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B.1 PROMÍTNUTÍ ZMĚNY Č. 7 DO TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO
PLÁNU MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Důvody pro pořízení změny ÚPO, hlavní cíle rozvoje území
Pořízení změny č. 7 Územního plánu města Velká Bíteš jako územního plánu obce (dále jen
ÚPO) je vyvoláno začleněním nových záměrů a požadavků města a jednotlivých subjektů.
Jedná se o změny v dopravním řešení místních komunikací, zřízení parkovišť, dále pak rozvoj
bydlení, bydlení s podnikáním, výroby a skladování, občanského vybavení a sportu. Dotýká se
k.ú. Velká Bíteš, Košíkov, Holubí Zhoř, Ludvíkov a Bezděkov.

Základní charakteristika navrhovaných změn
V následujícím přehledu je soupis dílčích změn:
2

7-1.

Návrh na změnu zařazení parcely č. 2539/70 v k.ú. Velká Bíteš, části cca 14 000 m ,
z plochy rezervy pro bydlení včetně nezbytné části plochy Pl –louky, pastviny, na plochu
pro bydlení Bm – bydlení předměstského typu;

7-2.

Návrh na změnu využití plochy na pozemcích p.č. 2055, 2052, 2051, 2048 v k.ú. Velká
Bíteš, navržené a řešené v návrhu Změny č. 6 ÚP, jako plocha pro bydlení v 11 bytových
domech o celkem 44 BJ, na plochu bydlení v bytových domech pro výstavbu 5 bytových
domů po 12 BJ (1+kk, 2+kk) (na ploše je navrženo celkem 60 bytových jednotek) včetně
posunutí příjezdové komunikace severním směrem s podmínkou ZM na stanovení
regulativu pro podlažnost bytových domů na max. 2 NP+obytné podkroví;

7-3.

Návrh na změnu využití stávající plochy orné půdy na p.č. 544 (11565 m ) v kat. území
Košíkov, na plochu pro bydlení předměstského typu v rodinných domech;

7-4.

Návrh na změnu využití stávající plochy orné půdy na p.č. 545 (5983 m ) v kat. území
Košíkov, na plochu pro bydlení předměstského typu v rodinných domech;

7-5.

Návrh na změnu využití stávající plochy sídelní zeleně Zs na pozemcích p.č. 611/4,
627/2 a 627/3 v kat. území Velká Bíteš v lokalitě ul. Zahradní, na plochu pro bydlení
v rodinných domech s možností výstavby provozovny pro obchodní činnost (Bp)
s podmínkami ZM, že stávající cesta na p.č. 627/2 bude zařazena jako stávající plocha
pro účelovou komunikaci, že předzahrádka na p.č. 627/3 bude zařazena jako stávající
plocha bydlení Bm, že část pozemku p.č. 611/4 vymezená rovinou procházející průčelím
RD na p.č. 614 a hranicemi s pozemky p.č.627/2 a p.č. 610/2 bude zařazena jako plocha
pro neveřejnou účelovou komunikaci a že zástavba na zbývající ploše Bp bude situována
min. 3 m od stávající místní komunikace na p.č. 610/2;

7-6.

Návrh na změnu využití plochy Pl – trvalého travního porostu, na pozemcích p.č. 2542/1
2
2
(14042 m ) a 2542/2 (1347 m ) v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu Bp - bydlení
s podnikáním;

7-7.

Návrh na změnu využití plochy – zahrady (louky) pro stavební účely (rozšíření plochy
bydlení Bm) na pozemku p.č. 2254/1 v k.ú. Velká Bíteš;

7-8.

Návrh na změnu využití plochy – části zahrady p.č. 237, k.ú Košíkov na plochu bydlení
s drobným podnikáním Bp;

7-9.

Návrh na změnu využití ze stávající plochy luk a pastvin na částech pozemků p.č. 1386 a
1387 v k.ú. Velká Bíteš na plochu pro bydlení v rodinném domě;

2

2

7-10. Návrh na vyřazení plánované cesty (místní komunikace) na pozemcích p.č. 1379, 1380,
1328 a 1329 v k.ú. Velká Bíteš (část plánované komunikace byla navržena k vyřazení již
v rámci návrhu změny č. 6);
7-11. Návrh na změnu plochy určené platným ÚP pro místní komunikaci na pozemcích p.č.
880/13, 880/16, 880/17, 880/19, 880/47 a 880/48 v k.ú. Velká Bíteš na soukromou
účelovou komunikaci k rodinnému domu č.p. 615;
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7-12. Návrh na rozšíření stávající plochy bydlení v rodinných domech na pozemcích p.č. 724/1
a p.č. 724/3 v k.ú. Velká Bíteš o další pozemky, které navazují na výše uvedenou plochu,
a to o p.č. 727/8 a p.č. 2294/41;
7-13. Návrh na změnu využití zastavitelné plochy Bb – plochy pro bydlení v bytových domech
na pozemcích p.č. 2538/10, 2538/30, 2539/102 v k.ú. Velká Bíteš na plochu Bm –
bydlení předměstského typu v rodinných domech;
7-14. Návrh na změnu využití zastavitelné plochy Bb – plochy pro bydlení v bytových domech
na pozemcích p.č. p.č. 2538/7, 2539/103 v k.ú. Velká Bíteš na plochu Bm – bydlení
předměstského typu v rodinných domech;
7-15. Návrh na změnu zastavitelné plochy na části pozemku p.č. 4609/3 v k.ú. Velká Bíteš
z plochy D – plochy pro dopravu, kapacitní parkoviště na plochu Bb – plochy pro bydlení
v bytových domech;
7-16. Návrh na změnu využití zastavitelné plochy Bb – plochy pro bydlení v bytových domech
na pozemcích p.č. 2538/27, 2538/12, 2538/28, 2538/29, 2539/100 a 2539/101 v k.ú.
Velká Bíteš na plochu Bm – bydlení předměstského typu v rodinných domech.
7-17. Návrh na rozšíření stávající plochy bydlení s rodinným domem na část pozemku p.č. 73
– orná půda v k.ú Ludvíkov u Velké Bíteše;
7-18. Návrh na změnu funkční plochy Os-plochy sportu, hřiště na pozemku p.č. 5430, k.ú.
Holubí Zhoř na plochu Bm-bydlení předměstského typu v rodinných domech;
7-19. Návrh na změnu využití stávající plochy zeleně Pz–zahrady, sady na pozemcích p.č.
2208, 2207/4 v k.ú Velká Bíteš na plochu bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp);
7-20. Návrh na změnu využití stávající plochy zeleně Pl –louky, pastviny na pozemcích p.č.
2212/3, 2211/3 v k.ú Velká Bíteš na plochu bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp)
s podmínkou ZM, že pozemky 2212/3 a 2211/3 (v prostoru za potokem) budou zařazeny
do plochy Ov-občanská vybavenost, která je vymezena na sousedních pozemcích, a
současně bude tato plocha vymezena mimo manipulační pásmo podél potoka;
7-21. Návrh na změnu využití stávající plochy zeleně Pz na pozemku p.č. 308/2-TTP v k.ú.
Velká Bíteš a dále ve změně využití zastavitelné plochy Bm – bydlení v rodinných
domech na pozemcích p.č. 304 – zahrada a p.č. 305– TTP v k.ú. Velká Bíteš na plochu
bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp) s podmínkou ZM, že pozemek p.č. 308/2
v prostoru za domem č.p. 36 bude zařazen do plochy stávajícího čistého bydlení;
7-22. Návrh na změnu stávající plochy luk a pastvin na částech pozemků p.č. 2281/1 a 2281/17
v k.ú. Velká Bíteš na plochu H - vodní plochy a vodní toky;
7-23. Návrh na změnu stávající plochy Po – orná půda na zastavitelnou plochu Bp – plocha
bydlení s podnikáním na pozemcích p.č. 2283/1 –TTP a p.č. 2283/3-TTP v k.ú. Velká
Bíteš s podmínkou ZM, že část parcely p.č. 2283/3 bude převedena do plochy stávající
účelové komunikace;
7-24. Návrh na změnu stávající plochy Pl – louky, pastviny na pozemku p.č. 2933/1 – orná
půda v k.ú. Velká Bíteš
na zastavitelnou plochu pro bydlení Bm – bydlení
předměstského typu;
7-25. Návrh na změnu stávajících ploch na pozemcích v k.ú, Velká Bíteš v areálu firmy
LABARA CABLES s.r.o. v lokalitě Jihlavská v současnosti v ÚP vedených jako Vd drobná výroba a služby a Zs –zeleň sídelní na funkční plochu Ov – občanská vybavenost
2
2
( 6000 m ), plochu Os - plocha sportu,hřiště (5000 m ), plochu Bb - plocha bydlení
2
v bytových domech (5000 m ) a plochu Bm – plocha bydlení v rodinných domech (8774
2
m );
7-26. Návrh na změnu plochy zeleně (Zs) na pozemcích p.č. 2983/16 a 2983/17 v k.ú. Velká
Bíteš na plochu D - pro dopravu, parkoviště nákladních vozidel;
2

7-27. Návrh na změnu plochy zeleně (Zs) na pozemku p.č. 2991 v k.ú. Velká Bíteš (1359 m )
na plochu Ov – občanská vybavenost;
7-28. Podnět města Velká Bíteš na vyřazení plochy pro plánovanou okružní křižovatku na
silnici I/37 v lokalitě Lánice z územního plánu (na pozemcích p.č. 2283/1 a p.č. 2283/3

4
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v k.ú. Velká Bíteš) s tím,že části plochy mimo stávající silnici budou zařazeny do
navazujících funkčních ploch na sousedních pozemcích;
7-29. Podnět města Velká Bíteš na vymezení koridoru pro rozšíření silnice ( III/3928 ) v ul.
Rajhradská ve Velké Bíteši;
2

7-30. Návrh na změnu zařazení části pozemku p.č. 5816 (cca 4500 m ) v k.ú. Holubí Zhoř a
2
části pozemku p.č. 5817 (cca 4500 m ) v k.ú. Holubí Zhoř na funkční plochu Bm-bydlení
v rodinných domech;
7-31. Návrh města Velká Bíteš na vyřazení plochy pro místní komunikaci na pozemcích p.č.
880/23, 880/22, 880/12, 880/21, 880/6, 891, 899 a 896 v k.ú. Velká Bíteš s tím,že
plocha na p.č. 880/23, 880/22, 880/12 a 880/21 je navržena ke změně na soukromou
účelovou komunikaci k rodinnému domu č.p.621 a plocha na p.č. 880/6, 891, 899 a
896 bude začleněna do sousedních zastavitelných ploch Bm-plocha bydlení v rodinných
domech;
7-32. Návrh Kraje Vysočina na změnu využití plochy Pl-louky, pastviny na pozemcích
p.č.2475/1, 2473/1, 2471, 2470, 2469, 2468, 2467, 2436/3, 2437/3, 2438/3 a 2438/2
v k.ú. Velká Bíteš na plochu dopravního koridoru pro směrovou úpravu silnice II/379 s
návazností na dopravní koridor vymezený v ÚP Křoví;
7-33. Podnět pořizovatele na uvedení Územního plánu města Velká Bíteš do souladu se ZÚR
Kraje Vysočina po aktualizaci č.1: - vymezením a zpřesněním koridoru pro veřejně
prospěšnou stavbu „E02 - Zdvojení vedení ZVN 400 kV Mírovka – Velká Bíteš – hranice
Jihomoravského kraje“, který je v ZÚR Kraje Vysočina vymezen v rozsahu 300 m;
7-34. Návrh na změnu spočívající v přeřazení části pozemku p.č. 78/33 – orná půda v k.ú.
Bezděkov u Velké Bíteše o ploše cca 1500 m2 z výhledové plochy pro bydlení
venkovského typu (Bv) do zastavitelné plochy pro bydlení v rodinném domě s možností
drobné podnikatelské činnosti;
2

7-35. Návrh na změnu funkčního využití pozemku p.č. 2444 – ovocný sad o výměře 4216 m v
k.ú. Velká Bíteš z plochy zahrad a sadů (Pz) na zastavitelnou plochu pro bydlení
v rodinných domech;
7-36. Návrh na změnu stávající plochy luk a pastvin na části pozemku p.č. 472/3 – TTP v k.ú.
Košíkov o ploše cca 1960 m2 na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinném domě;
7-37. Návrh na změnu, spočívající v přeřazení pozemku p.č. 156/2 – orná půda v k.ú. Košíkov
o ploše 40 m2 z plochy veřejného prostranství do zastavitelné plochy pro bydlení v
rodinném domě s možností umístit v této zastavitelné ploše soukromou účelovou
komunikaci, která bude zpřístupňovat pozemky navazující na stávající zastavitelnou
plochu pro bydlení;
7-38. Návrh na změnu, spočívající v požadavku na zařazení pozemků p.č. 4634 - orná půda o
výměře 3464 m2, p.č. 4635 - orná půda o výměře 3204 m2 a části pozemku p.č. 4633 –
orná půda o výměře cca 939 m2 vše v k.ú. Velká Bíteš do zastavitelné plochy pro
podnikatelské aktivity (Va) a v zařazení další části pozemku p.č. 4633 –orná půda o
výměře cca 2050 m2 v k.ú. Velká Bíteš do zastavitelné plochy pro bydlení s
podnikatelskými aktivitami (Bp);
7-39. Návrh změny využití plochy na pozemku p.č. 2212/1 – TTP v k.ú. Velká Bíteš z plochy
sportu, hřiště (Os) na zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost (Ov);
7-40. Návrh změny zařazení pozemku p.č. 4521 - orná půda o výměře 5174 m2 v k.ú.Velká
Bíteš z funkční plochy pro bydlení předměstského typu (Bm) včetně plochy pro místní
komunikaci do funkční plochy pro bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp) s tím, že v
jižní části pozemku (v rozsahu návrhu dílčí změny 7-25 v sousedním výrobním areálu)
bude vypuštěna plocha pro místní komunikaci a bude zachováno funkční využití plochy
bydlení předměstského typu (Bm);
7-41. Návrh změny zařazení severní části pozemku p.č. 4521 - orná půda v k.ú.Velká Bíteš o
ploše cca 1400 m2 z funkční plochy pro bydlení předměstského typu (Bm) do funkční
plochy pro bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp);
7-42. Návrh změny funkčního využití části pozemku p.č.2501 – TTP v k.ú. Velká Bíteš o ploše
cca 210 m2 z plochy luk a pastvin (Pl) na plochu rekreačních chat a zahrádek (Zr);
5
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7-43. Návrh změny navrhovaného funkčního využití stávajícího průmyslového areálu ve Velké
Bíteši v ul. Pod Spravedlností na pozemcích 2215/2, 2215/1, 2214/1, 2214/2, 2213/2 a
2213/1 v k.ú. Velká Bíteš jako návrhové plochy Os a Ov zpět na plochu stávající drobné
výroby a výrobních služeb (Vd);
7-44. Návrh změny spočívající v přeřazení části pozemku p.č. 144/1 – ost. plocha v k.ú.
2
Košíkov o ploše cca 83 m z plochy Zs - zeleň sídelní do zastavitelné plochy Bv –
bydlení venkovského typu s tím, že rozsah měněné plochy bude upraven tak, aby mezi
touto plochou a rohem pozemku p.č. 509 byl zachován průjezdný profil o šířce min. 6 m
a současně bude řešena změna funkčního využití přilehlých městských pozemků p.č.
2
2
154/3 (34 m ) a p.č. 510/2 (72 m ) v k.ú. Košíkov na plochu stávající místní komunikace;
7-45. Návrh na změnu funkčního využití plochy orné půdy (Po) na pozemku p.č. 4519 – orná
půda o výměře 16618 m2 v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu bydlení s
podnikatelskými aktivitami (Bp);
7-46. Návrh na změnu funkčního využití části pozemků p.č. 2539/70 – orná půda a p.č.
2539/98 – orná půda v k.ú. Velká Bíteš v rozsahu cca 3400 m2, a to z návrhové plochy
pro místní komunikaci vymezené na části p.č. 2539/98 a z výhledové plochy občanské
vybavenosti vymezené na části p.č. 2539/70 na zastavitelnou plochu pro občanskou
vybavenost (Ov) v rozsahu cca 300 m2 a na zastavitelnou plochu pro bydlení s
podnikatelskými aktivitami (Bp) v rozsahu cca 3100 m2;
7-47. Návrh na změnu využití plochy na částech pozemků p.č. 2037/1, 4058 k.ú. Velká Bíteš v
lokalitě ulice Strojní spočívající ve změně stávající plochy Zk (krajinná zeleň) zčásti na
plochu Bm (bydlení předměstského typu v RD ) a zčásti na plochu D (doprava) pro
umístění místní komunikace;
7-48. Návrh na změnu výhledové plochy občanské vybavenosti (Ov) na pozemku p.č.
1339/11 – orná půda o výměře 1231 m2 v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu
občanské vybavenosti (Ov);
7-49. Návrh na změnu využití plochy na pozemcích p.č. 374 a 375 k.ú. Velká Bíteš,
označenou jako stávající plocha Ov (občanská vybavenost) v lokalitě sídliště Chobůtky,
na stávající plochu Bb (bydlení v bytových domech);
7-50. Návrh na změnu využití plochy Bb (bydlení v bytových domech) na částech pozemků p.č.
2539/1, 2538/3, 2538/33, 2538/24 a 2539/71 v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě ulice Pod
Babincem na plochu Bm (bydlení v RD předměstského typu);
7-51. Návrh na změnu spočívající ve zrušení části návrhové plochy pro dopravu –VPS- místní
komunikace v zastavitelné ploše pro bydlení (Bm) v lokalitě Jihlavská na pozemcích p.č.
4522, 4523, 4524 a 4525 v k.ú. Velká Bíteš a změna funkčního využití této části plochy
na zastavitelnou plochu bydlení předměstského typu (Bm);
7-52. Návrh na změnu spočívající ve využití částí stávajících ploch Ti (plocha bývalé skládky
odpadů) a Pl (plocha luk a pastvin) na částech pozemků p.č. 2265/1, 2263/4, 2266/1 k.ú.
Velká Bíteš v lokalitě Spravedlnost, jako plochu Os (plocha sportu a hřiště);
7-53. Návrh na změnu využití části plochy Po (plocha orné půdy) na pozemcích p.č. 4167 a
p.č. 4168 v k.ú. Velká Bíteš na ulici Kpt. Jaroše v prostoru mimo návrhový koridor pro
jihozápadní obchvat města-propojení silnice I/37 od dálnice D1 na silnici I/37 ve směru
Žďár nad Sázavou na plochu pro dopravu (D);
7-54. Návrh na změnu spočívající v doplnění plochy komunikace pro pěší, která má propojit ul.
Lánice v místě objektu č.p. 300 s mateřskou školou a ul. Pod Spravedlností v místě před
výkupnou druhotných surovin a která je navržena přes pozemky p.č.3025/1, 2219, 2218,
2212/1, 2212/2, 2211/4 a 2211/1 v k.ú. Velká Bíteš;
7-55. Návrh na změnu funkčního využití části pozemku p.č. 1429/5 – zahrada v k.ú. Velká Bíteš
2
v rozsahu 532 m v lokalitě Karlov, a to ze stávající plochy zahrad a sadů a plochy pro
veřejné prostranství na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech (Bm) s tím,
že nové funkční využití plochy bude zohledňovat potřebu zachování nezbytné části plochy
vymezené pro veřejné prostranství za účelem zřízení obratiště u stávající přilehlé místní
komunikace;
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7-56. Návrh na změnu funkčního využití východní části pozemku p.č. 4445 –orná půda v k.ú.
Velká Bíteš v rozsahu cca 3000 m2 v lokalitě za hasičskou stanicí, a to ze stávající plochy
orné půdy velkoplošně obdělávané na zastavitelnou plochu bydlení v rodinných domech.
7-57. Podnět pořizovatele na uvedení Územního plánu města Velká Bíteš do souladu se ZÚR
Kraje Vysočina po aktualizaci č.1: -zařazením vlastního území města Velké Bíteše do
oblasti krajinného rázu Křižanovsko – Bítešsko, včetně zásad pro činnost a rozhodování o
změnách v území, vycházející z aktualizovaných ZÚR;
2

7-58. Návrh na změnu funkčního využití pozemků p.č. 352/6-ostatní plocha (52 m ) , p.č.
2
2
2281/14-TTP (20 m ) a části p.č. 2277-orná půda (2328 m ) vše v k.ú. Velká Bíteš o
2
celkové výměře navrhované plochy 2400 m , a to ze stávající „Plochy luk a pastvin (Pl)“
na nové využití jako „Plocha bydlení předměstského typu (Bm) v rodinných domech“.
(zařazení této dílčí změny je podmíněno souhlasným rozhodnutím Zastupitelstva města
Velká Bíteš);
Legenda označení ploch:


plochy bydlení venkovského typu (Bv)



plochy bydlení v bytových domech (Bb)



plochy bydlení předměstského typu (Bm)



plochy bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp)



plochy občanské vybavenosti (Ov)



plochy sportu, hřiště (Os)



plochy podnikatelských aktivit (Va)



plochy drobné výroby, výrobních služeb (Vd)



plochy zemědělské výroby (Vz)



plochy pro dopravu, kapacitní parkoviště (D)



plochy sídelní zeleně (Zs)



plochy orné půdy velkoplošně obhospodařované (Po)



plochy luk a pastvin (Pl)



plochy zemědělské půdy-drobná držba (Pd)



plochy místních komunikací

Výchozím podkladem pro změnu č. 7 ÚPO Velká Bíteš je schválený územní plán města Velká
Bíteš (ÚPO Velká Bíteš) z r. 2001 včetně jeho změn č.1 z r. 2002, č.2 z r. 2005, č.3 z r. 2009,
č.4 z r. 2010, č.5 z roku 2010 a č. 6 z roku 2014.
Dalšími podklady jsou:


Politika územního rozvoje ČR 2008, schválená usnesením Vlády ČR č. 929 ze dne
20.07.2009 (dále jen PÚR).



Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen ZÚR) vydané Zastupitelstvem kraje
Vysočina opatřením obecné povahy č.j. KUJI 68739/2008 ze dne 16.09.2008



Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina , vydaná Zastupitelstvem Kraje
Vysočina opatřením obecné povahy č.j. KUJI 47789/2012 ze dne 08.10.2012, která nabyla
účinnosti dne 23.10. 2012



Územně analytické podklady pro území ORP Velké Meziříčí, aktualizované v roce 2010



Limity využití území a jiná závazná omezení v okrese Žďár nad Sázavou



Územní systém ekologické stability k.ú. Velká Bíteš (Urbanistické středisko Brno, 2000).



Rozvojový plán města Velká Bíteš (2008)



Akční plán města Velká Bíteš (2008)
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Textová část je zjednodušeným doplňkem ke stávající textové části schváleného ÚPO Velká
Bíteš. Uvedeny jsou pouze části, ve kterých je prováděna změna a doplnění. Členění je
upraveno v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., příloha 7.



Součástí odůvodnění změny č. 7 ÚPO budou kromě textové části rovněž výkresy záboru
ZPF.

Grafická část je řešena v měř. 1 : 5 000 a je zhotovena na digitálních podkladech, poskytnutých
pořizovatelem.
Po vydání změny č. 7 ÚPO bude vypracována dokumentace, která bude zahrnovat právní stav
Územního plánu města Velká Bíteš po vydání poslední změny územního plánu.

Srovnávací znění ÚPO Velká Bíteš jako podklad pro vydání změny č. 7 ÚPO
Srovnávací znění ÚPO Velká Bíteš jako podklad pro vydání změny č. 7 ÚPO je v textu
odůvodnění změny č. 7 citováno pouze pro adekvátní kapitoly kurzívou s modrou barvou textu.
Srovnávací text s vyznačením změn výrokové části v právním stavu po změně 1 až 6 ÚPO
Velká Bíteš je uveden v příloze č. 1.
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B. 2 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ
1
1.1

Vyhodnocení koordinace využívání území
Soulad s Politikou územního rozvoje České republiky, Zásadami
územního rozvoje Kraje Vysočina, Programem rozvoje okresu a
Programem rozvoje obce
Město Velká Bíteš je součástí území, kde je výkon veřejné správy svěřen do působnosti obce
s rozšířenou působností (ORP), kterou je město Velké Meziříčí a současně území obce spadá
do správního obvodu pověřeného úřadu města Velká Bíteš.
Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR) se ke správnímu území města Velká Bíteš
vymezuje následovně:
 Velká Bíteš se nenachází v žádné rozvojové oblasti vymezené PÚR ČR.
 Území města Velká Bíteš se nachází v Rozvojové ose OS5 Praha – Jihlava – Brno. Toto je
v návrhu změny č. 7 ÚPO Velká Bíteš východiskem pro rozvoj města.
 Velká Bíteš se nenachází v žádné specifické oblasti vymezené PÚR ČR.
 Území Velké Bíteše se bezprostředně dotýká v oddíle Železniční doprava Koridor
vysokorychlostní dopravy (trasa vysokorychlostní trati) vedená v PÚR pod kódem VR1.
Navrženými změnami není trasa vysokorychlostní trati dotčena.
 PÚR vymezuje koridory a plochy technické infrastruktury. Přes území obce jsou trasovány
linie nadřazené technické infrastruktury. Jedná se o stávající trasy produktovodů, ropovodu
a VTL plynovodu. Ty jsou v řešení změny č.7 ÚPO Velká Bíteš respektovány.
 Území Velké Bíteše se dále dotýká plocha pro výstavbu nových skladovacích ropných
3
nádrží Velká Bíteš (2 x 50 000 m ), která je v PÚR vedená pod kódem DV 1. Tato plocha
není navrženými změnami dotčena.
 PÚR stanovuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,
především ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které
jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Při stanovování způsobu využití území
v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty
území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na
zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje. Podporovat polycentrický rozvoj
sídelní struktury; hospodárně využívat zastavěné území. Podle místních podmínek vytvářet
předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s
ohledem na prostupnost krajiny. Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu před
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s
cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zajistit územní ochranu ploch potřebných pro
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených
k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových
vod v území jako alternativy k umělé akumulaci vod.
Pro řešení Změny č. 7 ÚPO Velká Bíteš žádné konkrétní požadavky k řešení z PÚR nevyplývají.
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina v právním stavu po vydání aktualizace č.1 (dále
jen ZÚR), které nabyly účinnosti dne 23. 10. 2012, se ke správnímu území města Velká Bíteš
vymezují následovně:
 ZÚR začleňují území města Velká Bíteš do rozvojové osy republikového výzmnamu OS5
Praha – Jihlava – Brno.
 ZÚR zpřesňují vymezení rozvojové osy OS 5 Praha – Jihlava – Brno (dle PÚR 2008) tak,
že do této osy jsou zahrnuty následující obce (katastrální území): Velká Bíteš (Bezděkov u
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Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u
Velké Bíteše, Košíkov, Ludvíkov u Velké Bíteše, Velká Bíteš).
 ZÚR vymezují na území Kraje Vysočina koridor územní rezervy pro výhledové rozšíření
dálnice D1, která je v PÚR 2008 vedena jako součást IV. transevropského multimodálního
koridoru s tím, že rezervní plochy pro rozšíření dálnice jsou součástí stávajícího koridoru
dálnice D1 v šíři jejího ochranného pásma (tj. 100 m oboustranně od krajního dopravního
pruhu).
 ZÚR požadují respektovat a zpřesnit koridor pro homogenizaci stávajícího tahu I/37, který
je v ZÚR vymezený v šíři 150 m jako VPS DK 05.
 ZÚR požadují respektovat a zpřesnit koridor pro homogenizaci stávajícího tahu II/602, který
je v ZÚR vymezený v šíři 80 m jako VPS DK 32.
 ZÚR požadují respektovat a zpřesnit koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a umístění
staveb sil. II/379, který je v ZÚR vymezený v šíři 80 m jako VPS DK 22.Dílčí změnou č. 732 je navrženo zpřesnění koridoru se zajištěním návaznosti na ÚP Křoví.
 ZÚR požadují respektovat a zpřesnit koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a umístění
staveb sil. II/399, který je v ZÚR vymezený v šíři 80 m jako VPS DK 26.
 ZÚR vymezují pro silnici I/37 jako územní rezervu koridor pro prověření budoucího
umístění stavby „Obchvat Velká Bíteš – jižní varianta“ (propojení silnice I/37 od dálnice D1
na silnici I/37 ve směru na Žďár nad Sázavou v k.ú. Velká Bíteš) v šíři 400 m. Tento koridor
je již v platném Územním plánu města Velká Bíteš zpřesněn a vymezen. Navrženými
dílčími změnami není tento dopravní koridor dotčen.
 ZÚR vymezují jako územní rezervu dopravní koridor pro prověření budoucího umístění
stavby „obchvat silnice II/379“ (severozápadního obchvatu města Velká Bíteš – napojení
silnice II/379 od Tišnova na silnici I/37 od Žďáru nad Sázavou v k.ú. Velká Bíteš) v šíři
200 m. Tento koridor je již v platném Územním plánu města Velká Bíteš zpřesněn a
vymezen. Navrženými dílčími změnami není tento dopravní koridor dotčen.


ZÚR vymezují jako územní rezervu dopravní koridor pro prověření budoucího umístění
stavby „obchvat silnice II/602“ (jihovýchodní obchvat města Velká Bíteš – propojení silnice
II/602 od Domašova na silnici I/37 u dálniční křižovatky v k.ú. Velká Bíteš) v šíři 200 m.
Tento koridor je již v platném Územním plánu města Velká Bíteš zpřesněn a vymezen.
Navrženými dílčími změnami není tento dopravní koridor dotčen.

 ZÚR stanovují požadavek na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při
proveření budoucího umístění staveb ev. jiných opatření v koridorech a plochách
vymezených jako územní rezervy – obchvat I/37 a přeložky II/379 a II/602 Velká Bíteš
 ZÚR vymezují jako územní rezervu pro prověření trasy vysokorychlostní trati ve variantě
jižního koridoru, který je veden na převážné části území obce v souběhu s dálnicí D1.
Tento koridor již je v platném Územním plánu města Velká Bíteš zpřesněn a vymezen jako
územní rezerva v rozsahu k.ú. Velká Bíteš a k.ú. Košíkov v souladu s požadavkem
Ministerstva dopravy. Navrženými dílčími změnami není koridor vysokorychlostní trati
dotčen.
 ZÚR dále na území obce Velká Bíteš vymezují koridor pro umístění nového vedení ZVN
400 kV – zdvojení vedení VVN 400 kV Mírovka-Velká Bíteš-hranice Jihomoravského kraje
jako VPS E02. Tento koridor je již v platném Územním plánu města Velká Bíteš zpřesněn
a vymezen. Navrženými dílčími změnami není tento koridor dotčen.
 ZÚR dále na území obce Velká Bíteš vymezují plochu pro umístění nových skladovacích
nádrží ropy Velká Bíteš vedle stávající přečerpávací stanice jako VPS R03. Tato plocha je
již v platném Územním plánu města Velká Bíteš zpřesněna a vymezena. Navrženými
dílčími změnami není tato plocha dotčena.
 ZÚR požadují respektovat požadavky na ochranu městské památkové zóny Velká Bíteš.
 ZÚR zařazují řešené území do krajiny s předpokládanou vyšší mírou urbanizace. Pro výše
uvedený krajinný typ jsou v ZÚR KrV stanoveny následující podmínky:
 ZÚR vymezují krajinu s vyšší mírou urbanizace v územích se zvýšenými požadavky na
změny v území, tedy v územích rozvojových oblastí a os zpřesněných nebo vymezených
ZÚR . ZÚR stanovují hlavní cílové využití krajiny pro:
a) intenzivní zemědělskou výrobu a s ní spojené ekonomické aktivity;
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b) bydlení;
c) místní a nadmístní veřejnou vybavenost;
d) místní a nadmístní ekonomické aktivity.
 ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu;
b) v rozvojových oblastech a osách soustřeďovat aktivity republikového a krajského
významu a tím přispívat k zachování charakteru a k ochraně krajinných hodnot v ostatních
oblastech;
c) preferovat využití územních rezerv a nevyužívaných nebo nedostatečně využívaných
ploch v zastavitelném území (brownfields);
d) vymezit a chránit před zastavěním pozemky, nezbytné pro vytvoření souvislých ploch
krajinné zeleně (zelené pásy), zajištující prostupnost krajiny, plochy pro rekreaci, podmínky
pro vznik a rozvoj lesních porostů a zvýšení ekologické stability;
e) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně.
 V aktualizovaných ZÚR je vlastní území města Velká Bíteš zařazeno do oblasti krajinného
rázu CZ0610-OB007 CZ0610-OB009 Křižanovsko – Bítešsko.
 ZÚR stanovují ve všech oblastech krajinného rázu pro činnost v území a rozhodování o
změnách v území zásadu chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytvářející
jedinečnost krajiny. Zařazení území města do dané oblasti krajinného rázu, včetně zásad
pro činnost a rozhodování o změnách je předmětem dílčí změny č. 7-57.
 ZÚR požadují respektovat regionální biocentrum Červená, který je v ZÚR veden jako VPO
U058.
 ZÚR požadují respektovat regionální biokoridor Holinka – Červená, který je v ZÚR veden
jako VPO U298.
 Je třeba respektovat regionální biokoridor Červená – Jindřichovská obora, který je v ZÚR
veden jako VPO U299.
 ZÚR stanovují na území Kraje Vysocina Velkou Bíteš jako lokální centrum osídlení.
 Respektovány mají být koridory pro homogenizaci vybraných stávajících silničních tahů; ty
však ve změně č.7 ÚPO Velká Bíteš nejsou s ohledem na Zadání vždy respektovány.
 Koridory pro výhledové rozšíření dálnice D1 je ve změně č.7 ÚPO Velká Bíteš respektován.
 Koridory územních rezerv pro silniční obchvaty města Velká Bíteš i pro trasu
vysokorychlostní trati jsou ve změně č.7 ÚPO Velká Bíteš respektovány.
 Rovněž je respektován koridor pro umístění nového vedení ZVN 400 kV.
 Respektovány jsou rovněž regionální biocentrum i regionální biokoridory, které se vesměs
nacházejí mimo lokality dílčích změn této změny ÚPO.
 Respektována je také památková zóna Velká Bíteš.
Rozvojový plán města Velká Bíteš (2008) je v souladu se zadáním této změny ÚPO a je v
řešení změny č.7 ÚPO respektován.

Požadavky z ÚP VÚC a Programu rozvoje okresu a obce
Okres Žďár nad Sázavou nemá zpracován Územní plán velkého územního celku (ÚP VÚC).
Požadavky pro řešené území vyplývají z následující dokumentace:
závazné podklady:
- Generel plynofikace okresu Žďár nad Sázavou
- Nadregionální a regionální ÚSES (Löw a spol.; Bínová – Culek, 1996)
výchozí podklady:
- Program hospodářského a sociálního rozvoje okresu (schválen RHSR okresu dne
15.3.1995)
- Program aktivizace pro území mikroregionu Velká Bíteš (GaREP s.r.o. Brno, květen 1997)
Územní plán v řešení širších vztahů vychází z těchto dříve zpracovaných dokumentací okresu.
Vzhledem k absenci ÚP VÚC jsou respektovány platné územně technické podklady.
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1.2

Širší vztahy, situování řešeného území
V návrhu jsou respektovány širší vztahy ve vztahu k ÚPD i k záměrům sousedních obcí, včetně
rozvojových záměrů Jihomoravského kraje. Ve změně č. 7 jsou respektovány stávající struktury
technické infrastruktury.
Vymezena je dílčí změna č.7-32, kterou bude zajištěna návaznost na ÚP Křoví.
Respektován je regionální ÚSES.
Lokální biokoridory řešeného území a území sousedních obcí (v Kraji Vysočina a
v Jihomoravském Kraji) na sebe navazují jen v severovýchodní části řešeného území. Na
řešeném území jsou biokoridory v souladu s generelem ÚSES, který je začleněn do
celookresního generelu ÚSES. Odchylky od tohoto generelu jsou na územích sousedních obcí.
Na území města Velká Bíteš se v řešeném území nenachází evropsky významná lokalita
soustavy Natura 2000, ptačí oblast ani maloplošné zvláště chráněné území.
Na území města Velká Bíteš nejsou ve smyslu zákona o pozemkových úpravách vyhlášeny
žádné pozemkové úpravy.
Území řešená změnou č. 7 ÚPO Velká Bíteš jsou lokalizována takto:
K.ú. Velká Bíteš
na severovýchodním okraji katastru - dílčí změna č.7-32
v centru města - dílčí změna č. 7-5
v severní části města - dílčí změna č. 7-11, 7-12, 7-15, 7-31, 7-35
v severovýchodní části města - dílčí změny č. 7-13, 7-14, 7-16 7-50
severovýchodně od města - dílčí změna č. 7-42
v severozápadní části města - dílčí změna č. 7-22, 7-23, 7-28, 7-38, 7-58
ve východní části města- dílčí změna č. 7-1, 7-6, 7-10, 7-46, 7-48
na jihovýchodním okraji města - dílčí změny č. 7-9, 7-29, 7-55
v západní části města - dílčí změny č. 7-7, 7-19, 7-20, 7-21, 7-25, 7-26, 7-27, 7-39, 7-40, 7-41,
7-43, 7-45 7-49, 7-51, 7-52, 7-54
v jihozápadní části města - dílčí změny č. 7-24, 7-56
v jižní části města - dílčí změna č. 7-2, 7-47, 7-53
K.ú. Košíkov
na severním okraji sídla - dílčí změna č. 7-8
ve východní části sídla - dílčí změny č. 7-3 a 7-4
na jihozápadním okraji sídla - dílčí změna č. 7-36, 7-37, 7-44
K.ú. Holubí Zhoř
na severním okraji sídla - dílčí změna č. 7-18
na východním okraji sídla - dílčí změna č. 7-30
K.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
na severozápadním okraji sídla - dílčí změna č. 7-17
K.ú. Bezděkov
na okraji sídla - dílčí změna č. 7-34
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1.3

Širší dopravní vztahy
Základní skelet dopravních cest je v souladu s koncepcí ÚPO Velká Bíteš.
Respektována je dálnice D1, její ochranné pásmo i rezervní plochy pro rozšíření dálnice jako
součásti stávajícího koridoru dálnice D1 v šíři jejího ochranného pásma (tj. 100 m oboustranně
od krajního dopravního pruhu).
Respektována je také výhledová trasa vysokorychlostní železniční trati (VRT) v tzv. jižní
variantě podél dálnice D1.
Zakresleny jsou a zohledněny jsou koridory pro přeložky a pro homogenizaci silnic I/37, II/602,
II/399 a II/379 v souladu s požadavky ZÚR KV.
Vymezeno je rozšíření silnice III/3928 – dílčí změna č. 7-29.
Respektována je úprava silnice II/379 – dílčí změna č. 7-32.

2

Údaje o splnění zadání
Pro změnu č. 7 ÚPO Velká Bíteš byly ve spolupráci s městem provedeny doplňující průzkumy a
rozbory. Dále bylo vypracováno „Zadání změny č. 7 ÚPO Velká Bíteš“. Zadání bylo projednáno
v souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Schváleno bylo Zastupitelstvem
města Velká Bíteš.
Při zpracování návrhu změny č. 7 ÚPO Velká Bíteš jsou zohledněny připomínky k zadání a
výsledky dílčích projednání během zpracování zakázky:
V řešení návrhu jsou respektovány všechny požadavky vyplývající ze Zadání změny č. 7
územního plánu města Velká Bíteš. V následujícím přehledu jsou nejdůležitější z nich uvedeny.
 splnění požadavků vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR
-

změna č.7 územního plánu města Velká Bíteš je zpracována v souladu s Politikou
územního rozvoje České republiky 2008, schválenou usnesením vlády ČR dne 20. 07.
2009

 splnění požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
-

změna č.7 územního plánu města Velká Bíteš je zpracována v souladu se Zásadami
územního rozvoje Kraje Vysočina v právním stavu po vydání aktualizace č.1 ZÚR
kraje Vysočina, které nabyly účinnosti dne 23.10.2012

-

dílčí změnou č. 7-57 je území vlastního města Velké Bíteše zařazeno do oblasti
krajinného rázu Křižanovsko – Bítešsko, včetně zásad pro činnost a rozhodování o
změnách v území

 splnění požadavků vyplývajících z širších územních vztahů
-

z širších územních vztahů nevyplývají žádné konkrétní skutečnosti, dílčí změna č. 732 je respektována

 splnění požadavků na řešení vyplývající z Územně analytických podkladů:
-

územní plán města Velká Bíteš je zpracován v souladu s územně analytickými
podklady, zpracovanými pro ORP Velké Meziříčí v roce 2008 (dále jen ÚAP), které
byly aktualizované v roce 2012

-

změna č. 7 respektuje obecné požadavky vyplývající z ÚAP na ochranu hodnot na
území obec, limity využití území, řešení problémů v území

-

na základě provedených doplňujících průzkumů a rozborů je provedena aktualizace
současně zastavěného území obce na celém území města

-

změna č.7 ÚPO respektuje požadavek na koordinaci rozvojových požadavků
s koridory nadmístních sítí dopravní a technické infrastruktury

-

z ÚAP nevyplývají pro změnu č. 7 ÚP města Velká Bíteš žádné další požadavky
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 splnění požadavků na základní koncepci rozvoje území obce:
-

V návrhu změny č.7 ÚPO jsou respektovány a zahrnuty všechny návrhy dílčích změn

-

byl prověřen soulad z hlediska širších vztahů se sousedními obcemi; dílčí změna č. 732 vymezení plochy dopravního koridoru pro směrovou úpravu silnice II/379 s
návazností na dopravní koridor vymezený v ÚP Křoví

-

aktualizována je hranice zastavěného území všech sídel na celém území obce

 splnění požadavků na koncepci veřejné infrastruktury:
-

změnou č. 7 ÚPO nebude koncepce veřejné infrastruktury měněna; řešené lokality
jsou přístupné buď ze samostatných komunikací nebo jsou v přímé návaznosti na již
stávající plochy ve vlastnictví žadatelů, případně na plochy navržených místních
komunikací, nevyvolávají konkrétní požadavky na řešení dopravní infrastruktury.

-

jsou respektovány a uplatňovány požadavky Ministerstva dopravy na respektování
silnice I/37 včetně jejího ochranného pásma v souladu se zákonem o pozemních
komunikacích:
o

pro dopravní připojení nově navrhovaných lokalit požadují přednostně využít
silnice nižších tříd a místní komunikace, aby nedocházelo ke zvyšování počtu
sjezdů ze silnice I. třídy. V případě, že nebude možné jiné připojení, je nutné
návrh připojení předem projednat s ŘSD ČR

v nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném
pásmu silnice I/37 je požadováno zařazení objektů a zařízení, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního využití podmínečně
přípustného. Podmínkou je prokázání nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a
venkovních prostorech v dalším stupni dokumentace
respektovány jsou koridory pro homogenizaci silnic I/37, II/602, II/379, II/399
o

-

pro zajištění dopravní prostupnosti území jsou respektovány současné místní a
účelové komunikace

-

chráněné návrhové plochy jsou navrženy mimo hluková pásma silnic nebo jako
podmíněně využitelné

-

odkanalizování sídel je řešeno s ohledem na již vybudovanou kanalizační síť a čistírnu
odpadních vod v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

-

zásobování pitnou vodou je řešeno v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Kraje Vysočina

-

řešena je problematika extravilánových vod s návrhem zlepšení retence vody v krajině

-

likvidace dešťových vod se doporučuje do vsaku ve smyslu § 27 vodního zákona;
doporučeno je zřizování retenčních nádrží

-

ÚP respektuje aktuální stav plynovodu, vedení elektrické energie a spojů a navrhuje
připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť

 splnění požadavků na koncepci uspořádání krajiny:
-

respektována je oblast krajinného rázu Křižanovsko – Bítešsko; změnou č.7-57 je
řešeno zařazení území Velké Bíteše do této oblasti včetně doplnění ÚP o zásady pro
činnost a rozhodování o změnách v území, vycházející z aktualizovaných ZÚR

-

respektovány jsou přírodní hodnoty území, ochrana krajinného rázu, významné
přírodní dominanty, krajinné hodnoty a jsou vytvořeny podmínky pro jejich ochranu
a rozvoj

-

respektovány jsou plochy pro územní systém ekologické stability (ÚSES) v souladu
s vydanými ZÚR Kraje Vysočina, zohledněny jsou Územně analytické podklady ORP
Velké Meziříčí, které však v řešeném území lokální ÚSES nevymezují; převzat je
Územní systémem ekologické stability pro Velkou Bíteš (zpracovatel Urbanistické
středisko Brno, 2000)
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-

většinou jsou respektovány neregistrované VKP v souladu s ÚAP a oborovou
dokumentací a VKP vyjmenované zákonem 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(lesy, vodní toky a jejich nivy)

-

v zemědělsky využívané části krajiny jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení její
estetické hodnoty, pro revitalizaci toků a obnovu a výstavbu nových vodních ploch

-

navržena jsou opatření pro zlepšení retence vody v krajině

-

řešeno je zachování prostupnosti krajiny a návaznost zastavěného území obce na
krajinu

-

zachována je celistvost lesů a cestní síť

 splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich
využití, které bude nutno prověřit
-

vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení jejich využití není
požadováno

 splnění požadavků na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní
právo:
-

respektovány jsou změny v dopravní infrastruktuře definované v ZÚR Kraje Vysočina
jako VPS

-

respektovány jsou VPO vyplývající ze ZÚR Kraje Vysočina

-

respektovány jsou další VPS vyplývající z navrhovaných dílčích změn ÚPO Velká
Bíteš

 splnění požadavků na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie
nebo uzavřením dohody o parcelaci:
-

v územním plánu jsou navrhovány plochy, které je třeba prověřit územní studií; jedná
se o plochy dílčích změn č. 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-6, 7-45

 splnění požadavku na zpracování variant:
-

zpracování změny územního plánu č. 7 nebylo požadováno ve variantách

 splnění požadavku na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj
území:
-

S ohledem na dosažený stupeň vývoje obce i na předpokládané možnosti rozvoje
vyplývající ze zpracovaných územně analytických podkladů se nepředpokládá
narušení zásad udržitelného rozvoje území obce. Vzájemným porovnáním tří pilířů
udržitelného rozvoje – stabilizací počtu i kvality lidských zdrojů, zajištěním zlepšení
podnikatelského prostředí dopravním připojením na celostátní nadřazený dopravní
skelet a regulovaným rozvojem zastavitelných ploch bude zajištěna vyváženost vztahu
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území.

-

Nutnost zpracování posouzení vlivu řešení územního plánu na životní prostředí byla
posouzena s ohledem na to, že nově navrhovanou zástavbou budou většinou rodinné
domy a nové návrhové plochy výroby jsou jen malého rozsahu.

-

V řešeném území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné evropsky významné
lokality zařazené do soustavy Natura 2000 ani ptačí oblasti, které by mohly být
řešením Změny č. 7 ÚP města Velká Bíteš ovlivněny. Lze proto vyloučit významný
negativní vliv změny na uvedené oblasti.

-

Je nutno respektovat prvky ÚSES. Posuzovaným záměrem nejsou dotčeny žádné
další zájmy ochrany přírody a krajiny.

 splnění požadavku na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu
jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek
výkresů a počtu vyhotovení:

15

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 7 ÚPO VELKÁ BÍTEŠ

-

územní plán je zpracován dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 500/2006 v platném
znění a její přílohy č. 7 a vyhlášky 501/2006Sb. o obecných požadavcích na využívání
území v platném znění.

-

Změna územního plánu obsahuje Návrh změny a Odůvodnění změny:
Textová část je zpracována nad aktuálním právním stavem ÚP (tj. nad právním
stavem ÚP města Velká Bíteš po změně č. 6). Součástí textové části odůvodnění
návrhu změny č.7 je příloha č. 1 "Srovnávací text s vyznačením změn ", která je
zpracována dle aktuální metodiky MMR.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

3

Koncepce rozvoje území obce

3.1

3.1.1 Plochy bydlení
Navržené plochy bydlení navazují na stávající obytné zóny města na jeho jižním, západním a
východním okraji a ve střední části Velké Bíteše. Situované jsou většinou na plochách územních
rezerv nebo jde o změnu funkčního využití. Rozšíření návrhových ploch bydlení je navrženo
v místních částech Velká Bíteš, Košíkov, Ludvíkov, Holubí Zhoř a Bezděkov.
Následujícími dílčími změnami jsou navrhovány nové plochy bydlení:
Bytové domy
K.ú. Velká Bíteš
7-2

Návrh na změnu využití plochy na pozemcích p.č. 2055, 2052, 2051, 2048 v k.ú. Velká
Bíteš, navržené a řešené v návrhu Změny č. 6 ÚP, jako plocha pro bydlení v 11 bytových
domech o celkem 44 BJ, na plochu bydlení v bytových domech pro výstavbu 5 bytových
domů po 12 BJ (1+kk, 2+kk) (na ploše je navrženo celkem 60 bytových jednotek) včetně
posunutí příjezdové komunikace severním směrem. s podmínkou ZM na stanovení
regulativu pro podlažnost bytových domů na max. 2 NP+obytné podkroví
Předpokládá se, že skupina bytových domů bude napojena na silnici I/37 jednou
společnou veřejnou komunikací. Požadavek ŘSD ČR na napojení prostřednictvím silnic
nižších tříd nebo místních komunikací lze obtížně dodržet, neboť takové řešení je
technicky poměrně nereálné. Zvážit je třeba možné napojení komunikací se sjezdem ze
silnice I/37 přes areál AGROPODNIKU a dále západně od tohoto areálu. Tuto trasu by
bylo nutné dohodnout s vlastníky pozemků a vypracovat podrobnou projektovou
dokumentaci. Stavebníkem na této lokalitě je zvažována možnost napojení lokality z jižní
strany – z křižovatky stávající silnice I/37 s jihozápadním a jihovýchodním obchvatem,
která by musela být řešena jako okružní s pátým ramenem, napojujícím tuto lokalitu.
Tento návrh je veden jako dílčí změna č. 7-53. V případě vybudování jihozápadního
obchvatu bude ale silnice I/37 převedena na obchvat a ulice kpt. Jaroše se stane buď
silnicí III. třídy nebo místní komunikací, takže přímé napojení z ul. kpt. Jaroše by pak mělo
být bezproblémové. Návrh připojeni je tedy třeba před přípravou dalšího stupně ÚPD
(urbanistická studie, DÚR) projednat s ŘSD ČR, Odborem přípravy staveb Brno, odd.
technické podpory, resp. s odborem dopravy Krajského úřadu.
Plocha leží částečně v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu s tlakem nad 40 barů, kde
je třeba respektovat podmínky a omezení uvedené v kapitole 3.6.2 Plynovody a
produktovody. Případné výjimky je třeba projednat a předběžně písemně odsouhlasit
v rozpracovanosti dokumentace pro územní řízení s fyzickou nebo právnickou osobou,
která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.
Plocha leží částečně v ochranném pásmu produktovodu, kde je třeba respektovat
podmínky a omezení uvedené v kapitole 3.8.3 Ochranná pásma. Všechny stavby a
činnosti v ochranném pásmu zařízeni v majetku společnosti ČEPRO musí respektovat
vzdálenosti stanovené platnými právními předpisy (Vl. nař. č. 29/1959 Sb.) i ČSN
65 0204, přičemž ČEPRO, a.s. zásadně nesouhlasí s jejich zkracováním. Případné
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výjimky je třeba projednat v rozpracovanosti dalšího stupně PD se společnosti ČEPRO,
a.s., která kromě dozorové činnosti v tomto pásmu, je také účastníkem územního a
stavebního řízení.
Jak je uvedeno v článku 6, bodě 6.5 výrokové části ÚP je lokalita dílčí změny č. 7-2 z
těchto důvodů pouze podmíněně přípustná pro výstavbu.
7-15 Návrh na změnu zastavitelné plochy na části pozemku p.č. 4609/3 v k.ú. Velká Bíteš
z plochy D – plochy pro dopravu, kapacitní parkoviště na plochu Bb – plochy pro bydlení
v bytových domech. Umístit sem bude možné 1 bytový dům s cca 8 BJ.
7-25 Návrh na změnu stávajících ploch na pozemcích v k.ú, Velká Bíteš v areálu firmy
LABARA CABLES s.r.o. v lokalitě Jihlavská v současnosti v ÚP vedených jako Vd drobná výroba a služby a Zs – zeleň sídelní na funkční plochu Ov – občanská vybavenost
2
2
(6 000 m ), plochu Os – plocha sportu,hřiště (5 000 m ), plochu Bb – plocha bydlení
2
v bytových domech (5 000 m ) a plochu Bm – plocha bydlení v rodinných domech
2
(8 774 m ). V bytových domech bude možné umístit cca 20BJ.
7-50 Návrh na změnu využití plochy na pozemcích p.č. 374 a 375 k.ú. Velká Bíteš,
označenou jako stávající plocha Ov (občanská vybavenost) v lokalitě sídliště Chobůtky,
na stávající plochu Bb (bydlení v bytových domech) – maximálně 2BJ.
V této části města zřejmě bude chybět minimální občanské vybavení – základní prodej
potravin.
Rodinné domy
K.ú. Velká Bíteš
7-1

7-7

7-9

7-12

7-13

7-14

7-16

7-24

Návrh na změnu zařazení parcely č. 2539/70 v k.ú. Velká Bíteš, části cca 14 000 m2,
z plochy rezervy pro bydlení včetně nezbytné části plochy Pl –louky, pastviny, na plochu
pro bydlení Bm – bydlení předměstského typu.
Plocha byla v původním ÚPO vymezena jako návrhová Bm bydlení předměstského typu,
změna č. 7-1 se tedy vrací k původnímu řešení. Na ploše bude možné umístit cca 14-15
RD.
Návrh na změnu využití plochy – zahrady (louky) pro stavební účely (rozšíření plochy
bydlení Bm) na pozemku p.č. 2254/1 v k.ú. Velká Bíteš.
Přístup do lokality je možný pouze přes návrhovou plochu Bm. Plocha je max. pro 1 RD.
Návrh na změnu využití ze stávající plochy luk a pastvin na částech pozemků p.č. 1386 a
1387 v k.ú. Velká Bíteš na plochu pro bydlení v rodinném domě.
Lokalita leží v údolní nivě, v přímé návaznosti na biokoridor. Stávající plochu lze rozšířit
max. o 1RD.
Návrh na rozšíření stávající plochy bydlení v rodinných domech na pozemcích p.č. 724/1
a p.č. 724/3 v k.ú. Velká Bíteš o další pozemky, které navazují na výše uvedenou plochu,
a to o p.č. 727/8 a p.č. 2294/41.
Mezi stávající plochou a navrženým rozšířením musí zůstat plocha veřejného prostranství
min. šířky 8,0m.
Návrh na změnu využití zastavitelné plochy Bb – plochy pro bydlení v bytových domech
na pozemcích p.č. 2538/10, 2538/30, 2539/102 v k.ú. Velká Bíteš na plochu Bm –
bydlení předměstského typu v rodinných domech.
Na ploše nebude větší počet bytových jednotek než bylo v předchozím řešení.
Návrh na změnu využití zastavitelné plochy Bb – plochy pro bydlení v bytových domech
na pozemcích p.č. p.č. 2538/7, 2539/103 v k.ú. Velká Bíteš na plochu Bm – bydlení
předměstského typu v rodinných domech.
Na ploše nebude větší počet bytových jednotek než bylo v předchozím řešení.
Návrh na změnu využití zastavitelné plochy Bb – plochy pro bydlení v bytových domech
na pozemcích p.č. 2538/27, 2538/12, 2538/28, 2538/29, 2539/100 a 2539/101 v k.ú.
Velká Bíteš na plochu Bm – bydlení předměstského typu v rodinných domech.
Na ploše nebude větší počet bytových jednotek než bylo v předchozím řešení.
Návrh na změnu stávající plochy Pl – louky, pastviny na pozemku p.č. 2933/1 na
zastavitelnou plochu pro bydlení Bm – bydlení předměstského typu.
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7-25

7-35

7-47

7-50

7-51

7-55

7-56

7-58

Celá plocha se nachází ve vymezeném biokoridoru v údolní nivě. Návrh je v rozporu se
zásadami pro činnost v území a rozhodování o změnách v území dle ZÚR i v rozporu
s obecnými prioritami dle PUR.
Návrh na změnu stávajících ploch na pozemcích v k.ú, Velká Bíteš v areálu firmy
LABARA CABLES s.r.o. v lokalitě Jihlavská v současnosti v ÚP vedených jako Vd drobná výroba a služby a Zs –zeleň sídelní na funkční plochu Ov – občanská vybavenost
( 6000 m2), plochu Os - plocha sportu,hřiště (5000 m2), plochu Bb - plocha bydlení
v bytových domech (5000 m2 ) a plochu Bm – plocha bydlení v rodinných domech (8774
m2).
Na ploše bude možné umístit cca 8-10 RD.
Návrh na změnu funkčního využití pozemku p.č. 2444 – ovocný sad o výměře 4216 m2
v k.ú. Velká Bíteš z plochy zahrad a sadů (Pz) na zastavitelnou plochu pro bydlení
v rodinných domech.
Plocha rozšiřuje samostatnou enklávu bydlení, je v zastavěném území. Možná je
realizace max. 2RD s přístupem přes stávající plochu bydlení.
Návrh na změnu využití plochy na částech pozemků p.č. 2037/1, 4058 k.ú. Velká Bíteš v
lokalitě ulice Strojní spočívající ve změně stávající plochy Zk (krajinná zeleň) zčásti na
plochu Bm (bydlení předměstského typu v RD ) a zčásti na plochu D (doprava) pro
umístění místní komunikace.
Území musí být řešeno v dalším stupni PD tak, aby zde zůstalo veřejné prostranství o
min. šířce 8,0m.
Návrh na změnu využití plochy Bb (bydlení v bytových domech) na částech pozemků p.č.
2539/1, 2538/3, 2538/33, 2538/24 a 2539/71 v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě ulice Pod
Babincem na plochu Bm (bydlení v RD předměstského typu).
Na ploše nebude větší počet bytových jednotek než bylo v předchozím řešení.
Návrh na změnu spočívající ve zrušení části návrhové plochy pro dopravu – místní
komunikace v zastavitelné ploše pro bydlení (Bm) v lokalitě Jihlavská na pozemcích p.č.
4522, 4523, 4524 a 4525 v k.ú. Velká Bíteš a změna funkčního využití této části plochy
na zastavitelnou plochu bydlení předměstského typu (Bm).
Počet RD zůstává v podstatě stejný jako v původním řešení.
Návrh na změnu funkčního využití části pozemku p.č. 1429/5 – zahrada v k.ú. Velká
2
Bíteš v rozsahu 532 m v lokalitě Karlov, a to ze stávající plochy zahrad a sadů a
plochy pro veřejné prostranství na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech
(Bm) s tím, že nové funkční využití plochy bude zohledňovat potřebu zachování
nezbytné části plochy vymezené pro veřejné prostranství za účelem zřízení obratiště u
stávající přilehlé místní komunikace.
Plocha je v zastavěném území, ale velikost a tvar pozemku je nutno upravit tak, aby zde
zůstala plocha pro veřejné prostranství široké min. 8,0m. Vzhledem k tomu, že se jedná o
poměrně dlouhou slepou komunikaci, musí být na jejím konci i plocha pro obratiště
hasičských vozů. Umístit sem lze max. 1 RD.
Návrh na změnu funkčního využití východní části pozemku p.č. 4445 –orná půda v k.ú.
Velká Bíteš v rozsahu cca 3000 m2 v lokalitě za hasičskou stanicí, a to ze stávající plochy
orné půdy velkoplošně obdělávané na zastavitelnou plochu bydlení v rodinných domech.
Plocha je přístupná pouze přes dříve navrženou plochu Bm 4-31. Umístit sem lze max. 3
RD.
2
Návrh na změnu funkčního využití pozemků p.č. 352/6-ostatní plocha (52 m ) , p.č.
2
2
2281/14 – TTP (20 m ) a části p.č. 2277 – orná půda (2328 m ) vše v k.ú. Velká Bíteš o
2
celkové výměře navrhované plochy 2400 m , a to ze stávající „Plochy luk a pastvin (Pl)“
na nové využití jako „Plocha bydlení předměstského typu (Bm) v rodinných domech“.
(zařazení této dílčí změny je podmíněno souhlasným rozhodnutím Zastupitelstva města
Velká Bíteš). Plocha se nachází zcela mimo zastavěné území v údolní nivě v přímé
návaznosti na LBC U Spravedlnosti. Vzhledem k tomu, že mezi touto plochou a stávající
zástavbou RD je terénní prohlubeň, kterou odtékají přívalové vody do říčky Nedvědičky,
bude obtížně napojitelná na kanalizaci. Částečně plocha leží i v ochranném pásmu VN.
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K.ú. Košíkov
Návrh na změnu využití stávající plochy orné půdy na p.č. 544 (11565 m2) v kat. území
Košíkov, na plochu pro bydlení předměstského typu v rodinných domech.
7-4 Návrh na změnu využití stávající plochy orné půdy na p.č. 545 (5983 m2) v kat. území
Košíkov, na plochu pro bydlení předměstského typu v rodinných domech.
Celková rozloha obou ploch (č. 7-3 a č. 7-4) je poměrně velkého rozsahu ( cca 1,72 ha ),
sousední plochy navazující na zastavěné území nejsou ještě realizovány. Část ploch je
v pásmu 50m od hranice lesa a je ovlivněna hlukovým pásmem silnice II/395. Na plochu
lze umístit až 18 RD.
7-36 Návrh na změnu stávající plochy luk a pastvin na části pozemku p.č. 472/3 – TTP v k.ú.
Košíkov o ploše cca 1960 m2 na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinném domě.
Plocha je přístupná pouze přes plochy navržené ve změně č.4 (4-16 a 4-17) a doposud
nerealizované. Nutná je koordinace při řešení všech lokalit. Na plochu změny lze umístit
max. 2 RD.
K.ú. Holubí Zhoř
7-3

7-18 Návrh na změnu funkční plochy Os-plochy sportu, hřiště na pozemku p.č. 5430, k.ú.
Holubí Zhoř na plochu Bm-bydlení předměstského typu v rodinných domech.
Požadovaná plocha zmenšuje plochu pro sport tak, že hřiště může být pouze
v návaznosti na areál navržené zemědělské výroby ze změny č. 6 (dílčí změna č. 6-28).
Okolní návrhové plochy bydlení nejsou dosud realizovány. Navrhovaná plocha je pro
1 RD.
Požadavek na vymezení ochranného hygienického pásma zemědělské výroby nemohl
být naplněn, protože na současné ploše zemědělské výroby není žádná živočišná výroba,
uvažuje se zde se zřízením bioplynové stanice, která nemá ochranné pásmo doposud
stanoveno.
7-30 Návrh na změnu zařazení části pozemku p.č. 5816 (cca 4500 m2) v k.ú. Holubí Zhoř a
části pozemku p.č. 5817 (cca 4 500 m2) v k.ú. Holubí Zhoř na funkční plochu Bm-bydlení
v rodinných domech. Větší plocha (0,9 ha) je v poměrně dominantní poloze na okraji
obce. Východnější parcela navržená ve změně č. 6 (dílčí změna č. 6-14) byla z řešení
změny č. 6 vyřazená. Celkem sem lze umístit cca 4 RD.
K.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
7-17 Návrh na rozšíření stávající plochy bydlení s rodinným domem na část pozemku p.č. 73
– orná půda v k.ú Ludvíkov u Velké Bíteše. Malé rozšíření stávající plochy se z větší
části nachází v pásmu 50m od hranice lesa. Je nutné projednat možnosti využití plochy
se správci a vlastníky lesa.
Bydlení s podnikáním
K.ú. Velká Bíteš
7-5

7-6

Návrh na změnu využití stávající plochy sídelní zeleně Zs na pozemcích p.č. 611/4,
627/2 a 627/3 v kat. území Velká Bíteš v lokalitě ul. Zahradní, na plochu pro bydlení
v rodinných domech s možností výstavby provozovny pro obchodní činnost (Bp)
s podmínkami ZM, že stávající cesta na p.č. 627/2 bude zařazena jako stávající plocha
pro účelovou komunikaci, že předzahrádka na p.č. 627/3 bude zařazena jako stávající
plocha bydlení Bm, že část pozemku p.č. 611/4 vymezená rovinou procházející průčelím
RD na p.č. 614 a hranicemi s pozemky p.č.627/2 a p.č. 610/2 bude zařazena jako plocha
pro neveřejnou účelovou komunikaci a že zástavba na zbývající ploše Bp bude situována
min. 3 m od stávající místní komunikace na p.č. 610/2;
Umístit je zde možné max. 1 objekt..
Tato dílčí změna narušuje koncepci veřejné zeleně v těsné návaznosti na historické jádro
města – památkovou zónu.
Návrh na změnu využití plochy Pl – trvalého travního porostu, na pozemcích p.č. 2542/1
(14042 m2) a 2542/2 (1347 m2) v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu Bp - bydlení
s podnikáním.
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7-19

7-21

7-23

7-38

7-40

7-41

7-45

7-46

Celá plocha se nachází na okraji vymezeného biokoridoru v údolní nivě. Návrh je
v rozporu se zásadami pro činnost v území a rozhodování o změnách v území dle ZÚR i
v rozporu s obecnými prioritami dle PUR. Maximálně je zde možné umístit 10 objektů.
Návrh na změnu využití stávající plochy zeleně Pz–zahrady, sady na pozemcích p.č.
2208, 2207/4 v k.ú Velká Bíteš na plochu bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp).
Mezi plochou stávající drobné výroby a lokalitou dílčí změny č. 7-19 musí zůstat veřejné
prostranství o min. šířce 8,0m. Je možné sem umístit max. 3 objekty bydlení
s podnikáním.
Návrh na změnu využití stávající plochy zeleně Pz na pozemku p.č. 308/2-TTP v k.ú.
Velká Bíteš a dále ve změně využití zastavitelné plochy Bm – bydlení v rodinných
domech na pozemcích p.č. 304 – zahrada a p.č. 305– TTP v k.ú. Velká Bíteš na plochu
bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp) s podmínkou ZM, že pozemek p.č. 308/2
v prostoru za domem č.p. 36 bude zařazen do plochy stávajícího čistého bydlení.
Lokalita bude silně ovlivněna hlukem ze silnice I/37, přístup do lokality je možný pouze ze
silnice I/37. Možné je umístění 2 až 3 objektů s podnikáním.
Návrh na změnu stávající plochy Po – orná půda na zastavitelnou plochu Bp – plocha
bydlení s podnikáním na pozemcích p.č. 2283/1 –TTP a p.č. 2283/3-TTP v k.ú. Velká
Bíteš s podmínkou ZM, že část parcely p.č. 2283/3 bude převedena do plochy stávající
účelové komunikace.
Lokalita je v ploše koridoru homogenizace silnice I/37.
Návrh na změnu, spočívající v požadavku na zařazení pozemků p.č. 4634 - orná půda o
výměře 3464 m2, p.č. 4635 - orná půda o výměře 3204 m2 a části pozemku p.č. 4633 –
orná půda o výměře cca 939 m2 vše v k.ú. Velká Bíteš do zastavitelné plochy pro
podnikatelské aktivity (Va) a v zařazení další části pozemku p.č. 4633 –orná půda o
výměře cca 2050 m2 v k.ú. Velká Bíteš do zastavitelné plochy pro bydlení s
podnikatelskými aktivitami (Bp).
V současné době plocha nenavazuje na zastavěné území – areál velkoprodejny není
realizován a neexistuje zde možnost přímého komunikačního napojení a napojení na
kanalizaci. Možná je realizace 1 objektu bydlení s podnikáním.
Návrh změny zařazení pozemku p.č. 4521 - orná půda o výměře 5174 m2 v k.ú.Velká
Bíteš z funkční plochy pro bydlení předměstského typu (Bm) včetně plochy pro místní
komunikaci do funkční plochy pro bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp) s tím, že v
jižní části pozemku (v rozsahu návrhu dílčí změny 7-25 v sousedním výrobním areálu)
bude vypuštěna plocha pro místní komunikaci a bude zachováno funkční využití plochy
bydlení předměstského typu (Bm).
Návrh změny zařazení severní části pozemku p.č. 4521 - orná půda v k.ú.Velká Bíteš o
ploše cca 1400 m2 z funkční plochy pro bydlení předměstského typu (Bm) do funkční
plochy pro bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp).
Plochy dílčí změny č. 7-40 a 7-41 jsou na severním okraji ovlivněny hlukem ze silnice
II/602, přístup na pozemky je možný ze silnice II/602. Předpoklad jsou cca 2 objekty
bydlení s podnikáním.
Návrh na změnu funkčního využití plochy orné půdy (Po) na pozemku p.č. 4519 – orná
půda o výměře 16618 m2 v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu bydlení s
podnikatelskými aktivitami (Bp).
Přes tuto plochu vedou trasy vedení VVN a VN a VTL plynovodu a jejich ochranná
pásma. Severní část lokality je v ploše spádnice – odtok extravilánových dešťových vod.
Území dotčené touto dílčí změnou je rozsáhlé (1,66ha), bylo by zde možné při
respektování výše uvedených sítí umístit cca 10 objektů s podnikáním.
Návrh na změnu funkčního využití části pozemků p.č. 2539/70 – orná půda a p.č.
2539/98 – orná půda v k.ú. Velká Bíteš v rozsahu cca 3400 m2, a to z návrhové plochy
pro místní komunikaci vymezené na části p.č. 2539/98 a z výhledové plochy občanské
vybavenosti vymezené na části p.č. 2539/70 na zastavitelnou plochu pro občanskou
vybavenost (Ov) v rozsahu cca 300 m2 a na zastavitelnou plochu pro bydlení s
podnikatelskými aktivitami (Bp) v rozsahu cca 3100 m2.
Realizace této plochy značně omezí výhledový rozvoj veřejné občanské vybavenosti –
školství. Plocha je pro 2 až 3 objekty s podnikáním.
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K.ú. Košíkov
7-8

Návrh na změnu využití plochy – části zahrady p.č. 237, k.ú Košíkov na plochu bydlení
s drobným podnikáním Bp.
Plocha je pro 1 objekt bydlení s podnikáním.

K.ú. Bezděkov
7-34 Návrh na změnu spočívající v přeřazení části pozemku p.č. 78/33 – orná půda v k.ú.
Bezděkov u Velké Bíteše o ploše cca 1500 m2 z výhledové plochy pro bydlení
venkovského typu (Bv) do zastavitelné plochy pro bydlení v rodinném domě s možností
drobné podnikatelské činnosti.
Plocha je pro 1 objekt bydlení s podnikáním.
Celkem se dle řešené změny č. 7 ÚPO Velká Bíteš předpokládá výstavba cca 65 rodinných
domů a 35 objektů bydlení s podnikáním. Z toho cca 40 rodinných domů a 33 objektů bydlení s
podnikáním v k.ú. Velká Bíteš, cca 20 rodinných domů v Košíkově a 5 rodinných domů v Holubí
Zhoři.
Dále je navržena výstavba cca 90 malometrážních bytů v bytových domech ve Velké Bíteši.

Bytový fond, nová výstavba
Bytový fond
Ve Velké Bíteši, včetně tehdy administrativně připojených obcí Níhov, Nové Sady, Katov a
Křižínkov, bylo dle sčítání v roce 1991 celkem 1087 trvale obydlených domů a 1716 trvale
obydlených bytů, z toho cca 10 % v bytových domech a 90 % v rodinných domech. Dále zde bylo
191 bytů neobydlených. Jako rekreační chalupy sloužilo 69 domů, další byly neobydlené převážně z
důvodu rekonstrukce a špatného stavu.
V obci je dle údajů z tohoto sčítání poměrně vysoká obložnost bytů - 3,7 obyvatel/byt.
Asi 19 % bytů je postaveno před rokem 1919, 49 % do roku 1970, 32 % do roku 1991. Dle údajů
poskytnutých Městským úřadem bylo v létech 1991 až 2000 postaveno ve Velké Bíteši cca 150 bytů.
Bytový fond je tedy průměrně kvalitní.
Nová bytová výstavba by měla pokrýt nárůst obyvatel a případný odpad bytového fondu.

Odpad bytového fondu
Odpad bytového fondu je vypočtený ze statistiky v r. 1980 a sčítání v roce 1991.
rok 1980
1991
trvale obydlené byty
1 531 1 716
abs.
v%
čistý přírůstek
+18,5 +12,1
byty postavené
+240 +15,6
odpad bytů
-55
-3,5
Při možnosti další výstavby a přestavby v obci je pravděpodobné, že bude průměrný stav
odpadu bytů vzhledem ke stáří objektů asi 3,5 %, t.j. 60 bytů za 10 let.

Návrh bytového fondu
přírůstek obyvatelstva
odpad bytového fondu
zlepšení obložnosti bytů

rok 2010
175 obyv.
60 BJ
3,5 %
60 BJ
20 BJ

rok 2020
200 obyv.
65 BJ
3,5 %
60 BJ
20 BJ

──────────────────────────────────────

celkem cca

140 BJ

145 BJ
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Nová výstavba
Velká Bíteš
V první etapě se předpokládá pokračování zástavby na „Návrší“ a dostavba proluk
v jihovýchodní části města – celkem cca 35 RD. Uvažováno je i se zainvestováním lokality „Babinec",
kde je možné umístit až 80 RD. Do proluk v zastavěném území lze umístit cca 10 RD. Další možnosti
výstavby RD jsou v západní části města, kde při obestavění stávající ulice Pod spravedlností je
možno situovat cca 20 RD,na ulici Jihlavská cca 10 RD a nad ulicí Tyršovou a po jejím prodloužení
ještě cca 15 RD.
V další etapě výstavby je vhodné realizovat RD v lokalitě Za kapličkou cca 40 RD a v lokalitě
Karlov cca 7 RD. Nová ulice s RD je rozestavěná za fotbalovým hřištěm. Možné je její doplnění max.
8 RD. Toto území je dále určeno pro občanské vybavení.
Rezervní (výhledové) plochy pro čisté bydlení jsou situovány v návaznosti na navržené plochy
tohoto bydlení na východním a západním okraji Velké Bíteše.
Bydlení s větším množstvím podnikatelských aktivit je navrženo na jižním okraji města s dobrou
dostupností na dálniční křižovatku. Umístit sem lze cca 40 rodinných domů.
Rezervní plochy pro bydlení s podnikatelskými aktivitami jsou navrženy v návaznosti na
uvažovaný severozápadní obchvat (přeložka silnice II/379).
Nové plochy pro bydlení v bytových domech jsou situovány ke stávající lokalitě bytových domů
U stadionu v západní části města. Garáže v technickém podlaží těchto domů budou v jihovýchodní
části lokality doplněny podzemními garážemi přístupnými z níže položeného terénního zlomu,
případně hromadnou patrovou garáží v severní části této lokality. Celkem se zde v bytových domech
předpokládá až 120 bytů.
Holubí Zhoř
Nové plochy pro bydlení jsou navrženy v souladu se zpracovanou urbanistickou studií. Jedna je
na severozápadním okraji sídla podél stávající místní komunikace, kde se v návrhovém období
uvažuje s výstavbou 5 RD a další RD je zde možno umístit ve výhledu (rezervní plocha). Druhá je na
východním okraji v návaznosti na silnici III. třídy, kde je možno umístit cca 4 RD. Podél této silnice je
na požadavek místních občanů navržena rezervní plocha s 10 až 12 RD.
Menší plocha pro bydlení s podnikatelskými aktivitami je navržena na západním okraji
v návaznosti na zemědělský areál (Agro Záblatí).

Košíkov
Výstavba RD je v prvé řadě navržena v prolukách kolem místních komunikací v zastavěném
území. Celkem 6 až 8 RD lze umístit do zahrad zemědělských usedlostí podél bývalé záhumenní
komunikace, další 3 RD na západním a východním okraji zastavěného území.
Jako rezervní plochy pro bydlení jsou navrženy velké zahrady ve východní části sídla, kde je
možno umístit cca 15 RD.
Plocha pro bydlení s podnikatelskými aktivitami je navržena podél záhumení cesty na západním
okraji sídla. Je zde možno umístit cca 12 domů.

3.1.2 Plochy drobné výroby, výrobních služeb
Následujícími dílčí změnou je navrhována nová plocha:
K.ú. Velká Bíteš
7-43 Návrh změny navrhovaného funkčního využití stávajícího průmyslového areálu ve Velké
Bíteši v ul. Pod Spravedlností na pozemcích 2215/2, 2215/1, 2214/1, 2214/2, 2213/2 a
2213/1 v k.ú. Velká Bíteš jako návrhové plochy Os a Ov zpět na plochu stávající drobné
výroby a výrobních služeb (Vd).
Plocha je v současné době funkční jako drobná výroba.
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3.1.3 Plochy podnikatelských aktivit
Následujícími dílčí změnou je navrhována nová plocha:
7-38 Návrh na změnu, spočívající v požadavku na zařazení pozemků p.č. 4634 - orná půda o
výměře 3464 m2, p.č. 4635 - orná půda o výměře 3204 m2 a části pozemku p.č. 4633 –
orná půda o výměře cca 939 m2 vše v k.ú. Velká Bíteš do zastavitelné plochy pro
podnikatelské aktivity (Va).
Plocha je přístupná ze silnice III/3791.

Průmysl a sklady
Velká Bíteš
Velká Bíteš má vzhledem ke svému umístění a napojení na dálnici D1 vynikající podmínky pro
rozvoj výroby.
Nosným a v současné době stabilizovaným průmyslovým podnikem pro město je První
brněnská strojírna, a.s. se svojí dceřinnou společností PBS Turbo. Umístěn je v severozápadním
sektoru města při silnici III/3791. Přesto, že to jeho vedení nepožaduje, jsou zde další územní
možnosti pro jeho rozšíření.
V sousedství PBS se etabloval a v současné době se dále rozšiřuje závod Pronovia (technické
díly z plastů).
V zastavěném území města, ve střední části, zde funguje několik menších provozoven, např.
strojírna Slavíček. Při silnici II/602 v údolní nivě potoka Bitýšky je pekárna Jeřábek a závod na
zpracování masa. Ten požaduje rozšíření svého areálu směrem k potoku, což však není vhodné;
naopak je zde třeba posílit význam biokoridoru kolem potoka doplněním zeleně. Navrženo je
rozšíření závodu severním směrem
Možnosti rozvoje středních výrobních závodů nebo skladů jsou západně od města u silnice
II/602 v návaznosti na stávající provozovny Stavos s.r.o. na severní straně od silnice a Agrostar s.r.o.
(výroba fekálních vozů), ZDT s.r.o. Nové Veselí (prodej zemědělské a dopravní techniky) a G-TEAM
s.r.o. – o.z. KKK – East turbomachinery (dodávky a opravy turbína a kompresorů) na straně jižní.
Konkrétní zájem je o plochy severně od dálnice v návaznosti na podnik Autoimpex. Plánováno
je i rozšíření areálu Building plastic jižně od dálnice, a to nejen na k.ú. Košíkov, ale na celé
využitelné území u silnice II/399 mezi dálnicí a lesními pozemky. Poloha těchto ploch je vhodná
z hlediska dopravního napojení a neobtěžuje město dopravou. Výhodná je i z hlediska emisí
vzhledem k převládajícímu směru větrů vanoucích mimo zastavěné území města.
Východně od města, v areálu bývalé cihelny, je umístěna výrobna stavebních tvárnic a areál
technických služeb města Velká Bíteš. Při postupné rekultivaci tohoto území je možné jeho další
využití pro výrobu, sklady nebo třídění odpadu.
Rezervní plochy pro další rozvoj výroby, výrobních služeb nebo skladů se navrhují jižně od
města s dobrým napojením na dálnici. Dále jsou navrženy rozvojové plochy kolem uvažovaného
severozápadního obchvatu. Využití těchto ploch by bylo vhodným stimulem pro potřebnou realizaci
tohoto obchvatu.
Košíkov
Na západním okraji k.ú. Košíkov poblíž křižovatky silnic II/399 a III/3991 je situován závod
Building plastic, s.r.o. Firma má zpracovaný záměr na rozšíření závodu směrem k dálnici (severním
směrem) až po ochranné pásmo vysokorychlostní tratě, na opačnou (jižním směrem) až po ochranné
pásmo lesa a směrem východním až k zastavěnému území Košíkova. Územní plán tento záměr
akceptuje.
Ve středu zastavěné části Košíkova je umístěn menší závod AG FOODS, s.r.o. Brno. Záměr
firmy na rozšíření severozápadním směrem je v návrhu akceptován.

3.1.4 Plochy zemědělské výroby
Nové plochy zemědělské výroby nejsou změnou č. 7 ÚPO Velká Bíteš navrhovány.
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Seznam platných právních předpisů a metodických pokynů platných v resortu životního
prostředí:


Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny



Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny



Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posouzení vlivů na životní prostředí)



Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)



Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší)



Vyhláška č.415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování



Vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany
ovzduší



Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné
míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování



Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší



Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší



Metodický pokyn č. 5 odboru ochrany ovzduší MŽP odběru vzorků pachových látek na
stacionárních plošných zdrojích znečišťování ovzduší



Metodický pokyn č. 12 Ministerstva životního prostředí – sekce ochrany klimatu a ovzduší a
sekce technické ochrany ŽP k podmínkám schvalování bioplynových stanic před uvedením
do provozu



Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů



Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady



Metodický návod č. 15 o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle
stávajících právních předpisů



Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Velká Bíteš
Areál zemědělského podniku BIKOS s.r.o. je situován severně od města východně od silnice
II/379 v poměrně příznivé poloze i vzhledem ke směru převládajících větrů. Bikos (dříve státní statek
Křižanov) obhospodařuje pozemky na k.ú. Velká Bíteš, Košíkov, Nové Sady a Březké. Pro
živočišnou výrobu jsou v areálu umístěny dva kravíny (pro 100 a 100 ks) a dva teletníky (pro 250 a
120 ks). Hypotetické pásmo hygienické ochrany je pro tyto počty hovězího dobytka cca 170 m. To
vzhledem k poloze těchto objektů uvnitř areálu nezasahuje obytnou zástavbu a hranici vlastního
areálu přesahuje pouze na západní straně, kde je navrženo doplnění izolační zeleně. V areálu jsou
dále objekt správní budovy, posklizňová linka, sklady, dílna a výrobna betonových dlaždic. Objekt
bývalé drůbežárny je přestavován na nábytkářskou výrobu. V současné době nevyužité plochy uvnitř
areálu lze nabídnout cizím subjektům pro další zemědělskou výrobu nebo jinou drobnou výrobu a
výrobní služby.
Jihozápadně od města při silnici na Jindřichov je situováno zahradnictví (fa Šmídek); okolní
pozemky umožňují rozšíření areálu. Zemědělské zásobování má při silnici I/37na vjezdu do města
postaveno výškové silo, s dalším rozvojem se v tomto prostoru neuvažuje.

Holubí Zhoř
V sídle je pouze zemědělská výroba, kterou provozuje akciová společnost Agro Záblatí a
soukromí zemědělci. Velký areál zemědělské výroby na severozápadním okraji sídla zůstane
zachován bez podstatných změn. Možné je i jeho částečné využití pro nezemědělskou výrobu.
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Pro rozvoj výroby jsou uvažovány drobnější plochy na severovýchodním okraji sídla kolem
skladů slámy, stodol nebo bývalého vepřína. Lze je využít pro výrobní služby nebo ekologicky čistou
drobnou výrobu.

Košíkov
Živočišná výroba je provozována v areálu s.r.o. Bikos Velká Bíteš (bývalý Státní staek
Křižanov). Je zde v současné době chováno 13 tis. slepic, ale kapacita odchovny je až 25 tis. ks.
Farma zde má dále výkrm býků. Provoz zůstává stabilizován. Severním směrem je možné rozšíření,
není zde ale vhodná větší živočišná výroba. Možná je přidružená výroba nebo drobné podnikatelské
aktivity.

3.1.5 Plochy občanské vybavenosti a plochy sportu
Následujícími dílčími změnami jsou navrhovány nové plochy občanského vybavení a sportu:
K.ú. Velká Bíteš
7-20 Návrh na změnu využití stávající plochy zeleně Pl –louky, pastviny na pozemcích p.č.
2212/3, 2211/3 v k.ú Velká Bíteš na plochu bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp)
s podmínkou ZM, že pozemky 2212/3 a 2211/3 (v prostoru za potokem) budou zařazeny
do plochy Ov-občanská vybavenost, která je vymezena na sousedních pozemcích, a
současně bude tato plocha vymezena mimo manipulační pásmo podél potoka.
Bude nutno koordinovat přístup do této lokality s plochami dříve navrženými.
7-25 Návrh na změnu stávajících ploch na pozemcích v k.ú, Velká Bíteš v areálu firmy
LABARA CABLES s.r.o. v lokalitě Jihlavská v současnosti v ÚP vedených jako Vd drobná výroba a služby a Zs –zeleň sídelní na funkční plochu Ov – občanská vybavenost
( 6000 m2), plochu Os - plocha sportu,hřiště (5000 m2), plochu Bb - plocha bydlení
v bytových domech (5000 m2 ) a plochu Bm – plocha bydlení v rodinných domech (8774
m2).
Část navržené plochy je mimo stávající areál, je v koridoru pro homogenizaci silnice
II/602.
7-27 Návrh na změnu plochy zeleně (Zs) na pozemku p.č. 2991 v k.ú. Velká Bíteš (1359 m2)
na plochu Ov – občanská vybavenost.
Rozšíření plochy je v koridoru pro homogenizaci silnice II/602.
7-39 Návrh změny využití plochy na pozemku p.č. 2212/1 – TTP v k.ú. Velká Bíteš z plochy
sportu, hřiště (Os) na zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost (Ov).
7-46 Návrh na změnu funkčního využití části pozemků p.č. 2539/70 – orná půda a p.č.
2539/98 – orná půda v k.ú. Velká Bíteš v rozsahu cca 3400 m2, a to z návrhové plochy
pro místní komunikaci vymezené na části p.č. 2539/98 a z výhledové plochy občanské
vybavenosti vymezené na části p.č. 2539/70 na zastavitelnou plochu pro občanskou
vybavenost (Ov) v rozsahu cca 300 m2 a na zastavitelnou plochu pro bydlení s
2
podnikatelskými aktivitami (Bp) v rozsahu cca 3100 m .
Plocha pro bydlení s podnikáním vymezená v této lokalitě značně omezuje potenciál
rozvoje školství. Přitom rozšíření školy s ohledem na předpokládaný nárůst počtu
obyvatel plynoucí z požadavků na nové plochy pro bydlení se jeví jako potřebné!
7-48 Návrh na změnu výhledové plochy občanské vybavenosti (Ov) na pozemku p.č.
1339/11 – orná půda o výměře 1231 m2 v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu
občanské vybavenosti (Ov).
7-52 Návrh na změnu spočívající ve využití částí stávajících ploch Ti (plocha bývalé skládky
odpadů) a Pl (plocha luk a pastvin) na částech pozemků p.č. 2265/1, 2263/4, 2266/1 k.ú.
Velká Bíteš v lokalitě Spravedlnost, jako plochu Os (plocha sportu a hřiště).
V lokalitě je třeba respektovat vedení VVN a jeho ochranné pásmo.
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Velká Bíteš
Administrativa
Městský úřad je umístěn v historické budově radnice na Masarykově náměstí. Je zde odbor
správní (matrika a agenda sociálních věcí) odbor výstavby, ŽP a zemědělství, odbor finanční a odbor
živnostenský. Objekt je nově rekonstruován a svým nárokům vyhovuje.
Kostel je obehnaný opevňovacími zdmi s baštami, k němu náleží římskokatolický farní úřad.
Na náměstí je dodávací pošta III. kategorie. Do spádové oblasti pošty patří všechny místní části
s výjimkou Pánova, který obsluhuje dodávací pošta Křoví.
Policie ČR má ve Velké Bíteši svoji služebnu na ulici Lánice v centru města.
Pro potřeby administrativy nejsou v ÚP navrhovány žádné plochy.

Školství a výchova
Mateřská škola je dnes provozována ve dvou objektech – na Masarykově náměstí a v sídlišti
bytových domů u stadionu. Po rekonstrukci školy na Masarykově náměstí bude kapacita i stav
mateřských škol vyhovující.
Základní škola je dislokována ve starší budově u kostela na ulici Na valech a v novém areálu
v její blízkosti. Ten byl dokončen v roce 1996 a obsahuje školní budovu, tělocvičnu a školní jídelnu.
Dokončují se zde terénní úpravy a připravuje se vybudování lehkoatletického hřiště. Škola slouží i
pro děti místních částí Velké Bíteše. Do této školy spádují též obce Katov, Křižínkov, Křoví, Lubné,
Níhov, Nové Sady a Vlkov. Svoji základní školu má též Dětská psychiatrická léčebna v lokalitě U
stadionu.
Vzhledem k tomu, že Velká Bíteš je střediskem mikroregionu, jehož území čítá až 15 tis.
obyvatel, je vhodné zvážit i zřízení gymnázia. Pro ně je územní rezerva v návaznosti na areál nové
základní školy.
Poblíž staré budovy základní školy je i Základní umělecká škola, která vyžaduje rekonstrukci pro
zvýšení kapacity a zlepšení hygienických poměrů.
Střední odborné učiliště J.Tirave je umístěna ve dvou budovách (na ul. Tyršova a Lánice).
Učební obory jsou strojírenské, elektrotechnické, stavební, textilní, potravinářské a v oblasti služeb.
S dalším rozšířením se nepočítá. Dalším je Střední odborné učiliště zemědělské, umístěné v areálu
ZDT s.r.o. Nové veselí na ulici Jihlavské na západním okraji města a také nemá nároky vzhledem
k územnímu plánu.
Zvláštní škola.je umístěna na ulici Tišnovské.
Nároky na umístění dalších zařízení školství nejsou kladeny a ÚP s nimi neuvažuje.

Zdravotnická a sociální péče
Poliklinika se stálou pohotovostní službou, ordinacemi praktických, dětských a zubních lékařů a
lékárnou je umístěna na západ od centra na ulici Tyršova. Lékárna a zubní ordinace je také na
Masarykově náměstí. Do ordinací praktických a zubních lékařů spáduje cca 6 000 obyvatel z širšího
okolí, odborní lékaři a lékárna slouží asi pro 10 000 obyvatel mikroregionu.
Pro území bývalého jihomoravského kraje slouží Dětská psychiatrická léčebna, umístěná na
ulici U stadionu.
Penzión pro starší občany s pečovatelskou službou je nově postaven na okraji sídliště bytových
domů u stadionu. Domov důchodců je spojen s objektem polikliniky.
Pro potřeby zdravotní a sociální péče nejsou v ÚP navrhovány žádné plochy.

Kultura a osvěta
Kulturní zařízení tvoří Kulturní dům, Klub kultury, Informační centrum, Archív, Knihovna,
Městské muzeum a Kino, které jsou situovány v centru města. Městské muzeum je nově opraveno.
Uvedená zařízení jsou pro město dostatečná a neuvažuje pro ně se s novými dislokacemi.
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Tělovýchova a sport
Tradičním sportovním odvětvím je ve Velké Bíteši fotbal a jemu slouží travnaté fotbalové hřiště
s příslušným technickým a sociálním zázemím vhodně umístěné na severním okraji města. Areál
tohoto hřiště bude rozšířen severním směrem. Vznikne zde hřiště pro závodní baseball a koupaliště.
Rezervní plochy jsou navrženy pro hřiště na míčové hry a jiné sportovní aktivity.
Jako tělocvična je využívána Sokolovna, v jejímž areálu je též hokejové hřiště s umělou
ledovou plochou, které je v současné době v rekonstrukci. Náleží sem i sauna.
V areálu základní školy se připravuje stavba atletického hřiště.
Tenisové kurty se staví na břehu Bitýšky poblíž požární nádrže na východě města.
V obci jsou i hřiště pro neorganizovanou tělesnou výchovu a hřiště pro děti. Většina je jich
v sídlišti bytových domů. V navržených plochách budou průběžně doplňována.

Maloobchodní a velkoobchodní zařízení
Většina prodejen běžného i speciálního zboží jsou umístěny v historickém centru města. Na
náměstí je větší nákupní středisko a další obchody. Na okrajích města jsou především prodejny
potravin, ale také specializované větší prodejny z resortu sportu, motorových vozidel, stavebnin aj.
Další rozvoj těchto zařízení se předpokládá v soukromém sektoru.

Veřejné stravování a ubytování
Ve městě je dnes devět restaurací s možností stravování, dále je zde několik dalších
provozoven poskytujících občerstvení.
Ubytování je ve Velké Bíteši možné v hotelu Jelínek a Penzionu u Raušů na Masarykově
náměstí a dále v Kulturním domě, v Penzionu u kostela na Tyršově ulici, v restauraci U vrány na
Kostelní ulici a v hotelu Tranzit na Jihlavské ulici. Další možnosti ubytování jsou v soukromí a jsou
inzerována přímo na příslušných objektech.
V ulici Lánice poblíž křižovatky s ul. Tyršovou (u napojení na přeložku silnice I/37) je navrženo
zřízení motelu, případně služeb podporujících cestovní ruch.

Služby a výrobní služby
Ve městě, zejména v jeho středu, je množství nejrůznějších služeb, jejichž sortiment je
průběžně doplňován či měněn. Zastoupena jsou výrobní i nevýrobní odvětví. Některé firmy zanikají,
jiné však nově vznikají.
Nové lokality pro výrobní i nevýrobní služby mohou být zřízeny na plochách bydlení s
pracovními aktivitami. U všech provozů bude vyžadován ekologicky čistý provoz.
Ve výkrese Komplexní urbanistický návrh jsou zakresleny plochy, ve kterých jsou vhodné či
přípustné provozovny služeb.

Ostatní občanská vybavenost
Hřbitov byl původně v areálu kostela. Odtud byl r. 1771 přemístěn vně hradeb. Na tomto starém,
v pořadí druhém, městském hřbitově se přestalo pohřbívat v r. 1979. Slouží však dál jako pietní
místo a tato funkce zůstane zachována i v budoucnu. Nový hřbitov je severně od kostela na okraji
města při silnici na Tišnov. Je kvalitně vybavený. V územním plánu jsou navrženy plochy pro jeho
další možné rozšíření.
Sběrna kovového odpadu se skládkou je východně od středu města. Nároky na další plochy
nemá.
Požární zbrojnice je umístěna v novém objektu vedle čerpací stanice PHM na ulici Jihlavské.
V rámci přípravy přeložky silnice I/37 musí být vyřešeno i nové napojení tohoto objektu na silniční síť.
Vyšší občanská vybavenost pro Velkou Bíteš je ve Velkém Meziříčí, vzdáleného cca 15 km
směrem západním a dosažitelného po dálnici D1, a v okresním městě Žďár nad Sázavou, které je
vzdáleno cca 40 km a komunikačně je dostupné po silnici I/37, event. železnicí ze stanice Vlkov. Zde
se nachází občanská vybavenost okresního významu z oblasti státní správy, jsou zde sídla
organizací s okresní působností, je zde střední a odborné školství a specializovaná zdravotnická
zařízení. Vzhledem k lepší dostupnosti (cca 35 km po dálnici D1) je však vyšší občanská vybavenost
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více využívána v městě Brně. Po změně státní správy, zřízení Krajských úřadů, vzrůstá význam
propojení s Jihlavou, která je příslušným Krajským městem. Vzdálená je cca 60 km, úsek po dálnici
činí 50 km. Do doby zřízení kraje tam Velká Bíteš prakticky nespádovala v žádném odvětví.

Holubí Zhoř
Ve středu sídla je opraven obecní dům s víceúčelovým sálem a kanceláří.
Stavební úpravy si vyžaduje objekt hasičská zbrojnice, prodejny smíšeného zboží a hostince.
Budovu bývalé kovárny lze využít pro provozování služeb nebo jako sběrnu pro zprostředkování
služeb.
Stávající víceúčelové hřiště na jižním okraji sídla je na ploše VKP, v jeho blízkosti bude
vybudována ČOV. Je proto navrženo ke zrušení. Nový sportovní areál s větším víceúčelovým
hřištěm, volejbalovým a příp. i tenisovým kurtem a zařízením pro výletiště (tanečním parketem,
přístřeškem pro hudbu) a objektem, který by sloužil jako zázemí pro sportovce i pro výletiště (sociální
zařízení, příležitostný bufet, sklad mobiliáře) je navržen na severním okraji. Na celý areál je třeba
zpracovat podrobnější projektovou dokumentaci.
V sídle je třeba podporovat další rozvíjení občanské vybavenosti, zejména zřizování výrobních i
nevýrobních služeb.
Základní občanská vybavenost z oblasti administrativy, školství, zdravotnictví a kultury a
stravování i služeb jsou pro obyvatele této místní části k dispozici ve Velké Bíteši. Vyšší občanská
vybavenost je v okresním městě Žďár nad Sázavou nebo ve Velkém Meziříčí.

Košíkov
Košíkov má občanské vybavení na přijatelné úrovni. Většina je soustředěna u silnice II. třídy.
Dominantu tvoří kostel sv.Bartoloměje, severně od něj je obecní dům se zasedací místností,
knihovnou a hasičskou zbrojnicí, která má schůzovní místnost hasičů a garáž pro hasičské auto.
Ve východní části sídla rovněž u této silnice je prodejna smíšeného zboží.
Ve středu Košíkova je malé víceúčelové hřiště s kioskem, sloužící v létě jako výletiště a v zimě
jako kluziště. V jižní části sídla je navrženo fotbalové hřiště se šatnami, event. i bufetem.
Ze služeb je zde sběrna kovového odpadu, umístěná naproti obecního domu,
autodoprava a půjčovna svatebních šatů.

pneuservis,

Při předpokládaném nárůstu výroby a využití navržených ploch pro bydlení a bydlení s
podnikatelskými aktivitami by bylo vhodné zřídit v místě i pohostinství. Možné je i jeho umístění např.
v objektu některého historického statku nebo větším rodinném domě.
V sídle je třeba podporovat další rozvíjení občanské vybavenosti a zejména zřizování výrobních
i nevýrobních služeb.
Základní občanská vybavenost z oblasti administrativy, školství, zdravotnictví a kultury, ,
stravování a dalších služeb jsou pro obyvatele této místní části k dispozici ve Velké Bíteši. Vyšší
občanská vybavenost je v okresním městě Žďár nad Sázavou nebo ve Velkém Meziříčí.

3.2

Koncepce uspořádání krajiny
V řešeném území obecně platí zásady ochrany ŽP uvedené v ÚPO Velká Bíteš, které zde
budou respektovány.
V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky. V území
řešeném změnou č. 7 se nacházejí obecně vyjmenované významné krajinné prvky – vodní toky,
případně potoční nivy a lesy. Významné krajinné prvky registrované podle § 6 uvedeného
zákona zde nejsou.
Do krajinného rázu mohou negativně zasáhnout záměry – dílčí změny č. 7-6 a 7-9, které jsou
umisťovány dle požadavků schválených zastupitelstvem města v chráněné údolní nivě a v přímé
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návaznosti na lokální biocentrum Hadr a dílčí změna č. 7-7, která se nachází v údolní nivě a
v přímé návaznosti na lokální biocentrum U Spravedlnosti.
Krajinný ráz mohou také ovlivnit dílčí změny č 7-36 a 7-37, které se nachází v přímé návaznosti
na lokální biocentrum U Starého dvora.
Dle požadavků schválených zastupitelstvem města je lokalita dílčí změny č. 7-24 navržena na
území lokálního biokoridoru a v blízkosti lokálního biocentra Rajhradský rybník.
Dle požadavků občanů je bez přímé návaznosti na souvisle zastavěné území města a v přímé
návaznosti na lokální biocentrum U Spravedlnosti dílčí změna č. 7-58..
Při realizaci těchto dílčích změn nesmí být narušen místní ráz vodního toku a kvalitní stávající
zeleň bude v maximální míře zachována.
Ostatní dílčí změny vymezené Změnou č. 7 ÚPO Velká Bíteš nebudou krajinný ráz ovlivňovat.
Změna č. 7 ÚPO Velká Bíteš nebude posuzovaná ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Tím v žádném případě není
dotčena povinnost investorů – oznamovatelů konkrétních záměrů, které překročí parametry
některého z bodů přílohy č. 1 tohoto zákona, postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a
následujících uvedeného zákona, které upravují posuzování záměru.
Návrh změny č. 7 ÚPO Velká Bíteš nemůže mít vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast.
Dílčí změna č. 7-57 řeší podnět pořizovatele na uvedení Územního plánu města Velká Bíteš do
souladu se ZÚR Kraje Vysočina po aktualizaci č.1 – zařazení území města Velké Bíteše do
oblasti krajinného rázu Křižanovsko – Bítešsko (včetně zásad pro činnost a rozhodování o
změnách v území, vycházející z aktualizovaných ZÚR). Krajina nezastavěného území bude
nadále sloužit zemědělské výrobě, lesnímu hospodářství a omezeně rekreačním pohybovým
aktivitám. Stanoveny jsou zásady pro polyfunkční využívání krajiny vedoucí ke zvýšení
přírodních a estetických hodnot.
V souladu se ZUR KV po aktualizaci č.1, Výroková část - bodem (146j), nebudou v území
umisťovány výškové stavby v prostorech, ze kterých se budou vizuálně uplatňovat v území
přírodních parků Svratecká hornatina, Třebíčsko, či Údolí Balinky a též ve vyvýšených
prostorech, odkud se budou uplatňovat jako dominanta mnoha dalších oblastí, nebo budou
v kontrastu se stávajícími dominantami kostelních věží či kulturně cenných prostorů.
Respektován je požadavek na hospodárné využívání zastavěného území. S ohledem na
požadované dílčí změny stanovené v Zadání nemohl být v plné míře respektován obecný
požadavek Zadání na ochranu nezastavěného území a zachování veřejné zeleně a
minimalizace její fragmentace.
Vytvořeny jsou podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a
typy krajiny.
Změnou č. 7 ÚPO není koncepce uspořádání krajiny stanovená Územním plánem města Velká
Bíteš zásadně měněna.

Krajinný ráz
Aktuální stav krajiny
Území je kulturní krajina silně antropicky ovlivněná. Jde o krajinu poměrně vyváženou
ekologicky velmi nestabilní. Značná devastace proběhla při scelování pozemků do větších honů.
Došlo k velkému rozorávání mezí, scelování pozemků, rušení rozptýlené zeleně. Nejvýraznějším
zásahem do krajiny (jejích retenčních schopností i estetického vzhledu)) byly provedené
odvodňovací akce, při kterých byly odvodněny značné plochy luk a mokřadů. Nepříznivý vliv v území
má i nekosení stávajících vlhkých nebo mokrých luk a pastvin. Tyto plochy vyžadují extenzivní
způsob obhospodařování, které přináší pouze nízkou rentabilitu zemědělské výroby.
Popis aktuálního stavu krajiny
Řešené území je kulturní polně - lesní krajinou Rozložení lesa je nerovnoměrné. Větší
komplexy lesů jsou především v jižní, jihovýchodní a severovýchodní části řešeného území.
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Zalesněné členité pahorkatinné partie s vršky kopců, které vystupují nad okolní krajinu, tak
spoluvytváří dojem harmonické kulturní krajiny. Lesnatost řešeného území je kolem 40 %
Zemědělsky obhospodařovaná půda tvoří přes 40 % rozlohy řešeného území. Louky a pastviny,
které mají spolu s lesy zásadní význam pro hodnocení ekologické stability krajiny, zaujímají cca 10%
rozlohy území.
Poměrně zanedbatelnou výměru mají sady a zahrady. Cca 5 % rozlohy území zaujímají ostatní
plochy a plochy technické infrastruktury.
Pro zvýšení produkčního potenciálu byly ještě v době nedávno minulé dodávány do půdy
vysoké dávky chemických prostředků. Jejich nežádoucí přítomnost v půdách, podzemních vodách a
vodotečích je patrná dosud.
Z hlediska hospodářského využívání je půdní fond v území členěn na následující plochy:
- zemědělská půda (dále členěná na ornou půdu, vinice, zahrady, ovocné sady, louky a
pastviny)
- lesní pozemky
- vodní plochy
- zastavěné plochy
- ostatní plochy
Zastoupení jednotlivých výše uvedených ploch v řešeném území udává tabulka členění
řešeného území podle struktury půdního fondu uvedená v samostatné příloze ke kapitole číslo 14
„Důsledky navrhovaného řešení na životní prostředí a zábor zemědělského půdního fondu“.

Analýza trvalé vegetace
Ve vztahu k ekologické stabilitě krajiny mají zásadní význam pouze trvalé travní vegetační
formace. Dělíme je na:
- lesní porosty
- trvalé travní porosty (louky, pastviny, lada)
- břehové a doprovodné porosty vodních toků a ploch
- doprovodnou vegetaci komunikací
- rozptýlenou trvalou vegetaci
- sady a zahrady.
V podílu trvalých vegetačních formací jsou výrazně zastoupeny pouze lesní porosty a trvalé
travní porosty, zahrady vykazují nízký podíl rozlohy řešeného území spolu se sady, vodními
plochami a břehovými porosty.

Lesní porosty
Lesnatost území se pohybuje poblíž průměru České republiky. Typickými porosty jsou souvislé
smrčiny, které jsou výsledkem rozsáhlé přeměny původních přírodních lesních společenstev na
komplexy hospodářských lesních porostů.
Lesní porosty mají přírodě vzdálenou dřevinnou skladbu a jsou silně antropicky ovlivněné. V
dřevinné skladbě má hlavní zastoupení smrk ztepilý, dále je zastoupena borovice lesní, jako příměs
v porostech bývá pěstován modřín opadavý, sporadicky se objevuje buk lesní a javor klen. Z dalších
typických lesních dřevin se zde hojně vyskytuje po okrajích lesa, na kamenicích, kamenných
hromadnicích, mezích, podél cest, ale i v bývalých selských lesích bříza bradavičnatá. Typickou
dřevinou pramenišť a břehových porostů je olše lepkavá.
Lesy řešeného území byly od středověku silně antropicky ovlivněny. Postupně byla snižována
jejich rozloha a hospodářskými zásahy měněna jejich původní dřevinná skladba. Žďářením,
mýcením, pálením milířů, pastvou dobytka, hrabáním steliva, ale i myslivostí byl postupně během
staletí změněn celkový stav lesa na dnešní hospodářský les, ve kterém má převahu smrk.

Trvalé travní porosty
Zastoupení TTP, luk a pastvin hraje významnou roli v ekologické stabilitě krajiny a je velmi
důležitým ekostabilizačním faktorem zemědělské krajiny katastru. Polokulturní a kulturní trvalé travní
porosty jsou zejména v potočních nivách. Ale jsou tam i vlhké a mokřadní louky. Druhová diverzita
těchto trvalých travních porostů je současně negativně ovlivněna intenzívním hnojením.
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Zvláštní poznámku si zaslouží pastviny a travinnobylinná lada sušších svahů, které pokud
nejsou koseny ani paseny, zarůstají třezalkou a počínající sukcesí lesních dřevin. Obnovení
extenzívní pastvy na těchto plochách by mohlo přispět k udržení druhové pestrosti rostlin těchto
území, která jsou podstatnou částí harmonické kulturní krajiny.
Jako druhově nejbohatší luční biotopy se jeví vlhké a mokřadní louky podél vodotečí. Všechny
jsou součástí kostry ekologické stability krajiny i prvků ÚSES a vyžadují nutně pravidelnou údržbu a
kosení.

Břehové a doprovodné porosty vodních toků a ploch
Břehové a doprovodné porosty vodních toků a ploch patří k základním krajinotvorným a
ekostabilizujícím prvkům v krajině a významně ovlivňují celkovou ekologickou hodnotu vodních toků
a ploch.
Souvislé, přirozené či přírodě blízké břehové porosty se vyskytují spolu s mokřadními loukami v
nivách podél všech toků řešeného území tvoří v krajině výrazné a významné linie a jsou významnými
krajinnými prvky ze zákona.

Doprovodná vegetace komunikací
Doprovodnou vegetací komunikací rozumíme obecně vegetační pásy liniového charakteru
lemující silnice a polní cesty. Jejich ekologický význam bývá rozličný, podstatná je u nich zejména
krajinotvorná hodnota. Z hlediska ÚSES jsou využitelné zejména jako interakční prvky.
Doprovodnou vegetaci silnic tvoří převážně stromořadí ovocných stromů - třešní, s
travinnobylinnými společenstvy, jež mají velký krajinotvorný a estetický význam. Tato stromořadí by
měla být udržována a obnovována.

Sady a zahrady
Sady a zahrady tvoří obvykle přechod mezi zastavěnou částí obce a volnou krajinou. Ekologický
význam zahrad závisí na intenzitě jejich využívání, stoupá se zvyšováním podílu vzrostlých dřevin a
kontinuitou zatravnění půdního povrchu. Obvykle se podílí i na celkové ekologické stabilitě krajiny.

Ochrana přírody
Obecná ochrana přírody
V řešeném území jsou především prvky, které jsou chráněny přímo ze zákona č. 114/92 Sb. o
ochraně přírody a krajiny. Dle tohoto zákona jsou chráněny pozemky pro plnění funkcí lesa, všechny
vodní toky a jejich nivy, ostatní drobné toky a drobné údolnice, plochy mokřadů, rybníků a evidované
plochy významných krajinných prvků (dále VKP).
Stručný popis VKP v území:
Vodní tok Bitýšky: přirozená niva vodního toku s mokrými polokulturními loukami, poměrně
bohaté břehové porosty olší, jasanů a vrb, přes město je tok regulovaný, přesto s poměrně
přirozenými poměry
Bílý potok: přirozený vodní tok s přirozenými mokrými loukami, bohaté břehové porosty toku
U Jestřabí: loučka v údolí Jasinky, dubohabrový les a přilehlá přirozená louky s pestrou
bylinnou skladbou
Jasinka: vodní tok s přirozenými mokrými loukami a přirozenými břehovými porosty
Louky na Jelence: polokulturní louky poměrně rozsáhlé výměry, zvyšují biodiverzitu v území
Stráně nad Drchalkou: přirozené a přírodě blízké louky, vodní tok Drchalky s břehovými
porosty
Jestřabec: polokulturní louky a prameniště v mělkém údolí, infiltrační území
Rajhradský rybník: Rybník s litorálním pásmem a polokulturní mokré louky, místy vrby
K hraničkám: přirozené mokré louky, prameniště, filtrační území
Ludvíkov: přírodě blízké mokré louky a prameniště, filtrační území
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Pánovský rybníček: drobný rybníček s přirozenými okolními loukami, prameniště, významný
biotop v území, zvláště chráněné druhy rostlin
Balačka: přírodě blízké mokré loučky, zvláště chráněné druhy rostlin
Stráže: lesík s přirozeným jezírkem přirozené mokré louky prameniště, významné území pro
zvýšení biodiverzity v krajině

Speciální ochrana přírody
V řešeném území je jedno zvláště chráněné území – PP Ostroveček – dva přirozené rybníčky
v lesních porostech, přirozené poměry, refugium vodních živočichů.

3.3

Územní systém ekologické stability
V roce 2000 byl na území katastru zpracován generel místního ÚSES (Urbanistické středisko
Brno). Tento generel byl pak začleněn do celookresního generelu ÚSES.
Při prověřování ÚSES z hlediska návazností lokálních biokoridorů na správním území obce
Velká Bíteš a na územích sousedních obcí je třeba konstatovat, že některé lokální biokoridory
na sebe nenavazují. Přitom ÚSES pro správní území obce Velká Bíteš zpracovával týž
projektant, který zpracovával generel ÚSES, který je začleněn do celookresního generelu
ÚSES. Odchylky od tohoto generelu jsou na územích sousedních obcí. V ÚAP není vymezen
lokální ÚSES pro území řešené ÚPO Velká Bíteš.
Oproti předchozím řešením je na správním území obce Velká Bíteš mírně pozměněno vymezení
regionálních biokoridorů tak, aby byly v souladu se ZÚR KV, kde jsou vymezeny jako VPS.
Základní koncepce regionálních biokoridorů však zůstává zachována a odpovídá principálně
generelu ÚSES.
Respektovány jsou tedy dle ZÚR KV následující biokoridory a biocentra:
- regionální biokoridor Holinka – Červená, který je v ZÚR veden jako VPO U298.
- regionální biokoridor Červená – Jindřichovská obora, který je v ZÚR veden jako VPO U299.
- regionální biocentrum Červená, který je v ZÚR veden jako VPO U058.
Do budoucna by bylo vhodné zadat jako samostatnou zakázku zpracování úprav a upřesnění
ÚSES jako podklad pro další práce na ÚPD.
Dílčí změny č. 7-7, 7-9, 7-20, 7-21, 7-39 jsou dle současné mapové dokumentace ÚSES na
okraji území lokálního biokoridoru, dílčí změna č. 7-24 je dle mapové dokumentace ÚSES na
území lokálního biokoridoru, dílčí změny č. 7-1, 7-6, 7-36, 7-37, 7-58 jsou dle mapové
dokumentace ÚSES na okraji území lokálního biocentra. Realizace staveb a činnost v těchto
lokalitách nesmí tyto biokoridory a biocentra nijak narušovat nebo omezovat. Musí být
zachována jejich funkčnost.

Návrh územního systému ekologické stability
Koncepce návrhu lokálního ÚSES
Po vymezení biogeografických jednotek, kostry ekologické stability a po stanovení stupně
ekologické stability v území, byl proveden výběr těch prvků kostry, které svojí reprezentativností v
biogeografických jednotkách odpovídají kritériím biocenter a biokoridorů. Na základě tohoto výběru
se pak odvíjela vlastní tvorba ÚSES, jež respektovala přirozené podmínky území, tj. směr průběhu
vodních toků, konfiguraci terénu, trasu nadregionálního biokoridoru a regionálního biokoridoru i
maximální možné dodržení požadovaných parametrů jednotlivých prvků ÚSES.
V návrhu generelu byly do systému ÚSES začleněny beze zbytku všechny prvky kostry
ekologické stability, a to jako biocentra, biokoridory i interakční prvky. Byly vynechány pouze dvě
drobné plochy. Bylo dbáno na logiku propojení, na možnosti navázání v sousedních katastrech, na
dodržování metodicky daných parametrů i na soulad s budoucím hospodářským využíváním území.
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Rozpracování generelu nadregionálního a regionálního ÚSES
Základním vstupním podkladem je Generel regionálního ÚSES jihomoravské oblasti zpracovaný
v roce 1992 firmou Löw a spol. a Ekologickou dílnou, a Nadregionální a regionální územní systém
ekologické stability ČR zpracovaný Společností pro životní prostředí v Brně v roce 1995 Ing.
Ludmilou Bínovou a RNDr. Martinem Culkem. Oba generely jsou zpracovány v měřítku 1 : 50 000 a
poskytují přehled o základní lokalizaci biocenter regionálního a nadregionálního významu a jejich
směrném propojení biokoridory regionálního a nadregionálního významu.
Úkolem zpracovatele generelu místního ÚSES je provést upřesnění lokalizace jednotlivých
prvků regionálního a nadregionálního ÚSES v podrobnějším měřítku a vyřešit návaznost místního
ÚSES na systém regionální a nadregionální.
Limitující prostorové a funkční parametry pro nadregionální biokoridory jsou následující:
- nadregionální biokoridor je tvořen osou a ochrannou zónou, která je jeho nedílnou
součástí. Ochranná zóna je široká 2 000 m a podporuje se v ní tzv. koridorový efekt
- všechny části regionálního a místního ÚSES a EVSK i území s vyšším stupněm
ekologické stability krajiny se v ochranné zóně stávají součástí nadregionálního biokoridoru
- minimální šířka osy nadregionálního biokoridoru
- odpovídá šířce regionálního biokoridoru
- v prostoru vymezeném osami nadregionálního biokoridoru nebo osou biokoridoru a jeho
nárazníkovou zónou je potřebná co největší hustota biocenter
- do složeného nadregionálního biokoridoru musí být ve vzdálenosti max. 5 až 8 km
vkládána regionální biocentra diferencovaně dle typu společenstev
Limitující prostorové a funkční parametry pro regionální biokoridory a biocentra jsou následující:
- maximální délka jednotlivých úseků biokoridoru (mezi dvěma sousedními biocentry) a
možnost jejich přerušení
- lesní společenstva – maximální délka 700 m, možnost přerušení do 150 m, přičemž však
musí být zachovány alespoň parametry lokálního biokoridoru
- mokřadní společenstva - maximální délka 1 000 m, možnost přerušení do 100 m
zastavěnou plochou, do 150 m ornou půdou, do 200 m ostatními kulturami
- luční společenstva – maximální délka 500 m, možnost přerušení do 100 m
zastavěnou
plochou, do 150 m ornou půdou, do 200 m ostatními kulturami
- minimální šířka biokoridoru
- lesní společenstva - 40 m
- mokřadní společenstva - 40 m
- luční společenstva - 50 m
- minimální velikost regionálních biocenter
- lesní společenstva 5. vegetačního stupně 25 ha, při holosečném způsobu obhospodařování
50 ha
- luční biocentra 30 - 50 ha
- vodní 5 ha
Návrh místního ÚSES
Pro návrh místního ÚSES jsou důležité vazby na ÚSES vyšších stupňů i na dokumentaci ÚSES
sousedních katastrálních území. Návrh místního ÚSES dále vychází z předpokladu respektování
potenciálních i aktuálních přírodních a antropogenních podmínek území. Důležité je zejména
zohledňování:
- směru přirozených migračních tras (především vodních toků příp. údolí, svahů, hřbetů
aj.)
- reprezentativnost stanovištních podmínek v rámci biochory
- zastoupení ekologicky významných vegetačních formací pro danou krajinu typických
- stávajících i předpokládaných antropogenních zásahů do krajiny (významné bariéry
zastavěného území obce a dálnice)
- metodikou požadovaných funkčních a prostorových parametrů jednotlivých prvků ÚSES
s ohledem na jejich biogeografický význam a předpokládaný způsob využití.
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Splnění těchto náležitostí je základem správné tvorby místního ÚSES, proto jim byla v průběhu
prací na generelu věnována patřičná pozornost.
Návrh místního ÚSES počítá se sedmi větvemi biokoridorů místního významu. Biokoridory
sledují hlavní vodní toky.
Biocentra spolu s potočními biokoridory místního významu tvoří hustou mozaikovou ekologickou
síť.
Limitující prostorové a funkční parametry pro biocentra a biokoridory místního významu jsou v
katastru následující:
a) minimální velikost biocenter (v případě ideálního kruhového tvaru)
- společenstva lesní - 3 ha
- společenstva mokřadní - 1 ha
- společenstva luční - 3 ha
- společenstva stepních lad - 1 ha
- společenstva kombinovaná - 6 ha.
b) maximální délka biokoridorů a možnost jejich přerušení
- společenstva lesní - maximální délka 2 000 m, možnost přerušení maximálně 15 m
- společenstva mokřadní - maximální délka 2 000 m, možnost přerušení do 50 m zastavěnou
plochou, do 80 m ornou půdou, do 100 m ostatními kulturami
- společenstva luční - maximální délka 2 000 m, možnost přerušení neomezená
- společenstva stepních lad - maximální délka 2 000 m, možnost přerušení do 50 m
zastavěnou plochou, do 80 m ornou půdou, do 100 m ostatními kulturami,
- společenstva kombinovaná - maximální délka 2 000 m, možnost přerušení do 50 m
zastavěnou plochou, do 80 m ornou půdou, do 100 m ostatními kulturami
c) minimální šířka biokoridorů
- společenstva lesní - 15 m
- společenstva mokřadní - 20 m
- společenstva luční - 20 m
- společenstva stepních lad - 10 m
Navržená síť biocenter a biokoridorů je nezbytným základem ekologické stability území. Z
důvodů zabezpečení ekostabilizujícího působení v té části krajiny, kde působení biocenter a
biokoridorů je vzhledem k jejich vzdálenosti nedostatečné, je tato síť doplněna o interakční prvky. V
řešeném území jsou interakční prvky navrhovány zejména jako liniová společenstva podél mezí,
polních cest, jako polní remízy případně jsou interakčními prvky ekologicky významná společenstva
menší rozlohy, která neleží na trasách biokoridorů, či zatravněné erozí ohrožené pozemky.
Skladebné části ÚSES, které jsou zahrnuty do návrhu místního ÚSES (biocentra, biokoridory a
interakční prvky), jsou znázorněny v návrhových mapách grafické části a stručně charakterizovány a
popsány v tabulkové části.
Popis biocenter a biokoridorů
Biocentra:
NÁZEV: Červená
TYP A VÝZNAM: RBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Pánov
VÝMĚRA:
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE:
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní, vodní, luční, pastviny
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Zaříznuté údolí Bílého potoku s přirozeným vodním tokem a přírodě blízkými mokrými loukami, lesní
porosty, v řešeném území je pouze malá část biocentra
NÁVRH OPATŘENÍ: výchovnými zásahy na lese podporovat přirozené listnáče, ostatní část biocentra bez
zásahů
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NÁZEV: U velkého žlíbku
TYP A VÝZNAM: LBC v RBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velká Bíteš, Křoví
VÝMĚRA: min. 8,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE:
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní, vodní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Niva Bílého potoku s přirozeným tokem a mokrými loukami, přilehlé lesní porosty, drobný rybník
NÁVRH OPATŘENÍ:
Niva potoka a vlastní tok bez zásahů, na lese podporovat výchovnými zásahy přirozené dřeviny
NÁZEV: U silnice
TYP A VÝZNAM: LBC v RBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velká Bíteš, Křoví
VÝMĚRA: min. 8,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE:
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní, vodní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Niva Bílého potoku s přirozeným tokem a mokrými loukami, přilehlé lesní porosty, vysýchavé pastviny na
svahu
NÁVRH OPATŘENÍ:
Niva potoka a vlastní tok bez zásahů, louky pokud možno kosit, na lese podporovat výchovnými zásahy
přirozené dřeviny
NÁZEV: Na potoce
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velká Bíteš, Křoví

TYP A VÝZNAM: LBC v RBK

VÝMĚRA: min. 6,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE:
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní, vodní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Niva Bílého potoku s přirozeným tokem a mokrými loukami, přilehlé lesní porosty,
NÁVRH OPATŘENÍ:
Niva potoka a vlastní tok bez zásahů, louky pokud možno kosit, na lese podporovat výchovnými zásahy
přirozené dřeviny
NÁZEV: U kamenolomu
TYP A VÝZNAM: LBC v RBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velká Bíteš,
VÝMĚRA: min. 6,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4BC 4-5, 4AB 3
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní, vodní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Soutok Bílého potoku a Bitýšky, nivní polokulturní louky a bohaté břehové porosty, přilehlé svažité polohy
s lesními porosty
NÁVRH OPATŘENÍ: Nivy potoků a vlastní toky bez zásahů, louky pokud možno kosit, na lese podporovat
výchovnými zásahy přirozené dřeviny
NÁZEV: Pod kamenolomem
TYP A VÝZNAM: LBC v RBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velká Bíteš,
VÝMĚRA: min. 6,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4BC 4-5, 4AB 3
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní, vodní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Niva Bílého potoku, nivní polokulturní louky a bohaté břehové porosty, přilehlé svažité polohy s lesními
porosty, pastvina
NÁVRH OPATŘENÍ:
Nivu potoka a vlastní tok bez zásahů, louky pokud možno kosit, na lese podporovat výchovnými zásahy
přirozené dřeviny, pastvinu kosit
NÁZEV: Královský rybník
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velká Bíteš,
VÝMĚRA: min. 3,35 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4BC 4-5
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: mokřadní, vodní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Menší rybník v intenzivně zemědělsky využívaném území, přirozené břehové porosty a vlhké louky,
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NÁVRH OPATŘENÍ:
Bez výrazných zásahů, rozšířit travní pozemky kolem rybníku – vytvořit tak ochranné pásmo proti
splachům orné půdy do rybníka
NÁZEV: U spravedlnosti
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velká Bíteš,
VÝMĚRA: min. 3,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4BC 4-5
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: mokřadní, vodní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Polokulturní louky v nivě Bitýšky, břehové porosty kolem toku,
NÁVRH OPATŘENÍ:
Bez výrazných zásahů, nepřipustit devastaci území nebo zástavbu
NÁZEV: Rajhradský rybník
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velká Bíteš,
VÝMĚRA: min. 4,30 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4BC 4-5
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: mokřadní, vodní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Drobný rybník v intenzivně využívaném území, polokulturní vlhké louky, litorální pásmo rybníku a místy
porosty vrb, vysoký krajinotvorný význam
NÁVRH OPATŘENÍ:Bez výrazných zásahů, nepřipustit devastaci území, louky kosit
NÁZEV: Demáčky
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velká Bíteš,
VÝMĚRA: min. 1,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4BC 4-5
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: mokřadní, vodní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Drobný rybník v intenzivně využívaném území, polokulturní vlhké louky, místy porosty vrb a olší, vysoký
krajinotvorný význam
NÁVRH OPATŘENÍ: Bez výrazných zásahů, nepřipustit devastaci území,
NÁZEV: Klečanské rybníky
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velká Bíteš,
VÝMĚRA: min. 1,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4BC 4-5
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: mokřadní, vodní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Soustava tří drobných rybníků s přirozenými poměry, mokré louky, významné refugium obojživelníků a
vodního ptactva
NÁVRH OPATŘENÍ:
Bez výrazných zásahů, nepřipustit devastaci území, chránit před výraznými zásahy
NÁZEV: Hadr
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velká Bíteš,
VÝMĚRA: min. 3,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4BC 4
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: mokřadní, vodní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Mokré louky v nivě Bitýšky
NÁVRH OPATŘENÍ:
Vybudovat rybník, kolem ponechat mokré louky, nepřipustit zástavbu
NÁZEV: Prostřední mlýn
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velká Bíteš,
VÝMĚRA: min. 3,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4BC 4
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: mokřadní, vodní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Mokré louky v nivě Bitýšky, vlastní vodní tok s břehovými porosty
NÁVRH OPATŘENÍ:
Ponechat bez výrazných zásahů, louky pokud možno kosit, ošetřovat břehové porosty
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NÁZEV: V oboře
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Jindřichov
VÝMĚRA: cca 6,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 5 B 4, 4 B 3
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
lesní porosty smrkových monokultur, vtroušeně LP, MD, prameniště Bítýšky
NÁVRH OPATŘENÍ:
při obnově lesa zavést do porostů přirozené dřeviny dle STG, tj. buk, jedli, lípu, vtroušeně smrk, návrh
nového složení porostů zakotvit v novém LHP
NÁZEV: U Starého dvora
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Košíkov
VÝMĚRA: cca 4,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 4 BC 4
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: vodní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
pramenné území Chvojnice, mokré louky značně ruderalizované, místy bříza, vrba křehká, významné
druhy ostřic
NÁVRH OPATŘENÍ:
louky kosit a nehnojit, zabránit ruderalizaci osázením okrajů plochy přirozenými dřevinami
NÁZEV: V Černém lese I.
TYP A VÝZNAM: LBC v RBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Košíkov
VÝMĚRA: min. 6,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 4 B 3, 5 B 4
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
lesní porost smrku s příměsí borovice, modřínu a jedle
NÁVRH OPATŘENÍ:
při obnově porostu nutno podporovat přirozené dřeviny dle STG, tj. buk, jedli, osiku, ojediněle smrk a lípu
NÁZEV: V Černém lese II.
TYP A VÝZNAM: LBC v RBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Košíkov
VÝMĚRA: min. 6,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 4 B 3, 4 B 3
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní porost, smrková monokultura
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
lesní porost smrku s příměsí borovice, modřínu a jedle
NÁVRH OPATŘENÍ:
při obnově porostu nutno podporovat a zavést do porostů přirozené dřeviny dle STG, tj. buk, jedli,
ojediněle dub a lípu
NÁZEV: U Motorestu
TYP A VÝZNAM: LBC v RBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Košíkov
VÝMĚRA: min. 3,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 4 AB 3
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní porost
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
lesní porost, smrková monokultura
NÁVRH OPATŘENÍ: při obnově porostu nutno podporovat a zavést do porostů přirozené dřeviny dle STG,
tj. buk, jedli, ojediněle dub a lípu
NÁZEV: Na Bílé vodě
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Košíkov
VÝMĚRA: cca 9,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 4 BD 3, 4 BC 4, 4 B 3
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: vodní, lesní
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
lesní porosty smrkových monokultur s kotlíky buku, tok říčky Bílé vody
NÁVRH OPATŘENÍ:
na lese rozšiřovat kotlíky buku a zavádět výchovnými postupy další přirozené dřeviny do porostů, kolem
toku doplnit olše a vrby
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NÁZEV: Pod kopcem
TYP A VÝZNAM: LBC v RBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Ludvíkov
VÝMĚRA: min. 3,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 4 B 3
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
lesní porost smrku s příměsí borovice, modřínu, kotlíky buku a jedle
NÁVRH OPATŘENÍ:výchovnými zásahy podporovat v porostech jedli, dub, lípu a buk
NÁZEV: U Ludvíkova
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Ludvíkov
VÝMĚRA: 6,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 4 BC 4, 4 B 4, 4 AB 3
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní, luční, vodní
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:lesní porosty převážně smrkových monokultur, Ludvíkovský
potok s břehovými porosty olše, osiky, vrby křehké, mokrá polokulturní louka
NÁVRH OPATŘENÍ:
při zpracování nového LHP navrhnout při obnově porostů přirozené dřeviny dle STG, tj. buk, jedli,
ošetřovat a doplňovat břehové porosty toku, kosit a nehnojit přilehlou louku
NÁZEV: Lištiny
TYP A VÝZNAM: LBC v RBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Ludvíkov
VÝMĚRA: min. 3,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 4 B 3
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:lesní porost, smrková monokultura
NÁVRH OPATŘENÍ:
při obnově porostů vysázet přirozené dřeviny dle STG, tj. buk, jedli, příměs dubu a lípy
NÁZEV: Na Chvojnici
TYP A VÝZNAM: LBC v RBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Jindřichov
VÝMĚRA: min. 6,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 4 AB 3, 5 B 4, 5 BC 4 - 5
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní, vodní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
lesní porost s protékajícím potokem vlévajícím se do Chornice, smíšený lesní porost – SM 55, BK 20, MD
6, OL 5, DB 1, KL 1, BO 1
NÁVRH OPATŘENÍ:
výchovnými zásahy podporovat dřeviny dle STG, tj. buk, jedli, olši, kolem Chvojnice doplnit břehové
porosty o JS, louky kosit
NÁZEV: U jedle
TYP A VÝZNAM: LBC v RBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Jindřichov
VÝMĚRA: min. 6,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 4 B 3, 5 B 4 – 5
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní, vodní,
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
lesní porost s protékajícím potokem, BK 40, SM 35, JD 10, KL 15
NÁVRH OPATŘENÍ:
výchovnými zásahy podporovat dřeviny dle STG, tj. buk, jedli, olši, může být ojediněle smrk
NÁZEV: Olšoveček
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Jindřichov
VÝMĚRA: min. 4,50 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 5 AB 4, 5 B 4, 5 B 5
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní, vodní
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
rybníčky v lesním porostu na Pucovském potoku, speciální fauna – sekavec písečný, čolek velký, rak říční,
obojživelníci PP - Olšoveček
NÁVRH OPATŘENÍ:
chránit a nedopustit devastaci rybníčků, v lesních porostech postupnými zásahy zavádět přirozené
dřeviny dle STG, tj. buk, jedli
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NÁZEV: Korbel
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Jestřabí
VÝMĚRA: cca 4,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 4 BC 4-5
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: vodní, lesní
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
rybníček na okraji lesa na říčce Jasince, břehové porosty jívy, břízy, lesní porosty smrkových monokultur
NÁVRH OPATŘENÍ:
chránit rybníček, ošetřovat břehové porosty, na lese změnit druhovou skladbu dle STG
NÁZEV: U Hadinky
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Jestřabí
VÝMĚRA: cca 6,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 4 BC4-5, 4B3
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: vodní, lesní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Vodní tok Jasinky s mokrými přirozenými loukami, lesní porosty smrkové monokultury
NÁVRH OPATŘENÍ:
Výchovnými zásahy zavádět do porostů přirozené dřeviny dle STG, kolem vodního toku upřednostňovat
olše, jasany, zachovat mokré louky bez výrazných zásahů
NÁZEV: Na Drchalce
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Březka
VÝMĚRA: cca 4,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 4 AB3, 4 BC4
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: vodní, lesní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
lesní porosty smrkových monokultur, vodní tok s břehovými porosty, louka
NÁVRH OPATŘENÍ:
na lese zavádět výchovnými postupy další přirozené dřeviny do porostů, kolem toku podporovat olše,
louku ponechat bez výrazných zásahů
NÁZEV: Drchalka
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Březka
VÝMĚRA: cca 4,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 4 BC4
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: vodní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Kulturní vlhké louky kolem toku Drchalky, vysoká ruderalizace
NÁVRH OPATŘENÍ:
Revitalizace vodního toku, kosení lučních porostů
NÁZEV: Jelenka
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Holubí Zhoř
VÝMĚRA: cca 5,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 4 BC4, 4B3
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: vodní, lesní
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Vodní tok kolem lesní porosty-smrkové monokultury
NÁVRH OPATŘENÍ:
Výchovnými zásahy zavádět do porostů přirozené dřeviny dle STG, kolem vodního toku upřednostňovat
olše, jasany,
NÁZEV: Bitýška
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Bezděkov
VÝMĚRA: cca 6,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 4 BC4-5, 4B3
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: vodní, lesní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Vodní tok Bitýšky s mokrými přirozenými loukami, lesní porosty smrkové monokultury
NÁVRH OPATŘENÍ:
Výchovnými zásahy zavádět do porostů přirozené dřeviny dle STG, kolem vodního toku upřednostňovat
olše, jasany, zachovat mokré louky bez výrazných zásahů
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NÁZEV: Žernať
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Pánov, Prosatín
VÝMĚRA: cca 6,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 4 BC4, 4B3
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: vodní, lesní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Pramenné území Blahoňůvky, strž s mokrou louku, lesní porosty smrkové monokultury
NÁVRH OPATŘENÍ:
Výchovnými zásahy zavádět do lesních porostů přirozené dřeviny dle STG, kolem vodního toku
upřednostňovat olše, louku ve strži ponechat bez výrazných zásahů
NÁZEV: U kamene
TYP A VÝZNAM: LBC
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Pánov, Prosatín
VÝMĚRA: cca 6,0 ha
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 3.16.3, 4 AB4, 4B3
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní, vodní
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Pramenné území Blahoňůvky, lesní porosty většinou smrkové monokultury
NÁVRH OPATŘENÍ:
Výchovnými zásahy zavádět do lesních porostů přirozené dřeviny dle STG,

Biokoridory
NÁZEV: č. 1- Bílý potok
TYP A VÝZNAM: RBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: V. Bíteš, Křoví, Březské, Vlkov
VÝMĚRA:
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4 AB 4-5, 4 BC 4-5, 4 AB 3, 4 B 3
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní, vodní, luční, břehové porosty
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Mělce zaříznuté údolí vodního toku, přirozeně meandrující potok s bohatými břehovými porosty, přírodě
blízké mokré louky, lesní porosty převážně smrkové monokultury, přírodě blízké poměry, VKP.
NÁVRH OPATŘENÍ:
Niva potoka a mokré louky bez výrazných zásahů, pouze ošetřování břehových porostů, v lesních
porostech zavádět výchovnými zásahy postupně přirozené listnáče dle STG.

NÁZEV: č. 2 – Bítýška
TYP A VÝZNAM: LBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velká Bíteš
VÝMĚRA:
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4 BC 4-5
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: vodní, luční, břehové porosty
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU: Místy přirozený vodní tok, přes zástavbu města provedena
regulace toku, kolem toku jsou břehové porosty, louky jsou vlhké
NÁVRH OPATŘENÍ: Ošetřovat a udržovat břehové porosty, louky kosit, nehnojit umělými hnojivy, v místě
LBC Hadr je možná výstavba rybníku, avšak se zachováním především ekologických funkcí, tj. litorální
pásmo a bohaté břehové porosty.

NÁZEV: č. 3
TYP A VÝZNAM: LBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velká Bíteš
VÝMĚRA:
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4 BC 4 – 5
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: vodní, luční, břehové porosty
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Pravobřežní bezejmenný přítok Bítýšky s unikátní rybniční soustavou (Klečanské rybníky, Silniční rybník,
Koupelna), vlhké přirozené i polokulturní louky, břehové porosty rybníků i vodního toku, významné
refugium obojživelníků a vodního ptactva, vysoká ruderalizace způsobená splachy z okolních polí, VKP.
NÁVRH OPATŘENÍ:
Bez výrazných zásahů, ošetřovat břehové porosty, louky nehnojit umělými hnojivy, nepřipustit rozšiřování
zástavby, v místech, kde orná půda navazuje na nivu ponechat travnatý pruh cca 50 m šířky (kosit).
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NÁZEV: č. 4
TYP A VÝZNAM: LBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velká Bíteš, Jindřichov
VÝMĚRA:
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4 BC 4-5, 4 B 3
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: vodní, luční, břehové porosty
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Mělká nevýrazná údolnice s drobným vodním tokem (pravobřežní přítok Bítýšky), od dálnice směrem
k Jindřichovské oboře přerušena (potok zatrubněn), dva drobné rybníky - Demáčky a Rajhradský rybník,
vysoká devastace území a ruderalizace, VKP - Rajhradský rybník.
NÁVRH OPATŘENÍ:
Obnovit břehové porosty kolem regulované části vodního toku, otevřít a znovu obnovit vodní tok od dálnice
po Benáčky, louky kosit, nehnojit, stávající břehové porosty ošetřovat a obnovovat.
NÁZEV: č. 5 - Chvojnice
TYP A VÝZNAM: LBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov
VÝMĚRA:
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4 BC 4-5
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: vodní, luční břehové porosty
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Mělké sevřené údolí s místy regulovaným vodním tokem, polokulturní vlhké louky, VKP u Starého dvora.
NÁVRH OPATŘENÍ:
Bez výrazných zásahů, ošetřovat a doplňovat břehové porosty, louky bez zásahů, louky u Košíkova kosit a
nehnojit umělými hnojivy.
NÁZEV: č. 6 – Jasinka
TYP A VÝZNAM: LBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Jestřabí
VÝMĚRA:
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4 AB 4-5
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: vodní, luční, břehové porosty
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Mělce zaříznuté údolí vodního toku, přírodě blízké poměry, mokré louky a přirozeně meandrující vodní tok
s břehovými porosty, VKP.
NÁVRH OPATŘENÍ:
Bez zásahů, nepřipustit činnost, která by způsobila devastaci území.
NÁZEV: č. 7 – Drchalka
TYP A VÝZNAM: LBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Březka, Jáchymov, Bezděkov
VÝMĚRA:
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4 AB 3, 4 AB 4-5, 4 BC 4-5
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní, vodní, luční, břehové porosty
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Potok lze rozdělit do tří odlišných částí:
1. část toku od silnice Nové sady – Holubí Zhoř směrem na jih je poměrně přirozený tok, volně
meandrující s břehovými porosty a přirozenými mokrými loukami, místy i stráně s přirozenými
pastvinami (VKP, stráně nad Drchalkou);
2. nevýrazná niva mělká směřující na Jáchymov, regulovaný vodní tok, místy zatrubněný;
nevýrazná niva toku směřující na Bezděkov a dále na lesní porosty.
NÁVRH OPATŘENÍ:
První část ponechat bez zásahů, pouze ošetřovat břehové porosty, pastviny kosit.
V druhých dvou částech je biokoridor nefunkční, je nutno revitalizovat vodní tok a doplnit oba biokoridory
tak, aby byly funkční.
NÁZEV: č. 8 - Jelenka
TYP A VÝZNAM: LBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Holubí Zhoř, Březka
VÝMĚRA:
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4 AB 4, 4 AB 3, 4 BC 4-5
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: vodní, lesní, luční, břehové porosty
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Mělké údolí přirozeného vodního toku, v lesní části podél toku smrkové porosty, v ostatních částech mokré
louky, místy na svazích přirozené pastviny (VKP – louky na Jelence), přes zastavěnou část obce bez
břehových porostů.
NÁVRH OPATŘENÍ:
Bez výrazných zásahů udržovat a ošetřovat břehové porosty, louky pokud možno kosit, v lesních
porostech doplnit (kolem toku) přirozené dřeviny dle STG.
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NÁZEV: č. 9 – Ludvíkovský potok
TYP A VÝZNAM: LBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Ludvíkov
VÝMĚRA:
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4 AB 4-5
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní, vodní, luční
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Lesní porost (převážně smrková monokultura) kolem vodního toku, biokoridor navazuje na RBK
procházející severozápadním směrem od Ludvíkova, část biokoridoru jsou přirozené mokré louky (VKP –
Ludvíkov).
NÁVRH OPATŘENÍ:
V lesních porostech doplnit přirozené listnáče dle STG, louky ponechat bez zásahu.
NÁZEV: č. 10 – Bílá voda
TYP A VÝZNAM: LBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Košíkov
VÝMĚRA:
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4 AB 3, 4 AB 4-5
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA: lesní, vodní
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Lesní porosty, drobný vodní tok, lesní porosty jsou převážně smrkové monokultury.
NÁVRH OPATŘENÍ:
Výchovnými zásahy zavádět postupně do porostů přirozené listnáče dle STG.
NÁZEV: č. 11
TYP A VÝZNAM: LBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Velká Bíteš
VÝMĚRA:
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4 BC 4-5
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA:
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Pravobřežní přítok Bílého potoka, mělká niva s drobným potokem, rybník s přirozeným poměry, břehové
porosty kolem toku nejsou zapojené a v celém rozsahu, kolem toku jsou polokulturní louky, vysoká
ruderalizace.
NÁVRH OPATŘENÍ:
Obnovit a zkvalitnit břehové porosty toku, louky kosit, rozšířit rozsah luk v místech, kde niva navazuje na
ornou půdu.
NÁZEV: č. 12
TYP A VÝZNAM: RBK, LBK
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Košíkov, Ludvíkov, Jindřichov, Jestřabí, Bezděkov, Pánov
VÝMĚRA:
POKRAČOVÁNÍ V MAP. LISTU:
GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE: 4 AB 3, 4 B 3, 4 B 4, 4 AB 4,
CÍLOVÝ TYP SPOLEČENSTVA:
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNÍHO STAVU:
Pro zjednodušení jsou biokoridory v lesích označeny stejně. Jde o:
1. regionální biokoridor procházející lesním komplexem na jihu;
2. ostatní lokální biokoridory na lesních porostech.
V převážné většině jde o smrkové monokultury, kolem vodních toků jsou sporadicky i přirozené listnáče.
NÁVRH OPATŘENÍ:
Biokoridory je nutno vymezit v lesním hospodářském plánu (stejně, jako všechna biocentra navržená na
lesích) a postupnými výchovnými zásahy zavádět do porostů přirozené listnáče dle STG.

Podmínky realizace místního ÚSES
Samotná realizace místního ÚSES je složitý a dlouhodobý proces přeměny a obnovy stávající
kulturní krajiny. Celý proces je třeba rozdělit do několika rovin:
a) Ochrana a údržba existujících a funkčních skladebných částí ÚSES – chránit ÚSES je
povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ (§ 4 odst. 1 zák. č.
114/1992 Sb.).
b) Obnova a úpravy těch skladebných částí ÚSES, které svoji funkci mohou za stávajícího
stavu plnit jen částečně. Jde zejména o úpravy vodních toků vedoucí k jejich zpřírodnění,
doplnění a obnovu břehových porostů, obnovu dřevinné vegetace podél komunikací.
Současně je třeba dbát i o postupnou obnovu přirozené druhové skladby lesních porostů.
c) Zakládání nových, dosud chybějících skladebných částí ÚSES – vytváření ÚSES je dle § 4
odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků,
obce a stát.
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Pro výsadby dřevin v biokoridorech a biocentrech je třeba zásadně používat domácí stromy
a keře odpovídající důsledně stanovišti výsadby. Základními dřevinami pro vytváření ÚSES v
katastru jsou:
1. Na sušších stanovištích
a) stromy: buk lesní, lípa srdčitá, javor mléč, javor klen, jilm horský, třešeň ptačí, jedle
bělokorá, smrk obecný, jeřáb ptačí
b) keře: trnka obecná, líska obecná, kalina obecná, růže šípková, hloh obecný a
jednoplodý.
2. Na vlhkých a mokrých stanovištích
a) stromy: olše lepkavá, vrba křehká, jíva, vrba nachová, javor klen, jasan ztepilý, jilm
horský, třešeň ptačí, smrk obecný
b) keře: vrba ušatá, vrba košíkářská, střemcha hroznovitá, kalina obecná, bez hroznatý,
trnka obecná, líska obecná
Realizaci prvků ÚSES musí nezbytně předcházet vypracování příslušné dokumentace. Na
zpracovaný generel lokálního ÚSES budou navazovat plány a projekty ÚSES. V souladu s
příslušnými předpisy je nezbytné lokální ÚSES zapracovat též do projektů pozemkových úprav a
lesních hospodářských plánů.
Koncepce územního zajištění ekologické stability krajiny vychází z teze, že je třeba od sebe
oddělit jednotlivé ekologicky relativně labilní části krajiny soustavou stabilních a stabilizujících
ekosystémů.

3.4

Koncepce dopravního řešení

3.4.1 Pozemní komunikace
Základní koncepce dopravy zůstává v souladu s platným ÚPO Velká Bíteš a jeho změn č.1 až 6.
Dálnice
Katastrálním územím Velká Bíteš prochází dálnice:
D1

Praha – Brno – Ostrava

Dálnice D1 je součástí IV. multimodálního koridoru.
Silnice
Katastrálním územím Velká Bíteš procházejí silnice:
I/37

Trutnov – Hradec Králové – Pardubice – Žďár nad Sázavou – Velká Bíteš

II/379

Velká Bíteš – Tišnov – Blansko – Vyškov

II/395

Velká Bíteš – Dolní Kounice - Pohořelice

II/399

Velká Bíteš – Náměšť nad Oslavou – Znojmo

II/602

Brno – Velké Meziříčí – Jihlava – Pelhřimov

III/3791

Velká Bíteš – Vlkov – Osová

III/3791a

Velká Bíteš – průjezdná

III/3928

Velká Bíteš – Jindřichov – Pucov

Katastrálním územím Holubí Zhoř procházejí silnice:
III/3924
Nové Sady u Velké Bíteše – Holubí Zhoř – Tasov
III/3926
Čikov – Holubí Zhoř
Katastrálním územím Košíkov procházejí silnice:
II/395
Velká Bíteš – Dolní Kounice – Pohořelice
III/3991
Košíkov – spojka
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Silnice jsou v zastavěném území obce územně stabilizovány a zajišťují přímou obsluhu
přilehlých objektů. Jsou na ně napojeny místní i účelové komunikace.
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR KV) vymezují koridor dopravní infrastruktury a
jeho průchod územím, které je nutno při zpracování územního plánu respektovat.
Konkrétně se jedná o koridory pro homogenizaci stávajících tahů silnic I/37, II/379, II/399 a
II/602 v šíři 80 m, které ZÚR KV definují jako veřejně prospěšné stavby DK22, DK26 a DK 32.
Uvedené koridory jsou ve Změně č.7 ÚPO Velká Bíteš většinou respektovány. Některé plochy
dílčích změn ale v těchto koridorech leží nebo do nich zasahují.
Jako územní rezervu vymezují ZÚR KV dopravní koridory obchvatů města Velká Bíteš –
přeložky silnic I/37, II/379 a II/602 v šíři 400 m pro silnici I. třídy a v šíři 200 m pro silnice II. třídy.
Tyto koridory jsou již v platném Územním plánu města Velká Bíteš a jeho změnách zpřesněny
a vymezeny. Navrženými dílčími změnami v rámci Změny č.7 ÚPO Velká Bíteš nejsou tyto
dopravní koridory dotčeny.
Dále ZÚR KV vymezují územní rezervu pro rozšíření dálnice D1 v celkové šíři 200 m.
Navrženými dílčími změnami v rámci Změnou č.7 ÚPO Velká Bíteš není tento dopravní koridor
dotčen.
Silnice by přitom v průtahu obcí měly být v souladu s ČSN 736110 "Projektování místních
komunikací", tj. měly by zabezpečovat nejen funkci spojovací (pro průjezdnou dopravu), ale i
funkci obslužnou, pobytovou a společenskou.
Navrženy jsou následující úpravy dopravního řešení na silniční síti, které jsou dány do souladu
s požadavky Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic ČR:
7-28 Změna spočívá v návrhu na vyřazení plochy pro plánovanou okružní křižovatku na silnici
I/37 v lokalitě Lánice z ÚP. ŘSD ČR se změnou souhlasí.
7-29 Vymezení koridoru pro rozšíření silnice III/3928 v ul. Rajhradská ve Velké Bíteši
7-32 Návrh Kraje Vysočina na změnu využití plochy Pl - louky, pastviny na pozemcích
p.č.2475/1, 2473/1, 2471, 2470, 2469, 2468, 2467, 2436/3, 2437/3, 2438/3 a 2438/2
v k.ú. Velká Bíteš na plochu dopravního koridoru pro směrovou úpravu silnice II/379 s
návazností na dopravní koridor vymezený v ÚP Křoví
Napojení ze silniční sítě mají tyto lokality:
k.ú. Velká Bíteš:
Ze silnice I/37 jsou napojeny tyto lokality dílčích změn:
7-2

Plocha bydlení v 5 bytových domech je pro výstavbu podmíněně přípustná vzhledem
k nemožnosti přímého napojení návrhové lokality na silnici I/37, investor stavby musí před
její přípravou projednat způsob dopravní obsluhy s ŘSD ČR; předběžné projednání se
týká i jakékoli úpravy místní účelové komunikace. V opačném případě bude třeba tuto
lokalitu ze změny ÚPO vypustit.

7-20

Pro připojení plochy pro občanskou vybavenost je stavebník (investor) povinen předem
projednat s ŘSD ČR způsob dopravní obsluhy. Plochu nelze přímo napojit ze silnice I/37.

7-21

Pro připojení plochy pro bydlení s podnikatelskými aktivitami je stavebník (investor)
povinen předem projednat s ŘSD ČR způsob dopravní obsluhy. Plocha se částečně
nachází v hlukovém pásmu sinice I/37.

7-23

Plocha se nachází v ochranném pásmu silnice I/37, proto je požadováno zařadit objekty a
zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního využití
podmínečně přípustného. Podmínkou je prokázání (v dalším stupni PD) nepřekročení
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb
a venkovních prostorech.
Dopravní připojení je dle ŘSD ČR nutné řešit z přilehlé komunikace, bez nároku na přímé
připojení ze silnice I/37.
Plocha se nachází v koridoru pro homogenizaci silnice I/37.
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7-53

Návrh na připojení lokality dílčí změny č. 7-2 novou plochou pro dopravu (D). Jedná se o
pozemky mimo návrhový koridor jihozápadního obchvatu, poněvadž ŘSD ČR nesouhlasí
s umístěním jakékoliv plochy, která nesouvisí s přeložkou silnice I/37 vymezené v ZÚR
KV jako územní rezerva pro tuto přeložku. V této podobě ale tato dopravní plocha
nedeklaruje připojení na komunikační síť.

Ze silnice II/379 jsou napojeny tyto lokality dílčích změn:
7-32 Ve změně vycházející z návrhu Kraje Vysočina na změnu využití plochy pro dopravní
koridor pro směrovou úpravu silnice II/379, je třeba počítat s návazností na ÚP Křoví
7-35 podmínkou využití plochy pro rodinné bydlení je vyřešení dopravního napojení (v dalším
stupni PD)
Ze silnice II/395 nejsou napojeny žádné lokality dílčích změn:
Ze silnice II/602 jsou přístupny tyto lokality dílčích změn:
7-25 Část plochy lokality je v ploše pro homogenizaci silnice II/602. Lokalita je rozčleněna na
několik ploch s rozlišným funkčním využitím. Využití ploch je podmíněno vyřešením
dopravní obslužnosti celé lokality.
7-26 Plocha lokality dílčí změny č. 7-26 je v ploše pro homogenizaci silnice II/62.
7-27 Plocha lokality dílčí změny č. 7-26 je v ploše pro homogenizaci silnice II/62
7-40 Plocha určená ke změně využití pro bydlení s podnikatelskými aktivitami Bp je svým
severním okrajem v ploše pro homogenizaci silnice II/602. Připojení a dopravní
obslužnost musí být v návaznosti na plochu změny 7-41 a musí být vyřešena a
projednána v dalším stupni PD. V jižní části pozemku bude vypuštěna plocha pro místní
komunikaci a bude zachováno funkční využití okolních ploch – Bm.
7-41 Plocha určená ke změně využití pro bydlení s podnikatelskými aktivitami Bp je svým
severním okrajem v ploše pro homogenizaci silnice II/602. Připojení a dopravní
obslužnost musí být v návaznosti na plochu změny 7-40 a musí být vyřešena a
projednána v dalším stupni PD.
Ze silnice III/3928 jsou přímo napojeny tyto lokality dílčích změn: 7-24
Plocha určená pro
bydlení v rodinných domech bude přímo napojená na tuto komunikaci
7-45 Plocha určená pro bydlení s podnikatelskými aktivitami bude přímo napojená na tuto
komunikaci.
Ze silnice III/3791 jsou přímo napojeny tyto lokality dílčích změn:
7-38 plocha určená pro podnikatelské aktivity Va bude přímo napojena na tuto komunikaci
k.ú. Holubí Zhoř:
Ze silnice III/3924 jsou napojeny tyto lokality dílčích změn:
7-30 Plocha pro bydlení v rodinných domech bude přímo napojena na tuto komunikaci.
k.ú. Košíkov:
Ze silnice II/395 jsou napojeny tyto lokality dílčích změn:
7-3 Plocha pro bydlení v rodinných domech bude přímo napojena silnici II/395 jedním
společným připojením s plochou dílčí změny č. 7-4.
7-4 Plocha pro bydlení v rodinných domech bude přímo napojena silnici II/395 jedním
společným připojením s plochou dílčí změny č. 7-3.
Soupis silnic
Katastrálním územím řešeného území prochází dálnice:
D1

Praha – Brno – státní hranice

a následující silnice:
I/37
Trutnov – Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Žďár nad Sázavou –
Velká Bíteš
II/379
Velká Bíteš – Tišnov – Blansko – Vyškov
II/395
Velká Bíteš – Dolní Kounice - Pohořelice
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II/399
II/602
III/3791
III/3791a
III/3797a
III/3924
III/3925
III/3926
III/3928
III/3929
III/3991
III/00210

Velká Bíteš – Náměšť nad Oslavou – Znojmo
Brno – Velká Bíteš – Velké Meziříčí – Jihlava – Pelhřimov
Velká Bíteš – Vlkov – Osová
Velká Bíteš – průjezdná
Pánov – spojovací
Nové Sady u Velké Bíteše – Holubí Zhoř – Tasov
Březka – spojovací
Čikov – Holubí Zhoř
Velká Bíteš – Jindřichov – Pucov
Jestřabí - spojovací
Košíkov – spojka
Jáchymov – spojovací

Příslušnost uvedených silnic k jednotlivým katastrálním územím je uvedena v kapitole úprav
silnic.

Funkce silnic
Všechny uvedené silnice I., II. a III. třídy tvoří komunikační skelet obytné zástavby a zajišťují
nejen dopravní spojení se sousedními místními částmi a s okolními obcemi, ale i přímou dopravní
obsluhu přilehlých objektů.
Průběh silnic v zastavěných částech nepříznivě ovlivňuje životní prostředí jak z hlediska
exhalací a hluku, tak i z hlediska bezpečnosti provozu vozidel. Zátěž životního prostředí je úměrná
dopravní zátěži (viz kap. 5.1.9) na těchto silnicích, šířce dopravního koridoru a konfiguraci terénu.
Tento problém je nejvýraznější ve Velké Bíteši u silnice I/37, který by měla vyřešit její přeložka a
rekonstrukce, a u silnice III/379a a návazně i na místní komunikaci přes náměstí, který by měla
vyřešit přeložka silnice II/379, event. drobné stavební úpravy a organizační opatření v silniční síti.

Návrh úprav silnic a jejich kategorizace
V nezastavěném území (extravilánu) by měly být dle požadavku ŘSD silnice upravovány ve
smyslu ČSN 73 6101 "Projektování silnic a dálnic" v kategoriích, které uvádí následující tabulky.
V území zastavěném nebo určeném k souvislému zastavění (intravilánu) by měly být upravovány dle
ČSN 736110 "Projektování místních komunikací" a v této tabulce jsou uvedeny jejich navrhované
funkční třídy a kategorie.
k.ú.

silnice

Bezděkov

II/602

Březka
Holubí Zhoř
Jáchymov
Jestřabí
Jindřichov
Košíkov

Ludvíkov
Pánov
Velká Bíteš

v zastavěném území

mimo zastavěné
území
kategorie

funkční třída
-

kategorie
-

III/3925

B2 (C1)

MO 8

S 7,5/60(50)

III/3924
III/3926
II/602
III/00210
III/3928
III/3929
II/399
III/3928
II/395
II/399
III/3991
II/395
II/379
III/3797a
D1

B2 (C1)
C1
C1
B2 (C1)
B2
B2 (C1)
B2
C1
-

MO 8
MO 8
MO 8
MO 8
MO 8
MO 8
MO 8
MO 8
-

S 7,5/60(50)
S 7,5/60(50)
S 9,5/80
S 7,5/60(50)
S 7,5/60(50)
S 7,5/60(50)
S 9,5/70
S 7,5/60(50)
S 7,5/70
S 9,5/70
S 7,5/60(50)
S 7,5/70
S 9,5/70
S 7,5/60(50)
D 26,5/120
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I/37
II/379
II/395
II/399
II/602
III/3791
III/3791a
III/3928

B1
B1 (B2)
B2
B1 (B2)
B2 (C1)
zrušit
B2 (C1)

MS 9 (MS 11,5)
MS 9
MO 8
MS 9
MO 8
MO 8

S 9,5/80
S 9,5/70
S 7,5/70
S 9,5/70
S 9,5/80
S 7,5/60(50)
S 7 ,5/60(50)

Návrh změn ve skeletu silniční sítě
Velká Bíteš
Koncepce rozvoje silniční a dálniční sítě v ČR byla schválena usnesením vlády č. 741 z
21.7.1999. Preferována je výstavba dálnic a rychlostních komunikací, u silnic je plánováno pouze
jejich postupné zlepšování výstavbou dílčích přeložek, odstraňováním dopravně závadných míst a
výstavbou obchvatů měst.
S ohledem na uvedené skutečnosti jsou na k.ú. Velká Bíteš navrhovány následující úpravy
v silniční síti:
silnice I/37 bude přeložena v úseku od lokality Chobůtky (konec zástavby východně od
ulice Horní mlýn) po křižovatku s dálnicí D1, vyřazený úsek ulice Lánice a spojka přes most
k silnici II/602 bude přeřazen do místních komunikací, úsek v peáži se silnicí II/602
připadne této silnici, úsek v ulici Kpt. Jaroše by měl být přeřazen do kategorie silnic III. třídy
(náhrada za silnici III/3791a) (podrobnější údaje jsou v další textu)
- silnice II/379 bude přeložena do polohy severozápadního obchvatu, vyřazený úsek v ulici
Tišnovské bude přeřazen do místních komunikací, úsek v ulici Na valech bude přeřazen do
silnice III/3791
- v souvislosti s přeložkou silnice II/379 bude silnice III/3791a vyřazena ze silniční sítě a
příslušná část ulice Lánice a ulice Kostelní budou přeřazeny do místních komunikací;
Masarykovo náměstí včetně ulic Kostelní a dalších tak bude oproštěno od těžké nákladní
dopravy a od průjezdné dopravy vůbec
- křižovatka silnic stávající I/37, II/602 a II/395 bude upravena do tvaru křižovatky průsečné
s asanací domu na nároží ulic Hybešova a kpt. Jaroše; úprava je aktuální až po přeložení
silnice I/37 z ulice kpt. Jaroše
- křižovatka silnic II/379 a III/3791 u kostela (nám. Osvobození, ulice Vlkovská, Tišnovská,
Na valech) bude upravena odsunutím komunikace v ulicích Na valech a Vlkovské jižním
směrem – odsunutí od budovy základní školy; po přeložce silnice II/379 (západní obchvat)
bude ulice Tišnovská místní komunikací a nebude rušícím prvkem pro budovu základní
školy
Přeložka silnice I/37
-

Silnice I/37 má v průjezdu Velkou Bíteší v kritických profilech poměrně velkou intenzitu – až 3
800 vozidel za 24 hod. Většinou je vedena úzkým koridorem historické zástavby rodinných domů a
zemědělských stavení (vzdáleností uličních čar je místy kolem 12 až 15 m). Podélný sklonu dosahuje
místy až 9,5 %. Dochází zde zejména provozem nákladních vozidel k silnému obtěžování přilehlé
zástavby hlukem a exhalacemi motorů a k bezpečnostním rizikům.
Převážnou část úpravy tvoří přeložka (cca 1,4 km) v úseku od ulice Horní Mlýn v lokalitě
Chobůtky údolní nivou kolem říčky Bitýšky ke křižovatce se silnicí II/602 západně od čerpací stanice
PHM a dále od této křižovatky jižně od zástavby k dálnici, dále přestavba v současné půdorysné
stopě s podstatnou změnou nivelety (cca 0,5 km) od pravostranného napojení účelové komunikace
(zemědělské cesty), která je současně přístupem k objektu autoservisu po připojení ulice Chobůtky.
Kratší úsek (cca 0,5 km) kolem lokality Chobůtky k vlastní přeložce pak je upravován v současné
půdorysné i niveletní stopě.
V rámci zpracovávání územního plánu byly prověřovány variantní trasy vedení přeložky
zejména v úseku od dálnice ke křižovatce se silnicí II/602 západně od čerpací stanice PHM. Byly
hodnoceny trasy velkorysejších parametrů i trasy přimknuté více k terénu. Trasa přímá nebo
s velkými směrovými oblouky vyžadovala buď mohutné násypové těleso či estakádu nebo při malých
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zemních pracích pak podélný sklon kolem 6 %. V konceptu územního plánu byla na požadavek ŘSD
sledována ještě variantní úprava s křižovatkou průsečnou a napojením a odpojením silnice II/602 na
dvou různých místech trasy. Výsledná varianta byla vybírána s ohledem na nejpříznivější
urbanistické charakteristiky a vlivy na životní prostředí, nároky na zemní práce a s tím související
estetické kvality i prostorové možnosti řešení křižovatek .
Po projednání se zastupiteli města a po konzultaci na ŘSD byla zvolena varianta, která se lehce
přimyká k terénu, nevytváří přímou linku a před vjezdem do zastavěné části města tak vytváří
retardující prvek. Ten je ve sledované variantě zesílen malou okružní křižovatkou se silnicí II/602 a
místní komunikací do centra (současná I/37). Tato trasa v relativně menších směrových obloucích
minimalizuje nároky na zemní práce a umožňuje přitom podélné sklony do 5 %.
V úseku od západního okraje obce po připojení ulice Tyršovy (Lánice) je řešena ve smyslu ČSN
73 6110 Projektování místních komunikací. Navržena je ve funkční třídě B1 v základní kategorii MS
9 ve zvýšených obrubnících. Navrženy jsou oboustranné chodníky. Na straně severní (při zástavbě)
je nezbytný, na straně opačné je pro větší komfort obyvatel lokality Chobůtky. Zde však zasahuje do
soukromých pozemků a lze jej eventuelně vynechat. V úseku probíhající zástavbou, která je z této
silnice přímo obsluhována silnice doplněna na severní straně o parkovací pruh (kategorie MS 11).
Napojení místní nezpevněné komunikace směrem k První brněnské strojírně bude upraveno do
polohy a tvaru budoucí přeložky (obchvatu) silnice II/379.
Úsek od křižovatky s ulicí Tyršovou přes údolní nivu k okružní křižovatce je v základní kategorii
MS 9 s oboustranným chodníkem, který vzhledem k minimální frekvenci pěších může sloužit pro
nouzové odstavení vozidel. Rozšíření o nouzový pruh se nedoporučuje, aby velká volná šířka
vozovky nesváděla k rychlé jízdě uvnitř obce.
Úsek od okružní křižovatky, která je lemována chodníkem napojeným na chodníky podél čtyř
zbývajících komunikací, je již řešena jako silnice mimo zastavěné území dle ČSN 73 6101 v kategorii
S 9,5 / 80.
Napojení bývalé silnice v zástavbě na jižní straně bude provedeno tak, že komunikace v ulici
kpt. Jaroše bude vychýlena ze svého směru do kolmé polohy k navrhované přeložce pro zajištění
preference směru mimo centrum.
Podrobnější údaje jsou k dispozici ve studii „Přeložka silnice I/37 ve Velké Bíteši, zpracované
Ing. Rostislavem Košťálem v srpnu 2000.
Přeložka silnice II/379
V rámci zpracovávání územního plánu byly prověřovány variantní trasy vedení přeložky dle
předchozích studií evidované ŘSD, minulého územního plánu i v nových polohách. Jako optimální
byla zvolena trasa odpojující se od silnice II/379 ve vypuklém zakružovacím oblouku, procházející po
hřebenu terénní vlny a procházející mezi objekty areálem dopravní společnosti a areálem první
brněnské strojírny. Po vykřížení silnice III/3791 v trase se směrovými oblouky je napojena na silnici
I/37 v její snížené části v rámci shora uvedené úpravy. V etapě by toto připojení mělo sloužit pro
napojení účelové cesty k první brněnské strojírně. Poloha celé této přeložky je motivována
urbanizací území (průmyslová či smíšená zóna po obou stranách této silnice.
Na severní straně je navržena ještě úprava oblouku kolem Rasovny, ale v etapě lze využít
stávající polohu silnice.
Napojení vyřazené části této silnice (ul. Tišnovská) bude vychýlením ze svého směru do kolmé
polohy k navrhované přeložce pro zajištění preference směru mimo centrum.
Kategorie a funkční třídy jsou uvedeny v tabulce.
Na základě souborného stanoviska, které vyhovělo požadavku obyvatel ulice Na valech, není
v návrhu územního plánu (na rozdíl od konceptu) uvažováno s obousměrným provozem v ulici Na
valech, i když byla jako obousměrná rekonstruována. Tím dochází k tomu, že není naplněn
požadavek Zadání územního plánu obce pro město Velká Bíteš na zklidnění Masarykova náměstí
omezením tranzitní dopravy a nemůže být provedeno zklidnění ulice Kostelní zařazením do funkční
třídy D1.
Po provedení přeložky silnice II/379 by mělo být na základě dopravních zátěží znovu posouzeno
dopravní schéma provozu ve městě a názory na provoz v ulici Na valech a Kostelní znovu
přehodnoceny.
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Pro návrh přeložky silnice II/379 je však důležitý i faktor času, tj. období, ve kterém bude tato
investičně náročná stavba realizována. Dnes však není tento údaj znám a nelze jej porovnat s
horizontem platnosti zpracovávaného ÚP. Pokud nebude pro období platnosti ÚP stavba reálná, je
nutno s ní uvažovat pouze jako s územní rezervou.
Přeložka silnice II/379 jako severozápadního obchvatu města s urbanizační funkcí území by
mohla být budována po částech se spoluúčastí investorů operujících v zástavbě tohoto území.
Holubí Zhoř :
v souvislosti s rekonstrukcí mostu přes potok upravit šířkové poměry a směrové oblouky silnice
II/3924 v průběhu návsí vybudovat chodníky podél silnice III/3924
Košíkov :
při rekonstrukci silnice II/395 je třeba snížit niveletu vozovky vybudovat chodníky podél silnice
III/395
Vyřazené úseky silnic
-

vyřazené úseky silnice I/37 v ulici Lánice a v ulici Kpt. Jaroše budou přeřazeny do místních
komunikací,
vyřazený úsek silnice I/37 v peáži se silnicí II/602 připadne této silnici
silnice II/379 bude přeložena do polohy severozápadního obchvatu, vyřazený úsek v ulici
Tišnovské bude přeřazen do místních komunikací,
vyřazený úsek silnice II/379 v ulici Na valech bude ve výhledu přeřazen do silnice III/3791
a bude obousměrný
silnice III/3791a bude ve výhledu vyřazena ze silniční sítě a příslušná část ulice Lánice a
ulice Kostelní budou tak přeřazeny do místních komunikací; Masarykovo náměstí včetně
ulic Kostelní a dalších tak bude oproštěno od těžké nákladní dopravy a od průjezdné
dopravy vůbec

Místní komunikace, účelové komunikace:
Změna č. 7 ÚPO Velká Bíteš řeší úpravy v síti místních komunikací navržených v ÚPO Velká
Bíteš, případně jejich nahrazení novými plochami. Jedná se o následující dílčí změny:
Dílčí změny č. 7-10, 7-11, 7-31, 7-54 (v k.ú. Velká Bíteš) a změny č. 7-37, 7-44 (v k.ú. Košíkov).
k.ú. Velká Bíteš:
7-10 V případě přijetí návrhu na vyřazení plochy pro navrženou místní komunikaci dojde ke
znemožnění dopravního napojení návrhové plochy Bp a plochy dílčí změny č. 7-6 (Bp).
7-11 Změnou plochy pro místní komunikaci na soukromou účelovou komunikaci k RD a dílčí
změnou č.7-31, kterou je navrženo vyřazení plochy pro místní komunikaci (na obecních
pozemcích), dojde k znemožnění přístupu na návrhovou plochu Bm a současně nebude
respektována podmínka vyhl. 501/2006 Sb, o vymezení minimální šířky veřejného
prostranství 8m.
7-31 Návrh města Velká Bíteš na vyřazení plochy pro místní komunikaci s tím, že část plochy
je navržena ke změně na účelovou soukromou komunikaci k rodinnému domu a část
plochy (v rámci návrhové plochy Bm) k začlenění do sousedních zastavitelných ploch Bm.
Těmito změnami dojde k znemožnění přístupu na návrhovou plochu Bm a nebude
respektována podmínka vyhl. 501/2006 Sb, o vymezení minimální šířky veřejného
prostranství 8m.
7-54 Navržená pěší komunikace bude propojovat ul. Lánice s ul. Pod Spravedlností. Na ul
Lánice (silnice I/37) navazuje přes místní účelovou komunikaci u objektu s mateřskou
školou. Na místní komunikaci (ul. Pod Spravedlností) navazuje u objektu výkupny
druhotných surovin.
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k.ú. Košíkov
7-37 Změnou plochy veřejného prostranství na zastavitelnou plochu pro Bm s možností
umístění soukromé účelové komunikace nesmí kolidovat s požadavkem na minimální
šířku veřejného prostranství 8,0m.
7-44 Přeřazení části plochy sídelní zeleně do zastavitelné plochy Bv musí respektovat
podmínka vyhl. 501/2006 Sb, o vymezení minimální šířky veřejného prostranství 8,0m.
Změna č. 7 ÚPO Velká Bíteš řeší napojení následujících lokalit dílčích změn na místní
komunikace popř. na účelové komunikace:
k.ú. Velká Bíteš:
7-1
7-5

7-6

7-7
7-9
7-10
7-11

7-12
7-13
7-14
7-15

7-16
7-19
7-31

7-38

7-39

Dopravní obsluha plochy pro bydlení v rodinných domech bude řešena přes nově
navrženou místní komunikaci a v návaznosti na stávající návrhové plochy Bm.
Podmínkou ZM na změnu plochy pro bydlení s možností výstavby provozovny je zařazení
stávající cesty na p.č. 627/2 do stávajících ploch pro účelovou komunikaci a část plochy
pozemku p.č. 611/4 bude zařazena do ploch pro neveřejnou účelovou komunikaci.
Dopravní obsluhu plochy pro bydlení s podnikatelskými aktivitami Bp je třeba řešit
v návaznosti na nově navrženou místní komunikaci a v návaznosti na okolní plochy Bm a
Bp. Toto řešení je v kolizi s dílčí změnou č. 7-10, která navrhuje vyřazení plochy pro
navrženou místní komunikaci.
Podmínkou rozšíření plochy bydlení Bm o plochy stávající zahrady je její dopravní
obslužnost přes stávající návrhovou plochu Bm.
Plocha pro bydlení v rodinném domě Bm bude napojena na stávající komunikaci.
V případě přijetí návrhu na vyřazení plochy pro navrženou místní komunikaci dojde ke
znemožnění dopravního napojení návrhové plochy Bp a plochy dílčí změny č. 7-6 (Bp).
Změnou plochy pro místní komunikaci na soukromou účelovou komunikaci k RD a dílčí
změnou č.7-31, kterou je navrženo vyřazení plochy pro místní komunikaci (na obecních
pozemcích), dojde k znemožnění přístupu na návrhovou plochu Bm a současně nebude
respektována podmínka vyhl. 501/2006 Sb, §22 odst.2 o vymezení minimální šířky
veřejného prostranství 8m.
Změnou dojde k rozšíření stávající návrhové plochy Bm, která bude napojena na stávající
místní komunikaci.
Plocha pro bydlení v rodinných domech Bm bude dopravně napojena na stávající místní
komunikaci. Dopravní obslužnost plochy koordinovat s plochou dílčí změny č. 7-14.
Plocha pro bydlení v rodinných domech Bm bude dopravně napojena na stávající místní
komunikaci. Dopravní obslužnost plochy koordinovat s plochou dílčí změny č. 7-13.
Při změně plochy dopravy (velkokapacitní parkoviště) na plochu pro bydlení v bytových
domech je třeba řešit dopravní obslužnost lokality v návaznosti na stávající návrhovou
plochu Bb.
Plocha pro bydlení v rodinných domech bude napojena na stávající místní komunikaci.
Dopravní obslužnost řešit v návaznosti na plochu dílčí změny č. 7-50.
Plocha pro bydlení s podnikatelskými aktivitami Bp bude napojena ze stávající místní
komunikace, musí být zachována min. šíře veřejného prostranství 8,0m.
Návrh města Velká Bíteš na vyřazení plochy pro místní komunikaci s tím, že část plochy
je navržena ke změně na účelovou soukromou komunikaci k rodinnému domu a část
plochy (v rámci návrhové plochy Bm) k začlenění do sousedních zastavitelných ploch Bm.
Těmito změnami dojde k znemožnění přístupu na návrhovou plochu Bm a nebude
respektována podmínka vyhl. 501/2006 Sb, §22 odst.2 o vymezení minimální šířky
veřejného prostranství 8 m.
Část plochy určené pro bydlení s podnikatelskými aktivitami Bp může být obsluhována
z navržené místní komunikace nebo společným sjezdem ze silnice III/3791 přes
navazující část zastavitelné plochy pro podnikatelské aktivity Va.
Plocha určená změnou na plochu pro občanskou vybavenost Ov musí být dopravně
napojena přes navržené plochy Ov ze stávající místní komunikace. Navržená plocha Ov
je dotčená změnou č. 7-43, dopravní obslužnost ploch musí být koordinována.
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7-42 Plocha pro rekreační chaty a zahrádky bude dopravně obsloužena z místní účelové cesty.
7-43 Plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby bude přímo napojena na stávající místní
komunikaci. Dopravní obslužnost plochy řešit v koordinace s plochou č.7-39.
7-46 V lokalitě je navržena změna využití plochy z návrhové pro místní komunikaci a
výhledové pro občanskou vybavenost na zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost
Ov a zastavitelnou plochu bydlení s podnikatelskými aktivitami Bp. Napojení lokality bude
možné z navržené místní komunikace při jižním okraji lokality.
7-47 Na části plochy změny umístěna místní komunikace, která bude sloužit k dopravnímu
napojení lokality.
7-48 Plocha pro občanskou vybavenost Ov bude navazovat na dopravní obslužnost stávající
plochy Ov.
7-49 Plocha pro bydlení v bytových domech Bb v lokalitě sídliště Chobůtky je napojena na
stávající místní komunikaci.
7-50 Plocha pro bydlení v rodinných domech bude napojena na stávající místní komunikaci.
Dopravní obslužnost řešit v návaznosti na plochu dílčí změny č. 7-16.
7-52 plocha pro sport a hřiště bude napojena na stávající místní komunikaci.
7-55 Plocha pro bydlení v rodinných domech Bm bude napojena na stávající místní
komunikaci. Nové funkční využití plochy bude zohledňovat potřebu zachování nezbytné
části plochy vymezené pro veřejné prostranství, min. šíře 8m, a plochy za účelem zřízení
obratiště pro HZS u stávající přilehlé místní komunikace
7-56 Plocha pro bydlení v rodinných domech Bm bude navazovat na stávající návrhovou
plochu Bm, přes kterou bude také dopravně napojena.
7-58 Plochu pro bydlení v rodinných domech, která nenavazuje na souvisle zastavěné území
města, je možné napojit pouze z účelové komunikace.
k.ú. Košíkov
7-8 Plocha bydlení s drobným podnikáním Bp bude napojena na stávající komunikaci.
7-36 Plocha pro bydlení v rodinných domech bude dopravně napojena přes návrhovou plochu
Bm ze stávající místní komunikace. Dopravní obslužnost lokality bude navazovat na
dopravní strukturu přilehlé návrhové plochy Bm 4-17..
k.ú. Holubí Zhoř
7-18 Plocha změny stávajícího hřiště na plochu pro bydlení v rodinných domech bude možné
napojit v případě vybudování navržené místní komunikace.
k.ú. Ludvíkov
7-17 Plocha pro rozšíření plochy pro bydlení v rodinných domech bude napojena na stávající
místní komunikaci.
k.ú. Bezděkov
7-34 Plocha pro bydlení s možností drobné podnikatelské činnosti Bp bude napojena na
stávající místní komunikaci.
Město Velká Bíteš
Místní komunikace ve Velké Bíteši převážně vytvářejí městskou uliční síť. S ohledem na
dopravní zatížení dané okolní obytnou zástavbou je lze zařadit (s výjimkou průtahů silnic I., II. a
III. třídy) do funkčních tříd C2 a C3, v obytných okrscích do funkční třídy D1 – zklidněné komunikace
– obytné, event. pěší zóny. Některé komunikace svým stavebním charakterem i funkcí budou
vyhrazeny pouze pro pěší a náleží do funkční třídy D3 (viz kap. 5.1.5 Pěší doprava).
Z místních komunikací ve Velké Bíteši si zachovají větší dopravní význam zejména ulice kpt.
Jaroše (vyřazená silnice I/37) a ulice Tišnovská (vyřazená silnice II/379), které i po přeřazení do
místních komunikací budou sloužit individuální osobní dopravě jako propojky silničního skeletu.
Budou proto upraveny v kategorii MO 9 dle možností i s kratšími parkovacími pruhy pro podélné,
případně i šikmé nebo kolmé stání .
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Holubí Zhoř
Místní komunikace jsou většinou krátkými přístupovými cestami ke skupinám statků a domků a
zařazeny budou do funkční třídy D1. Výjimkou je místní komunikace vedoucí z návsi podél potoka,
která vykazuje větší frekvenci zemědělské techniky a bude ve funkční třídě C3.
Účelovou zemědělskou komunikaci odbočující ze silnice II/3924 a spojující Holubí Zhoř
s Jáchymovem by bylo vhodné přeřadit do místních komunikací. Zařazena by měla být do funkční
třídy C3 ve stavební úpravě s krajnicemi (kategorie MOK 7,5). Vzhledem k tomu, že je veřejně
přístupná a tento statut by si měla zachovat i nadále, by bylo optimální její zařazení do silniční sítě
jako silnice III. třídy.

3.4.2 Obsluha hromadnou dopravou osob
Obsluha lokalit změny č. 7 ÚPO Velká Bíteš je zajištěna autobusovou dopravou v rámci obsluhy
města Velká Bíteš.
Standardy dopravní obsluhy území definuje „Metodika k zadání studie dopravní obslužnosti“
vydaná MDS ČR (03/1999). Metodika doporučuje minimální počet spojů, který činí 5 až 6 párů spojů
v pracovní den pro obec s min. počtem 200 obyvatel bez ohledu na poptávku v časovém období
definovaném pro základní dopravní obslužnost. Pro soboty a neděle doporučuje tato metodika 3 páry
spojů za den. Metodika neuvádí doporučené intervaly mezi spoji.
Četnost spojů pro obsluhu území je v jednotlivých místních částech různá a v některých
případech doporučení MDS nesplňuje. Problémem zůstává excentricita železniční stanice a její
integrace do systému autobusové dopravy.
Železniční doprava
Nejbližší železniční stanice se nachází ve Vlkově na dvojkolejné elektrifikované trati Brno Tišnov - Havlíčkův Brod ( - Praha) (č. 250), vzdálené od Velké Bíteše cca 6 km.
Základní význam má spojení s Brnem a okresním městem Žďárem nad Sázavou. Doprava na
této trati má taktový charakter. Cestovní doba z Vlkova na terminál městské hromadné dopravy
(MHD) v Brně - Králově Poli je cca 40 min. Většího významu by tato doprava nabyla, kdyby byl
zavedena v úseku Brno – Žďár nad Sázavou pravidelná taktová doprava. V souvislosti s rozvojem
regionální integrované dopravy brněnského regionu se má programově zlepšovat a význam
železnice by měl vzrůstat. Ve vztahu k městu Brnu i ke Žďáru nad Sázavou by mohl nahradit
dopravu autobusovou. Z tohoto úhlu je třeba pohlížet na dopravní strukturu obce a vazbu na nádraží,
jehož excentrická poloha je pro obsluhu Velké Bíteše nepříznivá.
Autobusová doprava
Na řešeném území je celkem 24 autobusových zastávek. Z toho na k.ú. Velká Bíteš je jich 13.
Polohy zastávek jsou ve výkrese Doprava optimalizovány s ohledem na příčné vazby do území nebo
technické možnosti. Nově jsou navrženy další 3 zastávky, a to u nové lokality RD na silnici II/602
„Karlov“, na silnici I/37 „Chobůtky“ a na silnici II/379 „Hřbitov“. Do místních částí Jáchymov, Jestřabí
a Pánov autobus přímo nedojíždí, ale zastavuje na křižovatce s průběžnou silnicí (zastávka
„rozcestí“) ve vzdálenosti do 1 km, u místní částí Březka zastavuje polovina spojů také jen na
„rozcestí“ ve vzdálenosti cca 0,5 km. Ostatní místní části mají zastávky na návsi, na k.ú. Košíkov je
ještě zastávka „Košíkov-rozcestí“ na silnici II/399.
Územní plán Velké Bíteše z roku 1992 uvažoval s vybudováním autobusového nádraží v údolní
nivě jižně od náměstí. Vzhledem ke změnám v dopravním režimu souvisejícím s jinou formou
zaměstnanosti, která odstranila výrazné pracovní špičky s masivním přesunem obyvatel, se od
budování samostatného autobusové nádraží upustilo. Naopak kumulace cestujících v obchodní zóně
působí příznivě na ekonomiku obce.
Zastávky autobusů budou řešeny na Masarykově náměstí spolu s časově omezeným
parkováním osobních vozů. Delší odstavní autobusů bude řešeno na parkovišti nákladních vozů a
autobusů, přístupném ze silnice II/602 (ul. Jihlavská).
Velká Bíteš má nejčetnější rozsah dopravy. V pracovní dny zastavuje na náměstí kolem 110
autobusových spojů, mimo pracovní dny kolem 20 spojů. Jedná se většinou o spoje průjezdné se
staničním zdržením dle jízdního řádu 1 min, které však při vyšší frekvence při současném způsobu
odbavení, kdy jízdenky vydáví řidič, může být i delší. Největší kumulace spojů je v ranních hodinách
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(mezi 5. a 6. hodinou), kdy se v časovém rozmezí 10 min, kumuluje na této zastávce až 9 spojů,
kritické je jedno časové rozmezí 3 min, kdy se zde kumuluje 6 spojů. Těmto frekvencím je třeba
přizpůsobit počet odjezdových hran, příp. tuto mimořádnou špičku jinou konstrukcí jízdního řádu
rozmělnit, pokud to přestupní vazby dovolí.
Spojení z Bíteše do místních částí Jestřabí, Jindřichov, Březka, Holubi Zhoř a Pánov většinou
nedosahuje ani minimální úrovně uvedené v metodice MDS. Do místních částí Košíkov a Ludvíkov
nesplňuje toto kriterium v nepracovní dny.
Velmi špatné je spojení k železniční stanici ve Vlkově, které je zajišťováno pouze v pracovní
dny, a to pouze třemi spoji, což je naprosto nevyhovující a neodpovídá proklamované integraci
veřejných hromadných doprav.

3.4.3 Pěší doprava
Změna č.7 ÚPO Velká Bíteš řeší doplnění komunikací pro pěší v následujících dílčích změnách:
7-54 Navržená pěší komunikace bude propojovat ul. Lánice s ul. Pod Spravedlností. Na ul
Lánice (silnice I/37) navazuje přes místní účelovou komunikaci u objektu s mateřskou
školou. Na místní komunikaci (ul. Pod Spravedlností) navazuje u objektu výkupny
druhotných surovin.
Velká Bíteš
Ve Velké Bíteši vedou z náměstí samostatné pěší cesty průchody přes historické budovy do
okrajových částí městské památkové zóny. Významnější pěší tah vznikne z navrhovaného
záchytného parkoviště přes ulici Pod hradbami na Masarykovo náměstí. Atraktivní pěší tah vede od
kulturního domu parkem podél kostela a dále místní komunikací ke kinu na ulici Lánice a dále na
náměstí. Dimenze chodníků a samostatných pěších stezek (až na drobné bodové závady) frekvenci
pěší dopravy postačují. Místy je však třeba doplnit chodníky kolem průtahů silnic městem.
Holubí Zhoř :
vybudovat chodníky podél silnice III/3924
Košíkov :
vybudovat řádný chodník podél silnice III/395

3.4.4 Doprava v klidu
Změna č.7 ÚPO Velká Bíteš nezahrnuje zásadní změny týkající se dopravy v klidu. Obsahuje
pouze několik drobných dílčích změn.
Návrh na změnu plochy zeleně Zs na plochu dopravy D - parkoviště nákladních vozidel.
Lokalita změny se nachází v ploše pro homogenizaci silnice II/62.
7-15 Návrh na změnu části plochy pro dopravu D – kapacitní parkoviště – na plochu pro
bydlení v bytových domech Bb.- Bude vhodné posoudit samostatnou studií možnosti
parkování v celé zóně bytových domů a občanského vybavení.
7-26

Každý rodinný dům bude mít garáž nebo parkovací místo na vlastním pozemku.
V lokalitách bytových domů bude část odstavných stání v 1. podzemním podlaží nebo
v 1. nadzemním podlaží. Zbývající odstavná stání budou na pozemku lokality. Počet odstavných
stání bude min. 1 stání na 1 bytovou jednotku
Parkovací možnosti ve starší zástavbě jsou ve Velké Bíteši i v jejích místních částech s ohledem
na šířky komunikací problematické. Vzhledem k prostorovým možnostem a frekvenci zejména na
vedlejších ulicích lze vytvořit podmínky pro parkování i mimo vlastní vozovku. V místních částech lze
mimo centra sídel akceptovat odstavování vozidel na volných zatravněných plochách kolem místních
komunikací.
Garážování je v zástavbě rodinných domů většinou na vlastních pozemcích v objektech RD
nebo ve dvorních traktech, ve vesnických sídlech ve dvorech a hospodářských objektech statků.
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Dále je ve Velké Bíteši několik lokalit skupinových (řadových) garáží, z nichž větší jsou v oblasti
bytových domů (35 míst) a na východním okraji města (cca 190 míst).
Několik bytových domů při ulicích Vlkovská a U stadionu má garážování řešeno přímo
v technickém podlaží domu.
Odstavení motorových vozidel je řešeno pro stupně automobilizace 1 : 2,5 podle ČSN 73 6110
a upraveno pomocí příslušných koeficientů. Pro odstavení jsou využívány stávající individuální i
řadové garáže. Vzrůstající nároky na krytá stání budou řešeny dostavbou individuálních garáží na
pozemcích rodinných domků. Možné je i menší rozšíření stávajících řadových garáží ve východní
části asi o 30 míst.
Nově navržená místa pro garážování jsou v návaznosti na sídliště bytových domů v jižní části
této lokality. V terénním zlomu je zde uvažováno se zřízením podzemních garáží s kapacitou cca 30
míst. Dále je zde jižně od regulační stanice plynu navržena plocha pro hromadnou garáž s kapacitou
až 150 míst.
Parkování je navrženo na volných plochách. Potřeba je bilancována podle počtu obyvatel,
občanské vybavenosti a pracovních příležitostí. Potřeba odstavných ploch vychází z předpokladů, že
v nových rodinných domech a nových bytových domech jsou automobily ve 100 % odstavovány ve
vlastních individuálních garážích, ve starší zástavbě rodinných a bytových domů se odstaví 80 %
osobních automobilů v individuálních a řadových garážích a 20 % se odstaví na parkovištích a
veřejných komunikacích. Koncept předpokládá v obci v roce 2010 celkem cca 5 000 obyvatel. Pro
nově navrhované výrobní plochy budou parkoviště na vlastních pozemcích.
Pro vyřešení problémů s odstavováním vozidel v centrální zóně města Velká Bíteš je pro
parkování nákladních automobilů a odstavení autobusů navrženo velké záchytné parkoviště na obou
březích Bitýšky, přístupné ze silnice II/602 (ul. Jihlavská poblíž křižovatky s ul. kpt. Jaroše)
s kapacitou cca 10 nákladních vozů nebo autobusů a 200 osobních vozidel. Parkoviště svojí polohou
u frekventovaných transitních koridorů silnic zpřístupní centrum města zejména pro řidiče nákladních
vozidel (reminiscenece na dobu, kdy náměstím vedla silnice Brno – Jihlava, přinášející
hospodářskou prosperitu městu v oblasti poskytovaných služeb), ale i pro řidiče osobních vozů při
regulaci parkovacího režimu na náměstí. Sloužit bude i pro odstavování autobusů, které mají
v linkové dopravě ve Velké Bíteši delší přestávku. Poměr parkovacích míst pro osobní a pro nákladní
vozy lze upravit a celkový počet míst lze upřesnit až na základě podrobnější studie či projektu.
Parkování nákladních vozů a autobusů se však předpokládá na pravém břehu potoka blíže k silnici.
Následující tabulky přináší celkovou bilanci odstavování a parkování vozidel ve Velké Bíteši a
jejích místních částech.
Bilance odstavných stání a parkování vozidel
Odstavná stání:
potřeba
stávající výstavba
navržené RD
navržené BD
celkem

odstavná stání
celkem
2 000
100
90
2 190

individuální
garáže
900
100
90
1 090

řadové
garáže
230

hromadné
garáže

30
260

150
150

park.stání
redukovaná
500

500

V současné době je na území Velké Bíteše asi 900 individuálních garáží a 230 míst v řadových
garážích. V návrhovém období bude třeba doplnit cca 300 míst, z toho se předpokládá 100 míst v
nových RD (každý RD bude mít 1 nebo 2 garáže) a asi 90 míst pod objekty nových BD a dostavba
asi 50 garáží na vlastních pozemcích stávajících rodinných domů. Rozšířením stávajících řadových
garáží je možné o cca 30 míst, stavbou hromadné garáže na západním okraji sídliště bytových domů
v lokalitě U stadionu lze získat asi 150 míst.
Parkování vozidel:
potřeba pro odstavení (P.S.redukované)
500
potřeba pro zaměstnance stávajících podniků
300
potřeba pro občanskou vybavenost
350
──────────────────────────────────────────
celkem
1 150

54

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 7 ÚPO VELKÁ BÍTEŠ

V řešeném území je 700 stávajících a cca 450 navržených parkovacích míst. Nově navržené
výrobní plochy budou mít řešena veškerá potřebná parkovací stání na svých pozemcích.
Největší parkoviště stávající:
První brněnská strojírna
125
Pronovia
70
u zemědělského areálu
20
u PKS a INPOS
15
u BDS
15
u Agrostavu a ZDT
40
u kulturního domu
18
na náměstí
70
v lokalitě Návrší celkem
40
u hřbitova
15
u bytových domů (U stadionu, Družstevní) 175
u pekárny a masného závodu
10
───────────────────────────────────────────────────────────
celkem
613 osobních vozů
Největší parkoviště navržená:
zachytné parkoviště u potoka
200 + 10 nákladních
Pronovia
50
u hřiště
30
u kulturního domu
30
u navržených bytových domů (U stadionu) 35
───────────────────────────────────────────────────────────
celkem
345 osobních + 10 nákladních vozů

3.4.5 Doplňující zařízení pro dopravu
Změnou č. 7 ÚPO Velká Bíteš není navrhováno žádné doplňující zařízení pro dopravu.
Ve Velké Bíteši se nachází v peážním úseku silnic I/37 a II/602 čerpací stanice pohonných hmot
s mycí linkou. Další čerpací stanice jsou při silnici I/37 poblíž křižovatky s dálnicí D1 (po přeložce I/37
bude nutná změna napojení) a při silnici III/3791 naproti areálu BDS.

3.4.6 Hluk z dopravy
Hluk ze silniční dopravy
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostředí stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jsou dány součtem základní hladiny
hluku 50 dB (A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době v závislosti na
způsobu (funkci) vyžití území.
Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a
v chráněných venkovních prostorech staveb jsou dány přílohou tohoto nařízení vlády:
korekce dB
způsob využití území

chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a lázní a
chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní
chráněné venkovní prostory ostatních staveb a
chráněné ostatní venkovní prostory

hluk z dopravy
na veřejných
komunikacích

hluk v okolí
hlavních
pozemních
1)
komunikací

stará hluková
zátěž z
pozemních
2)
komunikací

0

+5

+ 15

+5

+ 10

+ 20

pro noční dobu je stanovena další korekce - 10 dB

55

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 7 ÚPO VELKÁ BÍTEŠ

1)

hlavní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy dle zák. 13/1997 Sb., což odpovídá
funkční skupině A a B dle ČSN 73 6110

2)

stará hluková zátěž je definována v uvedeném Nařízení vlády

Výchozími hodnotami pro hlukové výpočty jsou výsledky celostátního sčítání dopravy z roku
2010. Uvedeny jsou v následující tabulce.
k.ú.

silnice

Velká Bíteš

I/37

6–1556

Velká Bíteš

II/379

6-1526

Velká Bíteš

II/395

6-3850

Holubí Zhoř

III/3924

č.sč.bodu

nesčítáno

úsek silnice

T

O

M

S

tř. kpt. Jaroše

1200

4945

10

6155

ul. Tišnovská

621

2610

26

3257

ulice Hybešova

184

1176

26

1386

průtah obcí

Výhledové intenzity dopravy pro rok 2025 byly stanoveny z hodnot sčítání z roku 2010 pomocí
přepočítávacích koeficientů dle TP 225 – prognóza intenzit automobilové dopravy (schváleno
MD-OPK ze dne 11. října 2012).
.Zjišťovány byly pouze údaje potřebné pro hodnocení navrhovaných dílčích změn.
Výpočtem byly zjištěny vzdálenosti požadovaných izofon od osy silnice. V následující tabulce
jsou uvedeny pro obytné i smíšené zóny, a to pro denní i noční dopravu.
Vzdálenost izofon (v m)
v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech ostatních staveb
(mimo nemocnice a lázně) jsou v následující tabulce:
hlavní komunikace

k.ú

číslo
silnice

sčítací
profil

lokalizace
(ulice)

silnice I. a II. tř
denní
noční
doba
doba
60 dB
50 dB

Velká Bíteš

I/37

6–1556 tř. kpt. Jaroše

36,0

Velká Bíteš

II/379

6-1526 ul. Tišnovská

Velká Bíteš

II/395

6-3850 ulice Hybešova

Holubí Zhoř

III/3924 nesčítáno průtah obcí

silnice III. tř a MK
denní
noční
doba
doba
55 dB
45 dB

25,0

70,0

51,0

20,0

11,0

39,0

26,0

7,5

v profilu
silnice

19,0

10,0

Směrodatnými údaji jsou hodnoty pro izofónu 60 dB (podbarveno v tabulce šedě).
Vyhodnocení lokalit bydlení jednotlivých dílčích změn s ohledem na hlukovou zátěž
V hlukovém pásmu silnice I/37 částečně leží lokalita dílčí změny č. 7-2. Zde jsou překročeny
nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostředí vznikající provozem dopravy, jak je
stanoví Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
v platném znění. V dalším stupni dokumentace bude prokázáno nepřekročení maximální
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních
prostorech.
Většina plochy dílčí změny č. 7-21 určená pro bydlení s podnikatelskými aktivitami leží
v hlukovém pásmu silnice I/37. V dalším stupni dokumentace bude prokázáno nepřekročení
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a
venkovních prostorech.
Plocha dílčí změny č. 7-23 určená pro bydlení s podnikatelskými aktivitami leží v hlukovém
pásmu silnice I/37. obytné objekty vystavěné na této ploše nesmí být ovlivněno nadlimitní
hladinou hluku z provozu dopravy po této silnici. V případě záměru výstavby objektů k trvalému
bydlení na této ploše musí stavebník tuto skutečnost prokázat v rámci územního řízení odborně
zpracovaným hlukovým posouzením (akustickou studií).
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Plochy dílčích změn č. 7-40 a 7-41 leží částečně v hlukovém pásmu silnice II/602. V dalším
stupni PD je třeba prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech staveb.
Ochrana objektů před nadměrným hlukem podléhá následně v územním řízení samostatnému
projednání s orgánem ochrany veřejného zdraví z hlediska ochrany veřejného zdraví dle § 77,
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.
Vzhledem k tomu, že v době vyhotovení ÚPO platily jiné právní normy pro ochranu zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a v ÚPO byl uplatněn jiný model řešení základní
komunikační sítě, není znění této kapitoly z ÚPO uváděno.

3.4.7 Ochranná pásma silnic
Stávající ochranná pásma silnic I., II. a III. třídy v prostoru mimo souvisle zastavěné území obce
(ve smyslu § 30 odst.3 zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění),
částečně zasahují do parcel, na nichž se nacházejí následující plochy dílčích změn:.
Ochranné pásmo silnice I. třídy – 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu:
dílčí změny č. 7-23 (plocha bydlení)
Ochranné pásmo silnic II. a III. třídy – 15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu:
o dílčí změny č. 7-3, 7-4 (plochy bydlení, k.ú.Košíkov)
o

dílčí změny č. 7-24 (plocha bydlení)

o

dílčí změny č. 7-30 (plochy bydlení v Holubí Zhoři)

o

dílčí změna č. 7-38 (plocha pro podnikatelské aktivity a bydlení s podnikáním)

o

dílčí změna č. 7-40, 7-41, 7-45 (plochy pro bydlení s podnikatelskými aktivitami)

Žádná další ochranná pásma komunikací do lokalit dílčích změn v rámci změny č. 7 ÚPO Velká
Bíteš nezasahují.
Ochranné pásmo silnic I. třídy mimo zastavěné území nebo území určené k souvislému
zastavění je 50 m od osy silnice, silnic II. a III. třídy je 15 m od osy silnice.
Ochranné pásmo dálnice je 100 m od osy krajního jízdního pruhu.

3.5

Koncepce vodního hospodářství

3.5.1 Kanalizace
Ve Velké Bíteši je na většině území jednotná kanalizace. Ve větších návrhových plochách se
bude realizovat oddílná kanalizace, kde bude tato problematika řešena v rámci následné
dokumentace pro územní řízení (dílčí změny č. 7-1, 7-2, 7-6,7-49, 7-25, 7-45)..
Kanalizace splašková
Jednotlivé nemovitosti dílčích změn budou přímo napojeny na stávající nebo prodloužené
kanalizační řady.
Požadovaná výstavba bydlení s podnikáním dílčích změn č. 7-6 je umístěná na plochách, ve
kterých vede hlavní kanalizační řad do ČOV. Při realizování staveb je nutné respektovat
stávající i navržené řady.
Likvidace odpadních vod bude realizovaná v souladu s požadavky nařízení vlády ČR č.61/2003
Sb. Nově navržená zástavba bude řádně odkanalizována v souladu s § 38 vodního zákona.
Kanalizace dešťová
V lokalitách dílčích změn bydlení, občanského vybavení i výroby budou učiněna maximální
možná opatření pro vsakování dešťových vod nebo jejich zdržení na vlastních pozemcích
v souladu s ustanovením § 20 odst. 5 písm. c) popř. § 21 odst. 3 vyhl. č. 601/2006 Sb.
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Výpočet množství dešťových vod z větších lokalit změny č. 7 ÚPO Velká Bíteš bude upřesněn
v dalších stupních PD dle skutečných zpevněných ploch. Při řešení lokalit bude prosazována
snaha o likvidaci dešťových vod v místě vzniku. Budou zde realizovány retenční nádrže pro
zalévání zelených ploch a popř. pro splachování toalet a odvádění dešťových vod bude řešeno
tak, aby nedošlo ke změně odtokových poměrů. Na odtoku z průmyslových lokalit a z parkovišť
u velkoprodejny je doporučeno zřízení lapačů ropných látek, aby se zachytila případná ropná
havárie na parkovištích.
Nově navržené řady budou zakresleny až v dalších stupních PD (DÚR).
Respektována budou ochranná pásma kanalizace v rozsahu dle § 23 odst.3 zákona č. 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

Velká Bíteš
Stávající stav
Ve Velké Bíteši je vybudovaná jednotná stoková síť DN 300 až 1200 ukončená novou čistírnou
odpadních vod, která je situována na severovýchodním okraji města. Na stokové síti je několik
odlehčení do potoka Bitýšky. ČOV je vybavena mechanickým stupněm s lapákem štěrku, hrubými
česlemi, šnekovou čerpací stanicí, za kterou následují jemné česle a vírový lapák písku. Biologický
stupeň tvoří dvě jednotky upraveného typu Kombiblok s povrchovými aerátory EMU. Kalové
hospodářství tvoří čtyři vertikální usazovací nádrže, dále uskladňovací nádrže a kalový lis. V
návrhovém období by nemělo být nutné do technologie či kapacity ČOV zasahovat.
Předpokládá se zvýšení počtu obyvatel ze stávajících 4 081 na 4 210 to je o 129. Dále je zde
řada ploch určených pro novou průmyslovou výrobu, kde bude zřejmě rovněž docházet k produkci
odpadních vod. Tento nárůst by měla ČOV bezpečně saturovat.
Návrh
Návrh se soustřeďuje na napojení nových ploch. Je zde preferováno využití oddílné kanalizace,
aby nedocházelo k přetížení kapacity stávajících důležitých stok v partiích podél vodoteče. Pouze u
ploch situovaných mezi stávající zástavbu, bude odkanalizování jednotnou stokovou sítí. Téměř
všechny navržené i rezervní plochy lze bez problémů odkanalizovat, vybudování oddílné sítě však v
některých případech předpokládá uložení nových dešťových stok do důležitých komunikací ve
stávající zástavbě. Je tedy nutno rozhodnout, v jakém pořadí budou jednotlivé lokality zastavovány a
připravit pro ně odpovídající dešťové stoky.
Jediným místem, kde bude odvedení odpadních vod poněkud problematičtější, jsou rezervní
plochy pro průmysl na severním okraji města, především jejich část u silnice na Křižínkov, která leží
za rozvodím u hřbitova. Z tohoto území navrhujeme vypouštět dešťové vody otevřeným korytem do
Bílého potoka a pro splaškové vody zřídit čerpací stanici, která zajistí jejich přečerpání výtlačným
řadem vedeným podél hřbitova do gravitační části sítě.
Další průmyslová lokalita u dálnice bude mít zřejmě problémy s odvedením dešťových vod. U
návrhové plochy (č.7) bude možné v případě zájmu odvést splaškové vody gravitačně až do Bíteše,
pro dešťové vody navrhujeme využít silniční příkop podél přeložené silnice do potoka. Tato vodoteč
je však v zástavbě zatrubněna potrubím DN 600. Při řešení dešťové kanalizace bude nutno posoudit,
zda je možné dešťové vody prostě vypustit, nebo bude zřízena retenční nádrž a vody vypouštěny
postupně. Stejná zásada bude platit i pro rezervní plochu pro průmysl v sousedství, kde však bude
nutno zřídit i čerpání na splaškové kanalizaci.

Holubí Zhoř
Stávající stav
V Holubí Zhoři je vybudovaná jednotná kanalizace vyústěná na třech místech do potoka
Jelenka. Celková délka stokové sítě je asi 920 m, profily potrubí od DN 300 do DN 800. Kanalizace
není vybavena potřebnými objekty na potrubí. Je nutno doplnit nové revizní šachty, uliční vpusti na
samostatných přípojkách a lapače splavenin s kalovým prostorem na vtoku do potrubí.
Návrh
Řešení kanalizace je převzato z výkresové části urbanistické studie, to znamená rozšíření
stávajících stok k novým lokalitám, odstranění výustí do potoka a vybudování odlehčovací komory na
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pravobřežní stoce. Po odlehčení bude vybudována shybka pod potokem na levý břeh, kde se
vybuduje prodloužení stoky k areálu budoucí ČOV. Před ČOV bude zřejmě nutno předřadit
dešťovou zdrž.
Před začátkem provádění popsaných úprav na stávajících stokách, je nutno pořídit pasport
stávající kanalizace (včetně případných sond v nejasných lomových bodech) a ujasnit si, jak
nákladné budou opravy popsané v předchozím odstavci (doplnění objektů na potrubí). Pokud se to
ukáže vhodnější, bude celá kanalizace rekonstruována a to již jako oddílná síť.
V každém případě považujeme za vhodné rekonstruovat úsek potrubí mezi navrženou shybkou
pod potokem a silnicí na Tasov, kde se připojuje stávající stoka. Tento úsek bude nutno
nadimenzovat na větší odtok dešťových vod po připojení dalších lokalit a podchycení stoky, která v
současnosti ústí přímo do Jelenky.
Na konci návrhového období se předpokládá počet obyvatel 160. Pro tento počet obyvatel
existuje řada typových ČOV, je nutno zvolit vhodný typ dle technologie, která bude mít v době
budování ČOV nejlepší reference.

Košíkov
Stávající stav
Košíkov má stávající kanalizaci vybudovanou před rokem 1975, na kterou je dle podkladů
PRVKÚC napojeno 159 obyvatel. Zbývající část obyvatelstva má jímky na vyvážení. Kanalizace je
vybudována z betonových trub DN 300 až 600. Od této stávající kanalizace nebyla poskytnuta žádná
dokumentace. Stav stok zřejmě odpovídá i jiným dílům vybudovaným v sedmdesátých letech,
doporučujeme nechat zpracovat pasport se zhodnocením technického stavu kanalizace, případně
opravu a vybudování typových šachet a uličních vpustí, čímž stávající stoka získá charakter dešťové
kanalizace.
Návrh
V celé obci je navrženo vybudovat novou splaškovou stokovou síť, do které je nutno důsledně
přepojit splaškové přípojky jednotlivých nemovitostí. Tato síť bude ukončena čistírnou odpadních vod
umístěnou jižně pod Košíkovem. Výhledový počet obyvatel je 170, lze použít některou z typových
ČOV.
Na severozápadě navazuje na Košíkov rozsáhlé území, kde se předpokládá umístění výrobních
a skladových areálů. Toto území bude řešeno samostatně posudkem EIA, ze kterého vyplynou
podrobnější požadavky na množství a kvalitu produkovaných odpadních vod, kterému se přizpůsobí
jejich likvidace. Předpokládá se jejich svedení ke křižovatce D1 a dále po katastru Velké Bíteše ulicí
Jarošova do stoky u potoka Bitýška.

3.5.2 Zásobování vodou
Velká Bíteš a Košíkov
Pro větší návrhové plochy bydlení (dílčí změny č. . 7-1, 7-2, 7-6, 7-25,7-45, 7-49 ve Velké Bíteši
a dílčí změna č. 7-3 a 7-4 v Košíkově) a větší skupiny RD dalších dílčích změn ve Velké Bíteši
bude třeba zpracovat v rámci dalších stupňů projektové dokumentace (ÚS, DÚR) posouzení
tlakových a kapacitních poměrů sítě a případně navrhnout další AT stanice.
Lokality malých dílčích změn bydlení (číslo7-5, 7-7, 7-8, 7-9, 7-15, 7-17,7-18, 7-19, 7-20, 7-21,
7-23, 7-24, 7-30, 7-34, 7-36, 7-38, 7-40, 7-41, 7-46, 7-49, 7-55, 7-56, 7-58) a občanské
vybavenosti (č. 7-27, 7-39, 7-48) a výroby (7-43) budou přípojkami napojeny na stávající řady.
Lokalita dílčí změny č. 7-35 bude napojena na stávající objekt.
Spotřebu vody v lokalitách občanského vybavení a výroby nelze bez bližší specifikace využití
areálů vypočítat.
Bilance potřeby vody pro bydlení:
bydlení ve Velké Bíteši a Košíkově
návrhový počet RD (včetně objektů bydlení
s podnikáním) a obyvatel:

cca 100 RD
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návrhový počet bytů v BD a obyvatel:
specifická potřeba vody pro 1 obyvatele - RD
specifická potřeba vody pro 1 obyvatele - BD

cca 90 b.j
cca 180 obyvatel
150 l / osobu . den
120 l / osobu . den

průměrná denní spotřeba vody:

150 x 250 = 37,5 m / den, tj. 0,42 l / s
3
120 x 180 = 21,6 m / den, tj. 0,24 l / s

3

bydlení v Holubí Zhoři (dílčí změna č. 7-18 a 7-30)
návrhový počet RD a obyvatel
cca 4 RD
cca 10 obyvatel
specifická potřeba vody pro 1 obyvatele - RD
150 l / osobu . den
3
průměrná denní spotřeba vody:
150 x 10 = 1,5 m / den, tj. 0,16 l / s
Nově navržené řady budou zakresleny až v dalších stupních PD (DÚR).
Respektována budou ochranná pásma vodovodů v rozsahu dle § 23 odst.3 zákona č. 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na
každou stranu
a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m
pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o
1,0 m.
Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v odůvodněných případech
vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem
řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu a k technicko-bezpečnostní
ochraně zájmů dotčených osob.

Ludvíkov
Místní část Ludvíkov má vybudovaný veřejný vodovod a je napojen na skupinový vodovod
Ivančice – Rosice přímým řadem z obce Stanoviště. Provozovatelem skupinového vodovodu je
VAS Brno, vlastníkem Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice.
Rozšíření výstavby bude napojeno na stávající řad.

Bezděkov
Místní část Bezděkov má vybudovaný veřejný vodovod. Pitná voda je přiváděna z ÚV Mostiště.
Obec je napojena na přívodný řad pro obec Holubí Zhoř. Tlak v síti udržuje vodojem Ruda
2x250m3 (589,3/585,75 m.n.m).
Rozšíření výstavby bude napojeno na stávající řad.

Velká Bíteš
Stávající stav
Správcem vodovodu ve Velké Bíteši je Vodárenská akciová společnost Žďár nad Sázavou.
Podle jejích podkladů pochází vodovodní síť ve Velké Bíteši z roku 1976, má celkovou délku 14 235
m a jsou na ni napojeni prakticky všichni obyvatelé města.
Stěžejním zdrojem vody je skupinový vodovod Mostiště s vodojemem Velká Bíteš o objemu 2x
3
250 m na kótě 520,90/517,17 m n.m. Z vodojemu vede do města přívodní řad DN 150. Přímo ve
3
městě se nachází další zdroj vody, to je studna vybavená akumulačním prostorem 13 m , kde je
voda hygienicky zabezpečena chlornanem a dále se čerpá přímo do potrubí. Tento zdroj pokrývá asi
20% spotřeby vody ve městě.
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Dle PRVKÚC se uvažovalo s rozdělením vodovodní sítě na dvě tlaková pásma, avšak při
skutečné spotřebě vody výrazně nižší, než se odhadovalo v roce 1992, nebylo dosud nutno toto
řešení realizovat.
V síti však dochází ke značným tlakovým ztrátám, a i když nejvyšší zástavba je kolem kóty 504
(cca 13 m pod minimální hladinou ve vodojemu), je nutno v areálu 1. brněnské a v nejvýše položené
zástavbě sídliště Návrší posilovat tlak v potrubí pomocí AT stanic.
Průběh distribuční sítě vodovodu byl poskytnut v digitální formě městským úřadem, v zaměření
není vyznačena ani poloha stávající studny, ani AT stanic. V současné době probíhá doměření
,takže v čistopise bude možné tyto údaje doplnit přesně.
Spotřeba vody v roce 1999 dle měření VAS Žďár nad Sázavou
3
Podzemní voda ze studny
44 810 m
3
Voda ze skupinového vodovodu
232 195 m
3
Voda real. celkem
277 005 m
3

Voda fakturovaná domácnostem
Voda fakturovaná průmyslu
Voda fakturovaná ostatní (služby)
Voda fakturovaná zemědělství

116 038 m
3
34 132 m
3
40 826 m
3
9 675 m

Specifická spotřeba celkem
Specifická spotřeba domácnosti

191 l/os.den
80 l/os.den

Návrh
V návrhu řešíme napojení nových lokalit určených pro výstavbu na stávající vodovodní síť.
Vzhledem k tomu, že značná část ploch je umístěna nad kótou 490 m n.m., kde se dají předpokládat
potíže s tlakem v potrubí, doporučujeme nechat zpracovat přepočet vodovodní sítě ve chvíli, kdy se
rozhodne o umístění větší výstavby na těchto plochách. Pokud dojde k většímu rozvoji města, dá se
očekávat, že ke konci návrhového období bude nutno znovu zhodnotit původní návrh na rozdělení
vodovodní sítě na tlaková pásma.
Z hlediska tlaku v potrubí jsou problematické prakticky všechny plochy určené pro bydlení i
průmysl na okraji Bíteše na pravém břehu potoka Bitýška a všechny rezervní plochy pro průmysl s
výjimkou plochy č. 35 jižně od stávajícího areálu 1. brněnské. To neznamená, že zde není možné
stavět, je však nutno posoudit, zda v závislosti na velikosti plánovaného odběru řešit problém
vybudováním lokální AT stanice, nebo se rozhodnout pro vybudování nového vodojemu.
Při řešení zástavby rezervní průmyslové plochy č. 35, je nutno brát vpotaz to, že přes ni vede
stávající vodovodní řad DN 100, ke kterému musí být zachován přístup (bezpečnostní pásmo je na
každou stranu 2m), případně je nutno počítat s přeložkou tohoto vodovodu tak, aby zůstal na
veřejném pozemku.
Při návrhu nových vodovodních řadů je ve většině případů dbáno na zaokruhování sítě, což
poněkud vylepšuje tlakové poměry v síti.
Návrhové i výhledové plochy pro průmyslovou výrobu umístěné u dálnice jsou napojeny na
prodloužený řad z Velké Bíteše opět s vybudováním akumulace a využitím AT stanice. V tomto
případě je však nutno zásobování vodou koordinovat s vodovodem, který bude použit pro velké
průmyslové plochy na katastru Košíkova na druhé straně dálnice.
V PRVKÚC se předpokládalo, že do tohoto území bude přiveden samostatný přivaděč, který
mine Velkou Bíteš a tedy ztráty v něm budou menší. Tento vodovod bude nutno vést pod dálničním
mostem, tedy kolem zmíněných ploch. Posílení tlaku v potrubí bude nutné v každém případě.
Pokud by se v rámci podrobnějšího řešení ploch na katastru Košíkova našlo ještě jiné řešení, je
vždy možné pod dálničním mostem vodovody propojit.

Holubí Zhoř
Stávající stav
Holubí Zhoř je zásobena ze skupinového vodovodu Mostiště. Na větev vdj Vídeň - vdj. Ruda je
napojena přivaděčem DN 100 a DN 80 (PE) . Z tohoto řadu odbočují přivaděče do Jáchymova a
3
vodojemu Březka. Přivaděč je ukončen ve vodojemu Holubí Zhoř o objemu 100 m (529,81/526,71
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mn.m.) Z vodojemu do obce vede přívodní řad z lPE DN 100 v délce 1115 m. Vodovodní síť v obci
se využívá od roku 1975, její délka je 3319 m. Na vodovod je napojeno 99% obyvatel
Spotřeba vody v roce 1999
3
Roční spotřeba vody celkem (fakturovaná) 8 096m
3
Z toho domácnosti
4 882 m
3
Spotřeba v zemědělství
3 184 m
Specifická spotřeba celkem:
211,8 l/os.den
Specifická spotřeba domácností:
77,3 l/os. den
Návrh
Holubí Zhoř má 157 obyvatel, v návrhovém období se uvažuje 160 obyvatel. Toto zvýšení
nebude mít význam pro dimenzování vodovodní sítě.
Plochy navržené pro bydlení jsou na severozápadním a na jihovýchodním okraji obce, rezerva
pro bydlení je nad komunikací do Březky.
Ke všem těmto plochám je možné rozšířit stávající plastový rozvod vody. Nové řady budou
ukládány v souběhu s nově navrženými komunikacemi, přednostně v nezpevněném terénu. Vodovod
bude, stejně jako stávající síť, sloužit i k požárním účelům, budou na něm osazeny požární hydranty.

Košíkov
Stávající stav
Košíkov má vlastní vodovod se zdrojem, který tvoří studny na jižním okraji obce. Studny jsou
propojeny a vybaveny AT stanicí, kterou se voda čerpá do potrubí. Areál prameniště je oplocen.
V PRVKÚC se uvádí, že z tohoto zdroje je zásobováno 20% obyvatel a přes čerpací stanici i
autoservis za dálnicí. Dále se zde předpokládalo vybudování větve skupinového vodovodu Mostiště
z vodojemu Velká Bíteš jižně kolem města k dálničnímu mostu, kde měla být umístěna čerpací
stanice s akumulací a pod dálnicí dále do Košíkova. Vzhledem k tomu, že místní vodní zdroj
dostačuje, nebyla tato větev vodovodu Mostiště realizována a zatím se o ní neuvažuje.
Od zpracování PRVKÚC byl vodovod v Košíkově zřejmě rozšířen, nedávno byla realizována
rekonstrukce hlavního ocelového řadu , který byl vyměněn za PVC DN 80. O technickém stavu
zbytku vodovodu ani o jeho trasách nebyly získány podklady.
Košíkov má 162 obyvatel, v návrhovém období se předpokládá zvýšení na 170.
Návrh
Vodovod ve vlastním zastavěném území obce nebude mít v návrhovém období výrazně vyšší
nároky na zdroj vody. Navrhujeme rozšíření vodovodní sítě k novým plochám určeným pro zástavbu.
Na katastru se však nachází rozsáhlé plochy u dálnice (až 20 ha) určené pro výrobu. Nároky
budoucích investorů na množství vody nejsou známy, lze však předpokládat, že zdroj z Košíkova
bude nutno posílit. Jedním z možných řešení je dobudování skupinového vodovodu dle původního
předpokladu popsaného v předchozím odstavci. Voda z tohoto řadu by se dala využít i pro plochy na
druhé straně dálnice, které jsou součástí územního plánu Velké Bíteše.
Podrobnější podklady pro řešení zásobování tohoto území vodou budou k dispozici po
zpracování EIA, kdy bude možné se znalostí věci rozhodnout, jaké zdroje je nejvhodnější použít.
Stávající vodovod nemá vyhlášeno pásmo hygienické ochrany. Za PHO I. stupně lze považovat
oplocený pozemek vodního zdroje. Určení rozsahu PHO II. stupně musí provést specializovaná
hydrogeologická firma.

3.5.3 Vodní toky
Velkou Bíteší protéká potok Bitýška a jeho pravostranný přítok, které jsou ve správě Lesů České
republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje.
Řešené dílčí změny č. 7-1, 7-6, 7-7, 7-9, 7-20, 7-21, 7-24, 7-39, 7-54 se přímo dotýkají
stávajícího vodního toku Bítýška.
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Při dalších stupních projektové dokumentace je třeba zajistit minimální manipulační prostor
(ochranné pásmo) 6 m od horní břehové hrany, do kterého nesmí zasahovat žádné stavby (ani
oplocení pozemků) a v nichž nebudou bez souhlasu správce toku vysazovány trvalé porosty.
Bude tak zachován minimální prostor při rozlivu vody při povodňových průtocích. V tomto
prostoru je vhodné zachovat břehový porost, který přirozeně zpevňuje břehy koryta toku.
Toto ochranné pásmo vodního toku je třeba ponechat i z titulu celkové koncepce a dodržení
Nařízení kraje Vysočina ze dne 4.5.2010, kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí
Dyje pro území kraje Vysočina.
Ochranné pásmo je zakresleno v grafické části.
Podél toku je nutno jakoukoliv stavební a jinou činnost vždy odsouhlasit se správcem toku.
Uvažovat je dále třeba s přitížením dešťovou vodou regulovanou retenčními opatřeními.
Údolní niva je přirozenou plochou rozlivu potoka. Ačkoliv zde není vyhlášeno záplavové území,
je třeba s možným rozlivem uvažovat nebo realizovat protipovodňová opatření. Tato opatření je
třeba posuzovat v kontextu celého povodí vodního toku pro případ lokálních přívalových vod,
které zejména na takových malých tocích jsou v poslední době velkým nebezpečím.
V Košíkově pramení říčka Chvojnice – oblast povodí Dyje.
Řešené dílčí změny č. 7-36, 7-37, se přímo dotýkají přítoků Chvojnice.
Území patří do povodí Moravy k dílčímu povodí Svratky. Nejvýznamnějším tokem je Bílý potok
s přirozenými a přírodě blízkými vodními a břehovými společenstvy. Ohrožení těchto přírodních
hodnot představuje především úpravy koryt toků a změny kultur přilehlých pozemků, přeměna luk na
ornou půdu.
Dalším významným tokem je Bitýška a to pro svoji ekostabilizující funkci v krajině. V zastavěné
části města Velká Bíteš a pod městem je regulována. S úpravou jejího toku se v časovém horizontu
platnosti územního plánu neuvažuje, nutná bude pouze pravidelná údržba.
K.ú. Jestřabí, Jindřichova, Košíkova a Ludvíkova patří k dílčímu povodí Oslavy. V území
pramení Bílá voda, Chvojnice, Jasinka a další jejich drobné přítoky.
K.ú. Březky, Holubí Zhoře a Jáchymova patří do povodí Oslavy. Zájmovým územím protékají
dva hlavní toky a to potok Jelenka a Drchalka.
Většina vodních toky je ve správě Lesů České republiky s.p., oblastní správy toků Brno nebo
Státní meliorační správy, územního pracoviště Žďár nad Sázavou, pouze Bílý potok je ve správě
akciové společnosti Povodí Moravy, závod Dyje, provoz Brno – Svratka.

3.6

Koncepce energetických zařízení a spojů

3.6.1 Elektroenergetika
Popis stávajícího stavu
Nadřazené sítě:
Řešeným územím prochází vedení nadřazené soustavy 2 x 110 kV V 553/5534 a V 5534/5539
a je zde rozvodna VBT 110/22 kV. Dále katastry sídel prochází vedení 220 kV V 203 a VVN 400
kV V 422. Tato vedení jsou řešením změny č. 7 ÚPO Velká Bíteš většinou respektována.
Výjimku tvoří pouze dílčí změny č. 7-2 (Zs sídelní zeleň), 7-22 (H vodní plocha), 7-52 (Os
hřiště), 7-45 (Bp bydlení s podnikáním), do kterých zasahují ochranná pásma.
Respektován je koridor a ochranné pásmo zdvojeného vedení VVN 110kV č. 5534 a č. 5539.
Síť VN 22 kV:
Řešené území je napájeno několika venkovními linkami 22 kV.
Stávající venkovní vedení 22 kV jsou chráněna ochranným pásmem, jehož šířka je 10 m na
každou stranu od krajních vodičů. Celková šířka ochranného pásma je tedy 23 m.
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Návrh
Nadřazené sítě
V souladu se ZÚR kraje Vysočina je respektován koridor na zdvojení vedení ZVN 400 kV
Mírovka – Velká Bíteš – hranice Jihomoravského kraje, který je v ZÚR KV veden jako veřejně
prospěšná stavba E02 a vymezen v rozsahu 300m. Jedná se o dílčí změnu č. 7-33.
Vedení VN 22 kV
Stávající vedení napěťové hladiny 22 kV jsou většinou respektována. Výjimku tvoří lokality
dílčích změn č. 7-2 (týká se pouze Zs) , 7-6, 7-14, 7-22, 7-23, 7-24, 7-40, 7-45, 7-51, 7-52, 7-53,
7-58 kde je třeba respektovat vedení VN i jeho ochranné pásmo, případně projednat udělení
výjimek z OP nebo realizovat přeložky vedení. Jejich trasy budou upřesněny v rámci územní
studie popř. v dalším stupni PD.
Transformační stanice 22/0,4 kV
Lokality malých ploch dílčích změn budou pokryty ze stávajících trafostanic.
Pro novou obytnou zástavbu na jižním okraji Velké Bíteše (lokalita dílčí změny č. 7-2) bude
třeba realizovat novou trafostanici. Zástavbu v lokalitách dílčích změn č. 7-1, 7-6, 7-15, 7-25
bude třeba prověřit s ohledem na stávající zatížení, případně trafostanice posílit.
Realizaci nové trafostanice je třeba zvážit i v lokalitě bydlení s podnikáním (lokalita dílčí změny
č. 7-45).
Odhad požadavků na el. výkon
Výpočet výkonového zatížení vycházející z větších ploch určených k zástavbě:
Skupina RD a bydlení s podnikáním dílčích změn č. 7-1 a 7-6 (bez navazujících lokalit
předchozího řešení ÚPO Velká Bíteš):
cca 25 RD, tj. cca 28 b.j. – průměrná spotřeba
0,27 kW / b.j.
Lokalita dílčí změny č. 7-45 bydlení s podnikáním:
10 objektů s podnikáním – průměrná spotřeba
0,27 kW / b.j.
Lokalita dílčí změny č. 7-2 ve Velké Bíteši:
cca 60 malometrážních b.j. v BD – průměrná spotřeba
0,15 kW / b.j.
Lokalita dílčí změny č. 7-3 a 7-4 v Košíkově:
cca 20 b.j. v RD - průměrná spotřeba
0,20 kW / b.j
Lokalita dílčí změny č. 7-38 ve Velké Bíteši:
2
výroba a výrobní aktivity - předpoklad průměrného zatížení 20 W/m
Zátěže jsou uvedeny v následující tabulce:
Lokalita dílčí změny č.

plocha
2
(m )

7-1, 7-6 severovýchodní okraj Velké
Bíteše (bydlení v RD a bydlení s
podnikáním)
7-45 (bydlení s podnikáním) Velká Bíteš

bytových
jednotek
RD
BD

2

(kW/m )

zatížení
(kW/b.j.)
RD
BD
0,27

6,75

10

0,30

3,00

60
7600

7-3, 7-4 (bydlení v RD) – Košíkov

0,15
0,02

20
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výhledové
zatížení
(kW)

25

7-2 (bydlení v BD) – Velká Bíteš
7-38 (výroba) – Velká Bíteš – sever

zatížení

9,00
152,00

0,27

5,40
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Zásobování ploch el. energií
Odběr pro navrhovanou zástavbu v lokalitách výše uvedených dílčích změn bude zajištěn z
nových trafostanic nebo posílením trafostanic stávajících. Jejich situování bude upřesněno v
dalším stupni PD.

Ochranná pásma
Bude respektován zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
V návrhu změny č. 7 ÚPO jsou vymezena tato ochranná pásma:
- ochranné pásmo nadzemních vedení VN u napětí:

nad 1 kV do 35 kV pro vodiče bez izolace: 7 m
nad 35 kV do 110 kV pro vodiče bez izolace: 12 m
nad 110 kV do 220 kV: 15 m
nad 220 kV do 400 kV: 20 m
ve vodorovné vzdálenosti od svislého průmětu krajních vodičů
- ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy (kabelových vedení) VN do napětí 110 kV:
1 m po obou stranách krajního kabelu
- ochranné pásmo elektrických stanic (rozvoden a transformačních stanic):
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně
nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech
směrech,
- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.

Stávající stav
Správcem a provozovatelem distribuční soustavy, ze které je obec zásobena elektrickou
energií, je JME, a.s. Brno, POS Nové Město na Moravě.
Územím probíhají vedení VN 22 kV a to vedení č. 168, 169, 156,192,193 a 33, z kterých jsou
provedeny odbočky pro transformační stanice, které zásobují město a místní části el. energií.
V řešeném území katastru města se nachází ještě el. zařízení velmi vysokého napětí v majetku
JME, a.s. a v majetku ČEPS, a.s.
V majetku JME, a.s. POS VVN Brno je rozvodna VBT 110/22 kV a vedení VVN 110 kV V
5533/5534 a V 5534/5539.
V majetku ČEPS, a.s. PS Morava-jih je vedení VVN 220 kV V203 a VVN 400 kV V422.
Výše uvedená zařízení mají ochranná pásma, která je nutno respektovat a dodržovat platné
zákony, bezpečnostní předpisy a normy, především požadavky obsažené v ČSN 343100 a 343108
a ČSN 333300. Je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. o ochranných pásmech.
Především je nutno dodržovat v ochranných pásmech podmínky: nezvyšovat původní terén,
nehromadit zeminu, neskladovat materiál, nebudovat provizorní objekty a neprovozovat jiné činnosti,
které mohou ohrozit bezpečnost a plynulost provozu venkovního vedení.

Velká Bíteš
Zásobování města Velká Bíteš je provedeno z těchto stávajících trafostanic:
Transformační stanice 22/0,4 kV zděné:
1. TS - Školka
2. TS - Městská
3. TS - Důchodci
4. TS - Stadion
5. TS - Návrší
6. TS - Škola
7. TS - Obec I
8. TS - Sláma
25. TS - Autoimpex - (není v majetku JME)
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26. TS - Pronovia 2
Transformační stanice 22/0,4 kV stožárové: TS - Karlov
10. TS Karlov
11. TS - Jednota - (není v majetku JME)
12. TS - ČOV - (není v majetku JME)
13. TS - Drůbež. závody - (není v majetku JME)
14. TS - Za školou
15. TS - Statek - (není v majetku JME)
16. TS - Hřbitov - (není v majetku JME)
17. TS - Stadion
18. TS - Pronovia - (není v majetku JME)
19. TS - Obereitr dvůr
20. TS - Chobotky
21. TS - Vodárna - (není v majetku JME)
22. TS - Pod spravedlností
23. TS - Pošta - (není v majetku JME)
24. TS - Sklad ZZN - není v majetku JME)
26. TS - Topenáři
28. TS - kapitána Jaroše
Průběhy vedení VN 22 kV a trafostanice byly ověřeny na JME a.s. POS Nové Město na Moravě,
Vratislavovo nám. 118.
Výhledová bilance el. příkonu pro návrhové období do roku 2010:
Základem pro návrh zásobování el.energií distribučního systému obce je stanovení
maximálního zatížení. Distribuční systém se pak dimenzuje tak, aby byl schopen přenést
požadovaný výkon v době předpokládaného maxima při dodržení všech aspektů hospodárnosti a
bezpečnosti, spolehlivosti a kvality napětí. To vše při minimálních počátečních investicích a ročních
nákladech na ztráty a provoz.
Zpracování výhledové bilance požadovaného el. příkonu vychází ze stanovení podílových
maxim jednotlivých základních odběratelských sfér t.j. bytového fondu, výrobní a nevýrobní sféry.
Tyto složky totiž ovlivňují největší měrou postupný nárůst odběru v dané lokalitě. Je zřejmé, že
tento nárůst je přímo úměrný nárůstu počtu obyvatel, stupni životní úrovně, modernizaci a budování
nového průmyslu a zemědělství.
a) Podíl bytového fondu:
Velká Bíteš má v současné době ( k 1.1.1999) 4.081 obyvatel, vč. místních částí pak 4.825.
Nárůst počtu obyvatel do roku 2010 se uvažuje na 4.210 ve Velké Bíteši. V místních částech
bude 790 obyvatel, tj. celkem 5.000 obyvatel.
Město Velká Bíteš
Město Velká Bíteš je v současné době plně plynofikováno.
Z energetického hlediska se v současnosti el. energie využívá ke svícení a napojení drobných
přenosných el. spotřebičů.
Podle ČSN 332130 se jedná o stupeň elektrizace bytu „A“.
V lokalitách, které budou určeny k zastavění budou převážně navrženy rodinné domy.
Nová výstavba bude pokračovat v lokalitě na „Návrší“ a v dostavbě proluk v jihovýchodní části
města cca - 35 RD. V lokalitě „Babinec“ je možné umístit cca 80 RD. Do proluk v zastavěném území
lze umístit cca 10 RD.V západní části města u ulice Pod spravedlností lze situovat cca 20 RD, nad
ulicí Tyršovou ještě 15 RD.
Lokality bydlení s podnikatelskými aktivitami jsou navrženy na jižním okraji města . Umístit lze
sem cca 40 RD.
Nové plochy pro bydlení v bytových domech jsou situovány v lokalitě U stadionu, předpokládá
se zde výstavba až 120 bytů.
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b) podíl výrobní sféry:
Plochy pro průmyslovou výrobu budou ve stávajících areálech, dostavby budou navazovat na
stávající areály s průmyslovou výrobou.
Plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit, jako jsou drobné provozovny služeb a výroby budou
navrženy na okraji města.
Plochy pro zemědělskou výrobu budou ve stávajících areálech.
c) občanská vybavenost:
Území pro občanskou vybavenost bude respektovat stávající zařízení.
Plochy pro sport budou rozšířeny, rozšířen bude areál fotbalového hřiště, vybudováno bude
hřiště pro baseball, koupaliště a sportoviště v lokalitě Babinec.
Výkonové požadavky:
pro plochy, kde se nepodařilo získat požadavky na výkon je proveden odhad na základě
2
pozemkových výměr a jednotkové zatížení na m
lokalita Návrší
35 RD á 12 kW = 420 kW
Babinec
80 RD á 12 kW = 960 kW
proluky
10 RD á 12 kW = 120 kW
Pod spravedlností
20 RD á 12 kW = 240 kW
Tyršova
15 RD á 12 kW = 180 kW
lokalita jih
40 RD á 12 kW = 480 kW
bytové jednotky
120 b.j. á 5 kW = 600 kW
2
podnikatelské aktivity m 5000 á 20W/m = 100 kW
součet technických maxim všech odběratelů
3.100 kW
koeficient využití maxima:
0,8
koeficient soudobosti na VN
0,85
Soudobý maximální příkon
2.108 kW
Koncepce výhledového řešení elektrizační soustavy:
Předpokládaný přenos potřebného příkonu bude zajišťován i nadále ze stávajících vedení VN
22 kV a základní konfigurace sítě VN zůstane bez podstatných změn.
Distribuční síť Vn 22 kV byla v současné době zrekonstruována a byly provedeny nové vývody
z rozvodny VBT 110 /22 kV.
Stávající distribuční trafostanice jsou v dobrém technickém stavu a vyhovují požadavkům na
stávající odebíraný výkon. V lokalitách s předpokládanou novou výstavbou je nutno počítat
s výstavbou nových napájecích vedení 22 kV a transformačních stanic 22/0,4 kV tak, aby byl pokryt
nárůst plánovaného potřebného výkonu.
Jsou navrženy transformační stanice pro lokalitu Návrší, Babinec, Pod spravedlností, ulice
Tyršova a na jižním okraji města pro případný rozvoj podnikatelských aktivit.
Počet a rozmístění nově navržených napájecích transformačních stanic 22/0,4 kV byl
konzultován s pracovníky JME, a.s. Brno oddělení rozvoje (ing. Světlíková).
Holubí Zhoř
Sídlo je zásobeno el. energií z odbočky vedení Vn 22 kV č.193, z které je napojena obecní
zděná trafostanice. V trafostanici je dostatečná rezerva pro pokrytí požadavků na odebíraný výkon.
Dále je v obci trafostanice, která není v majetku JME a to BTS do 400 kVA pro družstvo.
Pro nově plánovanou výstavbu je na severním okraji obce navržena trafostanice 22/0,4 kVA vč.
přípojky VN 22 kV z vedení č. 193.
Košíkov
V obci trvale bydlí 162 obyvatel. Obec je plynofikována. Stupeň elektrizace bytu je „A“.
Současné funkční plochy budou v sídle nadále zachovány.
Nová bytová výstavba cca 6 RD bude situována v prolukách kolem komunikace podél bývalé
záhumenní komunikace, další 3 RD na západním a východním okraji zastavěného území. Plocha
mezi stávající zástavbou a areálem zemědělské výroby je navržena pro bydlení s podnikatelskými
aktivitami. Umístit sem lze 6 domů.
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Je navrženo rozšíření výrobních areálů a to AG FOODS a Building Plastic. Obec je zásobena
el. energií odbočkou z vedení Vn 22 kV č. 187. Z tohoto vedení jsou napojeny trafostanice Obec1
(železná do 250 kVA) a Obec 2 (sloupová, betonová BTS do 400 kVA). V trafostanicích je
dostatečná rezerva pro případný nárůst el. energie.
Dále je zde trafostanice BTS 400 kV „Sklady“ v majetku Building Plastik s.r.o. s přípojkou 22 kV
v majetku JME. Ochranné pásmo stávající přípojky musí být zachováno. Pokud by plánovaná nová
výstavba průmyslového areálu vyvolala úpravu el. vedení je nutno tuto úpravu konzultovat
s pracovníky JME.

3.6.2 Plynovody a produktovod
Nadřazené sítě
V jižní části řešeného území je vedena trasa VTL plynovodu NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech
II, č. 1718/8, Praha IV. V jeho ochranném a bezpečnostním pásmu jsou situovány lokality dílčích
změn č. 7-2 (bytové domy, zeleň), 7-29 (koridor pro rozšíření silnice III/3928), 7-53 (plocha pro
dopravu).
Firma NET4GAS, s.r.o požaduje předložit ke schválení projektovou dokumentaci ke všem
záměrům zasahujícím do bezpečnostního pásma NET4GAS,
V jižní části řešeného území je dále vedena trasa produktovodu, která je ve správě a.s. ČEPRO,
Dělnická 213/12, Praha 7. Jeho ochranné pásmo je v šíři 300m na každou stranu od osy potrubí
včetně ochranného pásma anodového uzemnění v šířce 100m na každou jeho stranu.
Lokality dílčích změn č. 7-29, 7-33, 7-53 budou zasahovat do ochranného pásma produktovodu,
kde platí omezení dle platných předpisů a norem. Stavby a činnosti situované do ochranného
pásma produktovodu musí být projednány se společností ČEPRO, a.s. Do ochranného pásma
anodového uzemnění lokality dílčích změn nezasahují.
Návrh
Ve městě jsou poměrně nové (r. 1992) dostatečně kapacitní STL řady plynovodu. Po západní
hranici katastru vede přívodní VTL řad DN 300, který přípojkami DN 100 zásobuje 3 regulační
stanice VTL/STL.
Pro větší návrhové plochy bydlení (dílčí změny č. 7-1, 7-2, 7-6, 7-25, 7-45, 7-49 ve Velké Bíteši
a dílčí změna č. 7-3 a 7-4 v Košíkově) a větší skupiny RD dalších dílčích změn ve Velké Bíteši
bude třeba zpracovat v rámci dalších stupňů projektové dokumentace (ÚS, DÚR) podrobnější
posouzení plynovodu .
Nově navržené řady budou zakresleny až v dalších stupních PD (DÚR).

Ochranná a bezpečnostní pásma
Bude respektován zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a
spolehlivého provozu. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o
umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního
zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do
provozu.
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského
zařízení, který činí:
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v
zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.
Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií
plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Bezpečnostní
pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, nebo dnem
nabytí právní moci územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního
zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynového zařízení do
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provozu.
Bezpečnostním pásmem se rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.
Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví,
bezpečnosti nebo zdraví osob, lze v bezpečnostním pásmu
a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v
bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou
osobou, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení,
b) umístit stavbu, neuvedenou v písmenu a), pouze po předchozím písemném souhlasu fyzické
nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.
Rozsah bezpečnostních pásem je uveden v příloze zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.
Ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena následovně:
- ochranné pásmo VTL plynovodů: 4 m oboustranně od půdorysu potrubí
- bezpečnostní pásmo VTL plynovodů do tlaku 40 barů včetně:
do DN 100 včetně – 10 m od osy potrubí
nad DN 100 do DN 300 včetně - 20 m od osy potrubí
nad DN 300 do DN 500 včetně - 30 m od osy potrubí
nad DN 500 do DN 700 včetně – 45 m od osy potrubí
nad DN 700 – 65 m od osy potrubí
- bezpečnostní pásmo VTL plynovodů s tlakem nad 40 barů:
do DN 100 včetně - 80 m od osy potrubí
nad DN 100 do DN 300 včetně – 120 m od osy potrubí
nad DN 300 do DN 500 včetně – 160 m od osy potrubí
nad DN 500 – 160 m od osy potrubí
- koridor produktovodu a ropovodu: v 300 m ochranném pásmu produktovodu a ropovodu je
v bezpečnostním pásmu do 100 m od osy dálkovodu zakázáno budovat jakékoliv objekty a
souvislé zastavění vesnic, v bezpečnostním pásmu do 150 m od osy dálkovodu provádět
souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty.
- ochranné pásmo STL plynovodu – 4 m od osy potrubí
-

ochranné pásmo NTL plynovodu a STL přípojek pro rozvod plynu v obci – 1 m od osy potrubí

Velká Bíteš
Stávající stav
Město Velká Bíteš je plynofikováno od roku 1992, kdy byl proveden středotlaký rozvod, který
obsluhuje zastavěné území a je prodloužen směrem na jih až za dálnici. Tento rozvod je schopen
vyhovět pro nově navržené lokality pro bydlení, případně malé provozy. U větších průmyslových
podniků může dojít k požadavku na novou vysokotlakou přípojku.
Podél západní hranice katastru je veden přívodní vysokotlaký řad DN 300 Vladislav - Jinošov Velká Bíteš, který přípojkami DN 100 zásobuje 3 regulační stanice VTL/STL.
Návrh
Plochy pro bydlení, případně bydlení s podnikatelskými aktivitami lze snadno napojit rozšířením
stávající sítě. U průmyslových ploch bude velmi záležet na typu výroby a jejích nárocích na množství
plynu. Možnost napojení je vždy nutno již ve chvíli, kdy se ujasní bilance, řešit se správcem
plynovodu.
Stávající přípojka vtl k regulační stanici pod silnicí na Vlkov kříží rezervní plochy pro bydlení s
podnikatelskými aktivitami a pro průmyslovou výrobu. Bezpečnostní pásmo přípojky je 15 m na
každou stranu. Pokud bude zájem uvedené plochy využít, je vhodnější než dodržovat tento odstup,
přeložit regulační stanici na okraj zástavby a pokračovat běžným středotlakým rozvodem.

Místní části
Pro místní části byl zpracován generel plynofikace, který byl převzat do grafické části územního
plánu. Pouze u Ludvíkova a Pánova se vybudování plynovodu jeví nereálné i z technického hlediska.
U všech ostatních místních částí se předpokládá vybudování středotlakého rozvodu ze svařovaného
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polyetylénového potrubí. V současné době se dokončuje plynofikace místní části Košíkov, termín
realizace pro ostatní místní části není zatím stanoven.
Při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace plynovodů, je nutno uvažovat i o
napojení návrhových ploch tak, jak je zakresleno ve výkresech „Energetika“ jednotlivých místních
částí.

3.6.3 Spoje
Dálkové kabely
Řešeným územím prochází trasa dálkového optického kabelu (DOK). Tuto trasu je třeba
respektovat. Jakoukoliv výstavbu v blízkosti kabelu je nutno s jejím správcem projednat.
Mísní telefonní síť
Účastnická telefonní síť je ve správě SPT Telecom, a.s., telekomunikační obvod Žďár nad
Sázavou. Účastnické telefonní stanice Velké Bíteše i jejích místních částí jsou připojeny do
telekomunikační sítě UTO Velké Meziříčí prostřednictvím telefonní ústředny MTO Velká Bíteš.
Konkrétní nápojné body pro jednotlivé aktivity stanoví vlastník popř. správce telefonní sítě při
projednávání těchto aktivit v rámci zpracovávání dokumentace stavby.
Radioreléové spoje
Řešeným územím prochází několik RR tras. Pro horizontální ochranné pásmo radioreléového
spojení jsou stanoveny podmínky zákazu výstavby budov, stožárů a konstrukcí vyšších než
20 m.
Ochranná pásma
Ochranné pásmo dálkových optických kabelů je 1,5 m od krajního vodiče oboustranně.
Ochranné pásmo radioreleových tras je stanoveno v Březce v šířce 50 m a délce 2 600 m;
v dalších sídlech jsou pro horizontální ochranné pásmo radioreleového spojení stanoveny
podmínky zákazu výstavby budov, stožárů a konstrukcí vyšších než 20 m

Velká Bíteš
Kabelizace je provedena prakticky na celém území města. Další rozšiřování sítě bude
prováděno v souvislosti s novou výstavbou.

Holubí Zhoř
Přívod do Holubí Zhoře je zemním kabelem, rozvody v sídle jsou provedeny zatím vzdušným
vedením. Nahrazení kabelem by bylo vhodné.

Košíkov
Přívod do Košíkova je proveden zemním kabelem, rozvody v sídle jsou provedeny zatím
vzdušným vedením. Nahrazení vzdušného vedení kabelem by bylo vhodné. Nové nároky mohou
vzniknout až s realizací nové výstavby.
Ve všech navrhovaných lokalitách je nutné rezervovat prostor pro pokládku telekomunikačních
kabelů.

Radioreléové trasy, TV signál, RV signál
Řešeným územím prochází několik radioreleových tras. Pro horizontální ochranné pásmo
radioreleového spojení jsou stanoveny podmínky zákazu výstavby budov, stožárů a konstrukcí
vyšších než 20 m.
Radioreleové trasy se dotýkají následujících místních částí:
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Velká Bíteš
Trasa pro Radiomobil v úseku Klůčovská hora – BTS Velká Bíteš prochází kolem První
brněnské strojírny a je v návrhu respektován.

Holubí Zhoř
Katastrálním územím Holubí Zhoře prochází radioreleová velkokapacitní trasa v úseku RS
Sýkoř – RS Klůčovská hora.

Dálkové kabely
Ve Velké Bíteši je uložen dálkový optický kabel, jeho trasa je zakreslena ve výkresech
Energetika v měř. 1 : 2 000 a 1 : 2 880. Trasy dálkových optických kabelů jsou dále v k.ú. sídel
Pánov, Holubí Zhoř, Jáchymov a Bezděkov. Jedná se o trasy Brno – Janovice – Velká Bíteš – Pánov
– Křoví a Velká Bíteš – Nové Sady – Bezděkov – Jáchymov – Záblatí – Osová Bitýška – Lhota. Je
nutno respektovat jejich ochranné pásmo (15 m) a jakoukoliv výstavbu v blízkosti kabelu je třeba
projednat se Správou dálkových kabelů v Jihlavě. Trasy jsou zakresleny ve výkresech Energetika
v měř. 1:2 000.

3.7

Nakládání s odpady
Likvidace komunálních odpadů fyzických osob (lokality bydlení) bude řešena v rámci svozu
tohoto odpadu pro město Velká Bíteš, který zajišťuje pověřená oprávněná firma.
Likvidace odpadů z výroby a komerce bude řešena v souladu s platnou legislativou v rámci
podnikatelského záměru investora. Průmyslový odpad bude likvidován v režii provozovatelů
podnikatelských záměrů, odpadové hospodářství je nutno řešit již v předprojektové
dokumentaci.

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, stanovuje povinnosti právnických a fyzických osob při
nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále stanovuje mj. pravomoc obcí v
oblasti nakládání s odpady.
Nakládání s komunálními odpady Velké Bíteši se v současné době řídí obecní vyhláškou o
nakládání s odpady. Běžný domovní odpad je sbírán do 110 l nádob a svážen s četností 1x za týden
či 1x za 14 dnů. Svoz tuhého komunálního odpadu zajišťuje město na centrální skládku v Osové
Bitýšce. Výhodné by bylo odpad třídit. K tomu by bylo možné využít část prostoru bývalé cihelny ve
východní části katastru Velké Bíteše.
Separovaně probíhá sběr skla a papíru.
Zvlášť nebezpečné odpady budou shromažďovány ve Velké Bíteši ve sběrném dvoře východně
od středu města.
Na poli nakládání s odpady je Velké Bíteši aktuální zejména:
- asanace všech drobných nepovolených skládek,
- zamezení dalšímu vytváření divokých skládek, i formou represívních opatření,
- rozšíření sortimentu separovaného sběru odpadů (např. o plasty),
- vytvoření podmínek pro třídění odpadů co nejblíže místu jejich vzniku (např. plastové pytle
na tříděný odpad v domácnostech nebo kontejnery na separovaný odpad rozmístěné ve
vhodných docházkových vzdálenostech).
Na základě vyjádření OkÚ Žďár nad Sázavou, referátu ŽP, není s odkazem na zákon č. 125/97
Sb. o odpadech a předpisů souvisejících uvažováno v řešeném území s výstavbou zařízení ke
zneškodňování odpadů.

71

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 7 ÚPO VELKÁ BÍTEŠ

3.8

Zvláštní zájmy

3.8.1 Ochrana kulturních památek, památkově chráněných území a jejich
ochranná pásma
Návrhem změny č. 7 ÚPO Velká Bíteš nebudou přímo dotčeny památkově chráněné objekty.
Území města Velká Bíteš je nutno považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu §22
odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana stavebních památek
Historické jádro města Velká Bíteš je vyhlášeno „Městskou památkovou zónou“. Její hranice
jsou vyznačeny ve výkresech č. 1 a 2.
V řešeném území se nacházejí následující památky, zapsané ve Státním seznamu nemovitých
kulturních památek:
Velká Bíteš
č. 4512 – náměstí jako urbanistický celek
č. 4513 – farní kostel sv. Jana Křtitele
č. 4514 – gotická hradba s baštami
č. 4515 – zvonice (pevnostní věž)
č. 4516 – socha sv. Jana Nepomuckého
č. 4517 – kašna na náměstí
č. 4518 – kašna na náměstí
č. 11267 – č.p. 117 - poplužní dvůr
č. 11268 – č.p. 14 - měšťanský dům
č. 11269 – č.p. 85 - měšťanský dům
č. 11270 – č.p. 87 - měšťanský dům
č. 11271 – č.p. 5 - měšťanský dům
č.p. 6 - dům
Holubí Zhoř
č. 4066 – zvonice na návsi
Košíkov
č. 4519 –kostel sv. Bartoloměje
Při přestavbách, dostavbách a nových stavbách v místních částech (mimo vlastní Velkou
Bíteš) je třeba respektovat dále uvedená doporučení Památkového ústavu v Brně, která byla
uplatněna i při zpracovávání návrhu územního plánu:
Holubí Zhoř
v návrzích nových ploch pro výstavbu je třeba navázat na tradiční urbanistiku a lánovou
strukturu
Košíkov
v návrzích nových ploch pro výstavbu je třeba navázat na tradiční urbanistiku a architekturu
s cílem vrátit sídlu ztracenou malebnost; pohledově je nutno zachovat dominantu kostela
s ohradní zídkou na malém návrší
Ochrana archeologických nálezů
Řešené území bylo osídlováno od poloviny 13. století. Z hlediska archeologie je klasifikováno
jako území s vysokým výskytem archeologických nálezů, které jsou pro stavební a jinou
hospodářskou činnost v zásadě prostupné. Vzhledem k několika doloženým středověkým
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archeologickým lokalitám a zapsaným nemovitým kulturním památkám je však nutno část katastrů
klasifikovat jako území archeologického zájmu, to znamená území s archeologickými nálezy ve
smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Výslovně lze za území s archeologickými nálezy označit ve Velké Bíteši celý městský areál
vymezený původními městskými hradbami včetně opevněného farního kostela, kde jsou prokázány
nálezy a dochované nálezové situace ze 13. století.
Jako území archeologického zájmu je třeba považovat následující části katastru:
v zastavěné části města Velká Bíteš někdejší klášter německých rytířů ze 13. století,
zničený v letech 1426 až 1430
- dochované městské kamenné hradby z počátku 16. století ve Velké Bíteši
- trať Hadinka nedaleko Jestřabí na místě zaniklé středověké osady Otěchleby se zbytky
staveb zvaných Dvořiště
- v prostoru dnešní myslivny Klečany na místě zaniklé středověké vsi Klečany
- Loučky na místě zaniklé stejnojmenné středověké vesnice
- prostor U přibyslavských hranic na místě zaniklé středověké vesnice Přibyslavice,
- v Holubí Zhoři na místě někdejší tvrze ze 14. století
- v Košíkově na návrší nad vsí s gotickým kostelem sv. Bartoloměje z 15. století
- v Pánově na místě původní vodní tvrze zaniklé koncem 15. století se zbytky základového
zdiva
Je nezbytné, aby v těchto lokalitách veškerým terénním zásahům předcházel plošný
archeologický výzkum. Z tohoto faktu vyplývá povinnost stavebníka již ve fázi přípravy stavby
oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky v Brně uzavřít před
zahájením prací smlouvu na provedení záchranného archeologického výzkumu s organizací, mající
oprávnění k provádění archeologických výzkumů (Archeologický ústav AV ČR Brno, Ústav
archeologické památkové péče Brno, Moravské zemské muzeum Brno).
-

Dojde-li při povolování a provádění stavby k archeologickým nálezům, je stavebník povinen
oznámit nález jednak stavebnímu úřadu, jednak Archeologickému ústavu dle § 22 zákona č.
20/1987 Sb. Zároveň stavebník musí umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné
organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.
Oznámení o archeologickém nálezu musí být učiněno podle zákona č. 20/1987 Sb.
nejpozději druhého dne po nálezu nebo po dni, kdy se osoba odpovědná za provádění práce o
nálezu dozvěděla. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do
prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu 5 pracovních dnů po
učiněném oznámení.
Mapa širších vztahů s upřesněním ploch s možnými archeologickými nálezy doposud nebyla
Archeologickým ústavem dodána a bude tedy doložena k územnímu

3.8.2 Požadavky vyplývající z dalších právních předpisů
Jedná se o požadavky, plynoucí např. ze zájmů obrany státu, civilní ochrany, ochrany ložisek
nerostných surovin a jejich těžby, ochrany před povodněmi apod.
Zájmy obrany státu
V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnutého
do jevu 102 – letiště včetně ochranného pásma (viz pasport č. 65/2009). Za vymezené území se
v tomto případě považuje celé správní území.
Změny č. 7 ÚPO se dotýkají těchto potenciálně možných druhů výstavby:


stavby vyšší než 15 m nad terénem



výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé
stavby s kovovou konstrukcí apod.)
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nové trasy pozemních komunikací, přeložky a rekonstrukce pozemních komunikací a
rušení objektů na nich, včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM



vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatníá
stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny



změny využití území


Vojenská ubytovací správa nemá v území své zájmy a nevznáší k navrhovanému řešení
připomínky ani námitky.
Krajská správa vojenské dopravy Brno požaduje respektovat ochranná pásma silnic a dodržet
parametry platných norem pro příslušné kategorie komunikací. Nutné je zachovat průjezdnost
dálnice D1.
V řešeném území se nacházejí zařízení firem ČEPRO a MERO. Veškerou činnost v jejich
bezpečnostním a ochranném pásmu je nutno odsouhlasit s vlastníky zařízení. Příslušné
bezpečnostní vzdálenosti určuje Vládní nařízení č. 29/59 Sb. a ČSN 65 0204.
Zájmy civilní ochrany
Zájmy civilní ochrany budou v lokalitách změny č. 7 ÚPO Velká Bíteš při nové výstavbě
respektovány v souladu s ustanoveními zákona č. 639/2000 Sb. o integrovaném záchranném
systému v platném znění a zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění.
Záměry ochrany obyvatelstva v územním rozvoji vychází ze stávajících legislativních
opatření. Jedná se o stavební zákon č. 50/76 Sb. ve znění pozdějších novel (zák. č. 103/90 Sb.
a zák. č. 262/92 Sb.), prováděcí vyhlášku č. 83/76 Sb. doplněnou o novelizovanou vyhláškou č.
376/92 Sb. (3. odst. 2) a vyhlášku č. 84/76 Sb., novelizovanou vyhláškou č. 377/92 Sb. (příloha
2, čl. 2). Tyto vyhlášky ukládají při provádění staveb uplatňovat požadavky civilní obrany a v
rámci územně plánovacích dokladů zpracovávat doložky CO.
Konkrétní technická řešení jsou prováděna podle platných předpisů civilní obrany
(především CO-1-9 "Technická opatření CO", CO-2-7 "Ukrytí obyvatelstva", Příručka pro
budování PRÚ a CO-1-21 "Normativy stavebně technických opatření CO").
Z důvodů tvorby nové koncepce ochrany obyvatelstva centrálními orgány, je v současné
době pozastavena výstavba stálých úkrytů. Z těchto důvodů se doložky zpracovávají ve
zjednodušené formě.
Kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím
Na městském úřadě ve Velké Bíteši je uložen plán ukrytí všeho obyvatelstva obce za případné
mimořádné situace. který bilančně určuje jednotlivé možnosti ukrytí ve stálých úkrytech (STÚ) a v
úkrytech protiradiačních, budovaných svépomoci za mimořádných opatření (PRÚ-BS). Vzhledem
k době jeho vzniku a blízkosti jaderné elektrárny Dukovany je potřebná jeho aktualizace.
V nové výstavbě se bude uvažovat s maximálním využitím vhodných prostor pro PRÚ-BS.
Upřednostňovány budou stavby objektů se zapuštěným podlažím, popřípadě s úrovní podlahy více
než 1,7 m pod úrovní okolního terénu. Realizované stavby, s možností vybudování PRÚ-BS, budou
po vyhotovení předepsané dokumentace zařazeny do plánu ukrytí. Při plnění tohoto požadavku je
třeba využít předpisy CO-1-21 „Normativy stavebně technických opatření CO na území ČR“, CO-2-7
„Ukrytí obyvatelstva“ a „Příručku pro budování protiradiačních úkrytů“.
Rozbor potřeby míst pro ukrývané
Z cca 4 300 trvale žijících obyvatel v obci se 80 % může ukrýt ve sklepech vlastních
objektů. Nové objekty budou mít alespoň část půdorysu 1,7 m pod úrovní okolního terénu.
Zbývající část se může ukrýt na základě vzájemných dohod v objektech sousedů nebo
v objektech určených aktualizovaným plánem ukrytí. Pro žáky školy je možnost úkrytu ve sklepě
školy.
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Návrh vhodných lokalit pro dodatečnou výstavbu stálých úkrytů
Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně v návrhovém období bude v obci jako veřejný
objekt realizovat pouze sportovní plocha se sociálním zařízením, která neposkytne žádné
vhodné prostory pro ukrytí obyvatel, je zapotřebí při výstavbě a rozšiřování objektů výrobních
podniků a služeb stálý úkryt nařídit jako „služebnost“.
Individuální ochrana obyvatelstva – uložení PIO
Každý občan ČR má nárok na prostředky individuální ochrany (PIO – ochranná maska s
příslušenstvím), kterou má uloženou v zaměstnání nebo v místě bydliště v péči obecního či
městského úřadu. Jejich umístění je řešeno v plánu ukrytí obyvatel.
Návrh lokalit pro pobyt evakuovaných osob
Ve Velké Bíteši může být pro pobyt evakuovaných obyvatel využit objekt Sokolovny a
kulturního domu. Pro instalaci provizorních přístřešků by se mohly využít plochy navržené jako
rezerva pro bydlení.
Opatření k usnadnění záchranných prací
V nové výstavbě by měla být prováděna nejnutnější opatření pro vytvoření základních podmínek
na snížení následků mimořádných opatření a usnadnění záchranných prací.
V územním plánu je navržen zaokruhovaný vodovod. Vzájemně propojená je i většina místních
komunikací. V ochranném pásmu silnic není navržena nová výstavba.
Vodní zdroje k hašení požárů
Ve velké Bíteši jsou na vodovodní síti osazeny požární hydranty. Ty jsou rovněž v místních
částech, které mají veřejný vodovod. Přesto je v každém z těchto sídel také požární nádrž.
V Košíkově je nádrž podzemní.
Zájmy ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžby
Zájmy ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžby se v zájmovém území změny č. 7 ÚPO
nepromítají.
Záplavové území
V území řešeném jednotlivými dílčími změnami nebylo vyhlášeno záplavové území. Pozornost
je třeba věnovat zástavbě i úpravě terénu v lokalitách dílčích změn č. 7-1, 7-6, 7-7, 7-9, 7-20,721, 7-34, 7-39, 7-54, které jsou situované v plochách přirozeného rozlivu potoka Bítýška.
Zátopová území
Vzhledem k tomu, že Velká Bíteš je položena v území, kde počínají první přítoky Bílého potoka,
nehrozí městu větší nebezpečí záplav. Toto nebezpečí je dále redukováno návrhem nového rybníka
na přítoku potoka Bitýšky nad Rajhradským rybníkem. Další možnosti jsou ve zřízení poldrů nad
Velkou Bíteší přímo na potoce Bitýšce. Tuto eventuelní potřebu a návrh je však třeba opřít o
podrobnější posudek s hydrologickým a hydrotechnickým výpočtem.
Další místní části leží na horních tocích či prameništích malých potoků a nebezpečí záplav je
minimální. Jedná se především o Bezděkov, Jáchymov, Jestřabí, Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov a
Pánov.
Na výraznějších tocích leží místní části Březka a Holubí Zhoř. Březkou protéká potok Jelenka,
sbírající své vody z katastrálních územích obcí Ruda, Osová Bitýška a Záblatí. Okrajovou částí
Holubí Zhoře protéká potok Drchalka pramenící u Jáchymova. Pro zvýšení ochrany těchto sídel by
bylo vhodné vyhledat vhodná místa pro zřízení poldrů. I tuto případnou potřebu a návrh je třeba opřít
o podrobnější posudek s hydrologickým a hydrotechnickým výpočtem.

3.8.3 Ochranná pásma
Ochranná pásma uvedená v platném ÚPO včetně jeho změn č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 jsou platná i pro
změnu č. 7 ÚPO Velká Bíteš.
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Pro řešení změny č. 7 ÚPO Velká Bíteš jsou zvláště významná následující omezení:


Ochr. pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu vyplývá z vládního nařízení č.
29/1959 Sb. a ČSN 650204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a je „vymezeno svislými plochami
vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí“(v dálkovodním
koridoru se tato vzdálenost měří od krajního dálkovodu hořlavých kapalin). Omezení
stanovená v ochr. pásmu dálkovodů hořlavých kapalin dle výše uved. předpisů: Vládní
nařízení č. 29/1959 Sb. stanoví:
1. v § 5 odstavec „V ochr. pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i
vtažné jámy průzkumných a těžeb. podniků a odvaly hlušin.“
o
2. v § 5 odstavec 3 „Uvnitř ochr. pásma je zakázáno:
- do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla
- do vzdál. 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité
objekty a želez. tratě podél potrubí,
- do vzdál. 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic,
- do vzdál. 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě,
- do vzdál. 30 m budovat kolny a chaty,
- do vzdál. 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy,
- do vzdál. 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a
bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy
a vysazování stromů.“
Dílčí změny č. 7-29, 7-33, 7-53 leží v ochranném pásmu produktovodu. Pro všechny tyto
změny platí výše uvedená omezení. Všechny stavby a činnosti v ochranném pásmu
zařízeni v majetku společnosti ČEPRO musí respektovat vzdálenosti stanovené platnými
právními předpisy (vl. nař. č. 29/1959 Sb.) i ČSN 65 0204, přičemž ČEPRO, a.s. zásadně
nesouhlasí s jejich zkracováním. Případné výjimky je třeba projednat v rozpracovanosti
dalšího stupně PD se společnosti ČEPRO, a.s., která kromě dozorové činnosti v tomto
pásmu, je také účastníkem územního a stavebního řízení.
o



Ochrana anodové stanice: V k.ú. Košíkov je stanice a kabel anodové ochrany. ČSN
03 8369 v zastavěném území stanovuje minimální vzdálenost okrajů uzemňovací anody
katodické ochrany 40 m od podzemních liniových zařízení. Mimo zastavěné oblasti musí
být vzdálenost větší než 100 m. Ochranné pásmo kabelů k uzemnění je 1,5 m v kolmé
vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.



Ochranná pásma vzdušných vedení VVN a VN, kabelových zemních vedení VN a
ochranné pásmo rozvoden a transformačních stanic, která jsou uvedena v kap. 3.6.1.



Ochranné pásmo vodovodního řadu do JS 500 je 1,5 m na obě strany od obvodu potrubí.



Manipulační ochranné pásmo vodního toku Bítýška – min. 6 m od hran koryta vodního
toku.



Manipulační ochranné pásmo malého vodního toku – min. 6 m od hran koryta vodního
toku.

Ochranná pásma definovaná v původním ÚPO nekorespondují se současnou legislativou a
nejsou proto uváděna.

4

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
Velká Bíteš je dynamicky se rozvíjející město. Od roku 1950 do současné doby se zdvojnásobil
počet obyvatel. Poloha města v rozvojové ose OS 5 Praha – Jihlava – Brno (dle PÚR 2008) na
křižovatce dálnice D1 a silnice I/37 předurčuje Velkou Bíteš k dalšímu rozvoji. Rozvíjeny jsou
především plochy výroby a logistiky a s tím související rozšiřování ploch bydlení.
ZÚR KV vymezují Velkou Bíteš jako lokální centrum osídlení. Dále ZÚR KV vymezují typ krajiny
charakterizovaný převažujícím nebo určujícím cílovým využitím jako krajina s předpokládanou
vyšší mírou urbanizace.
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V současné době je ve Velké Bíteši celkem 5 042 obyvatel (z toho ve Velké Bíteši a Janovicích
4 276 obyvatel). Od roku 2011 do současné doby je ve Velké Bíteši deklarován stabilizovaný
počet obyvatel. Přesto v této době bylo postaveno mnoho RD, což vyvolává pochybnosti o
správnosti v evidenci trvale bydlících obyvatel.
Vzhledem k tomu, že většina rozvojových ploch je přímo ve Velké Bíteši (místní části Velká
Bíteš), je doloženo vyhodnocení především pro sídlo Velká Bíteš.
V řešení ÚPO a jeho změnách číslo 1 až 6 byly především doplněny proluky ve Velké Bíteši,
další plochy bydlení ve Velké Bíteši byly navrženy na jejím východním, západním a
jihozápadním okraji. Z těchto navržených ploch o celkové výměře 56,07 ha je již zastavěna
nebo je v projektové přípravě pro zastavění více než 1/3 ploch (19,12 ha, tj. 34,0%). Celkem
jsou zbývající plochy bydlení navrženy na plochách o celkové výměře 32,37 ha.
Změna č. 7 ÚPO vymezuje ve Velké Bíteši nové plochy bydlení v RD o rozloze 7,04 ha. Celkem
plochy pro bydlení v RD 10,22.
Plochy výroby byly v ÚPO a jeho změnách číslo 1 až 6 navrženy o celkové výměře 28,76 ha.
Z toho je již 17,67 ha zastavěno nebo je v projektové přípravě pro realizaci staveb a 3,61 ha
bylo z dalšího řešení vyřazeno. Zbývající plocha je 7,48 ha.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch v místní části Velká Bíteš
ÚPO města Velká Bíteš a jeho změny číslo 1 až 6 zde vymezují dostatečné množství
zastavitelných ploch. Aktuální rozvojové záměry lze vhodně umístit již v těchto zastavitelných
plochách.
Ve změně č. 7 ÚPO je nově navrhováno:

MČ V.Bíteš

celkem

-

pro zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech …………………7,04 ha

10,22 ha

-

pro zastavitelné plochy občanského vybavení ……………………. … 0,46 ha

0,46 ha

-

pro zastavitelné plochy výroby …………………………………………. 0,76 ha

0,76 ha

-

pro plochy dopravy – parkoviště …………………….……………..….. 0,92 ha

0,92 ha

Nad rámec nově navržených ploch bydlení v RD jsou plochy změn funkčního využití – 0,66ha je
změna ploch bydlení v bytových domech na plochy bydlení v RD; a z plochy dopravy a
občanského vybavení na plochy bydlení v bytových domech – 0,13ha.
Prognóza potřeby nových ploch bydlení
-

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:

-

Požadavky vyplývající z demografického vývoje ……………………………………. 20 b.j.

-

Požadavky vyplývající z nechtěného soužití a snížení počtu obyvatel/bj. ………. ... 30 b.j.

-

Požadavky vyplývající z polohy města v rozvojové opse a předpokládané vyšší míře
urbanizace …………………………………………………………… …………………. 150 b.j.

Celkem……………………………………………………………………………..…………... 200 b.j.
Odhad potřeb ploch pro bydlení byl podložen dílčími odbornými analýzami.
Vzhledem k charakteru města a předpokládanému zájmu žadatelů o byt se navrhují plochy
bydlení v bytových domech pokrývající přibližně 30% potřeby nových bytů, t.j. 140 b.j v RD a 60
b.j. v BD.
Do počtu bytových jednotek jsou zahrnuty počty bytů v plochách bydlení v rodinných domech i
v plochách bydlení v bytových domech.
Předpokládaná výměra ploch pro bydlení (včetně veřejných prostranství):
1 b.j. v rodinném domě ……. potřeba cca 1 400 m
2
1 b.j. v bytovém domě ….…. potřeba cca 700 m
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Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
2

Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech …………. cca 196 000 m , tj. 19,6 ha
2
Potřeba ploch pro bydlení v bytových domech ………….. cca 42 000 m , tj. 4,2 ha
Potřeba ploch pro bydlení celkem ………………………………………….…cca 23,8 ha
Závěr:
Plochy vymezené ve změně č. 7 ÚPO Velká Bíteš a zbývající plochy z předchozího řešení
(právního stavu po změnách č. 1 až 6 ÚPO Velká Bíteš) pro účely bydlení jsou dostatečného
rozsahu a umožňují růst města, vymezené plochy jsou i z urbanistického hlediska většinou
logické, prověřené územním plánem obce Velká Bíteš..
Současný počet obyvatel obce je cca 5 042, celkový počet bytů dosáhl v současné době počtu
cca 2 119. Stávající obložnost tedy činí pro celé řešené území 2,38 osob/byt, pro místní část
velká Bíteš pak 2,43 osob/byt. V návrhovém období lze předpokládat nárůst počtu obyvatel a
snížení obložnosti bytů, snížení počtu cenzových domácností a zvýšení obytného standardu
obyvatel. Pak potřeba bytů obce při obložnosti 2,3 obyvatel/byt by činila celkem cca 2 300 bytů,
tzn. výstavbu cca 200 nových bytů.
Za předpokladu, že v rodinných domech bude z tohoto počtu realizováno 70 % výstavby nových
bytů, je třeba v územním plánu zajistit plochy pro cca 140 RD (cca 19,6 ha při velikosti parcel
1 400 m2 včetně veřejného prostoru) a 60 bytů v plochách bydlení v bytových domech (cca 4,2
ha). Celková potřeba nových ploch pro bydlení tedy činí cca 24 ha.
Ve změně č. 7 ÚPO Velká Bíteš jsou navrženy nové plochy pro bydlení v rozsahu 10,22 ha,
zbylá část potřeby ploch pro bydlení je kryta v rámci ÚPO Velká Bíteš a jeho změn č. 1 až 6, což
je cca 32 ha ploch. Celkem tedy návrhové plochy pro bydlení mají rozsah cca 42 ha, což je více
než vypočtená potřeba o cca 18 ha (tj. o 75%).
Tato kapitola není v ÚPO definována.

Výsledky vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území,
respektování stanoviska k vyhodnocení vlivu na životní
prostředí

5

5.1 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – výsledky
Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území
Životní prostředí:


Hygienická zátěž z dopravy (exhalace, hluk, vibrace)
Doprava na silnici I. třídy procházející zastavěnou částí města je výrazná a negativně
ovlivňuje životní prostředí ve městě.
Převedení tranzitní dopravy na jinou trasu je v ZÚR Kraje Vysočina řešeno vymezením
územních rezerv pro obchvaty města. Ve změně č. 7 ÚPO jsou polohy těchto obchvatů
respektovány a předchozími změnami ÚPO jsou vymezeny jako návrhové plochy dopravy.
U silnice I/37nejsou navrhovány plochy bydlení. V plochách smíšených obytných si musí
stavebník zajistit opatření proti hluku.



Hygienická zátěž z výroby (exhalace, hluk, vibrace)
Stávající ani navrhovaná výroba nepřekračuje hygienické limity.

Hospodářský rozvoj:


Potenciál zaměstnavatelů průmyslového charakteru
Vzhledem k velikosti města je nabídka pracovních míst a pracovních příležitostí dobrá.
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V řešeném území jsou navrženy nové plochy pro smíšené obytné zóny a pro drobnou
výrobu.


Potenciál cestovního ruchu
Potenciál cestovního ruchu je podporován respektování propustnosti krajiny, což umožňuje
vedení turistických a cykloturistických tras. V soukromí lze získat další ubytovací kapacity pro
cestovní ruch.

Sociální soudržnost:


Podpora nárůstu počtu obyvatel
Navrženy jsou lokality pro velice kvalitní bydlení, které přivádějí do Velké Bíteše novou
generaci obyvatel.

Závěrečné shrnutí:
Shrnutí přínosu zásad změny č. 7 ÚPO k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným
rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území a
předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích:
- navrženy jsou dostatečně dimenzované plochy pro rozvoj bydlení v kvalitním životním
prostředí
- vzhledem k velkému nárůstu počtu obyvatel bude potřeba rozšiřovat plochy občanského
vybavení, především školství; s tím ovšem koliduje využití části územní rezervy pro
občanskou vybavenost na plochu bydlení s podnikáním (dílčí změna č. 7-46)
- navrženo je rozšíření ploch pro drobné podnikání jako potenciál pracovních možností
obyvatel
- v řešení změny územního plánu je většinou zachována propustnost krajiny a její výrazné
hodnoty; rušení části komunikace (dílčí změna č. 7-10) s tímto záměrem koliduje, stejně
jako záměr na umístění lokalit dílčích změn do údolní nivy (dílčí změna č. 7-6 a 7-58) a do
plochy biokoridoru (dílčí změna č. 7-24)

5.2

Respektování stanoviska k vyhodnocení vlivu na životní prostředí
Dle stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí nemůže mít
hodnocená změna č. 7 ÚPO Velká Bíteš významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast.
V rámci projednání návrhu zadání změny č. 7 ÚPO bylo opatřeno stanovisko Krajského úřadu
kraje Vysočina, odboru živ.prostředí, ve kterém je konstatováno, že orgán příslušný dle § 22
písm.b) zák.100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) nepožaduje
vyhodnocení vlivů změny č. 7 ÚP města Velká Bíteš na životní prostředí.
Tím v žádném případě není dotčena povinnost investorů – oznamovatelů konkrétních záměrů,
které překročí parametry některého z bodů přílohy č. 1 zákona, postupovat ve smyslu
ustanovení § 6 a následujících zákona, které upravují posuzování záměru.

Tato kapitola není v ÚPO definována.

6

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v ZÚR s odůvodněním potřeby jejich vyhodnocení
Tyto záležitosti nejsou ve změně č. 7 ÚPO Velká Bíteš vymezeny.

Tato kapitola není v ÚPO definována.
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7

7.1

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce
lesa
Zemědělský půdní fond

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení
Velká Bíteš je v současné době dynamicky se rozvíjející město. Jeho poloha v rozvojové ose
Praha – Jihlava – Brno a bezprostřední návaznost na křižovatku dálnice D1 se silnicemi I/37 a
II/399 je k tomuto rozvoji předurčuje.
Od roku 2001, kdy byl schválen ÚPO Velká Bíteš, je již realizovaná nebo zainvestovaná většina
návrhových ploch pro obytnou zástavbu na západním okraji města a značná část na jeho okraji
východním.
Dosud nerealizované plochy v severozápadní části města jsou většinou určené pro výstavbu
bytových domů nebo bydlení s podnikáním. Lokalita „Babinec“ ve východní části města (v ÚPO
označena v záboru ZPF jako lokalita č. 2) by se měla realizovat jako celek, na základě
zpracované územní studie. Vzhledem k několika majetkoprávním sporům k těmto investicím a
realizaci doposud nedošlo.
V jihovýchodní části města se obytná zástavba začíná realizovat. Největší zájem o plochy
bydlení je na západním okraji města. Původně navržené plochy jsou již v podstatě zastavěné
nebo připravené k zástavbě. Většina návrhových ploch bydlení je tedy v této části města již
využitá.
Plochy pro výrobu a sklady navržené ve změně č.2 ÚPO Velká Bíteš jižně od dálnice D1 na k.ú.
Velká Bíteš a Košíkov jsou již většinou zainvestované – položené inženýrské sítě, několik ploch
je již zastavěno, na části se s realizací výstavby začíná.
Od doby dokončení změny č. 3 a č. 4 ÚPO Velká Bíteš již byly zastavěny některé plochy
navržené ve změně č. 3 a č. 4 ÚPO na jižním a západním okraji města Velká Bíteš.
Plochy realizované nebo zainvestované jsou znázorněny v grafické části ve výkrese záboru
ZPF.
Při rozvoji řešeného území není možné se vyhnout záboru ploch třídy I, neboť tyto půdy
bezprostředně navazují na zastavěné území města a místních částí. V návrhu ÚPO Velká Bíteš
bylo v maximální míře využíváno pro novou výstavbu všech proluk a nevyužitých enkláv
navazujících na město a místní části. Návrh změny č. 7 ÚPO Velká Bíteš město dále sceluje a
spojuje. Vzhledem tomu, že se jedná o změnu ÚPO, s přímým zpracováním návrhu změny č. 7
ÚPO, s konkrétními požadavky vlastníků pozemků nebo města schválenými městským
zastupitelstvem nemůže být změna řešena ve variantách.
Nové návrhové zastavitelné plochy nenarušují organizaci ZPF (§ 4, písmeno a, zákona č.
344/1992 Sb.). Odnímána je zemědělská půda jen v nezbytně nutném rozsahu (§ 4, písmeno b,
zákona č. 344/1992 Sb.).
Přehled půdních jednotek a jejich stručný popis je uveden v textové části konceptu ÚP (kap.
2.1.3 Půdní poměry).
Změna č. 7 ÚPO Velká Bíteš navrhuje v řešeném území zábor zemědělské půdy pro bydlení
venkovské, bydlení v rodinných domech, bydlení v bytových domech, bydlení s podnikáním,
občanské vybavení a pro drobnou výrobu.
Výměry lokalit jsou vyčísleny pro vynětí ze ZPF celé. Jedná se většinou o ornou půdu v I. třídě
ochrany, trvalé travní porosty (TTP) a zahrady. U lokalit pro výstavbu rodinných domů bude ve
skutečnosti vyňata ze ZPF pouze část pozemku, zbývající plocha bude sloužit jako zahrada.

Investice do půdy
V území dlouhodobě hospodařil Státní statek Křižanov, který tu odvodnil cca 74 ha zemědělské
půdy. Podrobněji jsou tyto meliorační úpravy popsány v návrhu ÚPO.
Dílčí změny se v zásadě nedotýkají investic do půdy.
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Popis jednotlivých lokalit dílčích změn:
V dílčích změnách jsou navrženy plochy, které vyžadují vynětí ze ZPF. Nelze je ale
kompenzovat vyřazením dříve navržených a doposud nezastavěných ploch, neboť současná
legislativa znamená pro obce finanční kompenzaci vlastníkům parcel, kterým se plochy z návrhu
vyřazují. To ovšem neznamená, že všechny tyto plochy budou zastavovány a že se nemohou
v průběhu doby ještě vrátit zpět do ZPF.
k.ú. Velká Bíteš
7-1 Návrh na změnu zařazení parcely č. 2539/70 v k.ú. Velká Bíteš, části cca 14 000 m2, z plochy
rezervy pro bydlení včetně nezbytné části plochy Pl –louky, pastviny, na plochu pro bydlení Bm
– bydlení předměstského typu.
Plocha byla do návrhových ploch zařazena v ÚPO Velká Bíteš, v současné době jde o změnu
územní rezervy na návrhovou plochu. Jedná se o 1,37 ha orné půdy v I. třídě ochrany.
7-2 Návrh na změnu využití plochy na pozemcích p.č. 2055, 2052, 2051, 2048 v k.ú. Velká Bíteš,
navržené a řešené v návrhu Změny č. 6 ÚP, jako plocha pro bydlení v 11 bytových domech o
celkem 44 BJ, na plochu bydlení v bytových domech pro výstavbu 5 bytových domů po 12 BJ
(1+kk, 2+kk) (na ploše je navrženo celkem 60 bytových jednotek) včetně posunutí příjezdové
komunikace severním směrem. s podmínkou ZM na stanovení regulativu pro podlažnost
bytových domů na max. 2 NP+obytné podkroví.
Zábor ZPF této lokality byl schválen ve změně č.6 ÚPO.
7-5 Návrh na změnu využití stávající plochy sídelní zeleně Zs na pozemcích p.č. 611/4, 627/2 a
627/3 v kat. území Velká Bíteš v lokalitě ul. Zahradní, na plochu pro bydlení v rodinných
domech s možností výstavby provozovny pro obchodní činnost (Bp) s podmínkami ZM, že
stávající cesta na p.č. 627/2 bude zařazena jako stávající plocha pro účelovou komunikaci, že
předzahrádka na p.č. 627/3 bude zařazena jako stávající plocha bydlení Bm, že část pozemku
p.č. 611/4 vymezená rovinou procházející průčelím RD na p.č. 614 a hranicemi s pozemky
p.č.627/2 a p.č. 610/2 bude zařazena jako plocha pro neveřejnou účelovou komunikaci a že
zástavba na zbývající ploše Bp bude situována min. 3 m od stávající místní komunikace na p.č.
610/2.
Jedná se o 0,01 ha ZPF v zastavěném území v I. třídě ochrany.
7-6 Návrh na změnu využití plochy Pl – trvalého travního porostu, na pozemcích p.č. 2542/1 (14042
m2) a 2542/2 (1347 m2) v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu Bp - bydlení s podnikáním.
Jedná se o cca 1,5 ha TTP v V. třídě ochrany, plocha je však umístěna v údolní nivě a
z hlediska zpracovatele UP se jedná o nevhodný zásah do krajinných hodnot.
7-7 Návrh na změnu využití plochy – zahrady (louky) pro stavební účely (rozšíření plochy bydlení
Bm) na pozemku p.č. 2254/1 v k.ú. Velká Bíteš.
Jedná se o 0,07ha zahrady v V. třídě ochrany.
7-9 Návrh na změnu využití ze stávající plochy luk a pastvin na částech pozemků p.č. 1386 a 1387
v k.ú. Velká Bíteš na plochu pro bydlení v rodinném domě.
Jedná se o 0,06ha zahrady v I třídě ochrany v zastavěném území.
7-10

Návrh na vyřazení plánované cesty (místní komunikace) na pozemcích p.č. 1379, 1380,
1328 a 1329 v k.ú. Velká Bíteš (část plánované komunikace byla navržena k vyřazení již
v rámci návrhu změny č. 6).
Nejedná se o zábor ZPF.

7-11

Návrh na změnu plochy určené platným ÚP pro místní komunikaci na pozemcích p.č.
880/13, 880/16, 880/17, 880/19, 880/47 a 880/48 v k.ú. Velká Bíteš na soukromou účelovou
komunikaci k rodinnému domu č.p. 615.
Nejedná se o zábor ZPF

7-12

Návrh na rozšíření stávající plochy bydlení v rodinných domech na pozemcích p.č. 724/1 a
p.č. 724/3 v k.ú. Velká Bíteš o další pozemky, které navazují na výše uvedenou plochu, a to o
p.č. 727/8 a p.č. 2294/41.
Nejedná se o zábor ZPF.
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7-13

Návrh na změnu využití zastavitelné plochy Bb – plochy pro bydlení v bytových domech na
pozemcích p.č. 2538/10, 2538/30, 2539/102 v k.ú. Velká Bíteš na plochu Bm – bydlení
předměstského typu v rodinných domech.

7-14

Návrh na změnu využití zastavitelné plochy Bb – plochy pro bydlení v bytových domech na
pozemcích p.č. p.č. 2538/7, 2539/103 v k.ú. Velká Bíteš na plochu Bm – bydlení
předměstského typu v rodinných domech.
Nejedná se o nový zábor ZPF. Plochy dílčích změn č. 7-13 a 7-14 byly ve změně č.4 jako
plocha 4-35 odsouhlaseny pro plochy bydlení v bytových domech. Jedná se o změnu
funkčního využití.

7-15

Návrh na změnu zastavitelné plochy na části pozemku p.č. 4609/3 v k.ú. Velká Bíteš
z plochy D – plochy pro dopravu, kapacitní parkoviště na plochu Bb – plochy pro bydlení
v bytových domech.
Nejedná se o nový zábor ZPF. Plocha byla v ÚPO odsouhlasena jako plocha pro dopravu.
Jedná se o změnu funkčního využití.

7-16

Návrh na změnu využití zastavitelné plochy Bb – plochy pro bydlení v bytových domech na
pozemcích p.č. 2538/27, 2538/12, 2538/28, 2538/29, 2539/100 a 2539/101 v k.ú. Velká
Bíteš na plochu Bm – bydlení předměstského typu v rodinných domech.
Nejedná se o nový zábor ZPF. Plocha byla ve změně č.4 jako plocha 4-35 odsouhlasena pro
plochu bydlení v bytových domech. Jedná se o změnu funkčního využití.

7-19

Návrh na změnu využití stávající plochy zeleně Pz–zahrady, sady na pozemcích p.č. 2208,
2207/4 v k.ú Velká Bíteš na plochu bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp).
Jedná se o plochu 0,13 ha zahrady v I. třídě ochrany v zastavěném území.

7-20

Návrh na změnu využití stávající plochy zeleně Pl – louky, pastviny na pozemcích p.č.
2212/3, 2211/3 v k.ú Velká Bíteš na plochu bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp)
s podmínkou ZM, že pozemky 2212/3 a 2211/3 (v prostoru za potokem) budou zařazeny do
plochy Ov-občanská vybavenost, která je vymezena na sousedních pozemcích, a současně
bude tato plocha vymezena mimo manipulační pásmo podél potoka.

7-21

Návrh na změnu využití stávající plochy zeleně Pz na pozemku p.č. 308/2-TTP v k.ú. Velká
Bíteš a dále ve změně využití zastavitelné plochy Bm – bydlení v rodinných domech na
pozemcích p.č. 304 – zahrada a p.č. 305 – TTP v k.ú. Velká Bíteš na plochu bydlení
s podnikatelskými aktivitami (Bp) s podmínkou ZM, že pozemek p.č. 308/2 v prostoru za
domem č.p. 36 bude zařazen do plochy stávajícího čistého bydlení.
Jedná se o část nově vymezené plochy TTP (0,06ha v V. třídě ochrany) a část změny
funkčního využití v zastavěném území.

7-22

Návrh na změnu stávající plochy luk a pastvin na částech pozemků p.č. 2281/1 a 2281/17
v k.ú. Velká Bíteš na plochu H - vodní plochy a vodní toky.
Vodní plocha bude sloužit k zachycování přívalových dešťů a retenci vody v krajině. Jedná
se o 0,38 ha TTP ve III. třídě ochrany.

7-23

Návrh na změnu stávající plochy Po – orná půda na zastavitelnou plochu Bp – plocha
bydlení s podnikáním na pozemcích p.č. 2283/1 –TTP a p.č. 2283/3-TTP v k.ú. Velká Bíteš
s podmínkou ZM, že část parcely p.č. 2283/3 bude převedena do plochy stávající účelové
komunikace.
Jedná se o 0,22ha TTP ve III. třídě ochrany. Z hlediska zpracovatele je toto rozšíření ploch
bydlení nevhodné neboť je kompaktní část města a je v koridoru homogenizace silnice I/37.

7-24

Návrh na změnu stávající plochy Pl – louky, pastviny na pozemku p.č. 2933/1 – orná půda
v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu pro bydlení Bm – bydlení předměstského typu.
Jedná se o 0,24 ha orné půdy v V. třídě ochrany. Z hlediska zpracovatele UP je však toto
rozšíření plochy bydlení nevhodné neboť je situováno v na území lokálního biokoridoru.

7-25

Návrh na změnu stávajících ploch na pozemcích v k.ú, Velká Bíteš v areálu firmy LABARA
CABLES s.r.o. v lokalitě Jihlavská v současnosti v ÚP vedených jako Vd - drobná výroba a
služby a Zs –zeleň sídelní na funkční plochu Ov – občanská vybavenost ( 6000 m2), plochu
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Os - plocha sportu,hřiště (5000 m2), plochu Bb - plocha bydlení v bytových domech (5000
m2 ) a plochu Bm – plocha bydlení v rodinných domech (8774 m2).
Nejedná se o zábor ZPF, ale o změnu funkčního využití stávajících ploch výroby a skladů.
7-26

Návrh na změnu plochy zeleně (Zs) na pozemcích p.č. 2983/16 a 2983/17 v k.ú. Velká
Bíteš na plochu D - pro dopravu, parkoviště nákladních vozidel.
Nejedná se o zábor ZPF, je zde ostatní plocha.

7-27

2

Návrh na změnu plochy zeleně (Zs) na pozemku p.č. 2991 v k.ú. Velká Bíteš (1359 m ) na
plochu Ov – občanská vybavenost.
Nejedná se o zábor ZPF, je zde ostatní plocha.

7-28

Podnět města Velká Bíteš na vyřazení plochy pro plánovanou okružní křižovatku na silnici
I/37 v lokalitě Lánice z územního plánu (na pozemcích p.č. 2283/1 a p.č. 2283/3 v k.ú. Velká
Bíteš) s tím, že části plochy mimo stávající silnici budou zařazeny do navazujících funkčních
ploch na sousedních pozemcích.
Nejedná se o zábor ZPF.

7-29

Podnět města Velká Bíteš na vymezení koridoru pro rozšíření silnice (III/3928) v ul.
Rajhradská ve Velké Bíteši.
Jedná se o cca 0,3 ha orné půdy převážně ve III. třídě ochrany. Rozšíření silnice je VPS.

7-31

Návrh města Velká Bíteš na vyřazení plochy pro místní komunikaci na pozemcích p.č.
880/23, 880/22, 880/12, 880/21, 880/6, 891, 899 a 896 v k.ú. Velká Bíteš s tím,že plocha
na p.č. 880/23, 880/22, 880/12 a 880/21 je navržena ke změně na soukromou účelovou
komunikaci k rodinnému domu č.p.621 a plocha na p.č. 880/6, 891, 899 a 896 bude
začleněna do sousedních zastavitelných ploch Bm-plocha bydlení v rodinných domech.
Nejedná se o zábor ZPF.

7-32

Návrh Kraje Vysočina na změnu využití plochy Pl-louky, pastviny na pozemcích p.č.2475/1,
2473/1, 2471, 2470, 2469, 2468, 2467, 2436/3, 2437/3, 2438/3 a 2438/2 v k.ú. Velká Bíteš
na plochu dopravního koridoru pro směrovou úpravu silnice II/379 s návazností na dopravní
koridor vymezený v ÚP Křoví.
Jedná se o cca 0,47 ha TTP v V. třídě ochrany. Úprava trasy silnice II/379 je VPS.

7-33

Podnět pořizovatele na uvedení Územního plánu města Velká Bíteš do souladu se ZÚR
Kraje Vysočina po aktualizaci č.1:
Vymezením a zpřesněním koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu „E02 - Zdvojení vedení
ZVN 400 kV Mírovka – Velká Bíteš – hranice Jihomoravského kraje“, který je v ZÚR Kraje
Vysočina vymezen v rozsahu 300 m.
Nejedná se o zábor ZPF.

7-35

Návrh na změnu funkčního využití pozemku p.č. 2444 – ovocný sad o výměře 4216 m2 v
k.ú. Velká Bíteš z plochy zahrad a sadů (Pz) na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných
domech.
Změnou je rozšiřována plocha bydlení na vlastní zahradu. Jedná se o 0,42ha zahrady ve III.
třídě ochrany.

7-38

Návrh na změnu, spočívající v požadavku na zařazení pozemků p.č. 4634 - orná půda o
výměře 3464 m2, p.č. 4635 - orná půda o výměře 3204 m2 a části pozemku p.č. 4633 –
orná půda o výměře cca 939 m2 vše v k.ú. Velká Bíteš do zastavitelné plochy pro
podnikatelské aktivity (Va) a v zařazení další části pozemku p.č. 4633 –orná půda o výměře
2
cca 2050 m v k.ú. Velká Bíteš do zastavitelné plochy pro bydlení s podnikatelskými
aktivitami (Bp);.
Pro plochu bydlení s podnikáním se jedná o ornou půdu 0,2ha v I. třídě ochrany na ploše
územní rezervy pro bydlení. Plocha pro výrobní aktivity 0,76ha orné půdy v I. třídě ochrany
nepřímo navazuje na výrobní areál na severozápadním okraji města.
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7-39

Návrh změny využití plochy na pozemku p.č. 2212/1 – TTP v k.ú. Velká Bíteš z plochy
sportu, hřiště (Os) na zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost (Ov).
Nejedná o nový zábor ZPF, jedná se o změnu funkčního využití plochy pro sport na plochu
pro občanskou vybavenost. Zábor lokality byl odsouhlasen v řešení ÚPO.

7-40

Návrh změny zařazení pozemku p.č. 4521 - orná půda o výměře 5174 m2 v k.ú.Velká Bíteš
z funkční plochy pro bydlení předměstského typu (Bm) včetně plochy pro místní komunikaci
do funkční plochy pro bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp) s tím, že v jižní části
pozemku (v rozsahu návrhu dílčí změny 7-25 v sousedním výrobním areálu) bude
vypuštěna plocha pro místní komunikaci a bude zachováno funkční využití plochy bydlení
předměstského typu (Bm).
Nejedná o nový zábor ZPF, jedná se o změnu funkčního využití plochy čistého bydlení na
plochu pro bydlení s podnikáním. Zábor lokality byl odsouhlasen v řešení ÚPO.

7-41

Návrh změny zařazení severní části pozemku p.č. 4521 - orná půda v k.ú.Velká Bíteš o
ploše cca 1400 m2 z funkční plochy pro bydlení předměstského typu (Bm) do funkční
plochy pro bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp).
Nejedná o nový zábor ZPF, jedná se o změnu funkčního využití plochy čistého bydlení na
plochu pro bydlení s podnikáním. Zábor lokality byl odsouhlasen v řešení ÚPO.

7-42

Návrh změny funkčního využití části pozemku p.č.2501 – TTP v k.ú. Velká Bíteš o ploše
cca 210 m2 z plochy luk a pastvin (Pl) na plochu rekreačních chat a zahrádek (Zr).
Jedná se o malou plochu 0,02ha TTP na rozšíření stávající zahrádky.

7-43

Návrh změny navrhovaného funkčního využití stávajícího průmyslového areálu ve Velké
Bíteši v ul. Pod Spravedlností na pozemcích 2215/2, 2215/1, 2214/1, 2214/2, 2213/2 a
2213/1 v k.ú. Velká Bíteš jako návrhové plochy Os a Ov zpět na plochu stávající drobné
výroby a výrobních služeb (Vd).
Nejedná se o zábor ZPF, na ploše zůstane současné využití.

7-45

Návrh na změnu funkčního využití plochy orné půdy (Po) na pozemku p.č. 4519 – orná
půda o výměře 16618 m2 v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu bydlení s
podnikatelskými aktivitami (Bp).
Jedná se o velkou plochu 1,66ha orné půdy v I. třídě ochrany. Z hlediska zpracovatele není
toto rozšiřování na půdu s nejvyšším stupněm ochran vhodné neboť ve městě jsou ještě
další nevyužité plochy.

7-46

Návrh na změnu funkčního využití části pozemků p.č. 2539/70 – orná půda a p.č. 2539/98 –
orná půda v k.ú. Velká Bíteš v rozsahu cca 3400 m2, a to z návrhové plochy pro místní
komunikaci vymezené na části p.č. 2539/98 a z výhledové plochy občanské vybavenosti
vymezené na části p.č. 2539/70 na zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost (Ov) v
rozsahu cca 300 m2 a na zastavitelnou plochu pro bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp)
v rozsahu cca 3100 m2.
Jedná se o využití územní rezervy pro občanské vybavení o rozloze 0,03 ha orné půdy v I.
třídě ochrany pro návrhovou plochu občanského vybavení. Dále se jedná o 0,31ha orné
půdy v I. třídě ochrany na územní rezervě pro občanské vybavení k využití pro bydlení
s podnikáním. Z hlediska zpracovatele UP takové využití této územní rezervy není vhodné,
neboť vzhledem k dynamickému nárůstu počtu obyvatel města bude zřejmě třeba doplňovat
plochy školství.

7-47

Návrh na změnu využití plochy na částech pozemků p.č. 2037/1, 4058 k.ú. Velká Bíteš v
lokalitě ulice Strojní spočívající ve změně stávající plochy Zk (krajinná zeleň) zčásti na
plochu Bm (bydlení předměstského typu v RD ) a zčásti na plochu D (doprava) pro umístění
místní komunikace.
Plocha o výměře 0,17 ha na ploše krajinné zeleně bude upravena tak, aby se zelpšily
podmínky dopravního napojení návrhové plochy bydlení.
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7-48

Návrh na změnu výhledové plochy občanské vybavenosti (Ov) na pozemku p.č. 1339/11 –
orná půda o výměře 1231 m2 v k.ú. Velká Bíteš na zastavitelnou plochu občanské
vybavenosti (Ov).
Jedná se o plochu 0,12ha orné půdy v I. třídě ochrany v zastavěném území. Územní rezerva
občanského vybavení bude využita jako návrhová plocha.

7-49

Návrh na změnu využití plochy na pozemcích p.č. 374 a 375 k.ú. Velká Bíteš, označenou
jako stávající plocha Ov (občanská vybavenost) v lokalitě sídliště Chobůtky, na stávající
plochu Bb (bydlení v bytových domech).
Nejedná se o zábor ZPF.

7-50

Návrh na změnu využití plochy Bb (bydlení v bytových domech) na částech pozemků p.č.
2539/1, 2538/3, 2538/33, 2538/24 a 2539/71 v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě ulice Pod
Babincem na plochu Bm (bydlení v RD předměstského typu).
Nejedná se o nový zábor ZPF. Plocha byla ve změně č.4 jako plocha 4-36 odsouhlasena pro
plochu bydlení v bytových domech. Jedná se o změnu funkčního využití.

7-51

Návrh na změnu spočívající ve zrušení části návrhové plochy pro dopravu –VPS- místní
komunikace v zastavitelné ploše pro bydlení (Bm) v lokalitě Jihlavská na pozemcích p.č.
4522, 4523, 4524 a 4525 v k.ú. Velká Bíteš a změna funkčního využití této části plochy na
zastavitelnou plochu bydlení předměstského typu (Bm).
Nejedná se o zábor ZPF.

7-52

Návrh na změnu spočívající ve využití částí stávajících ploch Ti (plocha bývalé skládky
odpadů) a Pl (plocha luk a pastvin) na částech pozemků p.č. 2265/1, 2263/4, 2266/1 k.ú.
Velká Bíteš v lokalitě Spravedlnost, jako plochu Os (plocha sportu a hřiště).
Z hlediska záboru ZPF se jedná o 0,19ha TTP v I. třídě ochrany, která bude tvořit část větší
plochy pro sport většinou situované na bývalé skládce – ostatní ploše.

7-53

Návrh na změnu využití části plochy Po (plocha orné půdy) na pozemcích p.č. 4167 a p.č.
4168 v k.ú. Velká Bíteš na ulici Kpt. Jaroše v prostoru mimo návrhový koridor pro
jihozápadní obchvat města - propojení silnice I/37 od dálnice D1 na silnici I/37 ve směru
Žďár nad Sázavou, na plochu pro dopravu (D).
Jedná se o 0,15 ha orné půdy v I. třídě ochrany.

7-54

Návrh na změnu spočívající v doplnění plochy komunikace pro pěší, která má propojit ul.
Lánice v místě objektu č.p. 300 s mateřskou školou a ul. Pod Spravedlností v místě před
výkupnou druhotných surovin a která je navržena přes pozemky p.č.3025/1, 2219, 2218,
2212/1, 2212/2, 2211/4 a 2211/1 v k.ú. Velká Bíteš.
Nejedná se o nový zábor ZPF. Navržená pěší komunikace je situována většinou na plochách
dříve odsouhlasených k záboru ZPF.

7-55

Návrh na změnu funkčního využití části pozemku p.č. 1429/5 – zahrada v k.ú. Velká Bíteš v
rozsahu 532 m2 v lokalitě Karlov, a to ze stávající plochy zahrad a sadů a plochy pro
veřejné prostranství na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech (Bm) s tím,
že nové funkční využití plochy bude zohledňovat potřebu zachování nezbytné části plochy
vymezené pro veřejné prostranství za účelem zřízení obratiště u stávající přilehlé místní
komunikace.
Jedná se o 0,05ha zahrady v I. třídě ochrany v zastavěném území.

7-56

Návrh na změnu funkčního využití východní části pozemku p.č. 4445 –orná půda v k.ú.
Velká Bíteš v rozsahu cca 3000 m2 v lokalitě za hasičskou stanicí, a to ze stávající plochy
orné půdy velkoplošně obdělávané na zastavitelnou plochu bydlení v rodinných domech.
Jedná se 0,3ha orné půdy ve III. třídě ochrany. Lokalita doplňuje proluku vzniklou vedle
návrhové plochy bydlení.
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Podnět pořizovatele na uvedení Územního plánu města Velká Bíteš do souladu se ZÚR
Kraje Vysočina po aktualizaci č.1:

7-57

Zařazením vlastního území města Velké Bíteše do oblasti krajinného rázu Křižanovsko –
Bítešsko, včetně zásad pro činnost a rozhodování o změnách v území, vycházející z
aktualizovaných ZÚR.
Nejedná se o zábor ZPF.
7-58

Návrh na změnu funkčního využití pozemků p.č. 352/6-ostatní plocha (52 m2) , p.č. 2281/14TTP (20 m2) a části p.č. 2277 - orná půda (2328 m2) vše v k.ú. Velká Bíteš o celkové
výměře navrhované plochy 2400 m2, a to ze stávající „Plochy luk a pastvin (Pl)“ na nové
využití jako „Plocha bydlení předměstského typu (Bm) v rodinných domech“. (zařazení této
dílčí změny je podmíněno souhlasným rozhodnutím Zastupitelstva města Velká Bíteš).
Jedná se o 0,24 ha orné půdy a TTP ve III. třídě ochrany. Z hlediska zpracovatele se jedná o
nevhodné rozšiřování území, plocha je situována mimo souvisle zastavěné území města.

k.ú. Holubí Zhoř
7-18

Návrh na změnu funkční plochy Os-plochy sportu, hřiště na pozemku p.č. 5430, k.ú. Holubí
Zhoř na plochu Bm-bydlení předměstského typu v rodinných domech.
Nejedná se o nový zábor ZPF. Jedná se o změnu funkčního využití z plochy pro sport na
plochu bydlení v zastavěném území.

7-30

Návrh na změnu zařazení části pozemku p.č. 5816 (cca 4500 m2) v k.ú. Holubí Zhoř a části
pozemku p.č. 5817 (cca 4500 m2) v k.ú. Holubí Zhoř na funkční plochu Bm-bydlení
v rodinných domech.
Plocha přímo nenavazuje na zastavěné území. Jedná se o poměrně velkou plochu - 0,9ha
orné půdy, převážně ve II. třídě ochrany.
k.ú. Košíkov

7-3

Návrh na změnu využití stávající plochy orné půdy na p.č. 544 (11565 m2) v kat. území
Košíkov, na plochu pro bydlení předměstského typu v rodinných domech.

7-4

Návrh na změnu využití stávající plochy orné půdy na p.č. 545 (5983 m2) v kat. území
Košíkov, na plochu pro bydlení předměstského typu v rodinných domech.
Jedná se o velkou plochu záboru ZPF (dílčí změny č.7-3 a 7-4) – celkem o cca 1,8 ha v I.
třídě ochrany. Z hlediska zpracovatele není toto rozšiřování ploch bydlení nezbytné neboť
mezi tímto návrhem a zastavěnými plochami jsou ještě nevyužité návrhové plochy.
Doporučuje se proto přeřazení těchto ploch do územní rezervy nebo alespoň do II.etapy
výstavby bydlení. Alternativou je zařazení do územní rezervy původně návrhových ploch.

7-8

Návrh na změnu využití plochy – části zahrady p.č. 237, k.ú Košíkov na plochu bydlení
s drobným podnikáním Bp.
Jedná se o 0,13ha zahrady v I. třídě ochrany. Plocha rozšiřuje stávající plochu bydlení.

7-36

Návrh na změnu stávající plochy luk a pastvin na části pozemku p.č. 472/3 – TTP v k.ú.
Košíkov o ploše cca 1960 m2 na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinném domě.
Jedná se o 0,19ha TTP v I. třídě ochrany. Z hlediska zpracovatele se jedná o nevhodné
rozšiřování ploch bydlení mimo zastavěné území, protože návrhové plochy mezi touto
lokalitou a zastavěným územím nejsou realizovány.

7-37

Návrh na změnu, spočívající v přeřazení pozemku p.č. 156/2 – orná půda v k.ú. Košíkov o
ploše 40 m2 z plochy veřejného prostranství do zastavitelné plochy pro bydlení v rodinném
domě s možností umístit v této zastavitelné ploše soukromou účelovou komunikaci, která
bude zpřístupňovat pozemky navazující na stávající zastavitelnou plochu pro bydlení.
Plocha je cca 40m2, nejedná se o podstatný zábor ZPF.
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7-44

Návrh změny spočívající v přeřazení části pozemku p.č. 144/1 – ost. plocha v k.ú. Košíkov
o ploše cca 83 m2 z plochy Zs - zeleň sídelní do zastavitelné plochy Bv – bydlení
venkovského typu s tím, že rozsah měněné plochy bude upraven tak, aby mezi touto
plochou a rohem pozemku p.č. 509 byl zachován průjezdný profil o šířce min. 6 m a
současně bude řešena změna funkčního využití přilehlých městských pozemků p.č.
154/3 (34 m2) a p.č. 510/2 (72 m2) v k.ú. Košíkov na plochu stávající místní komunikace.
2

Jedná se o dvě malé plochy do 100m , převážně se změnou funkčního využití.
k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
7-17

Návrh na rozšíření stávající plochy bydlení s rodinným domem na část pozemku p.č. 73 –
orná půda v k.ú Ludvíkov u Velké Bíteše.
Plocha se rozšiřuje o 0,02ha orné půdy v I. třídě ochrany. Mírně rozšiřuje stávající plochu
bydlení, zbývající zemědělská půda není velkoplošně obhospodařovatelná.
k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše

7-34

Návrh na změnu spočívající v přeřazení části pozemku p.č. 78/33 – orná půda v k.ú.
Bezděkov u Velké Bíteše o ploše cca 1500 m2 z výhledové plochy pro bydlení venkovského
typu (Bv) do zastavitelné plochy pro bydlení v rodinném domě s možností drobné
podnikatelské činnosti.
Lokalita je na ploše územní rezervy pro bydlení. Jedná se o 0,15ha orné půdy v I. třídě
ochrany.
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Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF

Funkční využití
plochy

Výměra celkem
[ha]

Dotčená výměra
ZPF [ha]

ZPF v zastavěném
území [ha]
Odvodněné plochy
[ha]

Číslo plochy

Zastoupené kultury

Vyhodnocení lokalit záboru ZPF

7-1

Bm

Velká Bíteš

1,40

1,40

7-5

Bp

Velká Bíteš

0,02

0,01

7-6

Bp

Velká Bíteš

1,53

1,53

7-7

Bm

Velká Bíteš

0,07

0,07

7-9

Bm

Velká Bíteš

0,06

0,06

7-12

Bm

Velká Bíteš

0,01

-

7-19

Bp

Velká Bíteš

0,15

0,13

7-20

Bp

Velká Bíteš

0,06

0,06

zahrada
orná půda
zahrada
ostatní plocha
ostatní plocha
zahrada
TTP

7-21

Bm

Velká Bíteš

0,10

0,10

TTP

7-23

Bp

Velká Bíteš

0,22

0,22

TTP

7-24

Bm

Velká Bíteš

0,24

0,24

orná půda

7-35

Bm

Velká Bíteš

0,42

0,42

ovocný sad

7-38

Bp

Velká Bíteš

0,20

0,20

orná půda

0,20

7-45

Bp

Velká Bíteš

1,66

1,66

orná půda

1,48

7-46

Bp

Velká Bíteš

0,31

0,31

orná půda

0,31

0,31

Lokalita je na ploše územní rezervy pro školu.

7-55

Bm

Velká Bíteš

0,05

0,05

zahrada

0,05

0,05

Plocha je v zastavěném území.

Katastrální území

orná půda
TTP
ostatní plocha
zahrada
TTP

Zábor ZPF dle tříd ochrany [ha]
I.

II.

III.

1,37

IV.

V.

0,03

-

0,01

0,01

0,01

Zdůvodnění

Změna zařazení plochy z plochy rezervy pro
bydlení, v řešení ÚPO zde byl návrh bydlení.
Lokalita je v zastavěném území.

1,52

-

Požadavek vlastníka a zastupitelstva města (ZM).

0,07

-

Plocha doplňuje stávající návrhovou plochu.

0,06

0,06

Lokalita je v zastavěném území.

0,13

0,13

Lokalita je v zastavěném území.

0,06

0,06

Lokalita je v zastavěném území.

0,10

0,10

Lokalita je v zastavěném území.

0,22
0,24
0,42
0,17

-

Požadavek vlastníka a ZM.

-

Požadavek vlastníka a ZM.

-

Rozšíření plochy bydlení na vlastní zahradu.

-

Požadavek vlastníka a ZM.

-

Požadavek vlastníka a ZM.

Funkční využití
plochy

Výměra celkem
[ha]

Dotčená výměra
ZPF [ha]

Zastoupené kultury

7-56

Bm

Velká Bíteš

0,30

0,30

orná půda

0,30

-

Plocha uzavírá proluku mezi navrženou a stávající
zástavbou.

7-58

Bm

Velká Bíteš

0,24

0,24

TTP
orná půda

0,24

-

Požadavek vlastníka.

7,04

7,00

0,90

0,90

0,90

0,90

Katastrální území

Velká Bíteš – bydlení v RD celkem
7-30

Bm

Holubí Zhoř

Holubí Zhoř – bydlení v RD celkem

Zábor ZPF dle tříd ochrany [ha]
I.

3,62
orná půda

II.

0

III.

IV.

1,35 0,03

0,67
0

0,67

V.

1,99

ZPF v zastavěném
území [ha]
Odvodněné plochy
[ha]

Číslo plochy
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0,72

0,23
0

0

0,23

Zdůvodnění

Požadavek vlastníka a ZM

0

7-3

Bm

Košíkov

1,15

1,15

orná půda

1,15

Požadavek vlastníka a ZM

7-4

Bm

Košíkov

0,64

0,64

orná půda

0,64

Požadavek vlastníka a ZM

7-8

Bp

Košíkov

0,13

0,13

zahrada

0,13

Plocha je v zázemí stávajícího RD.

7-36

Bm

Košíkov

0,19

0,19

TTP

0,19

Požadavek vlastníka a ZM.

7-37

Bm

Košíkov

0,004

0,004

orná půda

0,001

2,11

2,11

0,15

0,15

0,15

0,15

0.02

0,02

0,02

0,02

0,02

0

bydlení v RD celkem 10,22

10,18

5,91

0,67

Košíkov – bydlení v RD celkem
7-34

Bp

Bezděkov
Bezděkov – bydlení v RD celkem

7-17

Bm

Ludvíkov
Ludvíkov – bydlení v RD celkem

2,11
orná půda

0

0

0

0

Plocha zemědělské půdy je menší než 100m

2

0

0,15
0,16

orná půda

0,003

Lokalita je na ploše územní rezervy pro bydlení.

0

0

0

0

0
Plocha pouze v malé míře rozšiřuje stáv. plochu
bydlení na louku.

0,02

89

0

0

1,35 0,03

0

0

2,22

0,72

Funkční využití
plochy

Výměra celkem
[ha]

Dotčená výměra
ZPF [ha]

Zastoupené kultury

7-46

Ov

Velká Bíteš

0,03

0,03

orná půda

0,03

7-48

Ov

Velká Bíteš

0,12

0,12

0,12

7-52

Os

Velká Bíteš

0,31

0,19

orná půda
ostatní plocha
TTP

0,46

0,34

0,76

0,76

0,76

0,76

0,02

0,02

0 02

0,02

0,38

0,38

0,38

0,38

Katastrální území

občanské vybavení a sport celkem
7-38

Va

Velká Bíteš
výroba celkem

7-42

Zr

Velká Bíteš
zahrádky, rekreace celkem

7-22

H

Velká Bíteš
vodní plochy celkem

Zábor ZPF dle tříd ochrany [ha]
I.

II.
0,03

V.

0,03

Lokalita je v ploše územní rezervy pro Ov.

0,12

Lokalita je v ploše územní rezervy pro Ov

0,03

0

0

0

0,15
Plocha nepřímo navazuje na stávající výrobní
areál.

0,76
0,76

0

0

TTP

0

0

0
Malé rozšíření rekreace na plochu se IV. tř.
ochrany v návaznosti na chatovou lokalitu.

0,02
0

0

TTP

0

0,02

0

0

0,38
0

Zdůvodnění

Lokalita je z větší části na zemědělské půdě

0

7-29

D

Velká Bíteš

0,30

0,30

7-32

D

Velká Bíteš

0,47

0,47

orná půda
TTP
TTP

7-53

D

Velká Bíteš

0,15

0,15

orná půda

0,92

0,92

0,42

0

ZÁBOR ZPF VŠECH PLOCH
12,74
VE ZMĚNĚ č.7 ÚPO CELKEM

12,60

7,43

0,70

plochy pro dopravu celkem

IV.

0,19
0,34

orná půda

III.

ZPF v zastavěném
území [ha]
Odvodněné plochy
[ha]

Číslo plochy
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0,27

0,38

Retence vody v krajině, protipovodňová opatření.

0

0

0

0,03

Veřejně prospěšná stavba.

0,47

Veřejně prospěšná stavba.

0,15

90

0,03

0

1,76 0,05

0,47

0

2,69

0,87
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Vyhodnocení záboru ZPF pro změny funkčního využití návrhových ploch ÚPO
k.ú. Velká Bíteš
výměra
lokality
(ha)

výměra
reálného
záboru
ZPF (ha)

bydlení Bb

0,14

0,12

V

mimo

bydlení Bb

0,21

0,21

V

bydlení Bm

mimo

bydlení Bb

0,15

0,15

V

7-21

bydlení Bp

uvnitř

bydlení Bm

0,18

0,18

7-40

bydlení Bp

mimo

bydlení Bm

0,51

0,51

I, III

7-41

bydlení Bp

mimo

bydlení Bm

0,14

0,14

I, III

7-47

bydlení Bm

mimo

zeleň krajinná Zk

0,06

0,06

I

7-50

bydlení Bm

mimo

bydlení Bb

0,16

0,12

V

změna funkčního využití na bydlení v RD celkem

1,55

1,49

7-15

bydlení Bb

mimo

doprava

0,11

0,11

7-49

bydlení Bb

uvnitř

občanská
vybavenost Ov

0,02

účel
záboru

poloha
k zast.
území

původní
funkce

7-13

bydlení Bm

mimo

7-14

bydlení Bm

7-16

ozn.
plochy

výměra
záboru
ZPF (ha)
v zast.úz.

0,18

třída
ochrany

I, V

0,18
III
-

změna funkčního využití na bydlení v BD celkem

0,13

7-25

obč. vybav. Ov
sport Os
bydlení Bb. Bm

uvnitř

drobná výroba Vd
sídelní zeleń Zs

2,47

-

7-27

obč. vybaven. Ov

uvnitř

sídelní zeleň Zs

0,13

-

7-39

obč. vybaven. Ov

uvnitř

sport Os

0,11

0,11

0,11

0,24

0,11

0,11

změna funkčního využití na občanskou vybavenost celkem

0,11

0

7-26

doprava D
(parkoviště)

uvnitř

sídelní zeleň Zs

0,05

7-47

doprava D

uvnitř

zeleň krajinná Zk

0,12

0,12

0,12

0,17

0,12

0,12

0,40

0,40

změna funkčního využití na plochy zeleně celkem

0,40

0,40

0

plochy s navrženou změnou funkčního využití celkem

3,32

3,11

0,29

výměra
lokality
(ha)

výměra
reálného
záboru
ZPF (ha)

výměra
záboru
ZPF (ha)
v zast.úz.

změna funkčního využití na plochy dopravy celkem
7-2

zeleň Zs

mimo

bydlení Bd

V

I

III

k.ú. Košíkov
účel
záboru

poloha
k zast.
území

7-44

bydlení Bv

uvnitř

zeleň sídelní Zs

0,01

7-44

místní
komunikace D

mimo

zeleň s ochranným
režimem Zo

0,01

0,01

plochy s navrženou změnou funkčního využití celkem

0,01

0,01

ozn.
plochy

původní
funkce

třída
ochrany
I, V
I, V

0
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k.ú. Holubí Zhoř
výměra
lokality
(ha)

výměra
reálného
záboru
ZPF (ha)

výměra
záboru
ZPF (ha)
v zast.úz.

třída
ochrany

0,20

0,20

0,20

I, III

plochy s navrženou změnou funkčního využití celkem

0,20

0,20

0,20

celkem plochy s navrženou změnou funkčního využití pro
celé správní území Velká Bíteš

3,53

3,32

0,49

ozn.
plochy
7-18

účel
záboru

poloha
k zast.
území

bydlení Bm

uvnitř

původní
funkce
plocha sportu

Od roku 2001, kdy byl schválen ÚPO Velká Bíteš, byla realizována nebo je připravována
výstavba v několika návrhových lokalitách. Plochy navržené a dosud nerealizované nebo
nepřipravované se ukázaly jako problematické většinou z majetkoprávních důvodů nebo
z důvodu obtížnosti realizace technického vybavení.
Vyhodnocení variant
Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu ÚPO, kde se nejedná o variantní řešení, je srovnáván
návrh změny č. 7 ÚPO s variantou nulovou, tzn. se současným stavem po schválení předchozí
změny ÚPO (č. 4, 5 a 6). Vzhledem k tomu, že plochy občanského vybavení a sportu jsou
navrženy v zastavěném území a plochy dopravy jsou plochami potřebných parkovišť, jsou
srovnávány pouze plochy bydlení a plochy výroby.
Srovnávací bilance dříve navrhovaných ploch, ploch zastavěných a ploch vyřazených
s plochami navrhovanými a vyřazovanými ve změně č. 7 ÚPO Velká Bíteš:
Plochy již zastavěné a plochy v projektové přípravě z návrhových ploch navržených v ÚPO
Velká Bíteš a jeho změnách před zpracováním Změny č. 6 ÚPO Velká Bíteš:
bydlení ………………………………. 15,99 ha
výrobní plochy ……………………… 23,16 ha
Plochy vyřazené z návrhových ploch změnami č. 1 až 6 ÚPO Velká Bíteš:
bydlení ……………….……………..
4,58 ha
výroba ……………………………….
3,61 ha
Další zastavěné plochy a plochy v projektové přípravě z návrhových ploch od doby posledního
vyhodnocení, zpracovaného pro změnu č. 6 ÚPO Velká Bíteš:
bydlení
……………………….
0,53 ha
Snížení rozlohy využitelných ploch – zastavěné, zainvestované a vyřazené plochy – celkem:
bydlení ……………….……………..
21,10 ha
výroba ……………………………….
26,77 ha
Využitelné plochy po schválení ÚPO jsou sníženy celkem o 47,87 ha
Celková srovnávací tabulka pro město Velká Bíteš
navržené ve
změně č. 7 ÚPO

zastavěné z návrhových
ploch po změně č. 6 ÚPO

rozdíl

Plochy bydlení

10,22 ha

0,53 ha

+ 9,69 ha

Plochy výroby

0,76 ha

- ha

+ 0,76 ha

10,98 ha

0,53 ha

+ 10,45 ha

celkem

Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že změna č. 7 ÚPO Velká Bíteš navrhuje více ploch
k vynětí ze ZPF než je nově využíváno z ploch navržených v ÚPO Velká Bíteš a jeho změnách
č. 1 až 6.
92

bydlení

0,57
0,10
0,10

0,11

0

93

rozdíl mezi
realizovanými plochami
po změně č.5 ÚPO a
návrhem nových ploch

1,10
+ 1,10

rozdíl mezi
realizovanými plochami
po změně č.5 ÚPO a
návrhem nových ploch

0
nové návrhové plochy

Orientační tabulka pro k.ú. Bezděkov (plochy jsou uváděny v ha)
1,61

nové návrhové plochy

0
volné zastavitelné
plochy platného ÚPO

z toho
po
zm.č.6

nové návrhové plochy
rozdíl mezi
realizovanými plochami
po změně č.5 ÚPO a
návrhem nových ploch

37,77
7,04
+ 6,51

výroba
28,76
13,83
3,61
11,32
0,76
+ 0,76

volné zastavitelné
plochy platného ÚPO

nové návrhové plochy
rozdíl mezi
realizovanými plochami
po změně č.5 ÚPO a
návrhem nových ploch

3,23
2,11
+1,82

z toho
po
zm.č.6

zastavěné
plochy
z celkového
počtu
zastavitelných
ploch platného
ÚPO

plochy vyřazené
z návrhu ÚPO

celkem

0

volné zastavitelné
plochy platného ÚPO

celkem

4,58

0,29

plochy vyřazené
z návrhu ÚPO

zastavěné
plochy
z celkového
počtu
zastavitelných
ploch platného
ÚPO

0,53

1,44

plochy vyřazené
z návrhu ÚPO

z toho
po
zm.č.5

1,71

z toho
po
zm.č.6

bydlení
celkem

15,40

volné zastavitelné
plochy platného ÚPO

plochy vyřazené
z návrhu ÚPO

zastavěné
plochy
z celkového
počtu
zastavitelných
ploch platného
ÚPO

celková plocha
navrženého funkčního
využití v platném ÚPO

funkční využití

57,75

celková plocha
navrženého funkčního
využití v platném ÚPO

funkční využití

bydlení

4,67

zastavěné
plochy
z celkového
počtu
zastavitelných
ploch platného
ÚPO

celková plocha
navrženého funkčního
využití v platném ÚPO

funkční využití

bydlení

celkem

celková plocha
navrženého funkčního
využití v platném ÚPO

funkční využití
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Orientační tabulka pro k.ú. Velká Bíteš (plochy jsou uváděny v ha)

Orientační tabulka pro k.ú. Košíkov (plochy jsou uváděny v ha)

Orientační tabulka pro k.ú. Holubí Zhoř (plochy jsou uváděna v ha)

0,46

0,15

+ 0,04

Orientační tabulka pro k.ú. Ludvíkov (plochy jsou uváděny v ha)

rozdíl mezi
realizovanými plochami
po změně č.5 ÚPO a
návrhem nových ploch

0

nové návrhové plochy

0

volné zastavitelné
plochy platného ÚPO

0,41

plochy vyřazené
z návrhu ÚPO

zastavěné
plochy
z celkového
počtu
zastavitelných
ploch platného
ÚPO

3,12

z toho
po
zm.č.6

bydlení

celkem

funkční využití

celková plocha
navrženého funkčního
využití v platném ÚPO
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2,71

0,02

+0,02

nové návrhové plochy

rozdíl mezi
realizovanými plochami
platného ÚPO a
návrhem nových ploch

volné zastavitelné plochy
platného ÚPO

64,13

19,48

0,53

4,58

40,07

10,22

+ 9,69

výroba

48,94

23,16

0

3,61

22,17

0,76

+ 0,76

CELKEM

113,07

42,64

0,53

8,19

62,24

10,98

+ 10,45

funkční využití

plochy vyřazené
z návrhu ÚPO

z toho
po
zm.č.5

bydlení

celková plocha
navrženého funkčního
využití v platném ÚPO

celkem

zastavěné
plochy
z celkového
počtu
zastavitelných
ploch
platného ÚPO

Orientační tabulka pro plochy řešené změnou č. 7 – CELKEM (plochy jsou uváděna v ha)

Při porovnání nulové varianty, tj. stavu po schválení změn č. 1 a 6 ÚPO s návrhem řešení změny č. 7 ÚPO
vyplývá, že je pro bydlení navrhováno o 9,69 ha ZPF více než bylo v této době využito a pro výrobu je
navrhováno o 0,76 ha ZPF více než bylo v této době využito. Celkem je využitelná plocha pro výstavbu na
ZPF zvýšena o 10,45 ha.

Vyhodnocení vlivu návrhu na zemědělský půdní fond
Místní část Velká Bíteš
Lokality návrhové
Ozn.
plochy

Účel
záboru

BPEJ

Kultura

Vztah
k zast.
území

Výměra
[ha]

Celková
výměra
lokality
[ha]

Zábor
ZPF
[ha]

Třída
ochrany

1

bydlení v RD

7.29.01
7.29.11
7.50.11

zahrady
orná

v zast.
mimo

2,67
1,63
0,11

4,41

0,80

I
I
III

2

bydlení v RD

7.29.11

orná

v zast.
mimo

6,51

6,51

1,15

I

3

bydlení v RD

7.29.11

orná

v zast.

2,58

2,58

0,60

I

7.29.11

orná

mimo

0,39

0,39

0,11

I

7.29.01
7.29.11
7.29.01
7.29.14
7.15.12
7.68.11

orná

mimo

3,47

0,90

orná
louka

v zast.
mimo

5,32

5,32

4
5

bydlení + pod.
aktivity
bydlení + pod.
aktivity

1,42
2,05
0,55
0,87
1,93
1,97

I
I
I
III
IV
V

6

doprava,
přeložka silnice
I/37

7

bydlení v BD

7.29.11

orná

mimo

0,43

0,43

0,43

I

8

výroba +
parkoviště

7.29.11

orná
zahrady

v zast.
mimo

4,51

4,51

4,51

I
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Ozn.
plochy

Účel
záboru

BPEJ

Kultura

Vztah
k zast.
území

Výměra
[ha]

Celková
výměra
lokality
[ha]

Zábor
ZPF
[ha]

Třída
ochrany

9

obč. vybavení

7.68.11

louka

v zast.

0,23

0,23

0,23

V

10

bydlení + pod.
aktivity

7.68.11

louka

v zast.

1,53

1,53

0,53

V

11

výroba

orná

mimo

2,72

2,72

12

výroba

7.29.14
7.29.11
7.29.14
7.37.16

orná

mimo

4,10

4,10

13

parkoviště

7.29.11

louka

mimo

1,00

1,00

1,00

14

bydlení v RD

1,10
1,15
4,09
0,45

4,54

0,85

16

bydlení v BD +
garáže

7.15.12

uvnitř
mimo
mimo
uvnitř
uvnitř
mimo

0,38

bydlení v RD

zahrady
orná
orná
zahrady
orná
louka

2,25

15

7.29.11
7.15.12
7.29.11
7.29.54

1,63

1,63

1,63

17

parkoviště

7.68.11

louky

mimo

0,89

0,89

0,89

V

18

bydlení v RD

7.29.11

zahrada

v zast.

0,54

0,54

0,08

I

19

bydlení v RD

mimo
uvnitř
mimo
uvnitř

1,24

0,18

21

bydlení v RD

1,53
3,40
0,86
0,38
0,98
0,06

1,00

bydlení v RD

1,04

0,20

22

bydlení + pod.
aktivity

7.29.11

23

sport

7.29.11

24

bydlení v RD

7.29.11

zahrady
orná
orná
zahrady
orná
louka
orná
zahrady
orná
zahrada
zahrady
orná

4,93

20

7.29.01
7.29.11
7.29.11
7.29.44
7.68.11
7.29.11

25

výroba,
parkoviště

7.29.11

26

výroba

27

mimo

1,65
1,07
1,60
2,50

III
I
III
V
I
I
IV
I
V
I
V

I
I
I
V
V
I

uvnitř.
zastav.

0,87

0,87

0,28

I

mimo

2,93

2,93

2,93

I

uvnitř
mimo

1,25

1,25

0,30

I

orná

mimo

1,26

1,26

1,26

I

7.29.14

orná

mimo

0,33

0,33

0,33

III

bydlení + pod.
aktivity

7.29.11

orná

mimo

1,34

1,37

0,39

I

28

rybníky

7.75.41
7.69.01

louky

mimo

1,40
1,21

2,61

2,61

V
V

29

silnice II/379 obchvat

7.29.11

orná

mimo

1,34

1,34

1,34

I

65,65

36,89

CELKEM

Lokality výhledové
30

bydlení v RD

7.29.01
7.29.11
7.29.44

orná

mimo

3,52
1,08
0,20

4,80

0,94

I
II
V

31

bydlení + pod.
aktivity

7.29.01

orná

mimo

2,09

2,09

0,61

I

32

bydlení v RD

7.29.11

zahrady

v zast.
území

0,93

0,93

0,20

I

33

bydlení v RD

7.29.11

orná
zahrady

mimo

4,27

4,27

0,90

I

34

bydlení v BD

7.15.12

orná

mimo

1,79

1,79

1,79

IV

35

výroba

7.29.01

orná

mimo

4,40

4,40

4,40

I

36

výroba

7.29.11

orná

mimo

5,88

5,88

5,88

I

37

obč. vybavení
škola

7.29.11

orná

mimo

0,34

0,34

0,34

I
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38

sport
hřiště

7.29.11

orná

mimo

1,65

1,65

1,65

I

39

hřbitov

7.29.11

orná

mimo

2,02

2,02

2,02

I

40

doprava
obchvat

7.29.11
7.50.11

orná

mimo

0,36
0,55

0,91

0,91

I
III

41

bydlení + pod.
aktivity

7.29.11

orná

mimo
v zast.
území

9,97

9,97

2,70

I

42

výroba

7.29.11

orná

mimo

7,31

7,31

7,31

I

43

bydlení v RD

7.29.11

zahrady

v zast.
území

2,42

2,42

0,50

I

44

výroba

orná

mimo

12,56

12,56

45

výroba

7.29.07
7.29.11
7.29.07
7.29.14
7.29.51

orná

mimo

22,96

22,96

46

výroba

7.29.11

orná

mimo

5,17

5,17

5,17

I

47

výroba

7.29.11
7.50.11

orná

mimo

8,97
2,19

11,16

11,16

I
III

101,5

82,42

3,61
8,95
13,26
6,60
3,10

CELKEM

I
I
I
III
IV

Místní část Holubí Zhoř
Lokality návrhové
Ozn.
plochy

Účel
záboru

BPEJ

Kultura

Vztah
k zast.
území

Výměra
[ha]

Celková
výměra
lokality
[ha]

Zábor
ZPF
[ha]

Třída
ochrany

v zast.
území
mimo
mimo
v zast.
území

0,07
0,30
0,15

0,52

0,04

I

0,40
0,18

0,58

0,10

III
I

0,71

0,57

III
I

0,14

0,14

IV

0,27

0,06

I

2,22

0,91

1,43

0,22

1,43

0,22

1

bydlení v RD

7.29.11

louka
orná
zahrada

2

bydlení v RD

7.50.11
7.29.11

orná
zahrada

3

obč. vybavení
(sport)

7.50.11
7.29.11

orná

mimo

4

drobná výroba

7.32.14

5

bydlení +
pod. aktivity

7.29.11

louka
zahrada
louka
zahrada

v zast.
území
v zast.
území

0,30
0,41
0,06
0,08
0,18
0,09

CELKEM

Lokality výhledové
6

bydlení v RD

7.50.11

orná

mimo

CELKEM

Místní část Košíkov
Lokality návrhové
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Ozn.
plochy

Účel
záboru

BPEJ

Kultura

Vztah
k zast.
území

Výměra
[ha]

Celková
výměra
lokality
[ha]

Zábor
ZPF
[ha]

Třída
ochrany

1

bydlení v RD

7.29.11

zahrady

v zast.
území

1,62

1,62

0,15

I

2

výroba

7.29.11
7.50.01

orná

mimo

8,77
1,08

9,85

9,85

I
III

3

bydlení +
pod. aktivity

7.50.01

zahrady

mimo

2,35

2,35

0,50

III

4

bydlení v RD

7.29.11
7.29.01

louka
orná

0,15
0,17

0,32

0,06

I
I

5

výroba

7.50.01

zahrada

v zast.
mimo
v zast.
území

0,52

0,52

0,52

III

6

ČOV

7.68.11

louka

mimo

0,05

0,05

0,05

V

7.29.11

orná

mimo

0,48

0,48

0,48

I

7.29.11
7.29.01

orná

mimo

0,16
0,12

0,28

0,28

I
I

15,47

11,89

7
8

obč. vybavení
(hřiště)
místní
komunikace
CELKEM

Lokality výhledové
9

bydlení v RD

7.29.01

zahrada

v zast.
mimo

1,77

1,77

0,80

I

10

výroba

7.29.01
7.29.11
7.50.01

orná

mimo

0,81
3,74
0,60

5,15

5,15

I
I
III

11

komunikace

7.29.01

zahrada

mimo

0,14

0,14

0,14

I

12

výroba

7.50.01

orná

mimo

7,60

7,60

7,60

III

14,66

13,69

CELKEM

Použitá metodika
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu
vyhl. č. 13 Ministerstva životního prostředí ze dne 29. 12. 1993, kterou se upravují podrobnosti
ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/93 Sb. a přílohy 3 této
vyhlášky. Lokality jsou vyhodnoceny i podle metodického pokynu MŽP ze dne 12. 6. 1996 , čj.:
OOLP/1067/96.Způsob identifikace lokalit a rozvojových lokalit v grafické části
V grafické části jsou návrhové plochy podbarveny zelenou barvou a jsou očíslovány. Rezervní
plochy (po návrhovém období) jsou pouze obtaženy stejnou barvou. V grafické části jsou
uvedeny BPEJ a stupně tříd ochrany zemědělské půdy.

Předpokládané zábory zemědělské půdy navržené v územním plánu města a místních
částí:


návrh ploch pro bydlení - zastavěná plocha bude cca 300 m na rodinný domek, zbytek plochy
zůstane zahrádka,



návrh ploch pro výrobu – uvažuje se s celým záborem plochy, nezastavěné a nezpevněné
plochy budou využívány jako okrasná a izolační zeleň,



zábor plochy pro dopravu – je uvažováno se záborem celé plochy,



zábor ploch pro smíšenou zónu – plochy budou zastavěné celé,



zábor ploch pro sport – nezastavěné plochy budou používány jako okrasná a izolační zeleň



zábor ploch pro rybníky – zábor bude celá plocha, zábor zemědělské půdy je osvobozen od
odvodů.
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zábor ploch pro zahrádkářské lokality – nejedná se o zábor, pouze o změnu kultury z orné půdy
nebo louky na kulturu zahrada

Struktura půdního fondu v území
Struktura půdního fondu v celém řešeném území:
Podíl ploch
[%]
100,00
51,36
85,65
3,20
1,00
8,77
1,33
39,70
0,80
1,50
6,65

Plocha
[ha]
4730,05
2429,34
2080,91
77,83
25,21
213,00
32,40
1877,72
37,58
71,03
314,37

Výměra celkem
Zemědělská půda celkem
z toho orná půda
zahrady
sady
louky
pastviny
Lesní pozemky
Vodní plochy a toky
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

Z celkové výměry území je přes 50% zemědělská půda a z té je přes 80% orná půda. Zornění
území je nepřiměřeně vysoké (což vypovídá o intenzitě využití území i o jeho ekologické stabilitě).
Velmi nízké je zastoupení zahrad a luk (zastoupení trvalých travních porostů by mělo být minimálně
o 6% větší). Lesnatost je nad průměrem ČR, ale lesy jsou soustředěny v lesním komplexu na jihu
řešeného území, jejich vliv je tak částečně mimo řešené území.

Struktura půdního fondu v k.ú. Velká Bíteš
Podíl ploch
[%]
100,00
69,89
84,94
3,93
1,24
9,03
0,86
13,45
1,94
2,91
11,80

Plocha
[ha]
1544,08
1079,20
916,75
42,43
13,37
97,40
9,25
207,75
29,96
44,98
182,19

Velká Bíteš
Výměra celkem
Zemědělská půda celkem
z toho orná půda
zahrady
sady
louky
pastviny
Lesní pozemky
Vodní plochy a toky
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastru dotčených uvažovanou výstavbou:
BPEJ

Třída ochrany ZPF

7.29.01
7.29.11
7.29.14
7.15.12
7.29.44
7.68.11
7.69.01
7.75.41
7.29.54

I
I
III
IV
V
V
V
V
V

Struktura půdního fondu v místní části Holubí Zhoř (včetně Jáchymova):
Holubí Zhoř

Plocha
98
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(včetně Jáchymova)
Výměra celkem
Zemědělská půda celkem
z toho orná půda
zahrady
sady
louky
pastviny
Lesní pozemky
Vodní plochy a toky
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

[ha]
610,50
508,54
461,96
9,97
0,73
24,92
9,95
51,71
0,73
7,60
41,91

[%]
100,00
83,30
91,03
1,96
0,14
4,90
1,95
8,47
0,12
1,24
8,86

Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastru dotčených uvažovanou výstavbou:
BPEJ

Třída ochrany ZPF

7.29.11
7.32.14
7.50.11
7.50.01

I
IV
III
III

Struktura půdního fondu v místní části Košíkov
Košíkov

Podíl ploch
[%]
100,00
17,19
80,29
6,51
8,15
3,00
2,05
79,54
0,09
0,80
2,39

Plocha
[ha]
618,38
106,33
85,37
6,92
8,67
3,19
2,19
491,85
0,60
4,77
14,83

Výměra celkem
Zemědělská půda celkem
z toho orná půda
zahrady
sady
louky
pastviny
Lesní pozemky
Vodní plochy a toky
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastru dotčených uvažovanou výstavbou:
BPEJ

Třída ochrany ZPF

7.29.01
7.29.11
7.50.01
7.68.11

I
I
III
V

Bonitované půdně ekologické jednotky
Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti
jsou bonitované půdně ekologické jednotky Pětimístný kód BPEJ vyjadřuje:
-

-

1. místo – klimatický region,
2. a 3. místo – hlavní půdní jednotka je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná
půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky
půdního profilu a vláhového režimu v půdě,
4. místo – kód kombinace skeletovistosti a hloubky půd,
5. místo – kód kombinace skeletovitosti a expozice.
Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň třídy ochrany
zemědělské půdy (I – V).
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Na základě kombinace klimatického regionu a HPJ je stanovena základní sazba odvodů za
odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona ČNR č. 334/1992 Sb.
V řešeném území dominuje klimatický region 7 – mírně teplý a mírně vlhký.

Kvalita půd v řešeném území
Z hlediska hodnocení zabíraných ploch pro rozvoj řešeného území dle stupňů tříd ochrany
převažují velmi kvalitní půdy, hnědé půdy nasycené popř. mírně kyselé často s příměsí štěrku, místy
až štěrkovité. V depresních polohách jsou mírně kvalitní půdy oglejené až glejové.
Při rozvoji řešeného území se nevyhneme záboru ploch třídy I, neboť tyto půdy bezprostředně
navazují na zastavěné území města a místních částí. V konceptu územního plánu je v maximální
míře využíváno pro novou výstavbu všech proluk a nevyužitých enkláv navazujících na město a
místní části.
Přehled půdních jednotek a jejich stručný popis je uveden v textové části konceptu ÚP (kap.
2.1.3 Půdní poměry).

Investice do půdy
V území dlouhodobě hospodařilo JZD Velká Bíteš, které tu odvodnilo dle podkladů získaných
z archivu SMS 74 ha půd, především v polních tratích Dolní obůrka, Černé padělky, Dlouhé nivy,
Příčníky, Šebestky, Za pastviskem, Za rybníkem, Kavice a prostor mezi Hradčenským potokem
s silnicí Velká Bíteš – Hradčany.
Kromě odvodnění se v území realizovaly rozsáhlé rekultivace, které měly výrazný vliv na tvář
zdejší krajiny a podpořily rozvoj vodní eroze.
Investicemi do půdy rozumíme provedená opatření ke zvýšení úrodnosti půdy a možnosti
efektivnějšího využívání pozemků. V řešeném území se jedná především o provedené odvodnění
pozemků (závlahy v řešeném území nejsou realizovány).
V zájmovém území je provedeno rozsáhlé odvodnění pozemků tak, jako ostatně i v jiných
částech (především v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech) naší republiky. Jsou
odvodněny všechny akumulační polohy v území i široké nivy potoků. Pouze bezprostředně kolem
toků jsou ponechány přirozené nivy.
Lokality záboru ZPF na kterých je provedeno odvodnění:
Velká Bíteš:
částečně lokality č. 6, 16 a 27.
Holubí Zhoř:
lokality č. 2 a 3.
Košíkov:
částečně lokalita č. 2.

Areály a objekty staveb zemědělské prvovýroby
Zemědělská výroba probíhá v celé bezlesé části řešeného území a je zaměřena na rostlinnou a
na ni navazující živočišnou výrobu.
Ve městě jsou dvě farmy zemědělského družstva. S ohledem na celkem stabilní stavy zvířat
bylo v době existence plánovaného hospodářství a jednotných zemědělských družstev stanoveno
územním rozhodnutím OVÚP/-/81 ve středisku skotu živočišné výroby pásmo hygienické ochrany
v rozsahu 188 m od oplocení (pouze pro vzdálenější farmu). Velikost vypočteného pásma vycházela
ze stavu dobytka, kategorií dobytka, způsobu ustájení a zoohygieny. V současné době je středisko
využíváno zcela jinak, takže stanovené pásmo postrádá smysl. Bližší objekty ZD jsou odděleny od
souvislé obytné zástavby vysokým náspem železniční tratě. V současné době je v severnějším
areálu ustájeno pouze 500 dojnic. PHO nepřesahuje hranice areálu.
V řešeném území je zemědělská výroba zachována v bývalých střediskách státního statku.
Jedná se o živočišnou a rostlinnou výrobu.
Ve Velké Bíteši jsou dva areály zemědělské výroby. Ve všech místních částech jsou buď areály
nebo jednotlivé objekty využívané pro zemědělskou výrobu. V jednotlivých areálech jsou dostatečné
prostoty pro jejich další rozvoj a výstavbu, nejsou proto navrhovány nové rozvojové plochy pro další
výstavbu nových objektů zemědělské výroby. Vzhledem k současnému útlumu zemědělské výroby
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v celé republice a nedostatku finančních prostředků na výstavbu nových objektů není předpoklad
k výrazné nové výstavbě zemědělských areálů popř. objektů.
Jednotlivé objekty zemědělské prvovýroby jsou různé stavební kvality. V území jsou objekty z
60. let nízké stavební hodnoty často i narušující harmonii celého okolí. Objekty ze 70. – 80. let jsou
v dobrém stavebním stavu a jsou většinou koncentrovány v areálech. Jejich častým nedostatkem je
minimum zeleně v areálu a napojení na okolní krajinu.
V řešeném území hospodaří ZD Bíkon s r.o. Velká Bíteš, ZD Osová Bítýška a ZD Horka (v k. ú.
Pánov).

Uspořádání zemědělského půdního fondu a komplexní pozemkové

úpravy

Uspořádání zemědělského půdního fondu odpovídá podmínkám minulých let – vysoké intenzitě
zemědělské produkce. Zornění místy dosahuje až 90% zemědělské půdy, což odpovídá oblastem
s nejintenzivnější zemědělskou výrobou (Vyškovsku, Břeclavsku, Znojemsku).
V nových hospodářských podmínkách, které zohledňují a upřednostňují soukromé vlastnictví,
s útlumem zemědělské výroby a s platností nových zákonů o ochraně přírody a krajiny, toto
uspořádání zemědělského půdního fondu nevyhovuje. V budoucnosti je nutno provést nové
uspořádání půdního fondu v rámci KPÚ, které by zohlednily:
a) majetkové poměry a vlastnické vztahy k půdě v řešeném území,
b) stanovily rozsah půdního fondu potřebného na tzv. společná zařízení KPÚ (komplexních
pozemkových úprav).
Společná zařízení stanovuje nař. vlády č. 4/2000. Zákony stanovující postup návrhu a realizace
KPÚ jsou zák. č. 284/91 Sb., zák. č. 38/93 Sb. a zák. č. 217/97 Sb.
V řešeném území jsou zpracovány KPÚ pouze pro k.ú. Březka (Ing. Beneš, Agroprojekt Brno,
spol. s r.o.).
Je potřebné, aby ÚPD byla zpracována či aktualizována před započetím prací na komplexních
pozemkových úpravách, aby byly přesně vymezeny pozemky, na které se vztahuje zákon o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. ÚPD je nutno mít v souladu s pozemkovými
úpravami.

Opatření k zajištění ekologické stability
V celém řešeném území je zpracován generel lokálního územního systému ekologické stability,
který není v rozporu s navrženým územním plánem.
V rámci tohoto ÚP jsou především zpřesněny a stanoveny hranice biocenter (dle měřítek
mapových podkladů použitých pro zpracování ÚP města a místních částí). Stejně tak průběh
biokoridorů je upřesněn především v zastavěných částech a v bezprostřední návaznosti na
zastavěné části města a místních částí. Pro celé řešené území je generel územního systému
ekologické stability upřesněn a graficky zpracován v měřítku 1:10 000.
Jeho konečná podoba však bude dokončena až v návrhu pozemkových úprav a jejich realizaci.
Při jejich realizaci může dojít pouze k drobným a místním úpravám v trasování především liniových
prvků. Prvky územního systému ekologické stability navržené na lese musí být zapracovány do
lesního hospodářského plánu.
Při realizaci navržených rybníků je nutno preferovat především jejich funkci ekostabilizující a
krajinotvornou, neboť jsou součástí systému ekologické stability.
(Generely lokálních ÚSES v řešeném území zpracovali: Agroprojekt Brno spol. s r.o, Ing. Beneš
a USB Brno spol. s r.o., Ing. Dagmar Stejskalová).

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení
Územní plán obce navrhuje v řešeném území lokality záboru zemědělské půdy pro bydlení
převážně v rodinných domcích, bydlení v kombinaci s podnikatelskými aktivitami, dále lokalitu pro
hřiště, pro dopravní služby a možnost rozšíření stávajících areálů podnikatelských aktivit a výroby,
která je v severovýchodní části katastru.
Lokality pro bytovou výstavbu byly většinou navrženy uvnitř současně zastavěného území
v prolukách a zahradách nebo na pozemcích bezprostředně na ně navazujících.
Z celkových výměr lokalit budou ve skutečnosti zabírány jen plochy nezbytné pro výstavbu
domů jejich nutné zázemí. Zbývající části dotčených pozemků budou sloužit jako zahrady pro tyto
domy. V bilančním přehledu záborů ZPF jsou uváděny jak celkové výměry, tak i plochy redukované.
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Většina lokalit je situována na pozemcích, zařazených do I. II. a III. třídy ochrany, tj. pozemky
s nadprůměrnou produkční schopností, v daném klimatickém regionu bonitně cenné. Současně
zastavěné území a jeho bezprostřední okolí je však tvořeno převážně těmito půdami, stavební rozvoj
Velké Bíteše se tady logicky ubírá zejména tímto směrem.

7.2

Pozemky určené k plnění funkce lesa
Řešení změny č. 7 ÚPO Velká Bíteš se nedotýká ploch určených k plnění funkce lesa. Některé
dílčí změny částečně leží v ochranném pásmu ve vzdálenosti 50 m od hranice lesa. Jedná se o
dílčí změny č. 7-17, 7-3 a 7-4.
Tato kapitola není v ÚPO definována.

8

Postup při pořízení změny č. 7 Územního plánu města Velká
Bíteš
Bude doplněno po společném jednání.

9

Srovnávací text s vyznačením změn
Textová část právního stavu ÚPO Velká Bíteš po změnách číslo 1 až 6 s vyznačenými změnami
Změny č.7 ÚPO Velká Bíteš je doložena v příloze č.1 Odůvodnění Změny č.7 ÚPO Velká Bíteš.

10 Rozhodnutí o námitkách a připomínkách, jejich odůvodnění
Bude doplněno po veřejném projednání.
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