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kdy negativní vliv z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice plo-
chy, související administrativa, pozemky, stavby a za ízení dopravní a tech-
nické infrastruktury, pozemky sídelní zelen   

podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky neomezení p ípustného využití 
plochy a nep ekro ení rámce využití plochy. Bydlení ve služebních i poho-
tovostních bytech za podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad p í-
pustnou míru. Solární panely za podmínky jejich umíst ní na st nách i 
st echách staveb. 

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, in-
nosti, které svým charakterem významn  zvyšují dopravní zát ž v území, 
výroba se silným negativním dopadem na životní prost edí 

 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 
podm. p ípustné: rekrea ní innosti, chov vodní dr beže (akceptovat neslu itelnost t chto 

funkcí) 
nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní 

režim v území 
 Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - hlavní využití : zajišt ní podmínek pro nakládání 

s vodami. Zp soby využití: 
ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá -

stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš-
ových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, 

doprovodná a krajinná zele . 
podm. p ípustné: za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného nega-

tivního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické 
infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink  
této infrastruktury na vodní plochy a toky 

nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní 
režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn  

 Plochy zem lské - 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 pro zem lskou 
prvovýrobu, ochrana p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické 
infrastruktury, pozemky lesních porost  p ípadn  vodních ploch nedojde-
li k narušení krajinného rázu 

nep ípustné: umis ování nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stávajících 
pokud to není uplatn no v tomto územním plánu 

 Plochy zem lské - orná p da (ZO) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v kultu e 
orné p dy. Zp soby využití: 
ípustné: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a ji-

ných plodin. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, pro-
tipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou, hygie-
nickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu 
životního prost edí. P ípustná je zm na kultury na trvale travní porost. 
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elové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti kra-
jiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou 
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , po-
zemky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany kra-
jinného rázu, zájm  ochrany p írody a ochrany ZPF. Oplocování pozemk  
za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedo-
jde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy 
Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p -
jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného 
rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za 
podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní 

el plochy 
nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-

vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování eko-
logické hodnoty území 

 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 pro zem lskou 

prvovýrobu, ochranu p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické 
infrastruktury, pozemky lesních porost  p ípadn  vodních ploch nedojde-
li k narušení krajinného rázu 

nep ípustné: umis ování 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 - trvalé travní porosty (ZL) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v 
kultu e trvalý travní porost. Zp soby využití: 
ípustné: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá 

pastva, pop ípad  souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným 
el m nebo technickému využití. Opat ení zlepšující vodohospodá skou 

bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu 
území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. Ú elové 
komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou 
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , po-
zemky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany kra-
jinného rázu, zájm  ochrany p írody a ochrany ZPF. Oplocování pozemk  
za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedo-
jde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy 
Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p -
jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného 
rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za 
podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní 

el plochy. Rozorání za podmínky, že jde o zúrod ovací opat ení spojené 
s následnou obnovou travního porostu. 

nep ípustné: trvalé zorn ní, umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  
rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, 
snižování ekologické hodnoty území. 
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 Plochy  zem lské  -  zahrady  a  sady  (ZZ) - ur eny hlavní využití: pro zem lskou 
produkci zahradních plodin, ovocných strom  p ípadn  ke . Zp soby využití: 
ípustné: innosti produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a 

dalších zahradních plodin, p stování ovocných strom  a ke , obytné 
zahrady 

podm. p ípustné: oplocení, pozemky dopravní a technické infrastruktury, p ípadn  za ízení 
související s ur ujícím využitím plochy zem lská rostlinná výroba 
samozásobitelského charakteru, dopl ková za ízení, p ípadn  stavby za 
podmínky, že nedojde k vyt sn ní hlavního zp sobu využití a snížení 
kvality prost edí plochy. Pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního zp sobu 
využití plochy a snížení kvality prost edí plochy 

nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost 
s ur ujícím hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo 
anebo druhotn  

 Plochy lesní (L) - jde o pozemky ur ené k pln ní funkce lesa. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a nezpevn né lesní cesty 

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu 
írody a krajiny, 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 

 Plochy lesní (L) - hlavní využití : pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní 
funkce lesa. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace ge-

ograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících 
ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv  (pokud nejde 
o ZPF) i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení 
pro udržení vody v krajin   

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu 
írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno vyu-

žívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oplo-
cování pozemk  ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a p steb-
ní ú ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p íro-
dy a krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, 
že p jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané vari-
antní ešení. Komunikace pro nemotorovou dopravu vždy za podmínky, že 
se bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému v p edem 
prov ených trasách 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování eko-
logické hodnoty území 

 Plochy p írodní (P) - jsou ur eny pro hlavní využití: zajišt ní podmínek ochrany p írody 
v nezastavitelném území na pozemcích ZPF (z),  PUPFL  (l), vodních ploch (v) a druhu 
pozemku - ostatní plocha (o). Pozn.: malá písmena - druh pozemku. Zp soby využití: 
ípustné: innosti s prioritou ochrany p írody , p írod  blízké i lov kem málo 

pozm né ekosystémy, vodní plochy, mok ady, spole enstva skal, 
ekosystémy se soust ed ným výskytem vzácných a existen  ohrožených 
druh  bioty, p irozená travní a bylinná spole enstva, lesy s p irozenou 
nebo p írod  blízkou druhovou skladbou a prostorovou a v kovou 
strukturou, území s mimo ádnou krajiná skou hodnotou 

nep ípustné: zmenšování rozsahu p írodní plochy, jiné innosti, které by svými 
ímými anebo druhotnými d sledky narušovaly ur ující (dominantní) 
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funkci plochy na plochách nelze umis ovat  stavby, za ízení ani jiná 
opat ení pro zem lství, lesnictví, vodní hospodá ství, t žbu nerost , pro 
ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, dále technická opat ení a 
stavby zlepšující podmínky využití plochy pro ú ely rekreace a cestovního 
ruchu (nap . cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická a 
informa ní centra) 

 Plochy smíšené nezastav ného území (SN) - jsou ur eny hlavní využití: 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 nenarušující estetickou a p írodní hodnotu místa a zásahy 
mající pozitivní vliv na krajinný ráz. 

podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury liniové stavby a za ízení 
dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípadech budované 
ve ve ejném zájmu, ú elové komunikace a p ípojky za podmínky slabého 
zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou 
hodnotu plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za 
podmínky, že nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot 
plochy 

nep ípustné: innosti, které svými p ímými i druhotnými d sledky narušovaly krajinný 
ráz a ekologickou hodnotu plochy innosti ev. stavby snižující p írodní a 
estetickou hodnotu území p ímo anebo druhotn , zásahy s negativním 
dopadem na krajinný ráz v etn  zásah  narušující p ítomné znaky 
krajinného rázu, t žba nerost , hygienická za ízení, informa ní centra 

7.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 
 Respektovat prostor jádra sídla se vzájemnou proporcionalitou zvlášt  na západní stran  

návsi. Zjistit celkový soulad architektonického ešení dnes již výrazn  narušených 
prostorových vazeb východní strany návsi. 

 Koeficient zastav ní Intenzita využití území ploch stavových nebude významn  m n, 
respektována bude stávající hladina zastav ní. P evod jednopodlažní zástavby na 
dvoupodlažní je možný jen z d vodu zachování plynulé návaznosti stavebních prvk  na 
blízké zastav ní. 

 Stavební ára Linie zastav ní je sm rem do návesního prostoru nep ekro itelná. 
 Stávající výrobní plochy nedoznají významných zm n, je požadavek na trvalou 

modernizaci výrobních za ízení a výsadbu zejména ochranné zelen . Modernizací nebudou 
ekro eny objemové ani výškové parametry staveb.  

 Plošné a prostorové uspo ádání ploch rekreace je zachováno, v rekrea ní zón  pod hrází 
rybníka Rendlí ek je navržena dostavba objektu rodinné rekreace a z ízení ve ejných 
prostranství. Nové objekty se svým charakterem velikostí, ani umíst ním na pozemku 
nebudou vymykat stávajícímu zastav ní. 

 Nové plochy pro bydlení u stavebních pozemk  sm ujících do volné krajiny budou mít 
koeficient zastav ní intenzitu využití území  do 0,25, výška objekt  bude 1 NP s možností 
využití podkroví k bydlení. 

 Zastav ní novými rodinnými domy zvl. v okrajových ástech zastavitelných ploch 
koncipovat tak, aby se p i dálkových pohledech uplat oval obraz st ech. 

 Tvar st echy bude u ploch pro bydlení, ploch smíšených obytných vycházet z tradi ního 
vzoru se sklonem v rozsahu kolem 40-45°, u ú elových staveb výrobních se tvar st echy 
návrhem ÚP nem ní. 
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 Koeficient zastav ní resp. zpevn ných  Intenzita využití území ploch h iš  je do 0,65 s tím, 
že plochy dopravní a manipula ní tvo í cca dalších 10% a plochy zelen  25%. Objekt šaten 
a soc. za ízení bude charakteru trvalé stavby o 1 NP, tvar objektu ani st echy se neur uje. 

 Vysoká zele  ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat  kvetoucí zele  p edzahrádek 
bude nadále pat it k základním znak m vesnického sídla. U zastavitelných ploch ponechat 
do volné krajiny prostor pro výsadbu alespo  jedné ady vzr stných vysokokmen  strom . 

 Zakládáním prvk  ÚSES, interak ních prvk  s p ípadnou úpravou organizace 
zem lského p dního fondu p ispívá ešení ÚP - posléze návrh komplexních 
pozemkových úprav k pozitivním zm nám krajiny. 

 ešeno je zvyšování reten ní schopnosti krajiny, obnova p irozených luk v nivách vodote í 
a ve svažit jších terénních pozicích s m lkým p dním profilem. 

 Na pozemcích ur ených pro funkci lesa je vyžadováno zvyšování odolnosti lesa 
dostate ným zastoupením zpev ujících d evin, prostorová a výšková diferencovanost 
lesních porost . 

 Preferuje se používání autochtonních d evin. 
 Stavby pro reklamu se v urbanizovaném území zakazují, ve volné krajin  lze uskute nit 

v p ípad  kladného posouzení podle §12 zák. . 114/92 Sb. po novelizaci. 

8. 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 

8.1. VPS dopravní a technické infrastruktury, v etn  plochy nezbytné k zajišt ní její výstavby 
a ádného užívání pro daný ú el 

 Dopravní infrastruktura 
V-D1 Úprava trasy sil. II/388 v etn  opat ení provázející dopravní zklidn ní této silnice 

i pr chodu sídlem 
V-D2 Výstavba spole né stezky pro chodce a cyklisty p i sil. II/388 
V-D3 Úpravy místních komunikací a polních cest v etn  jejich k ížení západn  

od rozestav ného obytného souboru RD 

 Technická infrastruktura 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

8.2. Ve ejn  prosp šná opat ení 
V-U Založení prvk  územního systému ekologické stability 
V-R Zvyšování reten ních schopností území - výstavba vodních nádrží v rámci 

revitalizace toku 

8.3. Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
Pozn.: Na  plochy uvedené v kapitole 8.1.-8.3. se vztahuje i p edkupní právo podle §101 zák. . 183/2006 Sb. 

8.4. Plochy pro asanaci 
 Plochy pro asanaci nejsou navrhovány. 

9. Vymezení dalších ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn  prosp šných opat ení 
ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní právo s uvedením v í 
prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního 
území a p ípadn  dalších údaj  podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona 

 VPS ob anského vybavení 
P-OV Výstavba ve ejného sportovišt  v . p íslušející infrastruktury. P edkupní právo je 

izováno ve prosp ch Obce B ezí nad Oslavou na parcelách  p. . 25, 1566, 1755 a 1756, 
vše v k.ú. B ezí nad Oslavou.  
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Pozn.: Na tyto plochy nelze uplatnit možnost vyvlastn ní i jiného omezení vlastnických práv dle §170 zák. . 
183/2006 Sb. 

10. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného 
budoucího využití v . podmínek pro jeho prov ení 

Zm nou  .  I  ÚP  B ezí  nad  Oslavou  byly  plochy  a  koridory  územních  rezerv  z ešení 
územního plánu vylou eny. Nejsou územním plánem vymezeny. 
11. Údaje o po tu list  ÚP a po tu výkres  k mu  p ipojené  grafické  ásti Kapitola 

zrušena. 
Textová ást v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu textové ásti sestává ze 17 

list  formátu A4. 

Výkresová ást sestává: 
Výkres 

íslo název 
po et list  poznámka 

1 Výkres základního len ní území 1 1 : 5 000 
2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
3 Výkres VPS, opat ení a asanace 1 1 : 5 000 

12. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty 
pro vložení dat o této studii do evidence územn  plánovací innosti 

Tyto plochy a koridory nejsou územním plánem vymezeny. 

13. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
vydáním regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9 , stanovení, zda se bude jednat o 
regula ní plán z podn tu nebo na žádost a u regula ního plánu z podn tu stanovení 

im ené lh ty pro jeho vydání 
Tyto plochy a koridory nejsou územním plánem vymezeny. 

14. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 
Není tímto územním plánem stanovena. 

15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 
Tyto stavby nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

16. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení. 

 
3. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací 

vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a 
jeho provád cích právních p edpis , s požadavky zvláštních právních p edpis  a se 
stanovisky dot ených orgán  podle zvláštních právních p edpis , p ípadn  
s výsledkem ešení rozpor  

3.1. Soulad s Politikou územního rozvoje R 
 Politika územního rozvoje eské republiky 2008 (dále PÚR R) jako nástroj územního plá-

nování byla schválena usnesením vlády R . 929 dne 20.07.2007. Usnesením vlády R . 
276/2015 ze dne 15.04.2015 byla schválena Aktualizace . 1 Politiky územního rozvoje 

eské republiky. 
 Území obce se nenachází v žádné rozvojové oblasti, rozvojové ose ani specifické oblasti re-

publikového významu. Území obce leží mimo plochy a koridory dopravní a technické infra-
struktury. 

 priorita 14 - koncepce ÚP ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a 
kulturní hodnoty území. Koncepce využívání území je založena na ochran  hodnot 
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území v území, které mají ochranu zajišt nou r znými právními normami, ale 
edevším na ochran  a kultivaci hodnot, které jsou bez právní ochrany, ale území 

charakterizují a identifikují. Ochrana hodnot je v územním plánu provázána 
s pot ebami sociálního a ekonomického rozvoje. ÚP na území obce neumis uje žádnou 
výškovou stavbu, sou asná hladina zástavby je zachována. Vytvo eny jsou podmínky 
pro kultivaci zem lsky intenzivn  využívané krajiny. ÚP p edpokládá p im enou 
dostavbu rekrea ní lokality pod hrází rybníka Rendlí ek avšak up ednost ována je 
pohybová forma rekreace turistiky. 

 priorita 14a - ÚP zachovává zem lský areál východn  od sídla a respektuje menší 
výrobní za ízení fyzických zem lských podnikatel  na plochách smíšených 
obytných v zastav ném území. Jsou tak zachovány základní podmínky pro údržbu 
krajiny. Koncepce ÚP krom  extenzivního rozvoje sídla vyžaduje efektivní využívání 
zastav ného území. Nezbytnost vstupu zastavitelných ploch na ZPF druhé nejvyšší 

ídy ochrany ZPF byla podrobn  prov ována a následn  konzultována s orgány 
ochrany ZPF. 

 priorita 15 -  ÚP vytvá í p íznivé urbánní prost edí snižující sociální vylu ování 
kterých skupin obyvatel (kvalita bydlení a ve ejných prostranství, krom  odvád ní a 

likvidace splaškových vod dobrá vybavenost obce ve ejnou infrastrukturou atd.) 
 priorita 16 - ÚP se zabývá komplexním ešením území obce a p ipravuje podmínky 

pro rozvoj území ve smyslu udržitelného rozvoje bez nad azování jednotlivých zájm  
v území. Proces po izování ÚP nese v sob  též zapojení ve ejnosti, ímž se do jeho 
výsledné podoby mohou promítnout i její pot eby. 

 priorita 16a - koordinace známých zám  vstupujících do území je jedna ze zásad 
koncepce územního plánu. Respektovány jsou odv tvové zájmy resortních koncepcí 
uplatn né v zadávací dokumentaci územního plánu a korigované v rámci jeho 
projednání. Napln ní asového hlediska lze spat ovat v tom, že nejd íve je nutno pro 
zám r prov it možnosti zastav ného území. 

 priorita 17 - území ORP Ž ár nad Sázavou nepat í mezi strukturáln  postižené a 
hospodá sky zaostalé regiony. Základní podmínky pro napln ní priority . 17 jsou 
dány kvalitními a kvalitativními zm nami hospodá ského potenciálu obce. Pracovištní 
funkce lze rozvíjet v omezených formách i na plochách jiného zp sobu využití. 

 priorita 19 -brownfields pr myslového, zem lského  p vodu se na území obce 
nenachází. Pro rozvoj obce se též využívá proluk zastav ného území. Rozvojové 
plochy navazují na zastav né území. Minimalizována je fragmentace krajiny.  

 priorita 20 - na území obce nejsou ešeny žádné koridory nebo plochy se stavbami, 
které by byly v konfliktu s charakterem krajiny, ochranou zvlášt  chrán ných území i 
ÚSES. Dot ení p dního fondu je v rozsahu p im eném významu a velikosti obce 

 priorita 20a - dopravní a technická infrastruktura, která by vytvá ela riziko 
fragmentace krajiny, není v ÚP vymezována. Koncepce ÚP nebrání migra ní 
prostupnosti krajiny pro voln  žijící živo ichy i lov ka. Koncepce ÚP brání sr stání 
sídel. Není p ipušt no ani stavební propojení rekrea ních lokalit se sídlem ani jejich 
vzájemné propojení. 

 priorita 22 - územní plán prov il podmínky pro územní rozvoj cestovního ruchu 
s výsledkem, že plochy pobytové rekreace jsou v zásad  územn  stabilizovány, 
podmín  lze k tzv. druhému bydlení využít k tomu p íhodných ploch zastav ného 
území. Možnosti dostavby rekrea ní zóny pod rybníkem Rendlí ek jsou velmi 
omezené. Respektovány jsou zna ené turistické trasy. Územní plán nebrání jejich 
dalšímu rozvoji i rozvoji jiných forem pohybové turistiky. 

 priorita 23 - napojení obce na silni ní dopravu je stabilizované, p edpokládá se pouze 
odstran ní drobných bodových závad. Nov  navržené plochy citlivých funkcí (zde 
plochy bydlení) jsou situovány mimo dosah emisí hluku. 
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 priorita 24a -sídlo B ezí nad Oslavou je sídlo venkovského charakteru. ÚP stanovuje 
tzv. limitní hranice negativních vliv  ploch rozdílného zp sobu využití tam, kde by 
bylo možno tyto negativní vlivy o ekávat 

 priorita 25 – P i ece Oslav  je vodohospodá ským orgánem vyhlášeno záplavové 
území v etn  aktivní zóny. Navíc je p i vodním toku Oslava stanoveno území zvláštní 
povodn . Z hlediska morfologie terénu a vzdálenosti cca 1,5 km od sídla není 
urbanizovaná ást obce velkou vodou ohrožena. Stanoveny jsou požadavky na 
zadržování a vsakování deš ových vod v území. 

 priorita 28 - územní plán stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci rozvoje ve ejné 
infrastruktury (v . rozvoje ve ejných prostranství) a koncepci uspo ádání krajiny. 
Koncepce jsou vzájemn  koordinovány a tak má území obce B ezí nad Oslavou 
nastaveny podmínky pro udržitelný rozvoj. 

 priorita 30 - problematika vodního hospodá ství je ešena v souladu s požadavky na 
vysokou kvalitu života sou asné i budoucí generace 

 priorita 31 - územní podmínky nedovolují výstavbu výrobny elektrické energie pro 
komer ní ú ely.  

 Územní plán B ezí nad Oslavou napl uje požadavky PÚR R. 

3.2. Soulad s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem 
Regula ní plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Kraje Vyso ina nebyl 

dosud po ízen.  
Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina (ZÚR KrV) byly vydány 16.09.2008 a ú innost 

nabyly 22.11.2008. Aktualizace ZÚR KrV .1. byla vydána dne 08.10.2012 a ú innost nabyla 
dne 23.10.2012. Aktualizace ZÚR KrV .2 a 3 byla vydána 13.9.2016 a ú innosti nabyla 
07.10.2016. Aktualizace ZÚR KrV . 5 byla vydána dne 12.12.2017 a ú innosti nabyla dne 
30.12.2017. 

Zásady územního rozvoje Kraje  Vyso ina (ve zn ní Aktualizace . 1-3 a . 5  (dále jen ZÚR 
KrV) stanovují zásadní požadavky na ú elné a hospodárné využívání území Kraje Vyso ina, 
vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využívání. 

Regula ní plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Kraje Vyso ina nebyl 
dosud po ízen.  

Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina (ZÚR KrV) byly vydány 16.09.2008 a ú innost 
nabyly 22.11.2008. Aktualizace ZÚR KrV .1. byla vydána dne 08.10.2012 a ú innost nabyla 
dne 23.10.2012. Aktualizace ZÚR KrV .2 a 3 byla vydána 13.9.2016 a ú innosti nabyla 
07.10.2016. Aktualizace ZÚR KrV . 5 byla vydána dne 12.12.2017 a ú innosti nabyla dne 
30.12.2017. 

Zásady územního rozvoje Kraje  Vyso ina (ve zn ní Aktualizace . 1-3 a . 5  (dále jen ZÚR 
KrV) stanovují zásadní požadavky na ú elné a hospodárné využívání území Kraje Vyso ina, 
vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využívání. 

 Území obce se nenachází v rozvojové oblasti ani specifické oblasti krajského významu, 
rovn ž se nenachází v rozvojové ose krajského významu. 

 Zásady územního rozvoje KrV nevymezují na území obce žádné plochy ani koridory 
nadmístního významu ani nadmístní prvky územního systému ekologické stability- 

 Typy krajin dle cílového využití 
 krajina rybni ní (území kolem rybníka Rendlí ek) 
 Zachován je stávající typ využívání lesních a zem lských pozemk , ÚP na území 

neumis uje žádné plochy se zm nou v území (krom  p ší stezky a cyklostezky p i silnici 
do Pokojova). 

 Západní okraj rybníka Rendlí ek je za len n do ploch p írodních, které jsou ur eny pro 
zajišt ní podmínek ochrany p írody. 

 Zástavba rekrea ního charakteru nevykazuje cenné architektonické ani urbanistické 
znaky a je územn  stabilizována. 
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 Cestovní ruch je rozvíjen v oblasti pohybových aktivit (s prioritou p ší a cyklistické 
dopravy). Chatová lokalita není rozši ována ani nedochází k její intenzifikaci. 

 Do ploch p írodních jsou zahrnuty mok adní systémy, vyzdvižen je význam trvale 
travních porost  jejich samostatným vymezením, zejména pak návrhem na zatravn ní 
pravé ásti b ehu, kde orná p da sahá až k samé vodní ploše. 

 V ÚP jsou zajišt ny podmínky pro kultivaci doprovodné zelen  p i liniových prvcích 
krajiny, p írodních i um lých. 

 krajina lesozem lská ostatní (významn  v tší ostatní ást území obce) 
 Mimo ploch, které slouží pro územní rozvoj obce, je v ÚP zachováno stávající využívání 

zem lských ploch. Intenzivn  zem lsky obhospoda ovaná p da je velkého m ítka a 
ÚP nabízí podmínky pro zvýšení pestrosti krajiny a pro její diferenciaci. Lesní p dní fond 
není zám ry ÚP dot en. 

 Koncepce ÚP akceptuje p dorysné uspo ádání sídla B ezí nad Oslavou a d íve kompaktní 
zástavbou obklopující náves. Zachovány jsou kulturní památky i památky místního 
významu (k íže, boží muka). Nová zástavba navazující na sídlo se nebude svým 

ítkem odchylovat od m ítka venkovské zástavby sídla. V samostatné poloze pod 
hrází rybníka Rendlí ek ÚP eší dostavbu chatové lokality v mí e minimální nenarušující 
pom r ve ejných a soukromých ploch. 

 ÚP vytvá í základní rámec pro koncep ní usm ování rozvoje území obce. Podmínky 
prostorového uspo ádání  v etn  podmínky ochrany a kultivace krajiny jsou vyjád eny 

edevším v textové ásti. ÚP p edpokládá nap . se zvýšením podílu trvale travních 
porost  na celkové vým e ZPF, dopln ní doprovodné zelen  p i liniových prvcích 
v krajin  i zlepšení prostupnosti krajiny.  

 Oblasti krajinného rázu 
 Oblast krajinného rázu CZ0610-OB007 Ž ársko - Bohdalovsko. 
 Koncepce Úp respektuje daný georeliéf ploché sníženiny s m lkými údolími a výraznou 

vodorovnou hladinou rybníka Rendlí ek.. 
 V zem lské krajin  bylo tradi ní uspo ádání plužiny v druhé polovin  minulého století 

nahrazeno plužinou velkých lán . Je z ejmé, že návrat k p vodnímu hospoda ení 
v zem lské krajin  je nemožný, proto ÚP vytvá í podmínky pro dopln ní zem lsky 
využívaného území o krajinný detail, který m že krajinné prost edí oživit. 

 ÚP zachovává bohatost lenitých okraj  lesa s vysokou estetickou a ekologickou 
hodnotou. Respektována jsou plochá údolí kolem drobných vodních tok  s travními 
porosty.  ÚP  navrhuje  posílení  trvale  travních  porost  na  celkové  vým e  ZPF.  ást  
rybníka Rendlí ek s p ilehlým ekologicky nejhodnotn jším územím je územním plánem 
zahrnuta do ploch nezastav ného území p írodního typu. 

 Historické krajiná ské úpravy nesoucí z ejmý kompozi ní zám r se na území obce 
nenachází. 

 Hydrologická sí  v etn  vodních ploch je územním plánem respektována. Na 
bezejmenném vodním toku pod Obecním rybníkem je navržena revitalizace. Pod hrází 
rybníka Rendlí ek býval vodní mlýn. 

 ÚP zachovává siluetu sídla o jednotné výškové hladin  bez stavebních dominant. 
Zachována je i hladina zástavby v chatové lokalit  p i rybníku Rendlí ek 

 Pro území eskomoravské vyso iny je charakteristická sí  malých sídel. Obec B ezí nad 
Oslavou svými 270 obyvateli (k 31.12.2017) náleží mezi po etnou skupinu sídel 
velikostní kategorie 200 - 499 obyvatel. Nár st po tu obyvatel za posledních 10 let je 
spojen s dokon ením výstavby obytného souboru rodinných dom  na severozápadním 
okraji sídla. 

 ÚP zachovává osobitost sídla s prostornou návsí. Náves je považována za nejd ležit jší 
ve ejný prostor obce. Dochází k dostavb  chatové lokality pod hrází rybníka Rendlí ek 
avšak s nutností zachování p im ených ploch ve ejných prostranství. ÚP na území obce 
neumis uje žádné stavby ani za ízení, která by se vymykala m ítku stávající zástavby. 
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 Vymezené zastavitelné plochy navazují na zastav né území. D ležitým a 
charakteristickým prvkem venkovské zástavby je m kký p echod zastav ného území do 
volné krajiny. ÚP požaduje tento charakteristický znak dodržet i u nových zám  
v území spolu s požadavkem zachování dostatku zvlášt  vysoké zelen  v sídle. 

 ÚP na území obce neumis uje výškové stavby v prostorech, ze kterých se budou vizuáln  
uplat ovat ve vymezených územích p írodního parku Bohdalovsko a CHKO Ž árské 
vrchy a ve vyvýšených prostorech Arnoleckých hor nebo do území v nichž budou 
v kontrastu se stávajícími dominantami kostelních v ží. 

 Zám ry  umis ované  ve  správním  území  obce  B ezí  nad  Oslavou  nemohou  narušit  širší  
krajinný rámec významné kulturní památky kostela na Zelené ho e. 

 Oblast krajinného rázu CZ610-024 Ž árské vrchy (zahrnuje malou ást správního území 
obce severn  od vodního toku Oslava). 

 Území je sou ástí otev eného prostoru Veselské sníženiny, který je p evážn  zalesn n. 
Ekologicky nejcenn jšími partiemi území jsou okraje les  v blízkosti vodního toku 
Oslava a jeho levostranného p ítoku. Les je tvo en p evážn  smrkovou monokulturou. 
Ani zde se nezachovaly stopy tradi ních zp sob  hospoda ení.  

 Historické krajiná ské úpravy nesoucí kompozi ní zám r nebyly dohledány. Zmínit je 
nutno p sobivé situování výklenkové kapli ky p i ú elové komunikaci u eky Oslavy. 

 Území je odvod ováno ekou Oslavou a jeho levostranným p ítokem. 
 Území není urbanizováno, ani ÚP s jeho urbanizací nepo ítá 
 ÚP B ezí akceptuje dlouhodobý cíl ochrany p írody a krajiny, který je stanoven v § 26 

zákona . 114/1992 Sb. a konkretizován v Plánu pé e o CHKO Ž árské vrchy v období 
2011 - 2020. 

 ínos ÚP k napln ní priorit územního plánování Kraje Vyso ina pro zajišt ní udržitelného 
rozvoje území (ozna ení priorit odpovídá zna ení ZÚR Kraje Vyso ina a požadavk m 
uvedených v pokynech pro zpracování návrhu ÚP) 
 priorita 01 - Koncepce územn  plánovací dokumentace vytvá í podmínky pro vyvážený 

rozvoj obce, který lze vyjád it sociálním rozm rem udržitelného rozvoje, podmínkami 
pro zlepšování životního prost edí a udržitelnými formami hospodá ství. Výrobní pot eby 
jsou zajiš ovány p edevším primárním sektorem (výroba zem lská). Na okraji sídla je 
vymezena stabilizovaná plocha výroby drobné a p i hranici s k.ú. Kotlasy pak plocha 
výroby pr myslové. Jisté rezervy rozvoje hospodá ského potenciálu pro výhled p ináší 
polyfunk ní využívání ploch smíšených obytných - p vodních stavení kolem návsi. 
Pot eby na úseku sociálního rozm ru jsou ešeny p im en  s ohledem na pot eby 
obyvatel obce, která leží v zájmovém území m sta Ž áru nad Sázavou. P ínosné je ešení 
prostupnosti krajiny, kdy kostra ú elových cest bude základem pro celkové zlepšení 
krajinného prost edí a tím i životního prost edí na území obce 

 priorita 04 - obec B ezí nad Oslavou leží v zájmovém území centra osídlení (Ž ár nad 
Sázavou), které pro obec B ezí nad Oslavou vytvá í obslužné a ekonomické podmínky.  

 priorita 06 - Územn  plánovací dokumentace vytvá í podmínky pro zvýšení rozmanitosti 
krajiny. Dot ení zem lského p dního fondu pro požadované zám ry je úm rné 
postavení obce v sídelní struktu e. Z hlediska ochrany krajinného rázu neumis uje 
územn  plánovací dokumentace žádné výškové stavby p esahující obvyklou výšku 
lesního porostu. Na území obce se ne eší výstavba halových objekt  p ekra ujících 

ítko stávajících staveb, není uvažováno s výstavbou nových sídel a samot. Pozitivní 
sobení dochovaných znak  krajinného rázu není územn  plánovací dokumentací 

rušeno, ale rozvíjeno. Na istotu vod bude mít p íznivý vliv realizace splaškové 
kanalizace ukon ené OV. Není uvažováno s další realizací odvod ovacích systém , 
napln ny jsou požadavky týkající se zvyšování reten ních schopností území (krajiny). Na 
území obce nejsou umis ovány žádné stavby, za ízení, které by narušovaly strukturu 
jádra sídla. ešením ÚP nedochází k fragmentaci krajiny umis ováním dopravní a 
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technické infrastruktury. Zachována je migra ní propustnost krajiny pro voln  žijící 
živo ichy, významn  je zlepšena propustnost krajiny pro lov ka. 

 priorita 07 - prostorové uspo ádání sídla v etn  nových zastavitelných ploch vytvá í 
prostor pro r zné formy bydlení a p im ené vybavení obce ve ejnou infrastrukturou. 
Zastav né území je využíváno efektivn , ešením územn  plánovací dokumentace není 
narušena celistvost sídla, dostate ný prostor je dán plochám zelen  a plochám ve ejných 
prostranství. Zlepšena je stávající prostupnost a obytnost krajiny, která je základním 

edpokladem pro rozši ování p ších a cyklistických tras. Obec bude mít nadále 
evažující ubytovací funkci. Nebyly zaznamenány podn ty sm ující k rozvoji tzv. 

znalostních ekonomik. Územn  plánovací dokumentace vytvá í p edpoklady pro zvýšení 
estetické a ekologické hodnoty území. Vzhledem ke skute nosti, že se jedná o obec, jejíž 
ást leží v CHKO, možnosti využití alternativních zdroj  energie jsou omezené na 

za ízení, které nemohou mít nežádoucí vliv na krajinný ráz území. 
priorita 08 - územn  plánovací dokumentace nabízí podmínky pro dostupnost bydlení 
v r zných formách (bydlení v rodinných domech, na plochách smíšených obytných). 
Problematika rekreace je ešena p edevším v rozsahu každodenní rekreace obyvatel obce 
a pohybových forem rekreace (p ší turistika a cykloturistika). Zárove  je akceptována 
pobytová rekreace, která je soust ed na v klidových polohách kolem rybníka Rendlí ek. 
Rozsah vybavení sídla ob anským vybavením je p im ený. Zám ry, které eší územn  
plánovací dokumentace B ezí nad Oslavou, jsou lokálního významu, stanovování po adí 
zm ny v území se stanovováním podmíne nosti rozvoje území ve vztahu k rozvoji místní 
infrastruktury je z pohledu požadavku na koordinovaný rozvoj území kraje nevýznamné. 
Neú elné je ešení etapizace i z pohledu rozvoje vlastní obce. Správním územím obce 
neprochází a nebude procházet železni ní tra  ani tranzitní silni ní doprava. Na území 
obce nebude umis ována další koncentrovaná výrobní innost.  

 Na území obce ZÚR KrV nevymezují žádné ve ejné prosp šné stavby ani žádná ve ejn  
prosp šná opat ení i asanace. 

 Koncepce Územního plánu B ezí nad Oslavou je vyhotovena v souladu se zásadami rozvoje 
Kraje Vyso ina. 

3.3. Vyhodnocení souladu  s cíli a úkoly územního plánování 
 Cíle územního plánu 

 Koncepce územního plánu navrhuje opat ení sm ující k optimálnímu využívání území, 
které umož uje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce. Stanovená opat ení 
územního plánu dávají jasná pravidla pro využívání území v souladu s principem 
udržitelného rozvoje území. 

 Územní plán se zabývá komplexním ešením celého správního území obce B ezí nad 
Oslavou. Pro území obce jsou stanoveny požadavky na ú elné využívání území a 
podmínky prostorového uspo ádání území. Zm ny v území sm ují p edevším do ploch 
bydlení  rodinného charakteru. D ležité je vymezení zastavitelné plochy pro obecní 
istírnu odpadních vod. 

 Rozvoj území je koordinován p sobením dot ených orgán  na území obce B ezí nad 
Oslavou i na území sousedních obcí. Jedná se o zám ry p edevším na úseku dopravní a 
technické infrastruktury a ÚSES. P ednosti území prezentované hmotnými i nehmotnými 
hodnotami území jsou územním plánem rozvíjeny tak, aby byly co nejú eln ji napln ny a 
koordinovány ve ejné i soukromé zám ry zm n v území v souladu s dlouhodobými 
pot ebami spole nosti. 

 Ve ve ejném zájmu ÚPD B ezí nad Oslavou chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a 
kulturní hodnoty území, respektuje hodnoty urbanistické a kulturní. 

 V nezastav ném území je posilována biodiverzita a ekologická stabilita zejména 
na plochách zem lsky obhospoda ovaných. 
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 Jako vzájemn  propojený soubor p irozených i p írod  blízkých ekosystém  
udržujících p írodní rovnováhu je vymezen územní systém ekologické stability. 

 V zastav ném území je kladen d raz na využívání stávajícího domovního fondu 
a využití disponibilních ploch s pot ebou celkové úpravy centrálního prostoru 
obce. 

 Napln ny jsou podmínky uplatn né v Plánu pé e o CHKO Ž árské vrchy v ob-
dobí 2011 - 2020 (pro ást územní nacházející v CHKO Ž árské vrchy se seve-
rovýchodní okraj katastrálního území B ezí nad Oslavou. 

 Dokumentace územního plánu napl uje podmínky využití územ p írodního par-
ku Bohdalovsko. Zárove  je zp esn na hranice p írodního parku. 

 V souladu s aktuálními podklady je vymezena plocha lokality zvlášt  chrán -
ných druh  - Rendlí ek - Zumborek. Lokalita je sou asn   vymezena jako návrh 
na zvláštní chrán né území 

 Vyzna ena jsou místa vále ných hrob  
Ozna ení Popis  

CZE6115-9840 Žulová deska se jmény padlých ve 2. sv tové válce, na pylonu 
jména padlých v 1. sv tové válce  

CZE6115-36540* Kamenný pomník s žulovou deskou s nápisem 

  * není vále ným hrobem podle zákona .22/2004 Sb.  
 Územní plán respektuje kulturní památky zapsané v ÚSKP R: 

íslo rejst íku obec památka umíst ní 

27930/7-3963 ezí nad Osla-
vou Boží muka i silnici do Kotlas 

 Územní plán apeluje na d ležitost § 22 a § 23 zák. . 20/1987 Sb., o státní pa-
mátkové pé i ve zn ní pozd jších p edpis  (archeologické výzkumy a nálezy), 
týkající se povinnosti stavebník  (investor  staveb) p i zásazích do stávajícího 
terénu. 

 Územním plánem nejsou p ipušt ny innosti narušující kulturní hodnoty území. 
 V územním plánu jsou vytvo eny podmínky pro další zlepšení technické infra-

struktury. 
 Na území obce není uvažováno s t žbou surovin a nerost . 
 Za ízení ob anského vybavení jsou na území obce územn  stabilizována 

s možností kvalitativního rozvoje. Vytvo eny jsou podmínky pro rozvoj t lový-
chovy a sportu. 

 V podmínkách využití ploch jsou pro plochy nezastav ného území, jejichž charakter 
neumož uje umis ování staveb, za ízení i jiných opat ení, tyto stavby, za ízení, 

ípadn  jiná opat ení výslovn  uvedena. 
 Úkoly územního plánování 

 Územní plánování eší složitost vazeb mezi zjišt nými hodnotami území, které jsou 
nezbytnou podmínkou pro udržitelný rozvoj území. Hledá zp sob, jak udržet funk nost 
civiliza ních hodnot (zde p edevším ve ejné infrastruktury) p i zachování propor nosti 
mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím a hodnotami p írodními a kulturn  
historickými. 

 Základní idejí územního plánu je zajistit podmínky pro zdravý rozvoj obce. Urbanistická 
koncepce pak stanovuje podmínky zp sobu využívání ploch zastav ného i nezastav ného 
území a podmínky prostorového uspo ádání. Stanovuje základní srozumitelný rámec 
regulace území, který sm uje k tvorb  a ochran  prost edí, tedy k samé podstat  
urbanismu. 

 Z analýzy využití území obce se zahrnutím zajišt ní pot eb, které se mají na území obce 
uskute nit, vyvstala pot eba zm n v území. Zm ny v území se zam ily na plochy, které 
se vymezují pro zám ry, jež nelze uskute nit v zastav ném území. Systém využití území 
eší zárove  efektivní obsluhu území ve ejnou infrastrukturou. Urbanistická koncepce 



Územní plán B EZÍ NAD OSLAVOU - ZM NA . II   STUDIO P|05/2019 

 

14 
 

akceptuje prostorové uspo ádání sídla. Respektovány jsou i plochy rodinné rekreace, 
které se nachází p i vodní ploše rybníka Rendlí ek. 

 Zd razn na je osobitost sídla reagující na vliv terénu, na kterém stojí. Nástroji územního 
plánu je umožn na rehabilitace p vodního prostorového konceptu jádra sídla. Zásady 
prostorového uspo ádání sídla se nem ní. Uspo ádání a ešení staveb nep ísluší ešit 
územnímu plánu.  

 Urbanistické, architektonické požadavky i požadavky na prostorové uspo ádání jsou 
v rozsahu p íslušném úrovni územního plánu obsaženy v grafické i textové ásti ÚP. 

 Zm ny v území se projevují p edevším na úseku ploch zastavitelných. Zm nám v území 
edcházela analýza území, aby byl zajišt n dostatek údaj  umož ujících ochranu území 
ed neuváženými zásahy i vpádem inností, které nevratn  zm nily charakter obce a 
ly nep ijatelný dopad na pozitivní hodnoty území a využitelnost navazujícího území. 

Uspo ádání staveb nep ísluší ešit územnímu plánu. 
 Území obce B ezí nad Oslavou je územím, kde po adí provád ní zm n není nutno 

dokumentovat etapizací výstavby. 
 Záplavové území je vodoprávním ú adem stanoveno pro významný vodní tok Oslava. 

Záplavové území je vymezeno v grafické ásti územního plánu. P i ece Oslav  je též 
vyzna eno území zvláštní povodn  pod vodním dílem. Záplavové území ani území 
zvláštní povodn   nezasahují do urbanizované ásti území obce, nejsou v n m 
umís ovány žádné zastavitelné plochy. P ípustné nejsou úpravy pozemk , které by m ly 
za d sledek zrychlení odtoku vody. Podmínky využívání území obce jsou nastaveny tak, 
aby bylo dosaženo zlepšení situace v oblasti zadržení vody v krajin . Na území obce není 
žádná skládka odpad  v aktivním stavu, nebyla zjišt na problematika zne iš ování 
podzemních vod nebezpe nými látkami. Na území obce se nenachází a územní plán zde 
nenavrhuje žádné stavby ani za ízení, které by mohly zp sobit ekologickou i p írodní 
katastrofu. 

 Odolnost území proti náhlým hospodá ským zm nám, které vesm s p ichází z vn jšku, 
nelze ešit úpravou hospodá ského profilu jedné obce, ale adaptabilitou a diverzifikací 
hospodá ství regionu - alespo  území SO ORP. 

 Územní plán stanovuje podmínky pro ú elné využívání zastav ného území všech ploch 
pro kvalitní bydlení. Rozvoj rekreace pobytové  je možný za stanovených podmínek jen 
v zastav ném území. ÚP vymezuje dostatek zastavitelných ploch pro bydlení 
v p íhodných lokalitách.  

 Obec B ezí nad Oslavou je dob e vybavena ve ejnou infrastrukturou (chybí jen ucelený 
kanaliza ní systém). ešením územního plánu jsou nastaveny podmínky tak, aby po et 
uživatel  infrastruktury neklesl pod únosnou mez (práh efektivity). Jedním z t chto 
opat ení je zajišt ní kvalitní územní p ípravy na úseku bydlení. 

 Podrobn  jsou zpracovány podmínky pro zajišt ní civilní ochrany. Mnoho podmínek 
stanovených ve zvláštních p edpisech však nástroji územního plánu nelze ešit. 

 Sou asné podmínky využívání území nevyžadují, aby územní plán ešil v tší asanace 
v sídle. Rekonstruk ní zásahy jsou možné v rámci díl ích úprav staveb v rozsahu, které 
umož uje koncepce územního plánu. 

 Z projednaných zadávacích podmínek územn  plánovací dokumentace  je z ejmé, že 
nebyly uplatn ny požadavky ani na vyhodnocení vlivu územního plánu na evropsky 
významné lokality ani vlivu na životní prost edí. Vyhodnocení vlivu územního plánu na 
udržitelný rozvoj tedy nebylo vyhotovováno. Ochranu životního prost edí i ve ejného 
zdraví lze zajistit standardními postupy dle platných sou asných p edpis . 

 Koncepce územního plánu má p ímý dopad na zem lský p dní fond, protože mnohé ze 
zám  uvedených v zadávací dokumentaci ÚP nelze uskute nit v zastav ném území. 
Podrobn jší od vodn ní dot ení p dního fondu je provedeno v p íslušné kapitole 
od vodn ní. 

 Územn  plánovací dokumentace obce B ezí nad Oslavou odpovídá platné legislativ  a je 
v souladu s obecn  dostupnými metodikami. 
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3.4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis  
  Stavební zákon a provád cí vyhlášky 

 P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích vy-
hlášek. 
 Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v sou-
ladu zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánova-
cí dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, a její p ílohou . 7 i v souladu 
s vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

 Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním 
 ÚP využívá možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání (viz. § 3 
odst. 4 téže vyhlášky). 

 plochy s podrobn jším len ním 
Z ploch urbanizovaného území jde p edevším o up esn ní zp sobu využívání ploch zaru u-

jícího uchování kulturních, p írodních i sociálních hodnot území, u ploch technické infrastruktu-
ry jde o vzájemné odlišení r zných typ  inženýrských sítí obsluhující území. Na  plochách neur-
banizovaného území jde o vyjád ení zvláštností ve využívání r zných druh  pozemk  (nap . ze-

lské p dy s odlišnými vlastnostmi – jako je ekologická stabilita, erodovatelnost, estetické 
sobení apod.). 

3.5. Soulad s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky dot ených orgán  podle 
zvláštních právních p edpis , p ípadn  s výsledkem ešení rozpor  

 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany R 
Celé  správní  území  obce  B ezí  nad  Oslavou  je  situováno  v  zájmovém  území  Ministerstva  

obrany R. 
Pro územní a stavební innost v ešeném území platí, že p edem budou s R-MO projednány 

tyto druhy výstavby: 
 výstavba objekt  a za ízení tvo ící dominanty v území 
 stavby vyza ující elektromagnetickou energii (ZS radiooperatér , mobilních telefon , v -

trných elektráren apod.) 
 stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN 
 výstavba, rekonstrukce a opravy dálni ní sít , rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. 

ídy a rušení objekt  na nich v etn  silni ních most , erpací stanice PHM 
 nové dobývací prostory v etn  rozší ení p vodních dobývacích prostor  
 výstavba nových letiš , rekonstrukce ploch a letištních objekt , zm na jejich kapacity 
 izování vodních d l (p ehrady, rybníky) 
 vodní toky – výstavba a rekonstrukce objekt  na nich, regulace vodního toku a ostatní 

stavby, jejichž výstavbou dojde ke zm nám pom  vodní hladiny  
 ní p ístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipula ních ploch nebo jejich 

rušení 
 železni ní trat , jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objekt  na nich 
 železni ní stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, zm na za azení apod. 
 stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k soub hu s jiným vymezeným úze-

mím MO a je zde uplat ován p ísn jší požadavek ochrany 
 veškerá výstavba dotýkající se pozemk  s nimiž p ísluší hospoda it 
 veškerá výstavba dotýkající se pozemk  s nimiž p ísluší hospoda it MO 

Územní plán respektuje parametry p íslušné kategorie komunikací v etn  pásem stávajícího i 
navrhovaného dopravního systému.  

Územním plánem nejsou dot eny nemovitosti v majetku R-MO 
 ešení požadavk  civilní ochrany a požární ochrany 

 Požadavky civilní ochrany 
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Kapitola je zpracována v rozsahu požadavk  Hasi ského záchranného sboru Kraje Vyso i-
na. Zpracování vychází z platné legislativy tj. zákona . 239/2000 Sb., o integrovaném zá-
chranném systému a o zm  n kterých zákon  (se zm nami a dopl ky zák. . 320/2002 Sb. 
v platném zn ní) a vyhlášky . 380/2002 Sb., MV R ze dne 09.08.2002 k p íprav  a prová-

ní úkol  ochrany obyvatelstva. 
Rozsah a obsah je dán požadavky § 20 vyhlášky . 380/2002 Sb. a požadavky orgánu, kte-

rý zajiš uje systém a organizaci civilní ochrany, tj. Hasi ským záchranným sborem Kraje Vy-
so ina. 

 evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory kulturního domu. Pro 

nouzové ubytování osob pak bytové objekty nezasažené havárií p ípadn  i jiné využitelné ob-
jekty (evidence v kompetenci Obecního ú adu B ezí nad Oslavou). 

 zajišt ní záchranných, likvida ních a obnovovacích prací pro odstran ní škodlivých 
ink  kontaminace vzniklých p i mimo ádné události 

Tyto práce zajiš uje obecní ú ad v sou innosti se složkami IZS Kraje Vyso ina. P i vzniku 
mimo ádné události nadmístního významu budou pot ebná opat ení zajiš ována z úrovn  Kra-
je Vyso ina. K provád ní t chto prací lze využít havárií nezasažené objekty zem lského 
areálu. 

 nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude z ve ejných i soukromých studní, pitnou vo-

dou pak dovozem balené vody v množství 2,08 m3 vody denn . 
 Zásobování obce el. energií je z primárního el. vedení VN 22 kV. Hlavní napájecí el. ve-

dení VN je kruhovatelné , jednotliv  trafostanice jsou na paprscích. 
El. vedení VN 22 kV má vysokou provozní jistotu mající p edpoklady pro nouzové záso-

bování el. energií. Dodávku el. energie možno nouzové zajistit i dieselagregáty. 
Územní plán nep edpokládá na území obce umíst ní žádných nebezpe ných látek vyžadu-

jících stanovení systému prevence závažných havárií ani zpracování bezpe nostních a hava-
rijních dokumentací. 

 Požadavky požární ochrany 
Územní plán vytvá í p edpoklady a podmínky pro p ístup požární techniky k jednotlivým 

nemovitostem. Vodojem 2 x 100 m3 vytvá í dostate nou akumulaci pro p ípadný hasebný zá-
sah.  

Mimo tuto akumulaci vody jsou v sídle vodní plochy s dostate ným množství vody pro 
hasební zásah. Rozvodné vodovodní rády jsou z trub PVC 80 mm. V rámci využití zastavitel-
ných ploch bude ešeno dopln ní vodovodních ad  v t chto rozvojových plochách. Stávající 
za ízení hasi ské zbrojnice se nem ní. 

 Soulad se stanovisky dot ených orgán  
Dolní po izovatel ÚPD. 

4. Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a zem lství, jako p íslušný orgán 

dle § 22 písm. b) zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí a o zm  
kterých souvisejících zákon  ve zn ní pozd jších p edpis  nepožadoval vyhodnocení vliv  

návrhu zprávy o uplatn ní ÚP B ezí nad Oslavou v etn  zadání Zm ny . II ÚP B ezí nad 
Oslavou na životní prost edí.  

5. Sd lení, jak bylo stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
zohledn no 

Z d vod  uvedených v p edchozí kapitole 4 nebylo vyhodnocení vliv  zm ny . II ÚP B ezí 
nad Oslavou na udržitelný rozvoj t eba zpracovávat. 
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6. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty 
6.1. Vybraná varianta 

Variantní ešení nebylo v pokynech pro zpracování návrhu Zm ny . II ÚP B ezí nad Oslavou 
vyžadováno. 

6.2. Základní p edpoklady a podmínky 
Zm nou . II ÚP B ezí nad Oslavou nedochází ke zm nám. Respektovány jsou dané pod-

mínky p írodní, podmínky kulturní v etn  hodnot urbanistických a architektonických. Dostup-
nost civiliza ních hodnot je zachována.  

6.3. Urbanistická koncepce, kompozice, sídelní zele  
 Urbanistická koncepce a kompozice  

ešením zm ny . II ÚP B ezí nad Oslavou nedochází k zásadním zm nám ve využití zasta-
ného území. Zm na . II ÚP aktualizuje hranici zastav ného území, vymezuje ty i zastavitel-

né plochy ozna ení II/Z1 - II/Z4. Zastavitelné plochy II/Z3 a II/Z4 jsou plochami, které vymezují 
umíst ní spole né cyklostezky a p ší stezky (v dosavadním ÚP se jedná o ostatní plochy se zm -
nou v území . 11 a . 17). P evedení t chto dvou ploch do zastavitelných ploch lépe vyhovuje 
stávající územn  plánovací praxi. Zastavitelná plocha II/Z1 je ur ena pro rozší ení zastavitelné 
plochy . 5 dosavadního ÚP a bude sloužit pro umíst ní centrální istírny odpadních vod. Zasta-
vitelná plocha II/Z2 je vymezena jako plocha bydlení v rodinných domech. 

Využití zastavitelné plochy . 15 a navazující zastavitelné plochy II/Z1 bylo prov eno obo-
rovou dokumentací, která eší nakládání s odpadními vodami na území obce. Plocha pro OV je 
umíst na pod Obecním rybníkem ve spádov  p íhodném míst . Zastavitelná plocha II/Z2 – plo-
cha bydlení v rodinných domech navazuje ze t í stran na hranici zastav ného území. Ani jeden ze 
zám  (zastavitelné plochy II/Z1, II/Z2) nenarušuje kompozi ní vztahy území ani nemá nežá-
doucí dopad na krajinný ráz. 

Zm na . II ÚP B ezí nad Oslavou aktualizovala hranici zastav ného území a zárove  plo-
chy resp. ásti ploch, kde již došlo k napln ní ú elu funkce zahrnula do ploch stabilizovaných 
zastav ného území. 

Zastavitelná plocha II/Z2 nemá významný dopad na budoucí sídelní potenciál obce. R st 
demografického potenciálu obce p ed il výhledov  hodnoty dosavadního ÚP (250 obyvatel) a 
k 31.12.2017 inil 270 obyvatel. Nov  je uvažováno s následujícím retrospektivními údaji 
v oblasti demografického a sídelního potenciálu. 

rok 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2017 výhled 
obyvatel 233 244 249 221 209 244 270 300 

byt  58 68 75 64 67 79 85 110 
obyvatel/byt 4,02 3,59 3,32 3,45 3,12 3,09 3,18 2,73 

Na zastavitelných plochách dosavadního ÚP (plochy . 1-5) lze umístit cca 24 rodinných 
dom . 

Na nové zastavitelné ploše II/Z2 pak 1 rodinný d m. Výhledový p ír stek byt  lze tedy odhad-
nout na 25 rodinných dom . 
 Plochy rekreace tvo í významný podíl zastav ného území obce. Plochy rekreace jsou sou-
st ed ny zejména u rybníku Rendlí ek. Na zastavitelné ploše .7 došlo k realizaci jednoho objek-
tu rodinné rekreace. 
 Na úseku ploch s rozdílným zp sobem využití plochy ob anského vybavení, ploch ve ej-
ných prostranství, ploch smíšených obytných, i ploch výroby a skladovaní nedochází 
k úpravám.  
 Sídelní zele  

 Druh zelen  kódu ZZ má charakter zelen  soukromé a v ÚP je zastoupen samostatn  vy le-
nými plochami soukromých zahrad. Plochy ZZ i zahrady, které jsou integrální sou ástí jiných 
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ploch s rozdílným zp sobem využití (nap . plochy BR, SO) mají nezastupitelný význam  
v kompozici sídla a krajiny.  
 V urbanizovaném území mají a nadále budou mít silné zastoupení plochy ve ejných pro-
stranství, kde zásadní úlohu ponese zele  r zných forem. ÚP podporuje vzájemné prolínání r z-
ných druh  zelen  a pronikání zelen  volné krajiny do urbanizovaného území. 
6.4.   Koncepce ve ejné infrastruktury 

 Dopravní infrastruktura 
Zm nou . II ÚP nedochází ke zm nám v koncepci dopravní infrastruktury obce, obec je na-

dále obsluhována územn  stabilizovanými silnicemi II. a III. t ídy 
Aktuální zn ní Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina na území obce nevymezuje územní 

rezervu pro drážní infrastrukturu - územní rezervu pro VRT. Na území obce nejsou ešeny žádné 
pot eby železni ní dopravy. 

ÚP navrhuje spole nou obousm rnou stezku pro cyklisty a chodce propojující sídlo B ezí nad 
Oslavou a rekrea ní oblast Rendlí ek, která se nachází v k.ú. B ezí nad Oslavou i  k.ú. Pokojov. 
Zm na . II ÚP tyto komunikace p evádí z ostatních ploch se zm nou v území do zastavitelných 
ploch II/Z3 a II/Z4. D vodem je, že se jedná o stavební díla. 

 Technická infrastruktura 
Zm nou . II ÚP nedochází ke zm nám v koncepci technické infrastruktury obce.  
Pro zásobování vodou nadále bude využíváno ve ejného vodovodu se zdrojem vody v k.ú. 

Bohdalov. Zásobování nových rozvojových ploch vodou bude ešeno prodloužením vodovodní-
ho ádu. 

Koncepce likvidace splaškových vod z stává zachována, obec bude odkanalizována oddílnou 
kanalizací  napojenou do obecní istírny odpadních vod. Toto ešení je v souladu s Plánem roz-
voje vodovod  a kanalizací Kraje Vyso ina. Zm na . II ÚP v souladu s dokon enou projekto-
vou dokumentací na stavbu kanalizace a istírny odpadních vod, vymezuje novou zastavitelnou 
plochu II/Z1 pro umíst ní centrální OV. Tato nová zastavitelná plocha navazuje na zastavitel-
nou plochu .15, která je vymezena dosavadním ÚP 

 Na úseku koncepce zásobování obce energiemi (el. energií, zemním plynem, vytáp ní) nedo-
chází ke zm nám. ÚP nebrání využívání alternativních zdroj  energie p ednostn  pro vlastní 
spot ebu. 

 Nakládání s odpady 
Zm nou . II ÚP nedochází ke zm nám na úseku odpadového hospodá ství.  
 Ob anské vybavení ve ejné a ostatní 
Zm nou . II ÚP Nedochází ke zm nám na úseku ob anského vybavení, které je co rozsahu i 

pestrosti nabízených služeb vyhovující pot ebám obce.  
 Ve ejná prostranství 
Zásady pro tvorbu a zachování ve ejných prostranství, které jsou dány platným územním plá-

nem, jsou ešením zm ny . II ÚP akceptovány. 
6.5.   Koncepce uspo ádání krajiny 

 Krajinný prostor, územní systém ekologické stability 
Zm na . II ÚP akceptuje požadavky platného ÚP, tj. ve ve ejném zájmu chránit krajinný 

prostor a zajistit prostupnost a obytnost krajiny. ešením zm ny . II ÚP nedochází k urbanizaci 
volné krajiny. Nové zastavitelné plochy navazují na zastav né území nebo zastavitelné plochy 
pop . se nachází p ímo v zastav ném území nacházejí. 

Koncepce ÚSES není m na, zachována je návaznost ÚSES na území sousedních obcí. 
Na základ  aktuálních územn  technických podklad  bylo upraveno vymezení evidované lo-

kality zvlášt  chrán ných druh  – Rendlí ek - Zumborek. P íslušný orgán ochrany p írody p i-
pravuje návrh na vyhlášení tohoto území p írodní památka. 
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 Prostupnost krajiny 
ešení zm ny . II ÚP nep ináší snížení prostupnosti krajiny, ešením zm ny .II ÚP nedo-

chází k zásahu do koncepce platného ÚP, kdy ÚP p ináší možnosti zahušt ní sít  polních cest. 
 Protierozní opat ení  
Akceptovány jsou požadavky dosavadního ÚP. V sou asné dob  je p ed dokon ením 

komplexní pozemková úprava.  Komplexní pozemkové úpravy krom  úpravy vlastnických 
vztah  k pozemku p ináší opat ení týkající se ochrany p írody, návrhu cestní sít  i návrhu 
protierozních opat ení v konkrétní podob . 

 Podmínky pro rekreaci 
Zm na . II ÚP akceptuje zásady ešení ÚP B ezí nad Oslavou. 
 Dobývání ložisek nerostných surovin 
Zm na . II ÚP neuvažuje s  t mito aktivitami, akceptovány jsou zásady ešení ÚP B ezí nad 

Oslavou. 

6.6.  Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového 
uspo ádání 

Zm na . II ÚP nem ní strukturu podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, 
rovn ž nem ní koncepci podmínek prostorového uspo ádání. 

6.7 Vodní plochy, vodní toky, stav povodí 
Akceptovány jsou požadavky platného ÚP v oblasti vodního hospodá ství. Aktualizovány 

jsou hranice záplavového území p i ece Oslav , které bylo vyhlášeno vodohospodá ským 
orgánem. V grafické ásti je vymezena hranice záplavového území Q100 a hranice aktivní zóny 
záplavového území. Zárove  grafická ást vymezuje území zvláštní povodn  pod vodním dílem. 
Protože  se  vodní  tok  Oslava  nachází  cca  1,5  km  od  urbanizovaného  území  a  nižší  poloze  než  
urbanizované území, není sídlo  záplavou ohroženo. ÚP do záplavových území neumis uje 
žádnou stavbu ani zastavitelnou plochu.  

6.8. Vymezení pojm  
 Základní pojmy 

Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném 
zn ní. 

 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. v platném zn ní, § 2, 
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 

 plocha rozvojová – plocha zm n v území (zastavitelná, p estavby i zm ny v krajin ) 
 proluka – volné, nezastav né místo vzniklé asanací stavby (staveb) v souvislém zastav ní 

nebo d ív jším ponecháním volného místa v souvisle zastav ném území 
 intenzita využití území – dána mírou využití území, tj. pom rem zastav né plochy pozemku 

k celkové ploše stavebního pozemku.  
 budova (zástavba) soudobého výrazu - budovy p ehledného a logického provozu 

s racionálním a funk ním používáním konstruk ních prvk . Budovy elegantního vzhledu, 
bez módních výst elk , ohleduplné ke krajinnému prost edí, budovy energeticky úsporné a 
šetrné v i p írodním zdroj m 
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 charakter zástavby - ráz i povaha, celek podstatných a stálých rys  zastav ní daného území  
 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  

 výška objekt  pro bydlení – ur ena po tem podlaží, podkroví viz. následující výklad pojmu 
podkroví 

 podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlažím, ú elov  
využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy podkroví 
(vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti. 

 výška objekt  výroby s skladování – je výškou mezi upraveným terénem a výškou ímsy, 
když je zast ešení dáno sklonem st echy do 12° 

 malé prostory obchodu a služeb – stavby na pozemcích do plošné vým ry 200 m2  
 hospodá ské zví ectvo – skot, kon , prasata, ovce, kozy 
 drobné hospodá ské zví ectvo – králíci, dr bež, apod. 
 drobná p stitelská innost – p stování plodin a produkt  samozásobitelského charakteru 
 zem lská malovýroba – podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak 

na živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv ) 
 zem lská prvovýroba – zahrnuje rostlinou výrobu, výrobu školka ských výp stk , 

živo išnou výrobu (chov hospodá ských a jiných zví at a živo ich  za ú elem výroby 
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další zpracování i využití, chov hospodá ských 
zví at k tahu, produkci chovných a plemenných zví at a jejich genetického potenciálu) 

 drobná výrobní innost – výrobní innost netovární povahy sm ující k zakázkové kusové 
výrob , innosti mající charakter odborných prací emeslnického charakteru bez negativních 
vliv  na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty aj.) 

 stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy – sklady do 200 m2 skladovací 
plochy 

 stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP – skladované látky neohrožují ŽP 
na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda 

 innosti náro né na p epravu zboží – aktivity vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2, 
podskupiny N1 a N2 

 innosti nenáro né na p epravu zboží – aktivity nezvyšující dopravní zát ž v území 
 ípustná míra – míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle 

zvláštních p edpis  a vyhlášek (nap . na . Vlády R . 272/2011). 
 domovní fond - množina staveb rodinných dom , bytových dom , zem lských usedlostí a 

ostatních budou v obci 
 drobná architektura - lov kem vytvo ené výtvarn i ú elov  ztvárn né p edm ty, díla a 

drobné stavby v krajin   

7. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby nových 
 zastavitelných ploch 
7.1. Využití zastav ného území 
 Zm na  . II ÚP B ezí nad Oslavou nem ní zásady využívání zastav ného území, které jsou 
ešeny v dosavadním ÚP. Zastav ní sídla je venkovského charakteru, kdy jeho jádrová ást má 

možnost být nadále rozvíjena polyfunk . V samostatné poloze na b ezích rybníka Rendlí ek 
byla v minulosti založena chatová lokalita. Jedná se vesm s o územn  stabilizovanou zástavbu. 
Omezené možnosti dostavby byly nalezeny v ásti lokality pod hrází rybníka. 
 Areál zem lské výroby z stává ve stabilizované poloze bez znatelných kvalitativních zm n. 
 Rozsah zastavitelných ploch dosavadního ÚP se m ní z d vodu nov jšího ur ení ploch s 
rozdílným zp sobem využití v rozsahu zastav ného území z d vodu aktualizace zastav ného 
území. Zastav né území bylo aktualizováno k datu 01.04.2019. 
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7.2. Pot eba vymezení nových zastavitelných ploch 
Je dána zejména pot ebou vymezení plochy pro realizaci centrální OV (zastavitelná plocha 

II/Z1), nebo  na zastavitelné ploše  vymezené dosavadním ÚP (zastavitelná plocha . 15) nelze 
v plném rozsahu zám r výstavby OV z hlediska prostorových hledisek realizovat. Výstavba 
ádné kanaliza ní sít  ukon ené funk ní OV pat í mezi prioritní akce vedení obce a p inese vý-

razné zlepšení kvality životního prost edí. Umíst ní plochy pro OV bylo prov eno zpracova-
ným oborovým dokumentem. 

Druhou novou zastavitelnou plochou je zastavitelná plocha ozna ená II/Z2 a je vymezena 
pro  výstavbu  rodinného  domu.  Vymezená  plocha  navazuje  ze  dvou  stran  na  zastav né  území,  
vhodn  ho dopl uje. Z údaj SÚ vyplývá, že po et obyvatel obce  od roku 2001 k 31.12.2017 
narostl o 61 osob, což je velice progresivní r st. Na zvýšení po tu obyvatel se zcela jist  podílí 
nová zástavba zvlášt  na zastavitelné ploše . 1 i efektivní využití ploch zastav ného území. 
Vymezení nové zastavitelné plochy neovlivní koncepci územního plánu. D vodem za len ní 
plochy do územního plánu jsou pot eby vlastníka ešit nové využití pozemku ve vazb  na souvi-
sející nemovitosti vlastníka. 

Zastavitelné plochy II/Z3 a II/Z4 jsou plochami vymezující umíst ní spole né cyklostezky a 
ší stezky, které jsou v dosavadním ÚP vymezeny jako ostatní plochy se zm nou v území . 11 

a 17. D vodem tohoto opat ení je výstižn jší charakteristika budoucího procesu povolování 
stavby t chto komunikací. 

8. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  v území 
8.1. Obec v systému osídlení 

Zm nou . II ÚP B ezí nad Oslavou nedochází ke zm nám.  
8.2. Širší vztahy na úseku dopravní a technické infrastruktury 

Zm nou . II ÚP B ezí nad Oslavou nedochází ke zm nám. Napojení na silni ní sí  a tech-
nickou infastrukturu se nem ní. 
8.3. Širší vztahy ÚSES a p írodních systém  

Zm nou . II ÚP B ezí nad Oslavou  nedochází ke zm nám. Zajišt na je návaznost ÚSES na 
území sousedních obcí. 

9. Vyhodnocení pokyn  pro zpracování návrhu zm ny územního plánu v rozsahu zadání 
zm ny územního plánu 

Zm na . II Územního plánu B ezí nad Oslavou je po izována zkráceným postupem dle 
§55a a násl. dle zákona . 183/2006 Sb. ve zm  pozd jších p edpis . 
a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce vyjád ené zejména v cílech zlepšování 

dosavadního stavu v etn  rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na 
zm nu charakteru obce, jejího vztahu  k sídelní struktu e a dostupnosti ve ejné infrastruktu-
ry 
 Cíle zlepšování dosavadního stavu v etn  rozvoje obce - Prov eny byly možnosti vyme-

zení nové plochy pro umíst ní centrální istírny odpadních vod v návaznosti na zastavi-
telnou plochu pro OV ur enou dosavadním územním plánem. Sou asn  bylo s kladným 
výsledkem prov eno umíst ní zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech na po-
zemku p. . 579 v k.ú. B ezí nad Oslavou – viz další požadavky na zm ny v území. 

 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území – Prov ené díl í zm ny ÚP nemají nežá-
doucí dopad na pozitivní hodnoty území, které jsou v pokynech pro zpracování návrhu 
zm ny . II ÚP definovány vztahem: sídlo – vodní plocha – technické dílo – volná kraji-
na. Zm na . II ÚP nevyžaduje zábor PUPFL, dochází k dot ení ZPF ve 3. a 5. t íd  
ochrany. Na ve ejné zdraví a životní prost edí bude mít pozitivní dopad ešení kanaliza -
ní sít  ukon ené OV.  

 Urbanistická koncepce – Navržené díl í zm ny navazují na koncepci dosavadního územ-
ního plánu a nenarušují stanovené kompozi ní zásady územního plánu. Podmínky ploš-
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ného a prostorového uspo ádání  napl ují platné legislativní požadavky, aktualizováno 
bylo zastav né území. 

 Koncepce ve ejné infrastruktury – Krom  problematiky nakládání s odpadními vodami na 
území sídla nedochází v koncepci ve ejné infrastruktury ke zm nám. 

 Koncepce uspo ádání krajiny – Stanovené zásady pro uspo ádání krajiny se nem ní. Dle 
aktuálních územn  technických podklad  bylo upraveno vymezení evidované lokality 
zvlášt  chrán ných druh  – Rendlí ek - Zumborek. Zárove  došlo ke zp esn ní hranice 

írodního parku Bohdalovsko dle ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou. Zp sob využívání kra-
jiny je v souladu s posláním p írodního parku. Na území CHKO Ž árské vrchy je využí-
vání krajiny v souladu s podmínkami Plánu pé e o CHKO Ž árské vrchy. Plochy s roz-
dílným zp sobem využívání v nezastav ném území byly prov eny z pohledu §18 odst. 5 
stavebního zákona. P edpokládané využití ploch se zm nou v území nebude m nit m ít-
ko krajiny ani zásady prostorového uspo ádání sídla. Koncepcí zm ny . II ÚP nedochází 
k negativním zásah m do vymezených ÚSES.  

 Další požadavky a zm ny v území 
 Pozemek p. . 579 v k.ú. B ezí nad Oslavou je zahrnut do ešení ÚP jako zastavitelná 

plocha II/Z2 bydlení v rodinných domech. 
 Pozemky p. . 203 a 205 v k.ú. B ezí nad Oslavou jsou za len ny do ploch zastav né-

ho území, zp sobu využití bydlení v rodinných domech. 
 Plochy rekreace navazující na pozemky p. . 203 a 205 z stávají po prov ení nadále 

plochami rekreace hromadné. 
 Up esn ní požadavk  vyplývajících z PÚR R - Územn  plánovací dokumentace obce 

ezí nad Oslavou je v souladu s požadavky PÚR R. Vyhodnocení souladu je provede-
no v od vodn ní zm ny . II ÚP.  

 Up esn ní požadavk  vyplývajících ze ZÚR Kraje Vyso ina - Územn  plánovací doku-
mentace obce B ezí nad Oslavou je v souladu s požadavky, které na území obce kladou 
ZÚR Kraje Vyso ina. ešení ÚPD B ezí nad Oslavou je v souladu s prioritami územního 
plánování Kraje Vyso ina, v souladu se zásadami pro innosti v oblasti krajinného rázu 
CZ0610-OB24 Ž árské vrchy  a oblasti krajinného rázu CZ 0610 - OB007 Ž ársko 
Bohdalovsko, v souladu s cílovým využitím a se zásadami pro innost v krajin  lesní, 
krajin  lesozem lské ostatní. Záležitosti nadmístního významu , které nejsou ešeny v 
ZÚR Kraje Vyso ina nebyly na území obce zjišt ny. Na správním území obce se typ kra-
jiny lesní nenachází. 

 Up esn ní požadavk  vyplývajících z ÚAP, p ípadn  dopl ujících pr zkum  a rozbor  - 
Do ÚPD B ezí nad Oslavou byly zahrnuty údaje z ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou – tvrtá 
úplná aktualizace. Jedná se nap . o nové vyzna ení záplavového území Q100 p i vodním 
toku Oslava v etn  p íslušné aktivní zóny, vyzna ení území zvláštní povodn , vyzna eni 
navržených protipovod ových opat ení, úprava hranic lokality zvlášt  chrán ných druh  
– Rendlí ek - Zumborek, vymezení migra  významného území. 

 Problém ZU-08 celistvost návesního prostoru – neuvážené p estavby, nástavby, 
ístavby i nová výstavba na uvoln ných plochách po asanacích p vodních 

vesm s selských usedlostí hrub  narušuje hodnoty t chto d íve nejvýstavn jších 
ástí sídel. 
ešení – V mí e podrobnosti ÚP je provedeno. Územní studie i regula ní plán 

pro jádrovou ást sídla nebyl dosud p ipraven. Požadavek se neuplatnil ani 
v pokynech pro zpracování návrhu zm ny . II ÚP. 

 Problém ZU-15 ne ízený rozvoj zem lských výrobních a skladovacích ploch 
zem lských fyzických podnikatel . V rámci privatizace zem lského majetku 
dochází k restrukturalizaci  forem podnikání rozvijící se živeln  do krajiny, bez 
hlubších rozvah, asto provizorního charakteru. 
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ešení – v dob  zpracování zm ny . II ÚP tento problém není v sídle významný 
proto nebyl ani podm tem zpracování zm ny . II ÚP. 

 Další požadavky 
  Aktualizace zastav ného území byla provedena k datu 01.04.2019, užito je aktu-

álních mapových podklad . 
 Zm na . II ÚP B ezí nad Oslavou uvedla dokumentaci dosavadního územního 

plánu do souladu s novelou stavebního zákona ú innou od 01.01.2018 a novelou 
vyhlášky  500/2006 Sb. platnou od 29.01.2018  

 Pod legendu koordina ního výkresu  je zapracována poznámka: Celé správní 
území obce je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany R. 

 Dot ení ZPF, které je vyvoláno zm nou . II ÚP je ádn  od vodn no (jde o dv  
plochy se zm nou v území) 

 V dokumentaci územního plánu jsou vyzna eny místa vále ných hrob  s krátkým 
popisem. 

b. Požadavky na vymezení ploch a koridor  územních rezerv a na stanovení jejich využití, které 
bude nutno prov it 

Z PÚR R, ZÚR Kraje Vyso ina, ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou ani z vlastního ešení pro-
blematiky obce nevyplynula pot eba vymezení ploch a koridor  územních rezerv. 

c. Požadavky na prov ení vymezení ve ejn  prosp šných staveb(VPS), ve ejn  prosp šných 
opat ení (VPO) a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastn ní nebo p edkupní právo 

PÚR R ani ZÚR KrV na správním území obce B ezí nad Oslavou neuplat ují požadavky na 
vymezení VPS, VPO i asanaci. Zm na . II ÚP aktualizovala vymezení VPS i VPO a do kon-
cepce ÚP za lenila stavbu OV jako ve ejn  prosp šnou stavbu. 

d. Požadavky na prov ení vymezení plocha koridor , ve kterých bude rozhodování o zm nách 
v území podmín no vydáním regula ního plánu, zpracováním územní studie nebo uzav ením 
dohody o parcelaci 

Ve zm . II ÚP B ezí nad Oslavou nebyla prokázána pot eba prov ení vymezených ploch 
a koridor  regula ním plánem, územní studií ani uzav ením dohody o parcelaci. Tyto požadav-
ky na území nep ináší ani nad azená ÚPD. 

e. ípadný požadavek na zpracování variant ešení 
Nebyl požadován v pokynech pro zpracování návrhu zm ny . II ÚP B ezí nad Oslavou ani 

nevyplynul z ešení zm ny . II ÚP B ezí nad Oslavou. 
f. Požadavky na uspo ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo ádání obsahu jeho 

od vodn ní v etn  m ítek výkres  a po tu vyhotovení 
Požadavky jsou spln ny. Z d vod  jednozna ného výkladu i využitelnosti byla schémata vý-

kres  dopravní a technické infrastruktury po úprav  p esunuta z výrokové ásti ÚP do od vod-
ní ÚP. 

g. Požadavky na vyhodnocení p edpokládaných vliv  územního plánu na udržitelný rozvoj 
území 

Charakter zm ny . II ÚP nevyžadoval zpracování vyhodnocení p edpokládaných vliv  
územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

10. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v ZÚR, s od vodn ním 
 pot eby jejich vymezení 

Tyto záležitosti se na území obce nenacházejí. 

11. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL 
11.1. Dot ení ZPF 

Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  na zem lský p dní fond (ZPF) pro Zm nu . II 
ÚP B ezí nad Oslavou je zpracováno dle zák. . 334/1992 Sb., o ochran  p dního fondu ve zn ní 
pozd jších zm n, na základ  spole ného metodického doporu ení Odboru územního plánování 
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MMR a Odboru ochrany horninového a p dního prost edí MŽP - Vyhodnocení p edpokládaných 
sledk  navrhovaného ešení na zem lský p dní fond v územním plánu.  
Zm na  .  II  ÚP  B ezí  nad  Oslavou  eší  2  zastavitelné  plochy,  u  kterých  dochází  k  dot ení  
dního fondu. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení zm ny . II ÚP 
ezí nad Oslavou na zem lský p dní fond : 

 
 Plochy (lokality) ur ené pro zm ny v území 

Lokalita II/Z1 
Je ur ena pro stavbu centrální istírny odpadních vod. Plocha byla prov ena podrobnou oborovou 
dokumentací ešící odkanalizování sídla. 
Lokalita II/Z2 
Je vymezena pro umíst ní jednoho rodinného domu v p ímé vazb  na zastavitelné území. Vyme-
zením zastavitelné plochy je ešen bytový problém rodiny vlastníka pozemku. Plocha je jednoduše 
napojitelná na dopravní a technickou infrastrukturu sídla, nenarušují kompozi ní ani funk ní vzta-
hy v území. 
 Lokalita II/Z3, II/Z4 
V  dosavadním  ÚP  je  plocha  II/Z3  vedena  jeho  ostatní  plocha  se  zm nou  v  území  .  11,  plocha  
II/Z4 jako ostatní plocha se zm nou v území . 17. D vodem k p evedení t chto ploch do ploch 
zastavitelných je stavební povaha t chto d l. 

 Investice do p dy 
Zúrod ovací opat ení byla aktualizována dle posledních údaj  ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou. 

 Areály a stavby zem lské výroby 
Jde o plochy územn  stabilizované v dosavadním ÚP. Zm na . II ÚP do t chto ploch nezasa-

huje. 
 Uspo ádání ZPF 

V sou asné dob  je p ed dokon ením komplexní pozemková úprava ešící úpravy vlastnických 
vztah  k jednotlivým pozemk m i ochranu a obnovu krajiny a p írody. 

 Bonitované p dn  ekologické jednotky 
Ve zm . II ÚP bylo užito aktuální BPEJ získaných z posledních údaj  ÚAP ORP Ž ár nad 

Sázavou. Oproti užitých v dosavadním ÚP dochází k výrazným zm nám zvlášt  p i zastav ném 
území, kde již není zastoupena BPEJ nejvyšších t íd ochrany. 

 Územní systém ekologické stability 
Zm na . II ÚP nemá dopad na koncepci ÚJES dosavadního ÚP. 

 Dopravní pom ry 
Zásady stanovené v koncepci dosavadního ÚP se nem ní. 

 Vyhodnocení ú elného využití zastavitelného území a pot eby nových zastavitelných ploch 
Viz kap. 7 tohoto od vodn ní. 
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11.2. Dot ení PUPFL 
Zm nou . II ÚP B ezí nad Oslavou nedochází k dot ení PUPFL. 

12. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní 
       Doplní po izovatel. 

13. Vyhodnocení p ipomínek 
       Doplní po izovatel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      



 

 

 


