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A. Textová ást : 

1. Vymezení zastav ného území 
(1) Zastav né území bylo vymezeno k 02.02.2015. 
(2) Zastav né území je vyzna eno t chto výkresech územního plánu: 

a) výkres . 1 - Základní len ní území 
b) výkres . 2 - Hlavní výkres. 

2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

2.1. Základní koncepce rozvoje území
(3) Stabilizovat funkci obce ve struktu e osídlení venkovského regionu. 
(4) Akceptovat stávající urbanistickou strukturu, kdy se obec rozvíjí a bude rozvíjet jako jeden 

urbanizovaný celek na jednom katastrálním území. 
(5) Efektivn  využít plochy zastav ného území aniž by došlo k narušení identity obce. Pot ebné 

zastavitelné plochy vymezovat v p im eném rozsahu v lokalitách, které navazují na zastav -
né území. 

(6) Vylou it možnosti umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení, které by mohly p ímo anebo 
druhotn  narušit kvalitu prost edí jako celku. 

(7) Zabezpe it podmínky pro další zlepšování obsluhy území ve ejnou infrastrukturou p edevším 
technického charakteru. 

(8) Krajinu chránit jako podstatnou složku prost edí obyvatel a základ jejich totožnosti - minima-
lizovat fragmentaci krajiny. 

(9) Zajistit podmínky pro každodenní rekreaci obyvatel obce, nevymezovat nové zastavitelné 
plochy pro pobytovou rekreaci ve volné krajin . Rekrea ní potenciál území využívat p ede-
vším k pohybovým aktivitám. 

(10) Vytvá et podmínky pro zajišt ní kontinuálního a harmonického rozvoje obce s dostate nou 
flexibilitou ve využívání území a napomoci tak s postupným odstra ováním problém , které 
se týkají udržitelného rozvoje ve specifické oblasti krajského významu SOBk 5 Hrotovicko. 

2.2. Koncepce rozvoje a ochrany hodnot

írodní hodnoty 

(11) Respektovat plochy trvalých travních porost  mezi Ra ickým potokem a východním okrajem 
sídla 
Opat ení: 

a) zabránit dalšímu zorn ní plochy trvalých travních porost
b) odolat tlak m na další urbanizaci t chto zbytk  trvalých travních porost .

(12) Respektovat hlavní nositele p írodních a estetických hodnot území: 
a) zalesn ný vrch Svatoche
b) Ra ický potok s rozvíjejícími se partiemi litorálního pásma Ra ického rybníka 

Opat ení: 
c) zabránit významným zm nám ve vztazích v krajin  (nap . neúm rné odles ovací 

práce) 
d) nep ipustit zarovnávání (tzv. zahlazování) okraj  lesa, podpo it rozvoj druhov

bohatých lesních ekoton
e) revitalizovat p etvo enou ást vodního toku v souladu s pot ebou zvýšení podílu 

vodních ploch na celkové vým e území obce a v souladu s pot ebou zajišt ní 
funk nosti ÚSES 

f) ešit absenci nárazníkových zón na rozhraní prost edí, zde p edevším orná p da – 
vodní plocha, orná p da – les. 

(13) Vrch Svatoche  považovat za p írodní dominantu území  
Opat ení: 

a) nedopustit vizuální kontaminaci pohledov  exponovaného místa 
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b) georeliéf považovat za jednu ze základních hodnot území. 

Kulturní hodnoty v etn  hodnot urbanistických a architektonických 

(14) Respektovat urbanistické uspo ádání jádrové ásti sídla s tradi ními zem lskými 
usedlostmi p i kostelu 
Opat ení: 

a) každý zásad do prostoru musí mít pozitivní dopad na identifikovatelnou urbanistiku 
prostoru – sev ená kompozice staveb asto dvorcové dispozice 

b) není p ípustná asanace objekt  bez hodnotné náhrady ctící celistvost a komornost 
prostoru 

c) ž kostela nadále bude pozitivní antropogenní dominantou lokálního významu 
d) evládající hladina zástavby nebude novými zám ry p ekro ena. 

(15) Respektovat hlavní kompozi ní osy 
a) silnice do Krhova – h bitov Ra ice
b) socha sv. Šebestiána – kostel – nový objekt obecního ú adu
c) silnice II/152 

Opat ení: 
d) rozvíjet aktivity pro zvýrazn ní významu t chto základní skladebných prvk
e) podporovat rozvoj ve ejných prostranství v etn  ploch zelen .

(16) Respektovat d ležité objekty drobné architektury 
a) památky náboženského charakteru, pomník 

Opat ení: 
b) zachovat tyto objekty, nep ipustit stavební i jiné aktivity narušující jejich vzhled nebo 

bezprost ední okolí 
c) krajinu oživit vhodnými výtvarn  pojatými artefakty. 

Civiliza ní hodnoty 

(17) Zajistit podmínky pro ochranu a kultivaci civiliza ních hodnot, kam pat í: 
a) silnice II. a III. T ídy 
b) ve ejná hromadná doprava v etn  autobusových zastávek 
c)  technická infrastruktura v obci 
d) za ízení ob anské vybavenosti, za ízení pro sport a kulturu 

Opat ení: 
e) prioritou je hospodárné a ú elné využívání dopravní a technické infrastruktury a 

ob anské vybavenosti v . ve ejných prostranství. 

2.3. Ochrana ve ejného zdraví
(18) Uplatnit zásadu, že u ploch výroby a skladování,  ploch smíšených obytných nesmí jejich 

ípadné negativní vlivy z p ípustných i podmín  p ípustných inností p ekro it hranici 
areálu resp. plochy. 

(19) Plochy se zm nou v území, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity ležící 
v p ímém dosahu silnic II. t ídy, jsou zahrnuty do ploch podmín  p ípustného využití. 
Podmínkou je, že v dalším stupni dokumentace bude prokázáno nep ekro ení maximální 

ípustné hladiny hluku v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech staveb a venkovních 
prostorech. 

3. Urbanistická koncepce v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb a systému 
sídelní zelen

 Graficky je znázorn na ve výkrese . 2 Hlavní výkres.

3.1.  Urbanistická koncepce
Územní plán stanovuje tyto základní zásady urbanistické koncepce. 
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(20) Akceptovat stávající plošné a prostorové uspo ádání sídelního útvaru, akceptovat základní 
organizaci území, kultivovat kvalitu osídlení p i zachování pozitivních hodnot území a 
autenti nosti obce. 

(21) Akceptovat komplexní ešení území obce vedoucí k zabezpe ení souladu p írodních, 
kulturních a civiliza ních hodnot území. 

(22) Plochy smíšené obytné - venkovské (SV) tvo ící zásadní podíl zastav ní považovat za plochy 
územn  stabilizované. Nov  vymezené plochy SV budou identicky navazovat na tyto 
stabilizované plochy. 

(23) Plochy ob anského vybavení jsou vymezeny jako plochy typu: 
a) ve ejné infrastruktury (OV). Akceptovat tyto plochy jako územn  stabilizované 
b) lovýchovná a sportovní za ízení (OS). Plochu stávajícího sportovišt  v jádru sídla 

považovat za územn  stabilizovanou. Vytvo it podmínky pro rozvoj plochy OS sm rem 
jihozápadním 

c) bitovy (OH). Plochu stávajícího h bitova akceptovat jako územn  stabilizovanou 
plochu. 

(24) Plochy ve ejných prostranství jsou vymezeny jako plochy typu: 
a) ve ejná prostranství (PV). Stávající ve ejná prostranství maximáln  stabilizovat a 

vyžadovat jejich kultivaci. Jako nové ve ejné prostranství vymezit plochu navazující na 
budovu obecního ú adu a plochu zp ístup ující h bitov 

b) ve ejná prostranství – ve ejná zele  (ZV). Vytvo it podmínky pro založení parkov
upravené plochy v p ímé vazb  na h bitov.  

(25) Plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba (VD) zachovat územn
stabilizovanou plochu na východním okraji sídla. Podpo it rozší ení plochy VD na sousední 
pozemek. 

(26) Vegeta ní formace budou nadále tvo it plochy zelen  soukromé a vyhrazené (ZS). Velmi 
silné postavení v urbanizované ásti má a nadále musí mít zele  ve ejn  p ístupná situovaná 
na ve ejných prostranstvích. Akceptovat estetickou, zdravotní i psychosociální funkci sídelní 
zelen .

3.2. Plochy se zm nou v území
(27) Plochy zastavitelné jsou ozna eny kódem Z. 

evažující ú el plochy a kód plochy 
Ozn. plochy 

charakteristika kód 
podmínky využití 

vým ra
(ha) 

pl.  smíšené obytné - venkovské 

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

Z1 SV

Zástavbu na ploše ešit jako zástavbu otev enou do 
výšky 1 NP b žného rodinného domu s využitelným 
podkrovím. Akceptovat omezení vyplývající z exis-
tence ochr. pásma el. vedení VN 22 kV. Dopravní 
obsluha plochy bude z p ilehlého ve ejného prostran-
ství. 

0,39

pl.  smíšené obytné - venkovské 

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

Z2 SV

Zástavbu na ploše ešit jako zástavbu otev enou p i
zachování vazeb na základní architektonické prvky 
stavebn  staršího domu ur eného pro bydlení. Ak-
ceptovat omezení vyplývající z existence ochr. pás-
ma el. vedení VN 22 KV. Na ploše umožnit výstavbu 
nové trafostanice s el. VN p ípojkou. Dopravní ob-
sluha plochy bude z p ilehlého ve ejného prostran-
ství, pokud nep jde o rozší ení stísn né stabilizované 
plochy SV. 

0,33

Z3

pl.  smíšené obytné - venkovské 

SV

Formu využití plochy prov it územní studií, která 
bude zejména ešit: 

elné využití plochy se zohledn ním stávající 
hospodá ské budovy 
prostorové uspo ádání zástavby tak, aby byl 
nalezen p íznivý vztah mezi soukromým a ve-
ejným prostorem (ve sm ru ke h išti) 

problematiku ochrany plochy p ed extravilá-

0,31
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evažující ú el plochy a kód plochy 
Ozn. plochy 

charakteristika kód 
podmínky využití 

vým ra
(ha) 

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

novými vodami ešit v rozsahu plánovaných 
vodohospodá ských opat ení. 

Dopravní obsluha plochy bude z p ilehlých ve ej-
ných prostranství. 

pl.  smíšené obytné - venkovské 

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

Z4 SV

Zástavbu na ploše ešit jako zástavbu otev enou do 
výšky 1 NP b žného rodinného domu s využitelným 
podkrovím. P i vymezování stavebních pozemk

edpokládat výhledové odstran ní el. vedení VN 22 
kV v etn  TS 22/0,4 kV z plochy. Dopravní obsluha 
plochy bude z p ilehlého ve ejného prostranství, 
nelze p ipustit dopr. obsluhu ze silnice. 

0,47

pl.  smíšené obytné - venkovské 

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

Z5 SV

Využití plochy koncipovat s primárním požadavkem 
na rozší ení plošného standardu stabilizovaných 
ploch SV. Zástavbu plochy k silnici II/152 ešit jako 
zástavbu souvislou se zohledn ním základních sta-
vebních rys  navazujících dom . Charakter zástavby 
na ostatních ástech plochy se krom  hladiny zasta-

ní 1-2 NP b žného rodinného domu nestanovuje. 
Dopravní obsluha plochy ze stávajících ploch SV a 
s využitím stávajících sjezd  na sil. II/152. V dalším 
stupni projektové dokumentace bude prokázáno ne-

ekro ení maximální p ípustné hladiny hluku v 
chrán ných vnit ních i venkovních prostorech.

0,73

pl.  smíšené obytné - venkovské 

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

Z6 SV

Zástavbu na ploše ešit jako zástavbu otev enou, o 
výšce 1-2 NP b žného rodinného domu 
s využitelným podkrovím. Dopravní obsluhu plochy 
ešit sjezdem na sil. II/152. P i silnici II/152 ešit 

ve ejné prostranství usnad ující dopravní obsluhu 
zastavitelné plochy.V dalším stupni projektové do-
kumentace bude prokázáno nep ekro ení maximální 

ípustné hladiny hluku v chrán ných vnit ních i 
venkovních prostorech. 

0,63

pl.  smíšené obytné - venkovské 

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

Z7 SV

Zástavbu na ploše ešit jako zástavbu souvislou se 
zohledn ním základních stavebních rys  navazují-
cích dom . Dopravní obsluhu plochy ešit sjezdem 
ze silnice II/152. Zajistit úpravu stávajícího odvod-
ovacího systému vyvolanou zástavbou.V dalším 

stupni projektové dokumentace bude prokázáno ne-
ekro ení maximální p ípustné hladiny hluku v 

chrán ných vnit ních i venkovních prostorech. 

0,35

pl. ve ejných prostranství

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

Z8 PV

Vytvo it esteticky hodnotné prost edí v centrální 
ásti sídla. Akceptovat požadavky plánovaných vo-

dohospodá ských opat ení. Umožnit výsadbu d evin 
s vysoce nasazenou korunou. 

0,39

pl. ve ejných prostranství

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

Z9 PV
Vytvo it esteticky hodnotné prost edí zajiš ující 

ístup ke h bitovu. Zachovat a kultivovat doprovod-
nou zele .

0,32

pl. ve ejných prostranství – 
ve ejná zele

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

Z10 ZV
Zele  koncipovat s vazbou na zele  h bitova tak, aby 

inesla do místa pietu, pot ebný klid a zárove  zpro-
st edkovala vhodné zapojení h bitova do krajiny. 

0,16

pl. ve ejných prostranství

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

Z11 PV
Plochu ešit pro obsluhu p ilehlé zastavitelné plochy 
dopravní a technickou infrastrukturou, zárove
z plochy umožnit vstup do volné krajiny. 

0,10
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evažující ú el plochy a kód plochy 
Ozn. plochy 

charakteristika kód 
podmínky využití 

vým ra
(ha) 

pl. ob anského vybavení - 
lovýchovná a sportovní za ízení

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

Z12 OS

Akceptovat požadované p ímé napojení na stabilizo-
vanou plochu stejného zp sobu využití. Prov it
možnost z ízení malé vodní plochy s možností slun -
ní. Sm rem k místní komunikaci odclonit plochu 
vhodn  komponovanou zelení. 

0,21

pl. výroby a skladování -  drobná 
a emeslná výroba 

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

Z13 VD

Zástavbu na ploše ešit jako zástavbu areálovou. 
Výška zástavby do 6 m od terénu. Koeficient zelen
0,25 - 0,30 na stavebním pozemku, který bude 
z plochy p id len stavebníkovi. Dopravní obsluha 
z vybudované p ístupové komunikace. 

0,54

pl.  vodní a vodohospodá ské  

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

Z14 W1 
Akceptovat principy ešení protipovod ových opat-
ení (suchý poldr) v etn  zkapacitn ní stávajícího 

koryta místní vodote e. 
0,75

pl.  vodní a vodohospodá ské  

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

Z16 W1 

Využít vhodného profilu pro vytvo ení malé vodní 
nádrže. B ehy nádrže utvá et s pot ebou zajišt ní 
kvalitního litorálního pásma a b ehových porost ,
které zvýší funk nost lokálního biokoridoru ÚSES. 
Dopravní obsluha plochy – prodloužením ú elové 
komunikace. Provést úpravu odvod ovacího systému 
vyvolanou stavbou malé vodní nádrže. Respektovat 
bezpe nostní pásmo VTL plynovodu. 

1,50

Poznámka : 
- plocha Z15 byla vy azena po spole ném jednání o návrhu Územního plánu Ra ice

(28) Zvláštní podmínky ve využívání území: vypracování územní studie, podmín  p ípustné 
využití plochy (umis ování citlivých funkcí u možných zdroj  hluku). 

(29) Napojení zastavitelných ploch a plochy p estavby na sít  technické infrastruktury (kde si to 
charakter plochy vyžaduje) bude ešeno jejich prodloužením. 

3.3. Návrh systému sídelní zelen

(30) Systém sídelní zelen  bude tvo en samostatn  vymezenými plochami zelen  i zelení, která je 
sou ástí jiných ploch. Do samostatn  vy len ných ploch zelen  pat í plochy zelen  soukromé 
a vyhrazené (ZS). Respektovat stabilizované plochy zahrad, nové pozemky zahrad budou 
sou ástí zastavitelných ploch typu SV. 

(31) Respektovat stabilizované plochy ve ejné zelen , jež jsou sou ástí ploch ve ejných 
prostranství. 

(32) Ve vazb  na h bitov vymezit novou plochu ve ejného prostranství – ve ejná zele .
(33) U zelen  preferovat používání autochtonních druh  d evin. Výb r d evin zvl. zelen  na 

ve ejných prostranstvích provád t tak, aby se uplatnily celoro , nejen ve vegeta ním 
období. Kompozice zelen  zejména na ve ejných prostranství musí spl ovat požadavek 
jednoduché údržby. Posilovat pronikání krajinné zelen  do sídelního prost edí. 

4. Koncepce ve ejné infrastruktury v etn  podmínek pro její umis ování

4.1. Koncepce dopravní infrastruktury

(34) Silni ní doprava 
a) silni ní sí  na území obce nadále považovat za stabilizovanou s pot ebou odstran ní bo-

dových závad 
b) územní plán zp es uje vymezení koridoru v . prosp šné stavby DK 11 dle ZÚR KrV pro 

homogenizaci stávajícího tahu sil. II/152 v urbanizovaném území na ší i uli ního prostoru 
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c) utvá ení dopravního prostoru silnice II. t ídy sm ovat k dopravnímu zklidn ní pr jezd-
ního úseku silnice 

d) místní komunikace – respektovat plochy ve ejných prostranství s místními komunikace-
mi vymezenými dle významu a d ležitosti pro p ímou dopravní obsluhu p ilehlých ne-
movitostí s minimální ší í uli ního prostoru 6,5 m. 

(35) Doprava v klidu 
a) dopravu v klidu uvažovat na stupe  automobilizace 1:2,5 
b) nové plochy pro parkování ešit p edevším na stávajících i navržených plochách dopravy 

silni ní, plochách ve ejných prostranství event. v rámci dalších ploch s rozdílným zp so-
bem využití, kde parkování a odstavení vozidel je p ípustné 

c) vyžadovat, aby každý nov  vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo  jedno ga-
rážové i odstavné stání pro osobní automobil. 

(36) Hospodá ská doprava 
a) stabilizovat kostru stávajících ú elových komunikací a vytvo it podmínky pro zlepšení 

dopravní obsluhy zem lské a lesní krajiny, tj. zlepšení prostupnosti krajiny. 

(37) Nemotorová doprava 
a) i silnicích v souvisle urbanizované ásti obce zajistit vybudování alespo

jednostranných chodník . Využít možností pro úpravy a zklid ování pr tah  silnic 
obcemi 

b) nebyly nalezeny dostate  silné argumenty pro vymezení cyklostezek na území obce 
c) vymezování nových cyklotras je možné po pozemních komunikacích. 

(38) Ve ejná doprava a služby motorist m
a) ve ejná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Umíst ní  autobusové 

zastávky v sídle nem nit. V rámci pot ebné úpravy k ižovatky silnic III. t . se sil. II/152 a 
ilehlého ve ejného prostranství ešit zlepšení bezpe nosti provozu a estetiky daného 

prostoru. 

(39) Ostatní druhy dopravy 

a) územní plán nep edpokládá, že území obce bude dot eno železni ní, vodní ani leteckou 
dopravou. 

4.2. Koncepce technické infrastruktury

(40) Zásobování pitnou vodou, kanalizace 

a) zachovat sou asný systém zásobení pitnou vodou prost ednictvím ve ejného vodovodu p i-
pojeného na dukovanskou v tev oblastního vodovodu T ebí

b) napojení zastavitelných ploch na pitnou vodu ešit prodloužením stávajících vodovodních 
ad

c) vodovodní sí  i v rozvojových plochách ešit na pokrytí pot eby požární vody 
d) respektovat podmínky vymezených ochranných pásem v sou asnosti neaktivních vodních 

zdroj  severn  od sídla a podmínky ochranného pásma vodního zdroje Hrotovice p i silnici 
II/152 

e) pokra ovat ve výstavb  nové kanalizace plnící normové parametry ukon ené OV Krhov, 
na kterou budou napojeni sou asní i budoucí producenti splaškových (odpadních) vod 

f) nemovitosti, kde napojení na kanaliza ní systém je i bude prokazateln  neefektivní, musí 
mít likvidaci splaškových vod v bezodtokých jímkách, domovních istírnách odpadních 
vod nebo jim ekvivalentních technologiích, které budou v souladu s p íslušnou platnou le-
gislativou 

g) na území obce neumis ovat za ízení, která jsou významnými producenty odpadních vod 
h) odvád ní deš ových vod ešit tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních pom

v povodí tzn. zvyšovat reten ní schopnost krajiny, deš ové vody uvád t maximáln  do 
vsaku i je zadržovat na p íslušném pozemku. 
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(41) Zásobování energiemi 

a) nadále akceptovat dvoucestné zásobení obce energiemi 
b) stávající systém zásobování elektrickou energií z stane zachován. K zajišt ní pot eb do-

dávky el. energie v sídle bude využito stávající trafostanice s p ípadným p ezbrojením. 
Umožnit výhledové p emíst ní trafostanice na okraj sídla ke komunikaci ke h bitovu 

c) pro umíst ní nové trasy nadzemního el. vedení VVN 110 kV rozvodna Slav tice - rozvod-
na Mor. Bud jovice – rozvodna Jemnice a rozvodna Da ice respektovat koridor pro umís-

ní této stavby v ší ce 400 m. Jde o ve ejn  prosp šnou stavbu E10 dle ZÚR Kraje Vyso-
ina 

d) stávající systém zásobování zemním plynem bude zachován, rozvody plynu v zastavitel-
ných plochách ešit jako rozvody st edotlaké 

e) zp sob vytáp ní je p edur en provedenou plošnou plynofikací. Situaci v zásobování teplem 
v obci považovat za stabilizovanou. Neuvažovat výstavbu centrálního zdroje tepla 

f) ÚP nebrání využívání alternativních zp sob  vytáp ní nap . solární kolektory na nemovi-
tostech, tepelná erpadla 

g) ÚP na území obce neumož uje výstavbu v trných elektráren. 

(42) Elektronické komunikace 

a) územní plán na území obce neumož uje umis ovat zám ry, které by mohly negativn
ovlivnit i narušit bezpe nost provozu v ochranném pásmu radioloka ního pásma letišt
Nám  nad Oslavou i omezit funkci radioreléového spoje protínající severovýchodní cíp 
území obce 

b) respektovat telekomunika ní kabel procházející jižní ástí území obce. 

(43) Nakládání s odpady 

a) provozovaný systém nakládání s odpady z stane zachován 
b) na území obce nebude z izována ani oživována žádná skládka odpad .

4.3. Koncepce ob anského vybavení 
(44) Stávající plochy ob anského vybavení jsou plochami územn  stabilizovanými. 
(45) ipravit podmínky pro modernizaci hasi ské zbrojnice s možným p dorysným rozší ením 

stavby. 
(46) Zajistit podmínky pro rozší ení sportovišt .
(47) ipustit umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu i do jiných p íhodných 

ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu s p ípustným, p ípadn
podmín  p ípustným využíváním dané plochy. 

4.4. Koncepce ve ejných prostranství
(48) Stávající ve ejná prostranství zachovat stabilizované plochy ve ejných prostranství (PV). 

Ve ejná prostranství nadále integrovat do jiných územn  stabilizovaných ploch s rozdílným 
zp sobem využití (nap . SV).  

(49) Pietu a p ístupnost h bitova zkvalitnit vymezením zastavitelných ploch ve ejných prostranství 
v jeho dosahu. 

(50) S úpravou ve ejných prostranství zajistit i úpravu objekt  a prostor  bezprost edn  k t mto 
ve ejných prostranstvím p iléhající. 

(51) Preferovat obsluhu zastavitelných ploch dopravní a technickou infrastrukturou z ve ejných 
prostranství. 

5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich 
využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi,
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin 
Graficky je znázorn na ve výkrese N2 Hlavní výkres.
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5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
(52) Akceptovat požadavek obnovy kulturní krajiny s vyváženým podílem p írodních a lov kem 

ovlivn ných složek. 
(53) Podíl les  v území, druhové a prostorové uspo ádání lesa spolu s reliéfem nadále bude 

nositelem vlastností a p irozeného stavu krajiny p i územním rozvoji obce. 
(54) Intenzifikace zem lské výroby vyžadující scelování zem lské p dy není p ípustná. 

Nep ípustné je zvyšování podílu orné p dy na zem lském p dním fondu. 
(55) Posilovat podíl stromové zelen  v urbanizovaném území a podíl rozptýlené zelen  v krajin

volné.  
(56) Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví, rekrea ním 

pohybovým aktivitám i rybá ství. Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je 
limitována p írodními podmínkami a ochranou krajinného rázu. 

(57) V krajin  jsou vymezeny plochy s rozdílným zp sobem využití: 
a) plochy vodní a vodohospodá ské (W) - respektovat stávající vodní plochy, krajinu oživit 

novými vodními plochami. Chránit vodní toky v etn  doprovodných porost  p ed jejich 
znehodnocením 

b) plochy lesní (NL) - dosáhnout trvalosti lesa, všestranné stability a polyfunk nosti v etn
výnosnosti v hospodá ském lese 

c) plochy zem lské (NZ) - minimalizovat dot ení zem lského p dního fondu. 
Sou asnou vým ru zem lských ploch je možno zmenšit o pot ebné plochy se zm nou 
v území dané tímto ÚP. ešit obnovu luk v nivách vodních tok  a nivních polohách 

d) plochy smíšené nezastav ného území (NS) - respektovat tyto plochy mající podíl na 
ekologické stabilit , druhové diverzn  a utvá ení krajinného rázu území. 

(58) Koncepce územního plánu z hlediska ochrany krajinného rázu: 
a) respektovat dochovanou urbanistickou strukturu sídla, zasazení sídla do krajinného 

rámce, ú eln  využívat zastav né území a rozvojové (zastavitelné) plochy umis ovat 
v p ímé vazb  na urbanizované území 

b) stavby na pozemku umis ovat tak, aby do volné krajiny sm ovala zele  zahrad 
c) v pohledov  exponovaných územích a d ležitých pohledových partiích neumis ovat 

žádné stavby i za ízení, které by rušily krajinnou scenérii a místa pr hled
d) na území obce neumis ovat žádné dominanty plošného, objemového ani výškového 

charakteru p ekra ující rámec stávajících staveb. 

5.2.   Vymezení ploch se zm nou v krajin

(59) Plochy se zm nou v krajin  jsou ozna eny kódem K 
evažující ú el a kód plochy ozn. 

plochy charakteristika kód
podmínky využití 

vým ra
(ha) 

K1
smíšená nezastav ného území 

NS
vytvo it prostorový základ lokálního systému ekologické 
stability (ÚSES) 

3,25

K2 smíšená nezastav ného území NS dtto 0,78

K3 smíšená nezastav ného území NS dtto 2,75

K4 smíšená nezastav ného území NS dtto 0,71

5.3.   Územní systém ekologické stability (ÚSES)

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

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

(62) Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost  (zcela ojedin le je možno 
za p esn  stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou dopravní a technické 
infrastruktury, p ípadn  stavbu související s ochranou ŽP). 

(63) Interak ními prvky s funkcí rozptýlené zelen  v krajin  doplnit sí  biokoridor  a biocenter. 
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(64) Opat ení: 
Název biokoridoru Navrhovaná opat ení

LBK 1 
Monokulturní lesní porosty postupnými zásahy zm nit na druhov  i v kov

znorodá p írodn  blízká spole enstva odpovídající tamním stanovištním 
podmínkám dle STG. 

LBK 2 
Výchovnými zásahy podpo it p irozenou skladbu d evin odpovídající 
stanovištním podmínkám dle STG. 

LBK 3 viz. LBK 1 

LBK 4 

Postupnými p stebními zásahy zm nit druhovou a v kovou skladbu 
monokulturního spole enstva, za vzniku druhov  i v kov  r znorodého 
spole enstva s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG. P i pr hu 
biokoridoru ornou p dou vytvo it pás zatravn ní s místy rozptýlené zelen .

LBK 5 
i úpravách a obnovách b ehových porost  použít autochtonních d evin 

odpovídajících tamním stanovištním podmínkám dle STG. Eliminovat 
zne išt ní vodního toku. 

LBK 6 
Vytvo it travnatý pás s rozptýlenou zelení v oblasti pr chodu biokoridoru ornou 

dou v návaznosti na sousední katastrální území. 

Název biocentra Navrhovaná opat ení:

LBC Svatoche
Monokulturní lesní porosty postupnými zásahy zm nit na druhov  i v kov

znorodá p írodn  blízká spole enstva odpovídající tamním stanovištním 
podmínkám dle STG.  

LBC Ra ice 

Zachovat vodní režim oblasti. Výchovnými zásahy podpo it p irozenou skladbu 
evin odpovídající stanovištním podmínkám dle STG. V míst  vymezení 

biocentra na orné p  provést zatravn ní s uplatn ním rozptýlené zelen
odpovídající tamním stanovištním podmínkám dle STG.  

LBC Rybník 
Podpo it p irozenou skladbu b ehových porost  odpovídající stanovištním 
podmínkám dle STG. 

5.4. Prostupnost krajiny
(65) Stávající prostupnost krajiny není ešením územního plánu omezena. 
(66) Biologickou prostupnost území posílit realizací systému ÚSES. 

5.5. Vodní hospodá ství

(67) Vodní plochy a toky 
a) koncepce vodního hospodá ství je založena na stabilit  vodních režim  (tj. v zásad  na 

snížení rozdílu mezi minimálními a maximálními pr toky) a vzájemného p sobení 
vodních tok  na okolní území 

b) nenavrhovat žádná nová odvodn ní zem lských p d. Vybudovaný systém odvodn ní je 
stabilizován, v místech dot ení (nap . stavebními aktivitami) je nezbytné zachovat 
funk nost ponechaného systému odvodn ní 

c) vymezením malých vodních nádrží zlepšit vodohospodá skou bilanci povrchových i 
podzemních vod a vytvo it d ležitý ekologicky prvek území 

d) vytvo it podmínky pro navrácení p irozené podoby vodních tok
e) pro výkon správy vodních tok  vymezit pás v ší i do 6 m od b ehové áry  
f) na území obce neumis ovat žádná kapacitní za ízení sloužící ke skladování hnojiv a 

statkových hnojiv. 

(68) Ochrana p ed povodn mi 
a) na území obce není vymezeno záplavové území vodohospodá ským orgánem 
b) do p íb ežní ásti údolní nivy nelze umis ovat žádné stavební ani nestavební zám ry, 

které nemají p ímou souvislost se zlepšením vodohospodá ských pom  povodí 
c) up ednostnit vegetativní opevn ní vodních tok  v etn  dalších úprav, které umož ují 

periodické zaplavování údolní nivy p i zvýšených jarních pr tocích 
d) nep ipustit zorn ní trvale travních porost , které pozitivním zp sobem p ispívají ke 

zvyšování retence území  
e) stavební pozemky vymezit s pot ebou vsaku i zadržení deš ových vod 
f) akceptovat zám r ešení protipovod ových opat ení mezi sil. III/15241 a sídlem Ra ice. 
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(69) Protierozní opat ení
a) vhodným návrhem rozptýlené zelen , zatravn ním, p ípadn  z ízením protierozních 

pr leh  , mezí i polních cest ešit zkrácení dlouhých drah povrchového odtoku zvl. na 
svazích orné p dy 

b) nep ipustit úpravy pozemk  zp sobující rychlejší odtok vody a snižující schopnost vsaku. 

5.6.   Podmínky pro rekreaci
(70) Ke krátkodobé a denní rekreaci budou sloužit plochy sídelní zelen , plochy ve ejných 

prostranství a plochy h iš .
(71) Do krátkodobé rekreace t eba zahrnout i innosti spojené se zahrádka ením na plochách 

zelen  soukromé. Pro bydlení vymezovat dostate  velké parcely umož ující relaxaci 
majitele v zeleni zahrad. 

(72) Neuvažovat se z izováním zahrádká ských ani chatových kolonií i osad.  
(73) Umožnit rozvoj tzv. druhého bydlení v neperspektivních objektech pro trvalé bydlení, jejich 

vodní ú el i p estavbu ešící rozvojové pot eby v obci. 
(74) Pohybové formy rekreace – viz výrok (37).

5.7.   Dobývání ložisek nerostných surovin
(75) V k.ú. nejsou evidována žádná výhradní i nevýhradní ložiska nerostných surovin, nenachází 

se zde žádné chrán né ložiskové území a ani jiný objekt ložiskové ochrany. 
(76) V k.ú. není evidován žádný dobývací prostor. 
(77) Územní plán neuvažuje s novými aktivitami u plošn  málo rozsáhlého (bodového) 

poddolovaného území severozápadn  od h bitova. 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití v etn  stanovení, ve 
kterých plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, stanovení prostorového uspo ádání v . ochrany 
krajinného rázu 

6.1. Podmínky pro využití ploch 

Územní rozsah ploch s rozdílným zp sobem využití je vymezen ve výkresové ásti územního 
plánu ve výkrese 2 Hlavní výkres.

(78) Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)

Hlavní využití:  umis ování ob anského vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a po-
zemk  ve ejné infrastruktury

ípustné využití: pozemky a stavby pro ve ejnou správu, administrativu, pro za ízení cír-
kevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu. Pozemky a stavby pro 
vzd lávání a výchovu,  pro zdravotnictví a sociální služby. Pozemky sou-
visející dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve ejných prostran-
ství, sídelní zele

Podmín  p ípustné využití: 
bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob zajiš-
ujících dohled nad za ízením a že bydlení nebude hlavním využitím plo-

chy rušeno nad p ípustnou míru. Jiné stavby, za ízení a pozemky za pod-
mínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ve ejné 
ob anské vybavenosti. P ípustné je zachování stávajících za ízení komer -
ního charakteru za p edpokladu, že bude v menšin  vzhledem k plochám 
ob anského vybavení 

Nep ípustné využití: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p ímo 
anebo druhotn  a které narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – nedopustit úpravy ani výstavbu, která by narušila 
anebo potla ila pozici kostela, v organismu obce. Nep edpokládá se  p e-
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kro ení stávajících výšek ostatních staveb ob . vybavení. Význam objekt
ve ejné ob anské vybavenosti zd raznit úpravou parteru 
plochy zm n – nejsou vymezeny. 

(79) Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)

Hlavní využití:  umis ování ob anského vybavení sloužícího pro sport a t lovýchovu

ípustné využití: pozemky a stavby pro organizovanou i neorganizovanou t lovýchovu a 
sport, otev ená i krytá sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení a p íslu-
šenství. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky 
ve ejných prostranství, sídelní zele

Podmín  p ípustné využití: 
stavby, pozemky, za ízení za podmínky, že se jedná o aktivity 
zabezpe ující uživatelnost plochy ob anského vybavení - za ízení 

lovýchovná a sportovní 

Nep ípustné využití: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn  a aktivity, které 
narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – akceptovat sportovišt  v centrální ásti sídla jako 
pln  vyhovující za ízení, kde není uvažováno s významnými zm nami. 
Dobudovat ochrannou zele  p i severozápadní stran  plochy 
plochy zm n – viz podmínky využití ploch kap. A.3.2. 

(80) Plochy ob anského vybavení – h bitovy (OH)

Hlavní využití:  plochy sloužící pro situování ve ejných poh ebiš

ípustné využití: umis ování hrob , rodinných hrobek, urnových polí ek, rozptylových 
ploch, h bitovní kaple, místnosti pro správce h bitova, ná adí a další objek-
ty p íslušející k charakteru místa. Plochy zelen , drobné architektury a 
mobiliá  obce, související ve ejné prostranství, pozemky související do-
pravní a technické infrastruktury 

Nep ípustné využití: jakákoliv innost a aktivity narušující hlavní využití plochy, snižující cito-
vý a estetický dojem z pietního místa, a  již p ímo nebo druhotn

Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – zachovat stávající uspo ádání h bitova, zachovat 

ítko prost edí
plochy zm n – nejsou vymezeny. 

(81) Plochy ve ejných prostranství – ve ejná prostranství (PV)

Hlavní využití:  obecní užívání plochy bez ohledu na vlastnictví pozemk  mající obvykle 
významnou prostorovou a komunika ní funkci v urbanizovaném území

ípustné využití: pozemky návesních prostor , uli ních prostor , p ší stezky p ípadn  cyk-
listické stezky, chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromaž ovací 

ely, sídelní zele , vodní prvky, pozemky související dopravní infrastruk-
tury a technické infrastruktury 

Podmín  p ípustné využití: 
další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským kon-
takt m a podporují sociální soudržnost, vodní plochy, erpací místa pro 
požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody 

Nep ípustné využití: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží a 
jiných staveb.  inností narušujících spole enské, kulturní a provozní 
funkce t chto prostor , tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo 
anebo druhotn
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Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – za ízení spojená s podmín  p ípustným využitím 
plochy, lze situovat na plochách ve ejných prostranství v souvislosti 
s jejich úpravou a využitím parteru s požadavkem celkového zhodnocení 
ve ejného prostoru  
plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap.A.3.2. 

(82) Plochy ve ejných prostranství – ve ejná zele  (ZV)

Hlavní využití:  ležité plochy zelen  parkové upravené a ve ejn  p ístupné

ípustné využití: vzr stná zele  jednoduché druhové skladby s ucelenými plochami trávní-
, soust ed né plochy ke . P ší komunikace, prvky drobné architektury, 

mobiliá  obce 

Podmín  p ípustné využití: 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že 
nedojde k potla ení hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality pro-
st edí

Nep ípustné využití: innosti a za ízení narušující kvalitu prost edí p ímo nebo druhotn

Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 

(83) Plochy smíšené obytné - venkovské (SV)

Hlavní využití:  bydlení v rodinných domech v etn  dom  a usedlostí s hospodá ským zá-
zemím

ípustné využití: živnostenské aktivity v objektech odpovídajících velikostí vymezených 
pozemk  a m ítku daného prostoru. Pozemky související dopravní a tech-
nické infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen

Podmín  p ípustné využití: 
pozemky a stavby pro drobnou výrobní innost a nízkými nároky na skla-
dovací plochy , zem lskou malovýrobu za podmínky, že jde o aktivity 
nesnižující kvalitu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a 
jsou nenáro né na p epravu zboží (tj. nezvyšují dopravní zát ž v území). 
Rekrea ní aktivity za podmínky využití stávajícího domovního fondu ne-
vhodného k trvalému bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti a aktivi-
ty se d jí v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk  a m -
ítku daného prostoru 

Nep ípustné využití: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují pro-
st edí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  nebo snižu-
jí kvalitu daného prost edí a narušují hlavní využití plochy

Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – akceptovat dochovanou urbanistickou strukturu síd-
la (viz. kap. A.2.2. Kulturní hodnoty) 
plochy zm n – na stavebním pozemku vymezeném stavebníkovi ponechat 
min. 40 % plošné vým ry pozemku se schopností vsaku deš ových vod. 
Dále pro jednotlivé zastavitelné plochy uplatnit p íslušná ustanovení kap. 
A.3.2. 

(84) Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)

Hlavní využití:  umis ování staveb a za ízení k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící 
pro obsluhu území nekolejovou pozemní dopravní infrastrukturou

ípustné využití: stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro do-
pravu v klidu, ostatní dopravní za ízení a stavby v etn  p íslušejících po-
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zemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infrastruktury, te-
rénní úpravy, protipovod ová opat ení, nutné asana ní zásahy

Podmín  p ípustné využití: 
umis ování skládky údržbového materiálu, místních komunikací, umis o-
vání cyklotras a chodník  pro p ší i záliv  hromadné dopravy na t lese 
silni ní komunikace za podmínky, že svým provozováním a technickým 
uspo ádáním nebude narušeno i znemožn no hlavní využití plochy 

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

Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 

(85) Plochy technické infrastruktury - inženýrské sít  (TI)

Hlavní využití: umis ování staveb, za ízení a sítí technického vybavení na úseku zásobo-
vání el. energií 

ípustné využití: pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn  zá-
sobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo sou-
visející s ur ující náplní plochy, pozemky související dopravní infrastruk-
tury, izola ní zele , rozptýlená zele

Nep ípustné využití: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy

Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 

(86) Plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba (VD)

Hlavní využití:  umis ování staveb pro drobnou a emeslnou výrobu v etn  sklad

ípustné využití: plochy ur ené pro umis ování provozoven s výrobou dílenské povahy 
sm ující k zakázkové kusové výrob  a innostem emeslnickým v etn
skladování s nízkými nároky na p epravu zboží, kdy negativní vliv 
z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice plochy. Související 
administrativa, pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky 
sídelní zelen

Podmín  p ípustné využití: 

pozemky a stavby, za ízení, fotovoltaické panely na objektech i jiné akti-
vity za podmínky neomezení hlavního využití plochy a nep ekro ení rám-
ce využití plochy. Bydlení ve služebních i pohotovostních bytech i zá-
vodní stravování za podmínky, že zmín né innosti nebudou omezovány 
nad p ípustnou míru 

Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, 
innosti, které svým charakterem významn  zvyšují dopravní zát ž

v území, výroba se silným negativním dopadem na životní prost edí

Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – zachovat vysoký koeficient zelen  v rozsahu 0,60 – 
0,75 na stavebním pozemku, který je dán vymezenou plochou. Výška zá-
stavby do 6 m od terénu 
plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2. 

(87) Plochy zelen  – zele  soukromá a vyhrazená (ZS)

Hlavní využití:  zele  bez možnosti b žného ve ejného p ístupu (obvykle oplocená). 
Soukromá zele  je zastoupena innostmi na zahradách užitkových a 
sadech. Vyhrazená zele  je zelení p i stavbách ob . vybavenosti 
(sportovišt  apod.) a p i stavbách výrobních (vnitroareálová zele ).
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Vyhrazená zele  je v tomto ÚP sou ástí p íslušné plochy s rozdílným 
zp sobem využití, a proto u vyhrazené zelen  není p ípustnost i
nep ípustnost blíže specifikována

ípustné využití: produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahrad-
ních plodin, p stování ovocných strom  a ke , obytné zahrady

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

Nep ípustné využití: umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost 
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo dru-
hotn

Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - stavby sloužící ú el m zahrádka ení o zastavitelné 
ploše do 25 m2, skleníky, bazény v zastav ném území do 40 m2 zastavitel-
né plochy. Všechny tyto stavby do výše do 5 m od terénu 
plochy zm n – nejsou vymezeny. 

(88) Plochy vodní a vodohospodá ské – vodní plochy a toky (W1)

Hlavní využití:  zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami

ípustné využití: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá -
stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš o-
vých vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, do-
provodná a krajinná zele

Podmín  p ípustné využití: 
za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného nega-
tivního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické 
infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink
této infrastruktury na vodní plochy a toky 

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

Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 

(89) Plochy vodní a vodohospodá ské – plochy specifické (W2)

Hlavní využití:  vymezení nejnáro jšího prvku malé vodní nádrže

ípustné využití: výstavba homogenní nebo nehomogenní hráze ve vhodném p ném profi-
lu a p íslušnými funk ními objekty 

Podmín  p ípustné využití: 
opevn ní koruny hráze pro pozemní komunikaci, zatravn ní i výsadba ke-

 a strom  s dlouhou životností na vzdušném svahu hráze 

Nep ípustné využití: veškeré innosti, aktivity, které mají nežádoucí dopad na bezpe nost hráze, 
zp sobují zhoršení technického stavu funk ních objekt  hráze a zabra ují 
vizuální i geometrické kontrole vzdušného i návodního svahu hráze

Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 

(90) Plochy zem lské - orná p da (NZ1)

Hlavní využití:  plochy zem lské p dy v kultu e orné p dy 
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ípustné využití: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a ji-
ných plodin. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, pro-
tipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou, hygie-
nickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu 
životního prost edí. P ípustná je zm na kultury na trvale travní porost. 

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

Podmín  p ípustné využití: 

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

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

Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.2.2. a kap. A.6.2. 

(91) Plochy zem lské - trvalý travní porost (NZ2)

Hlavní využití: plochy zem lské p dy v kultu e trvalý travní porost 
ípustné využití: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá 

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

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

Podmín  p ípustné využití: 
nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou 
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , po-
zemky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany kra-
jinného rázu a zájm  ochrany p írody. Oplocování pozemk  za podmínky, 
že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se 
zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a 
technické infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ej-
ného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P -
ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasová-
ní  nenaruší  organizaci  ZPF  a  neomezí  prioritní  ú el  plochy.  Rozorání  za  
podmínky, že jde o zúrod ovací opat ení spojené s následnou obnovou 
travního porostu 

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

Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.2.2. a kap. A.6.2. 
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(92) Plochy lesní (NL)

Hlavní využití:  pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce lesa

ípustné využití: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace ge-
ograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících 
ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv  (pokud nejde 
o ZPF) i nelesní zele , protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení pro 
udržení vody v krajin

Podmín  p ípustné využití: 
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu 

írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno vyu-
žívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oplo-
cování pozemk  ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a p stební 

ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a 
krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p -
jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní 
ešení. P ší, nau ené stezky, cyklostezky, hipostezky vždy za podmínky, 

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

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

Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.2.2. a kap. A.6.2. 

(93) Plochy smíšené nezastav ného území (NS)

Hlavní využití:  zachování a obnova ekologických a estetických hodnot v území 
dotvá ejících krajinný ráz

ípustné využití: plochy rozptýlené zelen , skalní výchozy, balvanitá seskupení, p irozenou 
i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy a toky, trvale travní po-

rosty, innosti nenarušující p írodní ani estetické hodnoty místa, zásahy 
mající pozitivní dopad na krajinný ráz. Ú elové komunikace zajiš ující 
obsluhu území

Podmín  p ípustné využití: 
liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípa-
dech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na p í-
tomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. 

ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde 
k narušení ekologických a estetických hodnot plochy 

Nep ípustné využití: innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo 
anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz. Stavby, za-
ízení a jiná opat ení pro t žbu nerost , hygienická za ízení, informa ní 

centra, zem lství a lesnictví

Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 

6.2.   Zajišt ní podmínek ochrany krajinného rázu
(94) Nevymezovat plochy se zm nou v území, na kterých by bylo možno umis ovat stavby a 

za ízení narušující celistvost a obraz prostoru v krajinné scén , respektovat  d ležité krajinné 
horizonty uplat ující se v obraze obce. 
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(95) V rámci širších souvislostí p i úpravách sil. II/152, organizaci krajiny a krajinných prvk
akceptovat dodnes patrnou pohledovou a skladebnou osu t í významných panských sídel 
Jarom ice n. Rokytnou, Myslibo ice a Hrotovice. 

(96) Z d vodu maximálního zachování charakteru zapojení osídlení do krajinného rámce zástavbu 
na stavebním pozemku orientovat tak, aby do volné krajiny sm ovala vždy nezastav ná ást 
pozemku. Pokud tuto zásadu není možno dodržet, ostrou p echodovou hranici mezi 
urbanizovaným a neurbanizovaným územím zmírnit ozelen ním. 

(97) i koncepci zastavitelných ploch, ploch p estavby vycházet z podmínek využití ploch 
specifikovaných v kapitole A.3.2., p i ochran  hodnot území pak z podmínek kap. A. 2.2. Na 
plochách preferovat horizontální uspo ádání p ed uspo ádáním vertikálním. 

(98) Na území obce neumis ovat stavby, jejichž vlastnosti (velikost,  faktor pohody apod.) výrazn
ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy na lov ka.

(99) Vysoká zele  ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat  kvetoucí zele  p edzahrádek
musí nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. Preferovat užití tradi ních druh
zelen  obvyklých v regionu. 

6.3.   Podmínky pro využití ploch koridor
(100) Koridor dopravní infrastruktury se vymezuje jako území umož ující homogenizaci 

stávajícího silni ního tahu sil. II/152. Takto vymezené území je t eba do doby realizace 
zám ru chránit z d vodu zlepšení technických parametr  silnice v etn  p ímo souvisejících, 
nezbytných za ízení a v etn  p íslušných ochranných pásem vyplývajících z právních 

edpis .
(101) Koridor technické infrastruktury je vymezen pro zajišt ní realizace inženýrských sítí. 
(102) Do doby realizace p íslušných staveb a stavebních úprav je na území koridoru zakázáno 

provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by 
realizaci pot ebných úprav znemožnily anebo významn  ztížily (i ekonomicky). 

(103) sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn  i zm nou územního plánu, která 
navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým. 

7. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení, staveb a opat ení
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemk m a stavbám vyvlastnit 

7.1. Ve ejn  prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury s možností vyvlastn ní
etn  ploch nezbytných k zajišt ní jejich výstavby a ádného užívání pro daný ú el. 

(104) Ze ZÚR Kraje Vyso ina vstupují na území obce ve ejn  prosp šné stavby nadmístního 
významu: 
a) DK 11  - koridor pro homogenizaci tahu sil. II/152 v ší ce 80 m zp esn ný 

v urbanizovaném území na ší i uli ního prostoru 
b) E 10 - koridor technické infrastruktury v ší ce 400 m pro umíst ní stavby nadzemního 

vedení VVN 1150 kV rozvodna Slav tice – rozvodna Moravské Bud jovice – 
rozvodna Jemnice – rozvodna Da ice. 

(105) Pro napln ní místních zám  v koncepci územního plánu není t eba vymezovat žádné 
ve ejn  prosp šné stavby. 

7.2.   Ve ejn  prosp šná opat ení (VPO)
(106) Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
(107) Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

7.4.   Plochy pro asanaci
(108) Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
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8. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit 
edkupní právo s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno 

(109) Územní plán nevymezuje plochy s možností p edkupního práva.  

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

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

(111) Územní plán nevymezuje plochy ani koridory územních rezerv. 

11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o 
parcelaci 

(112) Nejsou územním plánem vymezovány. 

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

12.1. Vý et ploch a podmínky využití
(113) Územní studie jako podmínka pro rozhodování v území bude vyhotovena pro zastavitelnou 

plochu Z3. 
(114) Základní podmínky využití plochy jsou dány v kapitole A.3.2. a A.6.2. 

12.2. Stanovení lh t
(115) Územní studie bude vyhotovena do 4 let od vydání územního plánu.

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

(116) Nejsou územním plánem vymezovány. 

14. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 

(117) Není územním plánem stanovováno. 

15.Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

(118) Nejsou územním plánem vymezovány. 

16. Údaje o po tu list  ÚP a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické ásti

(119) Text. ást v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává z 12 list .

B. GRAFICKÁ ÁST

Výkresová ást sestává: 

Výkres 

íslo název 
po et list poznámka 

1 Výkres základního len ní území 1 1 : 5 000 
2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 

3 Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení, asanace 1 1 : 5 000 
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C. Textová ást od vodn ní: 

1. Postup p i po izování územního plánu
Obsaženo v ásti od vodn ní územního plánu zpracované po izovatelem. 

2. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací 
vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho 
provád cích právních p edpis , s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky 
dot ených orgán  podle zvláštních právních p edpis , p ípadn  s výsledkem ešení
rozpor

2.1. Soulad s Politikou územního rozvoje R
Politika územního rozvoje R 2008 byla schválena usnesením vlády R . 929 ze dne 

20.07.2009. Usnesením vlády R .276/2015 ze dne 15.04.2015 byla schválena Aktualizace . 1 
Politiky územního rozvoje eské republiky.Území obce Ra ice leží mimo rozvojové oblasti, mimo 
rozvojové osy republikového významu i mimo specifické oblasti. Území obce se nedotýkají plochy 
ani koridory dopravní infrastruktury ani plochy i koridory technické infrastruktury ani související 
zám ry dle PÚR R. 

Územní plán Ra ice napl uje republikové priority územního plánování (vybrány jsou priority 
mající vztah k problematice obce a požadavk m zadání ÚP. Ozna ení priorit odpovídá zna ení 
v PÚR R) následujícím zp sobem: 

priorita 14 - územní plán stanovuje koncepci rozvoje území obce, chrání hodnoty právn
definovaní i hodnoty zjišt né v ÚAP a v dopl ujících pr zkumech a rozborech. Krom
ochrany hodnot nastavuje koncepce územního plánu p edpoklady pro vytvá ení nových 
hodnot p i zachování specifik území obce (urbanizovaného i neurbanizovaného). P ispívá 
k lepší dostupnosti ve ejné infrastruktury zvl. technické a dopravní, ke kultivaci kvalitního 
ve ejného prostranství , ke stabilit  sociálního prost edí
priorita 14a - územní plán Ra ice zachovává charakter venkovského prostoru. Primární 
sektor má stále d ležit jší zastoupení v oblasti hospodá ského rozvoje území a oblasti 
údržby krajiny. Na území obce není umíst n areál zem lské výroby, v rámci územn
plánovací innosti na území obce nebyla jeho pot eba zjišt na. Zastav né území je 
obklopeno zem lskými p dami dvou nejvyšších t íd ochrany. Zastavitelné plochy jsou 
vymezeny v návaznosti na zastav né území a vhodn  dopl ují urbanizovanou ást obce. 
Rozsah vymezených zastavitelných ploch je rozumný a odpovídá pot ebám obce ve 
specifické oblasti krajského významu SOBk5. 
priorita 15 - ÚP vytvá í p íznivé urbánní prost edí s kvalitním životním a sociálním 
prost edím snižující sociální vylu ování n kterých skupin obyvatel 
priorita 16 - územní plán se zabývá komplexním ešením území obce a p ipravuje podmínky 
pro rozvoj území ve smyslu udržitelného rozvoje bez nad azování jednotlivých zájm
v území 
priorita 19 - územní plán pro napln ní požadavk  zadání ÚP prov il využití ploch 
zastav ného území, aniž by došlo k významnému dopadu na identitu sídla a omezení ploch 
ve ejné zelen . Na území obce nebyla nalezena plocha, která by vykazovala zanedbanost a 

la charakter znehodnoceného území. Plochy p estavby nebyly z tohoto d vodu vymezeny 
priorita 20 - na území obce neumis uje územní plán žádné stavby, za ízení, které by m ly 
negativní dopad na stávající hodnoty krajinného rázu. Území obce, které je chudé na 
krajinný detail, je dopln no vodními prvky, vytvo eny jsou podmínky pro rozší ení r zných 
forem krajinné i sídelní zelen  a zanesení lidského m ítka do siln  zem lsky využívané 
krajiny. Rozvojové zám ry, které se uplat ují na zastavitelných plochách (krom  ploch pro 
vodohospodá ské stavby), navazují na zastav né území. Lesní p dní fond není rozvojovými 
zám ry ÚP dot en. Posílen je význam ÚSES s dopln ním interak ních prvk
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priorita 20a - napln ním koncepce ÚP lze dosáhnout lepší migra ní propustnosti pro voln
žijící živo ichy i pro lov ka. Zastavitelné plochy (krom  staveb vodohospodá ského 
významu) navazují na zastav né území, ímž je zajišt na pot ebná "izolovanost" sídla s 
ohledem na zajišt ní p ístupnosti a prostupnosti krajiny. 
priorita 22 - území obce nemá p íznivé podmínky pro rozvoj cestovního ruchu ani pro 
vytvá ení pracovních míst v oblasti rekreace. Územní plán umož uje pro pobytovou rekreaci 
využít stávajících objekt  nevhodných pro bydlení i jiný pot ebný ú el a vytvá í zárove
velmi kvalitní podmínky pro denní rekrea ní aktivity místních obyvatel. Pohybové formy 
rekreace lze realizovat zejména po pozemních komunikacích 
priorita 23 - ešení dopravní a technické infrastruktury ani urbanistický rozvoj nep ináší do 
území nežádoucí fragmentaci krajiny. Nedochází k dalšímu vzniku bariér v území omezující 
prostupnost území pro lov ka, populaci živo ich  i rostlin 
priorita 24 - homogenizace sil. II/152 umožní zlepšení dostupnosti území obce i zkvalitn ní 
pot eb ve ejné dopravy. Na území obce nejsou podmínky pro budování železni ní sít .
Podmínky využívání území v p ípad  pot eby umož ují budování cyklostezek 
priorita 25 - v územním plánu je zd razn na pot eba uvád ní maximálního množství 
deš ové vody do vsaku nebo je jiným ú inným zp sobem zadržet na pozemku. Akceptováno 
je technické ešení protipovod ových opat ení mezi h bitovem a silnicí do sídla Odunec 
priorita 28 - územní plán stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci rozvoje ve ejné 
infrastruktury (v . rozvoje ve ejných prostranství) a koncepci uspo ádání krajiny. Koncepce 
jsou vzájemn  koordinovány a tak má obec Ra ice nastaveny podmínky pro udržitelný 
rozvoj území 
priorita 30 - problematika vodního hospodá ství je ešena v souladu s požadavky na vysokou 
kvalitu života sou asné i budoucí generace 
priorita 31 - územní podmínky nedovolují  výstavbu výrobny el. energie pro komer ní ú ely. 
Pro vlastní pot ebu (nap . domácnosti) lze tato za ízení v etn  za ízení pro využití 
obnovitelných zdroj  za stanovených podmínek umis ovat na objektech v urbanizovaném 
území obce. 

Územní plán Ra ice je vypracován v souladu s PÚR R v aktualizaci .1.

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

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

nabyly 22.11.2008. Aktualizace ZÚR KrV byla vydána dne 08.10.2012 a ú innost nabyla dne 
23.10.2012. 

Území obce se nenachází v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose krajského významu. Území 
obce náleží do specifické oblasti krajského významu SOBk5 Hrotovicko. Území plán Ra ice 
napl uje zásady pro usm ování územního rozvoje a rozhodování v území a plní stanovené 
úkoly pro území dot ené touto oblastí: 

jsou vytvo eny p edpoklady pro homogenizaci tahu sil. II/152 zajiš ující zlepšení kvality 
dopravního spojení mezi m sty na této silnici 

né vazby v úseku Jarom ice n./R. – Hrotovice budou posíleny stabilizací místní 
komunika ní sít  spo ívající zejména ve stabilizaci silnic III. t íd s odstran ním bodových 
dopravních závad 

zkvalitnit podmínky pro hospodá ské a sociální využívání území je možno víceú elovým 
využíváním ploch stabilizovaných i rozvojových (r zné druhy bydlení, drobná 
podnikatelská innost apod.) 

k rozvoji hospodá ských aktivit zárove  p isp je vymezená nová zastavitelná plocha výroby 
a skladování pro úsp šn  se rozvíjející místní firmu 
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velmi omezený rekrea ní potenciál území bez turistických atraktivit a cíl  nem že p inést 
do obce pracovní p íležitosti. ešení ÚP tak vytvá í kvalitní podmínky pro trávení volného 
asu obyvatel obce 

územní plán vytvá í podmínky pro zem lství, které by krom  své p irozené výrobní 
funkce m lo plnit i funkce nevýrobní – krajinotvorné. 

ínos územního plánu k napln ní priorit územního plánování Kraje Vyso ina vztahující se 
k území obce Ra ice pro zajišt ní udržitelného rozvoje území (ozna ení priorit odpovídá 
zna ení ZÚR Kraje Vyso ina): 

priorita 01 – v místních podmínkách jsou pln ny zásady pro usm ování územního rozvoje 
pro vymezenou specifickou oblast krajského významu. Územní plán p ipravil podmínky pro 
vyvážený vývoj obce z hlediska sociálního, ekonomického a p írodního. Územní plán 
podporuje r znorodost ve využívání území obce, eší dostupnost bydlení. Zachování 
sou asných a vznik nových ve ejných prostranství umož uje vytvá et kontakty mezi lidmi. 
Vytvo eny jsou p edpoklady pro efektivn jší využívání stávajícího hospodá ského 
potenciálu v obci, vymezeny jsou nové zastavitelné plochy pro rozší ení stávající výrobní 
kapacity 
priorita 03 – Ra ice jsou obcí  p im en  vybavenou ve ejnou infrastrukturou obsluhující 
sídlo. Aktuáln  je budována oddílná kanalizace ukon ená na OV Krhov. Územní plán 
nep edpokládá p íliv investic do vzd lávání (popula  malá obec) ani významn jší p ísun 
investic do malého a st edního podnikání (rozdrobená sídelní struktura, náro nost napojení 
na technickou a dopravní infrastrukturu) 
priorita 05 – sídlo Ra ice se nachází v periferní ásti obce s rozší enou p sobností. 
Vytvo eny jsou podmínky pro homogenizaci sil. II/152 propojující lokální centra osídlení 
Hrotovice s Jarom icemi n./R. Dopravní spojení s m stem T ebí  je z velké ásti po 
silnicích, které nejsou zahrnuty do Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina
priorita 06 – využívání území obce v souladu s cílovou charakteristikou území. Preferována 
je diverzita v krajin  posilující ekologickou stabilitu a ur ující její využívání. Rozsah 
dot ení ZPF vychází z prahových možností území (ekologických, sociálních a 
ekonomických). Respektovány jsou ochranné podmínky uplatn né pro území ze Strategie 
ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina pro oblast CZ0610-OB011 Moravskobud jovicko a 
CZ0610-OB020 Moravskokrumlovsko. ešena je obnova trvale travních porost  v nivních 
polohách, napln ny jsou požadavky týkající se zvyšování reten ních schopností krajiny. 
Rozsah dot ení ZPF je úm rný rozvojovému potenciálu obce, PUPFL není ešením ÚP 
dot en
priorita 07 - prostorové uspo ádání území obce vytvá í podmínky pro r zné formy bydlení, 
pro vybavení obce ve ejnou infrastrukturou, akceptuje stávající prostupnost krajiny. 
Využívání zastav ného území je efektivní s požadavkem zachování urbánní struktury sídla a 
jeho identity. Pracovištní p íležitosti lze rozvíjet i na vymezených plochách výroby drobné a 
emeslné a plochách smíšených obytných. Nicmén  v tší ást ekonomicky aktivního 

obyvatelstva bude ešit své zam stnání mimo místo svého trvalého bydlení. Pro efektivní 
rozvoj cestovního ruchu, turistiky je velikost území obce nedostate ná a neatraktivní. 
Nezbytností je ešení problém  cestovního ruchu na úrovni v tších celk  (alespo
mikroregion ). Území obce nemá dobré p edpoklady pro rozvoj energetiky z alternativních 
zdroj  pro komer ní ú ely. Vybavení obce technickou infrastrukturou po vybudování 
kanaliza ního systému bude na vysoké úrovni 

Respektovány jsou plochy a koridory nadmístního významu, které na území obce uplat ují 
ZÚR Kraje Vyso ina. Jedná se o: 

koridor pro homogenizaci stávajícího tahu sil. II/152 v ší i 80 m ve volné krajin  a v ší i
uli ního prostoru v urbanizované ásti obce. Koridor je hájen nejen pro umíst ní vlastní 
dopravní stavby, ale i pro umíst ní staveb souvisejících a vyvolaných 
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koridor technické infrastruktury v ší ce 400 m pro umíst ní stavby nadzemního el. vedení 
VVN 110 kV rozvodna Slav tice – rozvodna Moravské Bud jovice – rozvodna Jemnice – 
rozvodna Da ice. Koridor je hájen pro zajišt ní tranzitu energetických medií. 

Respektovány jsou ve ejn  prosp šné stavby, které na území obce uplat ují ZÚR Kraje 
Vyso ina. Jedná se o: 

VPS – DK 11  koridor pro homogenizaci tahu sil. II/152 ve zp esn né ší ce dle 
edchozího bodu 

VPS – E 10   koridor technické infrastruktury v ší ce 400 m pro umíst ní stavby 
nadzemního vedení VVN 110 kV dle p edchozího bodu. 

Typy krajin 

krajina lesozem lská ostatní (v zásad  zahrnuje území tvo ené vrchem pokrytým lesem 
Svatoche ). Územní plán v tomto území neumis uje žádné rozvojové zám ry. Z hlediska 
zachování estetických a p írodních hodnot stanovuje zabránit p ípadnému neúm rnému 
odlesn ní (narušení siluety vrchu). Žádoucí je zárove  dopln ní lesa meliora ními d evinami 
a vytvo ení p echodového ekologicky hodnotného pásu mezi prostorem lesa a ornou p dou 

krajina zem lská intenzivní (zahrnuje v tšinu území obce). Územní plán zachovává 
stávající typ využívání zem lských pozemk . Jedinou výjimkou jsou plochy p dního 
fondu vymezené územním plánem pro urbánní rozvoj (plochy zastavitelné). Zastavitelné 
plochy krom  t í výjimek, které se váží na specifické podmínky využívání (vodní 
hospodá ství), navazují na zastav né území a zajiš ují spojitý a harmonický rozvoj sídla. 
Zachována je urbanistika sídla, stanoveny jsou podmínky zajiš ující ochranu jádra sídla 
s kostelem. Hladina stávajícího zastav ní nebude novými zám ry p ekro ena. Zastavitelné 
plochy mají ur eny limity využití tak, aby nebyla zásadn  narušena urbánní struktura. 

Územní plán podporuje pronikání krajinné zelen  do urbanizovaného území. Zp sob využití 
zastavitelných ploch, které sm ují do volné krajiny, je volen tak, aby byl zabezpe en 
„m kký“ p echod sídla do volné krajiny. Tam, kde takovýto p echod nelze zajistit, nachází 
uplatn ní vzr stná zele  rozli ných forem. Vytvo eny jsou podmínky pro zvýšení 
prostupnosti krajiny, biologickou prostupnost zajiš uje navržený lokální ÚSES. 
Nezastupitelnou úlohu v krajin  bude mít rozptýlená zele , kterou územní plán požaduje 
v krajin  rozlehlých blok  orné p dy doplnit. 

Oblasti krajinného rázu 

Oblast krajinného rázu Moravskobud jovicko CZ0610-OB011 

Územní plán akceptuje zalesn ný vrch Svatoche  jako hlavního nositele p írodních a 
ekologických hodnot území. Zárove  je vrch Svatoche  považován za p írodní dominantu 
území. lenitý okraj lesa p inášející do území estetickou a ekologickou kvalitu je zachován, 
není ešeno jeho zarovnání – zahlazení. Historické krajiná ské úpravy nejsou z ejmé, 
nicmén  vrch Svatoche  hrál d ležitou roli v kompozici panských sídel Myslibo ice, 
Hrotovice, potažmo Jarom ice n./R. Území je bez vodních tok , není urbanizováno. 

Územní plán v dané oblasti neumis uje žádné stavby, proto stanovené specifické zásady p i
innosti v území a rozhodování o zm nách v území územní plán napl uje. 

Oblast krajinného rázu Moravskokrumlovsko CZ0610-OB020 
Koncepce územního plánu respektuje mírn  svažitý terén sklán jící se k Mlýnskému 
potoku. Selská plužina, která mezi 50. – 80. lety minulého století prod lala zásadní zm nu
na plužinu scelených blok  orné p dy, se dochovala jen místn  v podob  záhumenk .
Stabilizaci zásadních a dochovaných rys  krajiny ÚP eší trvalou zelení. 
Historické krajiná ské úpravy s viditelným kompozi ní zám rem vztahujícím se k sídlu 
nejsou na území obce patrny. Vysledovat však je možno pohledov  skladebnou osu – 
spojení bývalých panských sídel vysoké kulturní hodnoty Jarom ice n./R. – Myslibo ice – 
Hrotovice. Koncepce ÚP umož uje tuto dohledatelnou kompozici postupn  kultivovat. 
Území obce je v rozhodující mí e odvod ováno Mlýnským (Ra ickým) potokem. Územní 
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plán p edpokládá revitalizaci p etvo ené ásti vodního toku a oživení krajiny dv ma novými 
nádržemi. Ra ický rybník je územn  stabilizován a s kvalitním litorálním pásmem tvo í
kostru ekol. stability území. Územním plánem je zajišt na ochrana sídla v krajin
v návaznosti na utvá ení okolní krajiny a na terénní morfologii. Nezpochybnitelnou 
hodnotou p vodního zastav ní je p íkladné zasazení objekt  do terénu, které územní plán 
považuje za následováníhodné i pro nové budované objekty. Územní plán neumož uje 
vytvá ení nových samot i obdobných struktur osídlení. Respektována je kulturní dominanta 
místního významu - kostel sv. Václava s v ží, která ovládá historickou ást sídla. Rozvoj 
sídla zejména sm uje do ploch smíšených obytných a do ploch výroby drobné a emeslné. 
Územním plánem jsou dány p edpoklady pro zachování „m kkého“ p echodu
urbanizovaného území do volné krajiny, není uvažováno s p ekro ením p evládající hladiny 
zástavby. 
Územní plán na území obce neumis uje žádnou stavbu výškového charakteru. Preferováno 
je horizontální uspo ádání staveb, kdy jejich výška nep esáhne obvyklou výšku stávajícího 
zastav ní. Lze tedy konstatovat, že stanovené specifické zásady pro innost v území a 
rozhodování o zm nách v území koncepce ÚP Ra ice napl uje. 

Územní plán Ra ice je vyhotoven v souladu se ZÚR Kraje Vyso ina.

2.3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování

Cíle územního plánu
Koncepce územního plánu navrhuje opat ení sm ující k optimálnímu využívání území, 
které umož uje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce. Stanovená opat ení 
územního plánu dávají jasná pravidla pro využívání území v souladu s principem 
udržitelného rozvoje území. 
Územní plán se zabývá komplexním ešením celého správního území obce Ra ice, tj. k.ú. 
Ra ice u Hrotovic. Pro území obce jsou stanoveny požadavky na ú elné využívání území a 
podmínky prostorového uspo ádání území. Zm ny v území sm ují p edevším do ploch 
smíšených obytných venkovského typu, které jsou charakterizované pro venkovský zp sob
bydlení a vyhovují pot ebám a nárok m r zných sociálních skupin obyvatel. 
Rozvoj území je koordinován p sobením dot ených orgán  na území obce Ra ice i na 
území sousedních obcí. Jedná se o zám ry p edevším na úseku dopravní a technické 
infrastruktury i koordinace na úseku lokálních ÚSES. Koordinace se ZÚR KrV - viz kap. 
C.2.2. P ednosti území reprezentované hmotnými i nehmotnými hodnotami území jsou 
územním plánem rozvíjeny tak, aby byly co nejú eln ji napln ny a koordinovány ve ejné i 
soukromé zám ry zm n v území v souladu s dlouhodobými pot ebami spole nosti.
Ve ve ejném zájmu ÚP Ra ice a chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty 
území, respektuje hodnoty urbanistické a kulturní. 

V nezastav ném území je posilována biodiverzita a ekologická stabilita zejména 
na plochách zem lsky intenzivn  obhospoda ovaných. 
Jako vzájemn  propojený soubor p irozených i p írod  blízkých ekosystém  udržujících 

írodní rovnováhu je vymezen územní systém ekologické stability. 
V zastav ném území je kladen d raz na využívání stávajícího domovního fondu a 
využití disponibilních ploch, avšak za podmínky zachování venkovského charakteru 
obce a dominanty kostela. 
Napln ny jsou podmínky ochrany krajinného rázu uplatn né ve Strategii ochrany 
krajinného rázu Kraje Vyso ina. 

Územní plán respektuje kulturní památky zapsané do ÚSKP R:

íslo rejst íku památka lokalizace 

20950/7-2998 kostel sv. Václava jádro sídla 
18664/7-3000 krucifix na h bitov
33357/7-2999 socha sv. Šebestiána u k ižovatky 
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Územní plán apeluje na d ležitost § 22 a § 23 zák. . 20/1987 Sb., o státní památkové 
pé i ve zn ní pozd jších p edpis  (archeologické výzkumy a nálezy), týkající se 
povinnosti stavebník  (investor  staveb) p i zásazích do stávajícího terénu. 

Chrán na jsou místa vále ných hrob :

Ozna ení popis 

CZE-6113-08674 pomník, II. sv tová válka 

Územním plánem nejsou p ipušt ny innosti narušující kulturní hodnoty území, 
akceptovány jsou pro obec a okolí významné stavby, významné prvky drobné 
architektury. Stabilizována je urbanistická podstata sídla v etn  pozice kostela sv. 
Václava. 
V územním plánu jsou vytvo eny podmínky pro zlepšení dopravní infrastruktury 
(homogenizace sil. II/152) a technické infrastruktury zvl. na úseku išt ní splaškových 
vod. 
Na území obce není uvažována t žba surovin a nerost .
Za ízení ob anského vybavení jsou na území obce územn  stabilizována s možností 
kvalitativního rozvoje. Zastavitelné plochy jsou vymezeny pro pot ebné dovybavení 
obce plochami ob anské vybavenosti, t lovýchovnými a sportovními za ízeními. 
Dobrá dostupnost ob anské infrastruktury, ve ejných prostranství, ploch denní rekreace 
i dobré možnosti bydlení pat í mezi d ležité formy sociáln  udržitelného uspo ádání
prost edí obce. 
Vymezení zastavitelných ploch je p im ené velikosti obce a jeho postavení ve struktu e
osídlení. 

V podmínkách využití ploch jsou pro plochy nezastav ného území, jejichž charakter 
neumož uje umis ování staveb, za ízení i jiných opat ení, tyto stavby, za ízení, p ípadn
jiná opat ení výslovn  uvedena. Touto plochou je plocha smíšena nezastav ného území, kde 
je prioritou zachování a obnova ekologických a estetických hodnot území. 
Problematika umis ování technické infrastruktury na nezastavitelných pozemcích se obce 
nedotýká, protože území obce je a dále bude pokryto územním plánem. 

Úkoly územního plánování
a) Územní plán eší složitost vazeb mezi zjišt nými hodnotami území, které jsou nezbytnou 

podmínkou pro udržitelný rozvoj území. Hledá zp sob, jak udržet funk nost civiliza ních 
hodnot (zde p edevším ve ejné infrastruktury) p i zachování propor nosti mezi 
urbanizovaným a neurbanizovaným územím a hodnotami p írodními a kulturn
historickými. 

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

c) Z analýzy využití území obce se zahrnutím zajišt ní pot eb, které se mají na území obce 
uskute nit, vyvstala pot eba zm n v území. Zm ny v území se zam ily na zám ry, které 
nelze uskute nit v zastav ném území a pro další existenci sídla jsou nezbytné. Jde 

edevším o plochy smíšené obytné venkovské (SV), tj. plochy s víceú elovými využitím 
nejlépe napl ující pot eby obce ve specifické oblasti krajského významu Hrotovicko. 
Podmínkou vstupu do zastavitelných ploch SV je ú elné využití stabilizovaných ploch SV. 
Využití zastavitelných ploch v prolukách u silnice II/152 je možné za p edpokladu, že 
v rámci podrobn jší dokumentace stavby bude na základ  hlukového posouzení zám ru
prokázáno dodržení platných limitních hladin hluku. 

d) Urbanistická koncepce akceptuje prostorové uspo ádání sídla Ra ice. Zd razn na je 
osobitost sídla reagující na vliv terénu, na kterém stojí. Nástroji územního plánu je 
umožn na rehabilitace p vodního prostorového konceptu jádra sídla. Zásady prostorového 
uspo ádání sídla se nem ní. Krom  ploch se zm nou v území – vodní plochy (W1) navazují 
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zastavitelné plochy logicky na zastav né území. Zastavitelné plochy ve ejných prostranství 
nabízí možnosti p inést do území u h bitova siln jší duchovní význam a symboliku. 
Uspo ádání a ešení staveb nep ísluší ešit územnímu plánu. Urbanistické, architektonické 
požadavky i požadavky na prostorové uspo ádání jsou v rozsahu p íslušném úrovni 
územního plánu obsaženy v grafické i textové ásti ÚP. 

e) Zm ny v území se projevují na úseku ploch zastavitelných. Zm nám v území p edcházela 
analýza území, aby byl zajišt n dostatek údaj  umož ujících ochranu území p ed
neuváženými zásahy i vpádem inností, které nevratn  zm nily charakter obce a m ly
nep ijatelný dopad na pozitivní hodnoty území. Uspo ádání staveb nep ísluší ešit územnímu 
plánu. 

f) Území obce Ra ice není územím se složitou problematikou, kde po adí provád ní zm n by 
bylo nutno dokumentovat etapizací výstavby. 

g) Na území obce není vymezeno žádné záplavové území. V údolních nivách ÚP umož uje 
vytvá ení rozlivných území umož ující periodické zaplavování údolní nivy, což je 

irozeným p írodním jevem. P ípustné nejsou úpravy pozemk , které by m ly za d sledek
zrychlení odtoku vody. Vytvo eny jsou podmínky pro stavbu protipovod ových opat ení. 
Na území obce není žádná skládka odpad  v aktivním stavu, nebyla zjišt na problematika 
zne iš ování podzemních vod nebezpe nými látkami. Na území obce se nenachází a územní 
plán zde nenavrhuje žádné stavby ani za ízení, které by mohly zp sobit ekologickou i

írodní katastrofu. 
h) Navržené prostorové uspo ádání ploch s rozmanitostí využívání vymezených ploch vytvá í

íznivé podmínky pro hospodá ské aktivity a úseku malých a st edních podnik . Flexibilita 
takovýchto firem lépe odolává d sledk m hospodá ských zm n. 

i) Stanovení prahových hranic r stu se projevilo i v návrhu ve ejných infrastruktur obce.  
V sou asné dob  sídlo p edevším plní funkci ubytovací. Územní plán rozvíjí možnosti 
polyfunk ního využívání území obce, tj. i urbanizovaného území s požadavkem na vysokou 
kvalitu bydlení.  

j) Obec Ra ice je dob e vybavena ve ejnou infrastrukturou. Pokra ují práce na výstavb
obecní kanalizace. ešením územního plánu jsou nastaveny podmínky tak, aby po et
uživatel  infrastruktury neklesl pod únosnou mez (práh efektivity). Jedním z t chto opat ení
je zajišt ní kvalitní územní p ípravy na úseku bydlení. 

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

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

m) Z projednaného zadání ÚP Ra ice je z ejmé, že nebyly uplatn ny požadavky ani na 
vyhodnocení vlivu územního plánu na evropsky významné lokality ani vlivu na životní 
prost edí. Ochranu životního prost edí i ve ejného zdraví lze zajistit standardními postupy 
dle platných sou asných p edpis .

n) Koncepce územního plánu má p ímý dopad na zem lský p dní fond, protože mnohé ze 
zám  uvedených v zadání ÚP nelze uskute nit v zastav ném území. Podrobn jší 
od vodn ní dot ení ZPF je provedeno v kapitole C.10.1. 

o) Územní plán Ra ice je vyhotoven v souladu s platnou legislativou, v souladu s obecn
dostupnými metodikami. Územní plán Ra ice akceptuje požadavky metodiky MINIS - 
Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plán  v GIS, která je platná pro 
území Kraje Vyso ina. 

Mezi úkoly územního plánování pat í také posouzení vliv  územního plánu na udržitelný rozvoj 
území. Koncepce územního plánu Ra ice je postavena na principu vyváženosti t í pilí
udržitelnosti, tj. pilí em ekologickým, sociálním a ekonomickým. 
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2.4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis

Stavební zákon a provád cí vyhlášky
 P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích vyhlá-
šek. 
 Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v souladu 
s jeho provád cími vyhláškami zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn  analytických pod-
kladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, a její p í-
lohou . 7 v platném zn ní i v souladu s vyhláškou .501 /2006 Sb., o obecných požadavcích na vy-
užívání území v platném zn ní. 

Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním
 ÚP pracuje i s jinými plochami využití než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. v platném zn ní a 
dále využívá možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání (viz. § 3 odst. 
4 téže vyhlášky). 

plochy s jiným zp sobem využití
Územní plán vymezuje také plochy zelen . Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mimo 

jiné pro vymezení systému sídelní zelen  podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, písm. c, vyhlášky .
500/2006 Sb. v platném zn ní. V p ípad  Ra ic se jedná o plochy zelen  soukromé a vyhrazené 
(ZS). Nezbytnost vymezení plochy ZS je dána: 

pot ebou komplexního ešení ú elného využití území 
zachování typických fragment  okraj  sídla 
skute ností, že zele  zahrad v siln  antropogenn  využívané krajin  p ízniv  p sobní na 
krajinný ráz území. 

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

ho uchování kulturních, p írodních i sociálních hodnot území. U ploch neurbanizovaného území jde 
o vyjád ení zvláštností ve využívání r zných druh  pozemk .

Podrobn jší len ní základních druh  ploch akceptuje doporu enou metodiku MINIS pro zpra-
cování územních plán  na území Kraje Vyso ina. íselných index  ur ujících podtypy ploch 
s rozdílným zp sobem využití je použito u typ  ploch vodních a vodohospodá ských (W) a ploch 
zem lských (NZ). 

Rozd lení plochy typu W na podtyp W1 – vodní plochy a toky je z d vodu vymezení 
vodní složky vodního toku a vodní plochy v etn  p íslušných litorálních pásem. Podtyp 
W2 – plochy specifické je vymezen na stávající vodní nádrži pro t leso hráze, které je 
v údajích KN vedeno jako zastav ná plocha a nádvo í, tzn. je sou ástí zastav ného 
území. 
Rozd lení plochy typu NZ na podtyp NZ1 – orná p da a podtyp NZ2 – trvalé travní po-
rosty je zd vodn no tím, že se jedná o plochy odlišnými vlastnostmi jako je ekologická 
hodnota, erodovatelnost, estetické p sobení apod.). 

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

Zvláštní zájmy ministerstva obrany
ešením územního plánu ani jeho d sledky nebudou dot eny nemovitosti ve vlastnictví MO 

R. Na území obce se nenachází vojenské inženýrské sít .
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany :  
- Ochranné pásmo Letišt  Nám  nad oslavou, které je nutno respektovat podle ustanovení § 

37 zákona . 49/1997 Sb. o civilním letectví a o zm  a dopln ní zákona . 455/1991 Sb. o živ-
nostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nad-
zemní stavbu jen na základ  závazného stanoviska Ministerstva obrany. Z d vodu bezpe nosti le-
tového provozuje nezbytné projednat rovn ž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých d evin, 
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zakládání nových porost , zakládání nových nebo rozší ení p vodních skládek, rozší ení stávají-
cích nebo povolení nových t žebních prostor , realizaci staveb i za ízení tvo ících dominanty v 
terénu, vysíla , vzdušných vedení vn a vvn, fotovolatických elektráren a speciálních staveb, 
zejména staveb s vertikální ochranou (nap . st elnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu) - viz mapový pod-
klad, ÚAP jev 102. V tomto vymezeném území m že být výstavba omezena nebo zakázána. 

- Vzdušný prostor pro létání v malých a p ízemních výškách (dle ustanovení § 175 odst. 1 zá-
kona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu), který je nutno respektovat podle 
ustanovení § 41 zákona . 49/1997 Sb. o civilním letectví a o zm  a dopln ní zákona 
.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze vydat územní roz-

hodnutí a povolit výstavbu vysíla , výškových staveb, staveb tvo ících dominanty v terénu, v -
trných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (nap . st elnice, nádr-
že plynu, trhací jámy), venkovního vedení vn a vnn, rozší ení stávajících nebo povolení nových 

žebních prostor  (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním ádu) jen na základ  závazného stanoviska Ministerstva obrany - viz. p íloha, jev ÚAP 
-102. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od zem  je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zele-

. Výstavba a výsadba m že být výškov  omezena nebo zakázána 
Celé  správní  území  obce  se  nachází  v  zájmovém území  Ministerstva  obrany  :  OP RLP -  V 

ochranném pásmu radioloka ního za ízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zá-
kona . 49/1997 Sb. o civilním letectví a o zm  a dopln ní zákona . 455/1991 Sb. o živnosten-
ském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen 
na základ  závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona .
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu) - viz mapová podklad, ÚAP - jev 103. 
Jedná se o výstavbu (v etn  rekonstrukce a p estavby) v trných elektráren, výškových staveb, 
venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátor . V tomto vymezeném 
území, m že být výstavba v trných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb 
tvo ících dominanty v terénu výškov  omezena nebo zakázána. 

Stavební aktivity jsou vesm s ešeny v p ímé návaznosti na zastav né území obce s tím, že 
nebude p ekro ena stávající hladina zastav ní. Preferuje se využívání tradi ních stavebních mate-
riál .

Na území se neuvažuje  výstavba za ízení vyza ující elektromagnetickou energii ani staveb 
dálkových sítí technické infrastruktury. 

ÚP Ra ice respektuje parametry p íslušné kategorie komunikací v etn  ochranných pásem 
stávajícího i navrhovaného dopravního systému. 

ÚP nejsou dot eny nemovitosti v majetku R MV, na území obce nejsou v evidenci Policie 
R podzemní sd lovací a optické sít .

ÚP Ra ice na území obce neumis uje stavbu rozhledny. 

Požadavky civilní ochrany
Jsou dány platnými zákonnými p edpisy t.j. zákonem . 239/2000 Sb., o integrovaném zá-

chranném systému a o zm  n kterých zákon  (se zm nami a dopl ky zák. . 320/2002 Sb. v 
platném zn ní) a vyhlášky MV R . 380/2002 Sb. ze dne 09/08.2002 k p íprav  a provád ní 
úkol  ochrany obyvatelstva. 

Rozsah a obsah je ur en požadavky § 20 vyhl. . 380/2002 Sb. a požadavky orgánu , který za-
jiš uje systém a organizaci civilní ochrany, tj. Hasi ským záchranným sborem Kraje Vyso ina. 

Sídlo Ra ice se nachází v zón  havarijního plánování I. stupn , severozápadní ást správního 
území obce pak v zón  havarijního plánování II. stupn . Ochran obyvatelstva je zajišt na plánem 
varování obyvatelstva a plánem ochrany osob. Nebezpe í pro obyvatelstvo v p ípad  radia ní ha-
várie Elektrárny Dukovany (EDU) p edstavuje únik radioaktivních látek. Zpracovatelem havarij-
ního plánu EDU je Krajský ú ad a HZS Kraje Vyso ina. 

Území obce není ohroženo pr lomovou vlnou vzniklé za zvláštní povodn , na území obce 
není vyhlášeno vodohospodá ským orgánem záplavové území. 
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V p ípad  vzniku mimo ádných situací bude postupováno dle Krizového plánu Kraje Vyso i-
na (Havarijní plán Kraje Vyso ina) 

Obec bude zásobena pitnou balenou vodou. Pro obec bude zapot ebí dovést cca 0,77 m3/den. 
Zásobování obce el. energií je z primárního venkovního vedení VN 22 kV. El. vedení VN má vy-
sokou provozní jistotu mající p edpoklady pro nouzové zásobování obce el. energií. Dodávku el. 
energie je též možno nouzov  zajistit diesel. agregáty). 

Hlavní dopravní sí  v zastav ném a zastavitelném území zaru uje nezavalitelnost tras 
pro pr jezd. Ší ka silnic a hlavních místních komunikací pro pr jezdní sm ry spl uje minimální 
požadavek (v1 +  v2)/2 + 6 m, kdy v1 +  v2 = pr rná výška budov po hlavní ímsu v metrech 
na každé stran  ulice. P i jednostranné zástavb  se p ipo ítávají místo šesti 3 m. 

Zahrabovišt  není na území obce vymezeno. Nakažená zví ata musí být odvezena a likvido-
vána v místech ur ených pracovníky veterinární správy a hygienické stanice. 

Požární ochrana
Hasi ská zbrojnice vyhovuje svým umíst ním pro výhledové období. Zbrojnice vyžaduje mo-

dernizaci. Územní plán zabezpe uje dobrou dopravní dostupnost jednotlivých objekt  na stabilizo-
vaných i rozvojových plochách pro požární techniku. Na vodovodním adu je umíst no 13 hydrant
k zajišt ní požární vody. Zastavitelné plochy budou na požární vodu napojeny prodloužením vodo-
vodních adu, které dle pot eby budou osazeny hydranty. Vodojem Myslibo ice (1 000 m3) vytvá í
dostate nou zásobu požární vody. 

3. Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Dot ený orgán, OŽP Krajského ú adu Kraje Vyso ina, neuplatnil v zadání územního plánu 
požadavek na vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území.  

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

Vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj nebylo v zadání územního plánu uplatn no. 

5. Vyhodnocení spln ní požadavk  zadání územního plánu 

Zadání ÚP Ra ice bylo vypracováno v souladu s požadavky zákona . 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ádu v platném zn ní. Zadání ÚP schválilo zastupitelstvo obce Ra ice dne 
21.02.2015. Územní plán je vyhotoven dle zákona . 183/2006 Sb. v platném zn ní a p íslušných 
provád cích vyhlášek, zejména vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech , 
územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti v platném zn ní a 
vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecních požadavcích na využívání území v platném zn ní. Obsah ÚP 
odpovídá p íloze . 7 vyhl. . 500/2006 Sb. 

a. požadavky na základní koncepci rozvoje území obce vyjád ené zejména v cílech zlepšování do-
savadního stavu v etn  rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na zm nu
charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktu e a dostupnosti ve ejné infrastruktury

Up esn ní požadavk  vyplývajících z PÚR a ÚPD vydané krajem  
Požadavky Politiky územního rozvoje R v aktualizaci . I jsou ešením ÚP spln ny. ÚP 

Ra ice napl uje republikové priority územního plánování v oblastech , které mají vztah k 
problematice obce. ÚP Ra ice je vyhotoven v souladu s e ZÚR Kraje Vyso ina. Zohledn na je 
poloha obce ve specifické oblasti krajského významu SOBk 5 Hrotovicko. Respektován je 
požadavek na homogenizaci vybraného úseku tahu silnice II/152 v etn  souvisejících a 
vyvolaných staveb. Zárove  je dle ZÚR respektován koridor technické infrastruktury pro umíst ní 
nadzemního el. vedení VVN 110 kV. Stanoveny jsou zásady k ochran  krajinného rázu v oblasti 
krajinného rázu Moravskokrumlovsko a Moravskobud jovicko, které na území obce zasahují. 
Napln ny jsou zásady pro rozhodování o zm nách v území v obou typech krajin - krajina 
lesozem lská ostatní , krajina zem lská intenzivní 
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Požadavky vyplývající z územn  analytických podklad
Požadavky vzešlé z ÚAP ORP T ebí  jsou spln ny. Akceptovány jsou limity využití území 

vyplývající z právních p edpis  a další hodnoty území s právní ochranou i hodnoty mimo právní 
ochranu charakterizující obec. ÚP nabízí široké možnosti využití území obce - p edevším 
urbanizovaného s dostatkem ploch pro r znorodé bydlení avšak není m n charakter obce. 

Požadavky na urbanistickou koncepci 
Jsou spln ny. Rozvoj území navazuje na koncepci dosavadního ÚP. Nové zastavitelné plochy 

jsou vymezovány p ednostn  v p ímé vazb  na zastav né území. Vzhledem k posunu ve využívání 
zastav ného území již nejsou vymezovány na území obce plochy p estaveb. Ani jedna vým ra  
zastavitelné plochy nep ekra uje 2 ha tudíž nebylo nutno na t chto plochách vymezovat ve ejná 
prostranství - § 7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb.. Území obce Ra ice není územím se složitou nebo 
rozsáhlou problematikou proto nebylo t eba vyjád it návaznost jednotlivých zm n v území v 
po adí v jakém by k t mto zm nám m lo docházet. Koncepce ÚP nevyžaduje asanace v území. 
Rovn ž nejsou vymezeny stavby, pro které m že architektonickou ást vypracovávat jen 
autorizovaný architekt. 

Požadavky na koncepci ve ejné infrastruktury zejména na prov ení uspo ádání ve ejné 
infrastruktury a možnosti jejich zm n

ÚP Ra ice spl uje požadavky na koncepci ve ejné infrastruktury. Zp esn ny jsou požadavky 
na homogenizaci sil. II/152, silnice III. t ídy jsou územn  stabilizovány. Umíst ní autobusové 
zastávky se nem ní, doprava v klidu je ešena na stupe  motorizace 1:2,5. Místní a ú elové 
komunikace jsou územn  stabilizovány. Plochy citlivých funkcí u sil. II. t ídy jsou vymezeny jako 
podmín  p ípustné (emise hluku). 

Stávající technická infrastruktura obce je respektována, respektován je realizovaný projekt 
ve ejné splaškové kanalizace. Dle dostupných podklad  jsou hájeny stávající vodní zdroje. 
Stanoveny jsou zásady pro nezhoršování odtokových pom  v území. 

Na úseku zásobování obce energiemi nedochází ke koncep ním zm nám. Vytvo eny jsou 
podmínky pro výhledové p emíst ní stávající trafostanice. Akceptována jsou ochranná a 
bezpe nostní pásma technických sítí. Vymezen je koridor pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle 
ZÚR Kraje Vyso ina. 

Drobné ÚP O ekává na úseku ob anské vybavení - t lovýchova a sport. Stávající ve ejná 
prostranství jsou respektována, nová jsou vytvo ena v d ležitých prostorech obce. 

Požadavky na uspo ádání krajiny, zejména na prov ení plošného a prostorového uspo ádání
nezastav ného území  

Požadavky jsou ÚP napln ny. ÚP p ipravil podmínky pro zvýšení ekologické hodnoty 
zem lsky nadužívané krajiny. ešen je územní systém ekologické stability, pestrost krajiny je 
zvýšena návrhem dvou vodních ploch s dopln ním krajiny r znými formami rozptýlené zelen .
Pro plochu smíšenou nezastav ného území (NS) jsou jmenovit  uvedeny stavby a opat ení, která 
na ploše nelze umis ovat. 

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

Z PÚR R, ZÚR KrV ani samotného ešení ÚP nevyplynula pot eba vymezování územních 
rezerv. 

c. požadavky na prov ení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení a asanací, 
pro které bude možné uplatnit vyvlastn ní anebo p edkupní právo

V ÚP Ra ice jsou vymezeny ve ejn  prosp šné stavby, které vyplývají ze ZÚR KrV. ÚP 
neuplat uje pro tyto stavby p edkupní právo. Koncepce ÚP nevyžaduje vymezovat VPS, VPO ani 
asanace z d vodu zabezpe ení rozvojových pot eb obce. 

d. požadavky na prov ení vymezení ploch a koridor , ve kterých bude rozhodování o zm nách 
v území podmín no vydáním regula ního plánu, zpracováním územní studie nebo uzav ením
dohody o parcelaci
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Ze ZÚR KrV ani z pot eb rozvoje obce nevyplynula nutnost vymezovat plochy, jejichž využití 
bude podmín no vydáním regula ního plánu nebo uzav ením dohody o parcelaci. 

e. ípadný požadavek na zpracování variant

Nebyl uplatn n ani ešen. 

f. požadavky na uspo ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo ádání jeho od vodn ní
. m ítek výkres  a po tu vyhotovení

ÚP Ra ice je vyhotoven dle zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v 
platném zn ní a souvisejících provád cích vyhlášek. ÚP je vyhotoven elektronicky v souladu s 
Metodikou digitálního zpracování územních plán  v GIS pro Kraj Vyso ina. Mapovým 
podkladem je aktuální katastrální mapa k.ú. Ra ice u Hrotovic. V ÚP užité pojmy, které nejsou 
definované v platných právních p edpisech jsou vysv tleny v textové ásti od vodn ní ÚP. 

g. požadavky na vyhodnocení vliv  územního plánu na udržitelný rozvoj území

Dot ený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání neuplatnil požadavek na posouzení vliv
ÚP na životní prost edí a vylou il významný vliv na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast. 

6. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn  vybrané varianty 

6.1. Variantní ešení
Zadáním územního plánu nebylo požadováno ešení variant. 

6.2. Základní koncepce rozvoje území
Koncepce územního plánu vychází z požadavk  schváleného zadání územního plánu. 
Územní plán se zabývá ešením celého správního území obce Ra ice, tj. územím zastavitelným 

a územím nezastavitelným. Pro další rozvoj je primárn  využito disponibilních ploch zastav ného 
území a ploch v p ímé návaznosti na zastav né území v zájmu efektivní obsluhy území ve ejnou 
infrastrukturou a ochrany p írodních hodnot. 

Sídlo Ra ice se bude i v budoucnu rozvíjet jako jeden urbanizovaný celek na jednom 
katastrálním území. ešeny jsou požadavky v oblasti sociální i ekonomické, které spolu s nízkou 
ekologickou hodnotou území a geografickou polohou obce pat í mezi zásadní atributy za le ující 
obec do specifické oblasti krajského významu SOk5 Hrotovicko. Rozvoj obce bude podpo en
realizací úprav sil. II/152, která zvýší bezpe nost na pr tahu silnice sídlem a zlepší dopravní 
propojení Kraje Vyso ina s Jihomoravským krajem. P evládající funkcí urbanizovaného území 

stává funkce ubytovací. 
V neurbanizovaném území byla hledána ešení, která by nejen uchovala produk ní funkci 

krajiny, ale i podporovala její mimoproduk ní funkci vedoucí k posilování územních prvk
ekologické stability, zavád ní protierozních opat ení, ochran  a kultivaci rozptýlené zelen  apod. 
Rozhodující roli v ochrann  a tvorb  krajinného prost edí hraje požadavek, aby se zem lská a 
lesní výroba p izp sobila daným p írodním podmínkám. 

6.3. Ochrana hodnot území
Územní plán Ra ice respektuje hodnoty území, které požívají právní ochranu, tj. mají 

dostate nou oporu v zákonech, vyhláškách i jiných obecn  závazných p edpisech. Zásadní 
normativy pro územní plán dané výše uvedenými p edpisy jsou zahrnuty v Limitech využití území, 
které vstupují do územního plánu (viz kap. C.6.9.). 

Mimo hodnoty s právní ochranou územní plán respektuje hodnoty území bez právní ochrany. 
írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty, které byly identifikovány v rámci územn  analytických 

podklad  i dopl ujících pr zkum  a rozbor :
írodní hodnoty - smyslem vymezení p írodních hodnot je jejich ochrana p i územním rozvoji, 

realizaci zám  a dalších aktivitách spojených s rozvojem obce. V území s nízkým 
koeficientem ekologické stability jde i o kultivaci p írodních hodnot 
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kulturní hodnoty - d vodem vymezení kulturních hodnot (p edevším urbanistických a 
architektonických) je ochrana staveb, historicky cenných území, stavebních prostor , ve ejných 
prostranství, drobné architektury apod., které se váží k identit  místa, historii území, ale i 
archeologických nález
civiliza ní hodnoty - mají v území p evážn  užitný charakter. D vodem vymezení je 
hospodárné využívání a rozvíjení r zných za ízení v území (vybavení dopravní a technickou 
infrastrukturou, ob anským vybavení apod.). Ochrana je zabezpe ena respektováním 

íslušných právních p edpis  i zajišt ním regulativ , které definuje územní plán (podmínky 
pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, vlastnosti obytného prost edí apod.). 

6.4. Urbanistická koncepce, sídlení zele
Základní urbanistická koncepce vychází ze stávajícího plošného a prostorového uspo ádání

sídla. Koncepce územního plánu podporuje a rozvíjí typické charaktery území, vymezuje území 
urbanizované a území p írodn  krajinné.  

Respektováno je p dorysné a prostorové uspo ádání sídla. Prostorové uspo ádání spolu se 
zp sobem využívání ploch akceptuje historicky danou kvalitu zastav ní. Územní plán nastavuje 
požadavky tak, aby rozvoj sídla byl možný za p edpokladu snesitelného zásahu do krajinného rázu. 
Respektována je daná hladina zastav ní, revitalizovány jsou plochy ve ejných prostranství. Nová 
ve ejná prostranství dostate né velikosti zkvalitní p ístup ke h bitovu a zvýší pietu místa. 

Základní osnova vegeta ních prvk  sídel je dána urbanistikou místa s p iléhajícím p írodním 
prost edím. Citlivým ztvárn ním vegeta ních úprav bude zvýšena jejich kvalita i jejich dlouhodobá 
existence. Podporováno je pronikání krajinné zelen  do zastav ného území.  

Vymezení d ležitých ploch rozdílného zp sobu využití

Plochy ob anského vybavení
Vymezeny jsou stávající plochy ob anského vybavení ve ejné infrastruktury (OV) - nap . obecní 

ad, kostel, hasi ská zbrojnice. Dále jsou vymezeny stávající plochy ob anského vybavení 
lovýchovná a sportovní za ízení (OS) - h išt  a stávající plocha h bitova (OH). Zadání ÚP Ra ice 

stávající ob anskou vybavenost v obci považuje za dosta ující. B hem práce na návrhu ÚP se 
projevila pot eba rozší ení sportovišt  s p ípadnou malou vodní plochou. Pot ebnost vodní plochy je 
dána i výstupem ÚAP ORP T ebí . Vodní plochu s pot ebnými souvisejícími pozemky lze 
zabezpe it na zastavitelné ploše Z12. 

Smyslem vymezení ploch ob anského vybavení je stabilizace sociálního života v obci a 
vytvo ení podmínek pro kontinuální rozvoj spole nosti.  

Plochy ve ejných prostranství
 Plochy mimo ádného významu v sídlech se širokým spektrem funkcí: od obsluhy území až po 
denní rekreaci obyvatel. Dalším d vodem je, že ve ejný prostor umož uje vzájemný kontakt mezi 
lidmi, což je jedna z podmínek soudržnosti spole enství. Stávající ve ejná prostranství jsou územn
stabilizovaná. Územní plán p edpokládá postupnou revitalizaci t chto ploch zejména v jádrové ásti 
sídla. Nov  vymezená ve ejná prostranství (PV) souvisí s pot ebou kvalitativní zm ny p i p ší a 
ob asné motorové dopravní obsluze h bitova, kde se bude významn  uplat ovat alej je áb  a 
vytvo ení klidového místa ve ve ejné zeleni (ZV) podporující pietu h bitova.  

Plochy smíšené obytné - venkovské
Zp sob využití ploch smíšených obytných venkovských (SV) charakterizuje p vodní 

víceú elové využívání zastav ného území, které je reprezentováno selským domem. D vodem 
vymezení t chto ploch jako ploch zastavitelných je skute nost, že nejlépe vystihují pot ebné 
využívání venkovského zastav ného území. Plochy SV nabízí pom rn  širokou škálu využití a je 

edpoklad, že budou ve specifické oblasti krajského významu, kam Ra ice náleží, p sobit jako 
akcelera ní prvek umož ující krom  bydlení i úm rný rozvoj místních ekonomik. 

Plochy výroby a skladování
Stabilizovaná plocha je vymezena jako územn  stabilizovaná plocha typu drobná a emeslná 

výroba (VD) na jižním okraji sídla. V návaznosti na tuto plochu je vymezena zastavitelná plocha 
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VD, která pro dopravní napojení využívá stávající sjezd ze sil. II/152. Vymezení ploch VD p inese 
do sídla pracovní p íležitost, které ve svém d sledku zlepší pom r mezi pracovištní a ubytovací 
kapacitou obce.   

Plochy zelen
Jako plochy samostatné zelen  jsou v územním plánu vyzna eny územn  stabilizované 

význa jší plochy zahrad - ozn. kódem ZS (soukromá zele ), které jak z urbanistického hlediska 
(zele  zahrad pat í k základním rys m vesnice) i pot eb udržení hodnoty krajinného rázu je žádoucí 
ponechat ve stávající podob . Sídelní zele  (tedy i zahrad) je úzce provázána s krajinou a p ispívá 
ke zvýrazn ní osobitosti každé vesnice. 

Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
Viz. kap. C 6.8. Vodní plochy a toky, povodí. 

Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení

Obec Ra ice je popula  malá obce, kde provád ní hlubokých analýz demografického 
potenciálu resp. prognózování jeho budoucího vývoje je zavád jící, protože nap . narození jednoho 
i dvou d tí se již výrazn  projeví v relativních hodnotách a dochází tak k ur itému zkreslení 

situace. Jako p íklad lze uvést kvalitu demografického potenciálu, který je ur en tzv. v kovým 
indexem V.I. (pom r p edproduktivního obyvatelstva/obyvatelstvu poproduktivnímu x 100). 

Období kový index hodnocení 
31.12.2008 130,7 íznivý V.I. 
31.12.2010 80,0 velmi nep íznivý V.I. 
31.12.2013 109,9 nep íznivý V.I. 

Popula ní velikost obce je limitována vlastnostmi území, které limitují udržitelnost rozvoje 
území. Jde o kapacity ob anské vybavenosti, technické infrastruktury a kvalitu obytného prost edí. 
Obec Ra ice pat í do specifické oblasti krajského významu SOBk5 Hrotovicko a jako jediná 
(okrajov  i obec Krhov) z obcí této specifické oblasti leží na komunikaci, která je sou ástí Páte ní 
silni ní sít  Kraje Vyso ina. Jedná se o d ležitý pror stový faktor, který spolu se stanovenými 
úkoly ZÚR KrV pro území dot ené oblasti OSBk5 byl zahrnut do prognózy výhledového vývoje 
demografického a sídelního potenciálu obce Ra ice.  

Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou: 

Rok 1970 1980 1991 2001 2011 2014 výhled 
obyvatel 137 106 77 77 77 77 100

byt 32 27 26 25 27 27 40
obyv./byt 4,28 3,93 2,96 3,08 2,85 2,85 2,50

Bydlení v obci je zajišt no na plochách smíšených obytných venkovského typu. Tyto plochy, 
krom  bydlení v sídle, zajiš ují i další funkce spojené s oprávn nou pot ebou polyfunk
využívaného území. 

Vý et zastavitelných ploch typu SV 

plocha v území Ozna ení 
plochy 

kód 
plochy zastav ném nezastav ném

po et byt
(odhad) 

poznámka 

Z1 SV x 2
Z2 SV x 2
Z3 SV x 1

Z4
SV

x 2
malá ást plochy v zastav ném území 
(0.03ha)

Z5 SV x 1
plocha slouží vesm s k rozší ení sou asných 
usedlostí. V zast. území se nachází 0,07ha 

Z6 SV x 3
Z7 SV x 2

13
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6.5. Koncepce dopravní a technické infrastruktury

Dopravní infrastruktura

Silni ní
Napojení obce na silni ní sí  je popsáno v kap. C.8.2. Širší dopravní vztahy. Silnice jsou v 

principu územn  stabilizovány, p ípadné úpravy silnic mimo urbanizované území budou provád ny 
dle zásad SN 736101 Projektování silnic a dálnic v kategorii S 7,5/60(50) – silnice III. t íd a 
v kategorii S 9,5/80 silnice II/152. V území souvisle zastav ném se p ípadné úpravy budou dít dle 

SN 736110 Projektování místních komunikací ve funk ní skupin  C (silnice III. t .) a ve funk ní 
skupin  B (sil. II. t ). Silnice budou dvoupruhové, sm rov  nerozd lené. 

Silnice II/152 pat í mezi silnice Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina. Pro homogenizaci 
stávajícího tahu je vymezen v ZÚR kraje koridor v ší i 80 m. Územní plán zp es uje tento koridor 
v urbanizovaném území na ší i uli ního prostoru z d vod :

zachování resp. zlepšení prostorových pom  v této ásti sídla 
vytvo ení podmínek pro rozvoj inností (obslužná, sociální funkce) v p ilehlém dopravním 
prostoru, zlepšení estetiky ve ejného prostoru. Do doby realizace stavby homogenizace 
stávajícího tahu sil. II/152 bude území koridoru využíváno sou asným zp sobem, nebudou 
zde umis ovány stavby, za ízení ani jiná opat ení, která by znemož ovaly anebo výrazn
ztížily realizaci požadovaných opat ení na silnici II/152  
zmírn ní bariérového ú inku silnice se zlepšením podmínek pro nemotorizované ú astníky 
dopravy. 

i úpravách pr tahu silnice II. t ídy budou uplatn ny Zásady pro navrhování úprav pr tah
silnic obcemi. V souvislosti s požadavky na dopravní zklidn ní pr tahu bude ešeno zlepšení 
parametr  k ižovatky sil. II. t . se silnicí III. t . a p ilehlé autobusové zastávky. 

Skelet místních komunikací je tvo en dvoupruhovými sm rov  nerozd lenými komunikacemi a 
jednopruhovými obousm rn  pojížd nými komunikacemi. Na zastavitelných plochách smíšených 
obytných bude využito p edností smíšeného provozu chodc  a vozidel na obslužné místní 
komunikaci funk ní skupiny D1 - obytné zóny. 

Hospodá ská doprava
Zem lská a lesní doprava využívá zejména stávající ú elové komunikace, silnic i místních 

komunikací. Sí  polních cest m že být upravena anebo dopln na nejlépe v rámci komplexní 
pozemkové úpravy. 

Doprava v klidu
Je ešena pro stupe  automobilizace 1:2,5. Každý nový byt musí mít minimáln  jedno odstavné 

stání na vlastním pozemku. Požadavky na parkovací a odstavná stání u vybrané ob anské 
vybavenosti a ploch výroby jsou z ejmé z tabulky grafické ásti od vodn ní ÚP. Užity jsou 
doporu ené normové hodnoty dle l. 14.1.7 SN 736110. V sou asné dob  se na území obce 
nachází  jedna parkovací plocha a to u h bitova. Ra ice je obec venkovského charakteru, kde 
parkování a odstavování motorových vozidel je a nadále bude na pozemcích majitele motorového 
vozidla. Obdobná situace je i u výrobních, kdy zam stnaní mají možnost parkovat na t chto 
plochách. 

Ve ejná doprava
Je zajiš ována zejména autobusovou p epravou. Na území obce se nachází jedna autobusová 

zastávka, územní plán nep edpokládá její p emíst ní. Úpravy autobusové zastávky budou ešeny
v souladu s požadavky SN 736425 autobusové zastávky. 

Nemotorová doprava
i silnicích v zastav ném území ešit alespo  jednostranný chodník. Cílovým ešením bude 

dopravní zlidn ní pr tahu silnice II/152, které p inese optimalizaci podílu ploch, jež bude ur en pro 
motorizované a nemotorizované ú astníky dopravy s posílením prvk  zelen  a odstran ním 
konfliktních bod  a ploch pro chodce.  
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Rekrea ní doprava
Území obce se vyhýbají zna ené turistické stezky, cyklostezky i turistické trasy. Územní plán 

v rámci svých opat ení nevylu uje napl ování pot eb pohybové rekreace na území obce. P íhodné 
jsou zejména pozemní komunikace (krom  sil. II/152 s nárokovanou vysokou návrhovou rychlostí). 

Koncepce ÚP nebrání vytvo ení vycházkových okruh  v okolí sídla. Zám rem obce je 
postupn ešit p ší okruh sídlo - hráz p vodního rybníka - h bitov - sídlo. Ke zp ístupn ní 
Ra ického rybníka slouží stará silnice k Hrotovicím a ú elová komunikace (jsou sou ástí plochy 
smíšení nezastav ného území (NS). 

Služby pro motoristy
V obci nejsou a ÚP je jako samostatné plochy nenavrhuje. Tyto lze uplatnit v rámci 

ípustných i podmín  p ípustných inností na vhodných plochách s rozdílným zp sobem 
využití. 

Železni ní, letecká (civilní) a vodní doprava
Tyto druhy dopravy nemají na území obce své zájmy. 

Hluk z dopravy
Zdrojem hluku z dopravy je silnice II. t ídy. 

Intenzity dopravy (r. 2010) 
Silnice úsek TV O M SV poznámka 
II/152 6-1800 255 1 645 35 1 935 ve sm ru od Myslibo ic
II/152 6-1810 255 1 645 35 1 935 ve sm ru od Hrotovic 

Vysv tlivky:  TV- t žká motorová vozidla celkem 
O – osobní a dodávková vozidla bez p ív  i s p ív sy 
M – jednostopá motorová vozidla 
SV – všechna motorová vozidla celkem (sou et vozidel) 

Pro nízké intenzity dopravy nebylo na silnicích III. t íd s ítání dopravy provád no. 
V dosahu silnice II/152 umis uje ÚP zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské (SV) a 

plochy výroby a skladování, drobná a emeslná výroba (VD). Situování ploch SV bylo prov eno 
v platné dokumentaci Územního plánu Ra ice. Zp sob využití ploch SV umož uje uplatnit mnohá 
ešení se zohledn ním urbanistiky místa a požadavk  na ochranu ve ejného zdraví. To znamená, že 

plochy resp. budovy na následné vymezených pozemcích je možno v dalším stupni dokumentace 
navrhnout tak, aby bylo prokazateln  dodrženo nep ekro ení maximální p ípustné hladiny hluku 
v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 

Na snížení nežádoucích vliv  pozemní dopravy na bezpe nost a ve ejné zdraví se bude podílet 
také dopravní zklidn ní pr tahu upravující stavební a dopravn  provozní uspo ádání silnice II. 

ídy. 

Technická infrastruktura

Zásobování pitnou vodou
I když obec Ra ice m la celoobecní vodovod a to ze ty  jímacích studní ležících severn

od obce, potíže s kvalitou vody zastupitelstvo obce donutily, ešit zásobení obyvatel pitnou vodou 
nov , a to z oblastního vodovodu T ebí  - z dukovanské v tve. 

Staré prameništ  bylo uvedeno do klidu v roce 1989. Zdroje vody a nejužší pásmo hygienické 
ochrany však bylo zachováno. 

V sou asné dob  má obec p ipojení na p ivad  vody – vodojem Myslibo ice o obsahu 1000 m3

s kótou hladin max. 487,00 m n. m. a min. 482,00 m n. m. do vodojemu Slav tín. Odbo ka
z adu p ivad e DN 300 mm je v km 4,045 v armaturní komo e, kde je umíst no sek ní šoup .

Zdrojem vody pro tuto soustavu je Vranovská p ehrada s vodárenským odb rem pro úpravnu 
vody Štítary. 

Vlastní zásobování obce je vedeno p es vodom rnou šachtu p ed obcí a odtud jsou vedeny 
rozvodné ady po obci. Vodovodní ady jsou dimenze DN 150 v délce 342 a DN 110 v délce 1 144 
m. 
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Akumulaci vody pro vlastní obec zabezpe uje vodojem Myslibo ice, který je vybudován 
v dostate né výšce, aby v obci byl dostate ný tlak vody. 

Provoz vodovodu zabezpe uje Vodárenská akciová spole nost, a.s. Brno – divize T ebí . Po et
zásobených obyvatel je 77, voda spot ebovaná pro obyvatele se pohybuje okolo 1,3 tisíce m3 za rok. 

edstavuje to specifickou spot ebu vody do 50 l/os za den. Pr rná denní pot eba je 6,3 m3/den, 
maximální 9,4 m3/den. 

Oblastní vodovod T ebí  pln  zabezpe í požadovanou pot ebu vody pro budoucí výhled obce 
Ra ice.

Nouzové zásobování vodou
Obec bude zásobena užitkovou vodou z ve ejných i soukromých studní. Pitnou vodou bude 

obec zásobena dovozem balené vody. Je t eba dovézt cca 0,77 m3/den. 

Požární voda
Vodojem Myslibo ice (1 000 m3) vytvá í dostate nou zásobu požární vody pro hasební ú ely. 

Na vodovodních adech dostate né dimenze jsou osazeny požární hydranty.  

Kanalizace a išt ní odpadních vod
Soustavná kanalizace v obci nebyla budována. Kanaliza ní stoky slouží pouze k odvád ní 

deš ových a povrchových vod z ve ejných prostranství, komunikací a okolních pozemk
a nemovitostí. Kanalizace se skládá ze t í v tví, které ústí do požární nádrže v obci a do místní 
vodote e – p ítoku Ra ického potoka. Kanalizace byla budována svépomocí ob an  a to z 
betonových trub profilu 300 – 1000 mm v délce cca 1 400 m. Kanaliza ní stoky svým materiálem a 
vybavením neodpovídají k využití na jednotnou ani splaškovou kanalizaci a budou sloužit 
k odvád ní deš ových a povrchových vod.  

V sou asné dob  probíhá realizace ve ejné splaškové kanalizace v obci dle projektové 
dokumentace vyhotovené firmou Pöyry Environment, a.s. Brno, která je ukon ena v OV Krhov. 
Odpadní vody soust ed né v erpací stanici budou erpány pomocí dvou erpadel – záložního a 
provozního do hlavního sb ra e „ A“  a spolu s gravita ními stokami budou odpadní vody svád ny 
do kanaliza ní soustavy obce Krhov. 

Z uvedeného lze dojít k p esv ení, že v obci Ra ice v dohledné dob  bude vy ešen zp sob
odvád ní a išt ní odpadních vod na úrovni sou asného technického pokroku. 

Množství odpadních vod
Po et obyvatel ve výhledu ….......................... 100 
Specifické množství odpadní vody …............  150 l/os.den 
Pr rné množství OV                 Qp = 100 x 150 = 15 000 l/den                
Maximální množství OV               Qp = Qp x 1,5 = 22 500 l/s 
Hodinové maximum                      Qh = Qm x kh = 1,54 l/s 

Zne išt ní
Po et ekvivalentních obyvatel …................... 100 
Specifická produkce zne išt ní  ….................   60 g/os.den 

                           koncentrace BSK5 = 6 000/15 000 =  0,4 g/l        tj. 400 mg/l 

Zásobování elektrickou energií
Obec je zásobena elektrickou energií z primárního el. vedení VN 22 kV z rozvodné sít  E.ON 

R. Stav tohoto vedení je po p enosové i mechanické stránce dobrý. Na území obce se vyskytuje 
jedna distribu ní trafostanice TS 22/0,4 kVA. Jedná se o typ dvousloupová 2 x l venkovního 
provedení s transforma ním výkonem 400 kVA. Územní plán p edpokládá v cílovém ešení

emíst ní této TS na zastavitelnou plochu Z2, p ípadn  v dosahu zastavitelné plochy Z2. 
Na plochách smíšených obytných venkovského typu je uvažováno s umíst ním cca 13 nových 

byt  se souvisejícími innostmi. Protože je sídlo plynofikováno, nep edpokládá se, že el. energie 
bude významným zp sobem využíváno k vytáp ní.
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Uvažovaný p ír stek p íkonu zp sobený územním rozvojem sídla 

Druh plochy kód návrh ÚP poznámka 
smíšená obytná venkovská SV 13 b. j. x 7,5 kW/b. j. =  97,5 kW v etn  souvisejících inností 
výroby a skladování VD 15 kW drobná a emeslná výroba 

112,5 kW 

Výpo et je t eba považovat za orienta ní. Skute ná hodnota s ohledem na soudobost mezi 
jednotlivými skupinami odb  bude zcela jist  nižší. 

ešení územního plánu akceptuje stávající energetická za ízení v etn  p íslušných ochranných 
pásem a vytvá í možnosti pro p emíst ní stávající TS 22/0,4 kV. 

Distribu ní systém musí být schopen p enést požadovaný výkon v dob  p edpokládaného 
maxima p i dodržení všech požadavk  na hospodárnost, spolehlivost, bezpe nost i kvalitu nap tí.  

Na území obce není umožn na výstavba fotovoltaických a v trných výroben el. energie ve 
volné krajin . Fotovoltaické lánky je p ípustné umis ovat na budovách v urbanizovaném území, 
pokud jejich umíst ní bude snesitelné z hlediska zachování identity sídla a nedojde k nežádoucímu 
zásahu do krajinného rázu. 

Územní plán respektuje koridor technické infrastruktury v ší ce 400 m vymezený v ZÚR Kraje 
Vyso ina pro umíst ní stavby nadzemního vedení VVN 110 kV rozvodna Slav tice – rozvodna M. 
Bud jovice – rozvodna Jemnice – rozvodna Da ice. Do doby realizace stavby bude území koridoru 
využíváno sou asným zp sobem, nebudou zde umis ovány stavby, za ízení ani jiná opat ení, která 
by znemožnila anebo významn  ztížila realizaci zám ru stavby tohoto venkovního el. vedení VVN 
110 kV.                                                                                                                                    

Zásobování zemním plynem
Sídlo Ra ice je plynofikováno. Jedná se o tzv. plošný zp sob plynofikace st edotlakými 

rozvody územního plánu s použitím domovních regulátor  na provozní tlak plynových spot ebi .
St edotlaké rozvody jsou napojeny ze spole né regula ní stanice VTL/STL pro obec Krhov a 
Ra ice situované v k.ú. Krhov. Regula ní stanice je p ipojena VTL p ípojkou na VTL plynovod 
míjející sídlo Ra ice ze severu ve sm ru Myslibo ice – Hrotovice. P edpoklad generelu plynofikace, 
který uvažoval s 95 % plynofikací obce, byl spln n, tzn. 95 % domácností má vybudovány 
plynovodní p ípojky. Na území obce se nenachází žádný velkoodb ratel zemního plynu. Pro novou 
zástavbu je uvažována 60% plynofikace, tzn. 8 nových odb ratel .

Uvažovaný nár st odb ru zemního plynu zp sobený územním rozvojem sídla 
Druh plochy hodinový odb r ro ní odb r
smíšená obytná venkovská 8 x 2,6 m3/hod. =  20,8 m3/hod. 8 x 3 000  m3/rok  =  24 000 m3/rok
výroba a skladování, drobná a 
emeslná výroba 

5,0  m3/hod. 7 000 m3/rok

celkem 25,8 m3/hod. 31 000 m3/rok

Výpo ty je t eba považovat za orienta ní. Nár st odb ru zemního plynu v sídle Ra ice nem že
mít vliv na stávající STL rozvody plynu ani na kapacitu regula ní stanice VTL/STL Krhov. 

ešení územního plánu akceptuje stávající plynovodní za ízení v etn  p íslušných ochranných 
a bezpe nostních pásem. 

Zásobování teplem
Charakter vesnické zástavby p edur uje individuální výrobu tepla v jednotlivých 

domácnostech. V sou asnosti p evažuje podíl domácností používajících k vytáp ní zemní plyn, 2 
domácnosti topí biomasou, zbývající používají k vytáp ní tuhá paliva.  

Protože se jedná o nadále bude jednat o venkovský charakter zástavby, nadále bude vytáp ní 
budov zajiš ováno lokálními tepelnými zdroji, p ípadn  kotelnami úst edního vytáp ní. Uplatn ní 
centrální zdroje tepla v území málo urbanizovaném je neefektivní, tudíž i ekonomicky 
nezd vodnitelné.  

Územní plán podporuje budování domovní energetické soustavy, která vyrábí teplo a 
elektrickou energii z obnovitelných zdroj . Též podkapitola – Zásobování elektrickou energií. 
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Elektronické komunikace
Územní plán akceptuje trasu dálkového telekomunika ního kabelu i radioreléovou trasu Ra.

Celé území obce spadá do ochranného pásma radioloka ního za ízení MO- R viz. kap.C.2.5. 
Podmínky uspo ádání inž. sítí

Nové inženýrské sít  budou vedeny pod ve ejnými plochami (nap . zelené pásy p i
komunikacích), u stávajících pozemk  zatížených b emenem sítí tech. infrastruktury vytvo it 

edpoklady pro jejich p evod do majetku obce. Rozvody a trasy, resp. celkové ešení, bude 
up esn no v podrobn jší dokumentaci územn  plánovací i oborové. Žádoucí je slu ování sítí 
technické infrastruktury do obslužných koridor .

Nakládání s odpady
Systém nakládání s odpady vykazuje dobrou úrove  se znatelným trendem postupného poklesu 

produkce odpad  s dobrou mírou separace. Na území obce se nenachází žádná skládka v aktivním 
stavu. Územní plán neumož uje na území obce umis ování žádné skládky odpad  ani výstavbu 
sb rného dvora. 

6.6. Koncepce uspo ádání krajiny

Utvá ení prostoru krajiny

Koncepce územního plánu respektuje krajinné a p írodní hodnoty území, které jsou dány právní 
ochranou i ty, které právní ochranu nemají. Sou asn  je vyžadováno vytvo ení podmínek pro 

im ené formy zem lské a lesní innosti v ešeném území. 
V dosud nevyvážen  využívaném území je zalesn ná vyvýšenina Svatoche  akceptována jako 

krajinná dominanta obohacující monotónní zem lsky intenzivn  obhospoda ovatelnou krajinu. 
Pozitivní hodnotu krajinného rámce dále tvo í vodní tok Ra ický potok s b ehovým porostem, 
rozvíjející se litorální pásmo Ra ického rybníka i aleje doprovázející pozemní komunikace. 
Charakter polokulturních luk nese zem lská p da mezi Ra ickým potokem a východním okrajem 
sídla. Tato ekologicky nejhodnotn jší území v k.ú. Ra ice u Hrotovic tvo í kostru ekologické 
stability území.  

Územní plán nabízí množnosti pro  kultivaci t chto dochovaných fragment  p vodního len ní 
krajiny a vytvá í základní p edpoklady pro pot ebné zvýšení kvality krajinného prost edí. Jedná se 

edevším o: 
vytvo ení územních podmínek pro racionální využívání a ochranu p dního fondu s cílem 
vytvo ení „mozaiky“ pozemk
dopln ní krajiny r znými druhy rozptýlené zelen  (funkce ekologická, estetická, organiza ní 
apod.) 
oživení krajiny novými malými vodními nádržemi a obnovou p irozené funkce vodního toku 
zvýšení reten ního a retarda ního potenciálu krajiny, potla ení initel  zp sobujících vznik 
zrychlené eroze – zde p evážn  vodní 
respektování funk ních a prostorových požadavk  územního systému ekologické stability 

im ené využití disponibilních ploch zastav ného území s úm rným rozší ením 
zastavitelných ploch v p ímé vazb  na zastavitelné území 
zachování p irozeného „m kkého“ p echodu urbanizovaného území do volné krajiny 
s akceptováním siluety sídla. 

Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití

Plochy zem lské (NZ1, NZ2)
Samostatn  jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek pro p evažující zem lské 

využití. Tyto plochy jsou v podmínkách územního plánu tvo eny p edevším kulturou orná p da
(NZ1) a kulturou trvalý travní porost (NZ2). Protože rozvojové pot eby obce nebylo možno 
uspokojit uvnit  zastav ného území, bylo t eba p istoupit k p ekro ení zastav ného území (více viz. 
kap. C.7). 

Z hlediska stabilizace zem lsky využívané krajiny se na plochách zem lských umož uje 
výsadba zelen  i dopln ní územního systému ekologické stability. Tyto zásahy nejenže p ízniv
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ovlivní druhovou diverzitu, ale vlivem ekologicky hodnotn jšího ekosystému mohou p inést i 
celkový nár st výnos  zem lských plodin. Proto tyto zásahy nelze považovat jako zábor p dního 
fondu. 

Plochy lesní (NL)
Samostatn  jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek s p evažujícím využitím pozemk

pro les. Pozemky lesa tvo í necelých 26 % celkové plošné vým ry obce. Lesy je nutno chránit jako 
ležitou p írodní hodnotu území s úm rnou produk ní funkcí. 

Plochy smíšené nezastav ného území (NS)
Vymezeny jsou na plochách se zájmy ochrany p írody i je žádoucí tyto zájmy na vymezených 

plochách uplat ovat. D vodem je skute nost, že takto ur ené plochy p ízniv  kultivují krajinu a 
tšinou zabezpe ují lepší propustnost krajiny p edevším biologickou. 

Plochy vodní a vodohospodá ské (W1, W2) 
Plochy W1 slouží k zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami. Vodní nádrže se p ízniv

uplat ují v krajin , plní funkce ekologické, estetické i hospodá ské. Plochy s kódem W2 zna í hráz 
malé vodní nádrže, když je vymezena jako zastav ná plocha. Dále viz. kap. C 6.8. Vodní plochy, 
vodní toky, stav povodí. 

Územní systém ekologické stability
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP NR-R ÚSES R (MMR R

a MŽP R 1996), ZÚR kraje Vyso ina a Generelu lok. ÚSES okr. T ebí  (Agroprojekt, Brno 
1994).

Celé území se vyskytuje v 1.23 Jevišovický bioregion. 

Nadregionální a regionální ÚSES

Na ešeném území se nenachází žádný nadregionální ani regionální prvek územního systému 
ekologické stability. 

Místní (lokální) ÚSES

Na území obce Ra ice se vyskytují t i lokální biocentra, z toho lokální biocentrum s názvem 
LBC Rybník a LBC Ra ice se áste  rozkládají i na sousedních katastrálních územích.  
Biocentra:
LBC Svatoche  – funk ní, mírn  antropogenn  podmín né, reprezentativní, homogenní, 
jednoduché, lesní, konektivní, centrální 
LBC Ra ice – áste  funk ní, antropogenn  podmín né, reprezentativní, heterogenní, 
kombinované, k ovinné, travinné, konektivní, kontaktní 
LBC Rybník – funk ní, mírn  antropogenn  podmín né, reprezentativní, heterogenní, 
kombinované, vodní, lesní, k ovinné, travinné, konektivní, kontaktní 

Biokoridory:
Lokální biokoridory jsou popsány podle charakteru biokoridoru procházející katastrálním územím 
Ra ice. Je t eba provést vhodná opat ení i v sousedních katastrálních územích, aby byla 
zabezpe ena i vytvo ena funk nost lokálních biokoridor  (pr chod nefunk ního lokálního 
biokoridoru LBK 1 p es ornou p du na k.ú. Zárubice, lokální biokoridor LBK 3 p echázející na k.ú. 
Myslibo ice). 
LBK 1 – funk ní, mírn  antropogenn  podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, k ovinný, 
souvislý (pouze na ešeném k.ú.), kontrastní 
LBK 2 – funk ní, mírn  antropogenn  podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, k ovinný, 
souvislý (pouze na ešeném k.ú.), kontrastní 
LBK 3 – áste  funk ní až funk ní, mírn  antropogenn  podmín ný, homogenní, jednoduchý, 
lesní, k ovinný, souvislý (pouze na ešeném k.ú.), kontrastní 
LBK 4 – funk ní až nefunk ní v místech pr chodu biokoridoru ornou p dou, antropogenn
podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní, k ovinný, travinný, p erušovaný, kontrastní 
LBK 5 – áste  funk ní, antropogenn  podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní a 
mok adní, k ovinný, travinný, souvislý (pouze na ešeném k.ú.), kontrastní 
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LBK 6 – nefunk ní, siln  antropogenn  podmín ný, homogenní, jednoduchý, travinný, 
erušovaný, kontrastní. 

Prostupnost krajiny
Urbanistický rozvoj obce nep ináší snížení prostupnosti krajiny. Zastavitelné plochy navazují na 

zastav né území, silni ní doprava je územn  stabilizovaná ve stávajících plochách. Z d vodu za-
chování p im ené velikosti blok  zem lské p dy není možno dále podporovat další zcelování 
orné p dy. Biologická  prostupnost území je  zvýšena vymezenými prvky ÚSES ve form  funk -
ních i áste  funk ních prvk  lokálního systému ÚSES v etn  p íslušných interak ních prvk .

Podmínky pro rekreaci
Podmínky pro pobytové formy rekreace - zejména hromadné jsou velmi omezené, protože území 

obce nem že nabídnout pat né atraktivity na úseku kulturních i p írodních hodnot a pot ebných 
doprovodných služeb. Objekty tzv. druhého bydlení lze nalézt v zastav ném území. Územní plán 
umož uje zm nu stávajícího domovního fondu na rekrea ní, pokud jde o jinak t žce využitelné 
objekty p vodní funkce. O pohybových formách rekreace – kap. C.6.5. bod Dopravní 
infrastruktura. 

Pro denní rekreaci obyvatel slouží p edevším ve ejná prostranství v sídle a h išt . Za specifickou 
formu aktivního odpo inku možno považovat práci na zahrad . Na zastavitelných plochách SV je 
možno vymezit dostate  velké pozemky zahrad užitkových i rekrea ních. 

Dobývání ložisek nerostných surovin
Na území obce se nenachází dobývací prostor, není zde vymezeno chrán né ložiskové území ne-

rostných surovin. Územní plán neuvažuje s využíváním území ani pro t žbu (získávání) místních 
nerostných surovin. 

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

Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Území obce je len no dle stávajícího nebo požadovaného zp sobu využití na plochy 

s rozdílným zp sobem využití. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití je znázorn no 
v grafické ásti ÚP barevnou plochou se šrafou a písemnými znaky. V textové ásti ÚP jsou pak 
stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch s ur ením p evažujícího (hlavního) ú elu 
využití, p ípustného využití, nep ípustného využití, pop ípad  i podmín  p ípustného využití. 

ípustné využití znamená optimální využití plochy, podmín  p ípustné využití zna í využití 
plochy p ípustnou inností nenarušující funkci území jako celku a které jsou slu itelné 
s hlavním využitím plochy. Nep ípustné využití znamená zakázaný zp sob využívání i využití. 
Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití jsou od sebe odd leny hranicí. 

Dosavadní zp sob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému využití plochy s rozdílným 
zp sobem využití dle ÚP lze trp t, pokud není narušen ve ejný zájem (§132, odst. 3, zák. .
183/2006 Sb. v platném zn ní) a zde provád né innosti nepoškozují ŽP nad p ípustnou míru. 

Podmínky prostorového uspo ádání
Územní plán vytvá í základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje celého území obce. Pro 

zachování, obnovu a kultivaci hodnot území stanoví ÚP podmínky (prvky) prostorového 
uspo ádání, které jsou v podrobnosti p im ené územnímu plánu a které budou v len ny do procesu 
rozhodování v území. Podmínky prostorového uspo ádání v etn  podmínek ochrany krajinného 
rázu jsou vyjád eny p edevším v textové ásti ÚP. Ve výkresové ásti ÚP omezen  s ohledem na 
rozlišovací schopnosti grafiky. 

Stanovená kritéria a podmínky pro usm ování využívání území jsou nastaveny tak, aby byly 
dostate  liberální a iniciovaly nalézání nových pro obec p ínosných ešení, avšak jsou dostate

inným a p ísným nástrojem k udržení kvality urbanisticko-architektonických souvislostí. 
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6.8. Vodní plochy a toky, povodí
Základní informace

Území obce spadá do .h.p. 4-16-03-037 a je v rozhodující mí e odvod ováno Ra ickým 
(Mlýnským) potokem (IDVT10185985), který je p ítokem hlavní vodote e Jihlavy. Správce povodí 
je podnik Povodí Moravy, s.p. Brno, D eva ská 11. Ur eným správcem Ra ického potoku jsou 
Lesy R – Správa tok  Brno. Ostatní drobné vodní toky (tok IDVT10195733, 10196638 a 
10197011) zasahující na ešené území jsou ve správ  Povodí Moravy, s.p. závod Dyje, provoz 
Nám  nad Oslavou. Bezejmenný levostranný p ítok (IDVT10195733) Mlýnského potoka 
procházející sídlem je až na díl í úseky zatrubn n. Územní plán respektuje pot ebu na zachování 6 
m širokého volného pruhu podél toku pro jeho údržbu. Koncepce ÚP je v souladu s Plánem oblasti 
povodí. 

Na území obce se nachází n kolik vodních ploch: 
Ozn. ve 

výkrese O5
název VN parcela . vým ra (ha) poznámka 

1 Ra ický rybník 77/3; 77/6 1,19 jen v k.ú. Ra ice u Hrotovic 
2 víceú elová nádrž 453/1 0,07 dosud druh pozemku ostatní plocha 

Ra ický rybník byl budován jako závlahová nádrž, sou asné využití je p edevším pro akumulaci 
vody a chov ryb. 

Protože každá akumulovaná voda v povodí je z celkové vodohospodá ské bilance povrchových i 
podzemních vod velmi d ležitá, navrhuje ÚP obnovu rybníka na Ra ickém potoce (vzhledem 
k existenci VTL plynovodu a jeho bezpe nostního pásma dochází k posunu t lesa hráze). 
Mimo vodohospodá ský význam bude mít tato vodní nádrž mimo ádný význam ekologický a estetic-
ký. 

Záplavové území
Na území obce nejsou vodohospodá ským orgánem vyhlášena záplavová území. Místní záplavy, 

kdy dochází ke zvýšeným pr tok m p i bezejmenné vodote i nad severozápadním okrajem sídla a 
zaplavování území kolem h iš  a ve ejných prostranství, vznikají p edevším za p ívalových deš  p í-
padn  i v jarních m sících p i rychlém tání sn hu. Územní plán akceptuje navržená protipovod ová 
opat ení, která jsou technického charakteru. 

Protierozní opat ení
Na území obce projevuje vodní eroze, v trná jen v p irozené form . Vodní eroze na svazích vrchu 

Svatoche  (místní tra  U mod ínu) má charakter eroze výškové. Zásadním opat ením, které sníží rizi-
ka vodní eroze (a s tím i problém místních záplav), je zkrácení p íliš dlouhých drah povrchového od-
toku deš ové vody, což musí vyvolat zm nu krajinné struktury, která je dnes pod ízena ekonomické-
mu využívání. 

Nejen zm na krajinné struktury, ale i zp sob využívání krajiny (nevhodné agrotechnické postupy, 
stování plodin s nízkým protierozním ú inkem, likvidace rozptýlené zelen , nevhodný tvar a veli-

kost blok  p edevším orné p dy apod.) se významným zp sobem podílí na degradaci p edevším orné 
dy. ešit organiza ní i agrotechnická opat ení proti vodní erozi nep ísluší územnímu plánu. 

Zranitelná oblast
Území obce pat í mezi tzv. zranitelné oblasti viz. na ízení vl. R 262/2012, o stanovení zranitel-

ných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, st ídání plodin a provád ní protie-
rozních opat ení v t chto oblastech.  

Odvodn ní pozemk
Rozsah pozemk , které byly v minulosti odvodn ny, je z ejmý z grafické ásti od vodn ní ÚP. 

Provedený systém odvodn ní  je dot en dv ma zám ry územního plánu a to zastavitelnou plochou Z7  
- druh plochy SV, která využívá k zastav ní proluky p i sil. II/152 a zastavitelnou plochou Z16, která 
vymezuje novou vodní plochu na Ra ickém potoku. Oba zám ry již byly kladn  prov eny p edcho-
zím územním plánem. 
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6.9. Limity využití území

Limity vstupující do územního plánu

Hranice územních jednotek
- katastrální hranice Ra ice u Hrotovic = území obce Ra ice 
- území obce Ra ice = území ešené Územním plánem Ra ice

Ochrana technické a dopravní infrastruktury
- silnice II. t ídy   15 m od osy na ob  strany mimo ZÚ 
-  silnice III. t ídy 15 m od osy na ob  strany mimo ZÚ 
- rozhledové trojúhelníky dle konkrétního p ípadu 
-  nadzemní el. vedení VN 22 kV 7  m  od  krajního  vodi e  na  ob  strany  (zák.  .

458/2000 Sb. a zák. . 222/1997 Sb.) 
 10 m od krajního vodi e na ob  strany (vl. na í-     
zení 80/1957 Sb.) 

-  stožárové TS 22/0,4 kVA viz nadzemní vedení VN 22 kV 
-  VTL plynovod + technolog. objekty 4 m od povrchu na ob  strany 
- STL plynovody v . p ípojek v ZÚ 1 m (od povrchu plynovodu na ob  strany) 
-  ostatní plynovody a p ípojky 4 m (od povrchu plynovodu na ob  strany) 
-  kanaliza ní stoka do   ø 500 mm v . 1,5 m od povrchu potrubí na ob  strany 
                                nad ø 500 mm 2,5 m od povrchu potrubí na ob  strany 
-  vodovodní ad     do  ø 500 mm v . 1,5 m od povrchu potrubí na ob  strany 
                               nad  ø 500 mm 2,5 m od povrchu potrubí na ob  strany 
- u vodovodních ad  nebo kanaliza ních stok nad ø 200 mm, s úrovní dna ve hloubce v tší než 

2,5 m pod ÚT, se vzdálenosti od vn jšího líce zvyšují o 1 m 
-  telekom. kabel podzemní 1,5 m od povrchu na ob  strany 
- radioreléová trasa druhá Fresnelova zóna 

Bezpe nostní pásma
- vysokotlaký plynovod do DN 100 15 m od povrhu plynovodu na ob  strany 

Ochrana podzemních a povrchových vod
-  OP vodního zdroje I. stupn viz grafická ást od vodn ní ÚP 
- OP vodního zdroje II. stupn viz grafická ást od vodn ní ÚP 

Ochrana kulturních hodnot
-  archeologické výzkumy a nálezy zák. . 20/1987 Sb. v platném zn ní
-  památkov  chrán né objekty r. . 20950/7-2998  kostel sv. Václava 

r. . 18664/7-3000  krucifix na h bitov
r. . 33357/7-2999  socha sv. Šebestiána 

-  pietní pásmo h bitova  100 m od obvodu h bitova 
- vále né hroby CZE-6113-08674  pomník II. sv. válka 

Ochrana p írodních hodnot a ŽP
- významný krajinný prvek viz. §3 zák. . 114/1992 Sb. po novelizaci 
- vzdálenost 50 m od okraje lesa ochrana PUPFL 
- památný strom dub u Ra ic (dub letní) 
- ochranné pásma památného stromu § 46 odst. 3 zák. . 114/92 v platném zn ní

Zásahy do zemského povrchu

- poddolované území bodové  viz grafická ást od vodn ní ÚP 

Zájmy MO 

- OP letišt  Nám  n./Osl.  viz grafická ást od vodn ní ÚP 
- OP radioloka ního za ízení letišt celé správní území obce 
- vzdušný prostor pro létání v malých a p ízemních výškách viz grafická ást od vodn ní ÚP 



ÚZEMNÍ PLÁN RA ICE

STUDIO P | 48

Havarijní plánování

- zóna havarijního plánování JE Dukovany  celé správní území obce 

ležité limity ur ené územním plánem

Ochrana p írodních hodnot
-  prvky ÚSES  obecn  nezastavitelné plochy (podmín  lze 

ipustit stavby technické i dopravní 
infrastruktury – liniové, nerovnob žné s prvkem 
ÚSES, stavby vodohospodá ské a stavby ŽP) 

- ochrana krajinného rázu ur ená koncepcí ÚP 
- ochrana ZPF  vyhodnocení dot ení  ZPF je obsahem ÚP 

Ochrana podzemních a povrchových vod
- vodní plochy a toky do 6 m od b ehové hrany zákaz výstavby objekt

(podmín  lze p ipustit stavby technické a dopr. in-
frastruktury liniové, stavbu vodohospodá skou, p í-
padn  stavbu pro ŽP i vhodné oplocení) 

- zastavitelná území uplatnit významný podíl vsakování a zadržení  
deš ových vod 

Ochrana kulturních hodnot
-  identita sídla respektovat charakter a p dorys zastav ní jader  

sídla  
-  výška zástavby  nep ekro it danou p evládající hladinu zastav ní
- dominanty území ž kostela sv. Václava 
- drobné artefakty respektovat stávají výtvarná díla v krajin  volné 

i urbanizované 

Hygiena prost edí
Respektovat stanovené limitní hranice negativních vliv  na ŽP a ve ejné zdraví: 

-  plochy výroby a skladování, drobná a emeslná výroba (VD) - po hranici v ÚP vymezené plo-
chy 

-  plochy smíšené obytné - venkovské (SV) – po hranici v ÚP vymezené plochy. 

6.10. Vymezení pojm

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

íslušnými provád cími vyhláškami. 

Ostatní pojmy
Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy: 

území urbanizované – zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné plochy) 
jinak i krajina sídla 
území neurbanizované – území nezastav né (viz. zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní, § 2, 
odst. 1, písm. f) jinak i krajina volná 
území stabilizované – území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i
plochy bez výrazných zm n
území aktivní – území i plochy navržené k rozvoji – rozvojové (zastavitelné plochy) 
i plochy vymezené ke zm  stávající zástavby, k obnov  nebo op tovnému využití 
znehodnoceného území (plochy p estaveb), tj. území se zásadními zm nami ve využití 
plocha rozvojová – plocha zm n v území (zastavitelná, p estavby i zm ny v krajin )
proluka – volné, nezastav né místo vzniklé asanací stavby (staveb) v souvislém zastav ní nebo 

ív jším ponecháním volného místa v souvisle zastav ném území 
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význam nadmístní – innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou 
zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn  požadavky výrazn  p evyšující 
potenciál území obce 
koeficient zastav né plochy – podíl z celkové plochy stavebního pozemku, který bude 

ípustné zastav t nadzemními ástmi staveb 
koeficient zelen  –  podíl plochy zelen  na stavebním pozemku k celkové ploše stavebního 
pozemku 
budova (zástavba) soudobého výrazu - budovy p ehledného a logického provozu s racionálním 
a funk ním používáním konstruk ních prvk . Budovy elegantního vzhledu, bez módních 
výst elk , ohleduplné ke krajinnému prost edí, budovy energeticky úsporné a šetrné v i

írodním zdroj m
otev ená zástavba – volné zastav ní v odstupech asto na pravideln  p dorysové osnov ,
stejnorodé výšky orientované k obslužné komunikaci s respektováním konfigurace terénu 
souvislá zástavba – jednotlivé stavby vytvá í souvislou stavební strukturu orientovanou 
k obslužné komunikace 
areálová zástavby – zpravidla soust ed né zastav ní sloužící p edevším pro výrobní za ízení i
ob anské vybavení dané objekty, pozemky manipula ních ploch a pozemky zelen . asto
bývají oplocené. 
výška zástavby pro bydlení – ur ena po tem nadzemních podlaží (pater) b žné konstruk ní 
výšky stavby pro bydlení, podkroví (viz. následující výklad pojmu podkroví) 
podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlažím, ú elov
využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy podkroví 
(vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti. 
výška zástavby výroby s skladování – je výškou mezi upraveným terénem a výškou ímsy, 
když je zast ešení dáno sklonem st echy do 12° 
související ob anské vybavení komer ního typu – stavby na pozemcích do plošné vým ry 200 
m2 (nap . malé prostory obchodu, služeb, stravování, ubytování aj.) 
hospodá ské zví ectvo – skot, kon , prasata, ovce, kozy 
drobné hospodá ské zví ectvo – králíci, dr bež, apod. 
drobná p stitelská innost – p stování plodin a produkt  samozásobitelského charakteru 
zem lská malovýroba – podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak na 
živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv )
zem lská prvovýroba – zahrnuje rostlinou výrobu, výrobu školka ských výp stk ,
živo išnou výrobu (chov hospodá ských a jiných zví at a živo ich  za ú elem výroby potravin 
pro lidskou výživu, surovin pro další zpracování i využití, chov hospodá ských zví at k tahu, 
produkci chovných a plemenných zví at a jejich genetického potenciálu) 
drobná výrobní innost – výrobní innost netovární povahy sm ující k zakázkové kusové 
výrob , innosti mající charakter odborných prací emeslnického charakteru bez negativních 
vliv  na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty aj.) 
stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy – sklady do 200 m2 skladovací plo-
chy 
stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP – skladované látky neohrožují ŽP 
na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda 
innosti náro né na p epravu zboží – aktivity vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2, 

podskupiny N1 a N2 
innosti nenáro né na p epravu zboží – aktivity nezvyšující dopravní zát ž v území 
ípustná míra – míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle 

zvláštních p edpis  a vyhlášek (nap . na . Vlády R . 272/2011). 
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7. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení 
zastavitelných ploch 

7.1. Vyhodnocení využití zastav ného území

Zastav né území bylo vymezeno ke dni 02.02.2015. Typickým rysem bydlení na venkov  je vzá-
jemné propojení obytné a hospodá ské funkce. Toto uspo ádání je dosud patrné a vytvá í základní 
hodnotu urbanizované ásti obce. Na území obce nebyl založen žádný areál zem lské výroby v do-

 kolektivizace zem lství ani v dobách pozd jších. Do ploch výroby a skladování m žeme za le-
nit plochu p i vstupu do sídla Ra ice od Hrotovic. Mimo plošného rozvoje dochází i k p estavbám a 
stavebním úpravám p vodní zástavby. Jedná se p edevším o zlepšení komfortu bydlení, které je mož-
no p ijmout, k mnohým je však t eba se stav t kriticky. 

Využití území je rozumné, odpovídá popula ní velikosti sídla, jeho významu a postavení ve struk-
tu e osídlení. Zastav né území umož uje plnit sou asné technické i sociální požadavky. Rozvojové 
pot eby zvl. na úseku bydlení nutno ešit p ekro ením hranic zastav ného území.  

7.2. Pot eba vymezení zastavitelných ploch

Území obce Ra ice náleží dle ZÚR Kraje Vyso ina do specifické oblasti krajského významu 
SOBk5 Hrotovicko. Z úkol , které ZÚR KrV stanovují pro územní plánování, mimo jiné vyplývá 
nutnost ov ení rozsahu zastavitelných ploch a p edpoklad  jejich využitelnosti vzhledem k dopravní 
a technické infrastruktu e oblasti p i respektování kulturních, p írodních a civiliza ních hodnot území. 

Územní plán prov il postavení obce Ra ice ve struktu e osídlení oblasti s tím, že z hlediska do-
pravní a technické infrastruktury má území obce p íhodné rozvojové požadavky. 

Územní plán pracuje s variantou rozvoje demografického potenciálu, která spo ívá v úvaze, že cca 
100 trvale žijících obyvatel obce zajistí fungování a udržitelnost vybudované ve ejné vybavenosti - 

edevším ob anské a technické. 
Dle tabulky v kapitole C.5.4 ukazující pot eby na úseku bydlení je žádoucí zajistit v sídle plochy 

pro cca 13 byt . V tabulce jsou zohledn ny i opodstatn né požadavky na r st úrovn  kvality trvalého 
bydlení. 

Plochy smíšené obytné venkovské (SV) 
Protože Ra ice jsou a nadále budou malým venkovským sídlem, je nezbytné krom  pot ebné 
nabídky r zných forem bydlení nabídnout na pozemcích pro bydlení i dostupnost ekonomické-
ho využívání plochy (vždy však p i akceptování požadavku na ochranu ve ejného zdraví a ži-
votního prost edí). Z historických zkušeností je z ejmé, že tomuto „sblížení“ základních funkcí 
území vyhovuje typ plochy, který je nazýván plocha smíšená obytná venkovská. R znorodost 
inností, které na plochách potažmo pozemcích budou vykonávány, je široká a dop edu stano-

vovat plošnou velikost díl ích pozemk , které budou k dispozici stavebníku nelze. Nesporné je, 
že se bude jednat o pozemky o vyšší plošné vým e než se b žn  uplat uje pro pot eby bydlení 
v rodinných domech. 
Plochy výroby a skladování, drobná a emeslná výroba (VD) 
Zastavitelná plocha je vymezena pro rozvoj hospodá ského potenciálu v obci. Vytvá ení pra-
covních míst a jejich dostupnost v míst  je v souladu s úkoly stanovenými ZÚR KrV i v soula-
du s principy udržitelného rozvoje. 
Plochy vodní a vodohospodá ské (W) 
V krajin  chudé na vodní plochy i toky se jedná o d ležitý vnos do zlepšení vodohospodá ské
bilance povodí, zlepšení krajinného prost edí i zvýšení ekologické hodnoty území. 
Mezi tyto plochy je za len na i stavba protipovod ových opat ení, která je ve fázi projektové 

ípravy. 

8. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  v území 

8.1. Obec v systému osídlení
Obec Ra ice pat í do územního obvodu obce s rozší enou p sobností T ebí , která je zárove

sídlem nejbližších orgán  státní správy (finan ní ú ad, ú ad územního plánování, ú ad práce, správa 
soc. zabezpe ení, katastrální ú ad). Stavební ú ad se nachází v Hrotovicích, kde lze nalézt i poštovní 

ad. Mate skou i základní školu 1. – 9. ro ník navšt vují d ti v sousedních Hrotovicích nebo 
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Myslibo icích. Základní zdravotní služby jsou zajišt ny v Hrotovicích, ve vážn jších p ípadech 
onemocn ní obyvatelé Ra ic navšt vují nemocnici v T ebí i.

Z nadmístních za ízení ob anské vybavenosti se v obci nachází katolický kostel a h bitov. Obec 
Ra ice pat í do farnosti Krhov. P evažující vyjíž ka za prací sm uje do Hrotovic a Myslibo ic. 

Sousedními obcemi jsou: m sto Hrotovice a obce Krhov, Myslibo ice, Odunec a Zárubice. 
Zapojení obce do infrastruktury osídlení je možno považovat za stabilizované bez nárok

na zm ny. 

8.2. Širší  dopravní vztahy 
Na silni ní sí  je území obce napojeno silnicemi: 

sil. II/152  Nová Byst ice – Mor. Bud jovice – Ivan ice – Brno - Slatina 
sil. III/15238 Myslibo ice – Odunec 
sil. III/15240 Ra ice – Krhov – Ba ice 
sil. III/15241 Ra ice – Odunec – Vale

Silnice II/152 je usnesením zastupitelstva kraje Vyso ina . 0177/03/2008/ZK vymezena jako 
sou ást páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina. Územním plánem jsou vytvo eny podmínky pro 
homogenizaci tahu sil. II/152. Silni ní sí  na území obce je stabilizovaná. 

8.3. Širší vztahy technické infrastruktury
Zachován je systém zásobování obce z oblastního vodovodu T ebí  – z dukovanské v tve. 

Respektováno je ochranné pásmo vodního zdroje II. pro Rouchovany v k.ú. Hrotovice. Vytvo eny 
jsou podmínky pro realizaci splaškové kanalizace Ra ice, která bude ukon ena na OV Krhov. 

Napojení obce na sí  el. vedení VN 22 kV bude zachováno. Z hlediska výhledového rozvoje el. 
sítí VVN je v plné mí e akceptován zám r umož ující výstavbu nového vedení VVN 110 kV 
v koridoru vymezeném dle ZÚR KrV. Stávající trasy VTL plynovodu DN 100 jsou pln
respektovány. Respektován je radioreléový paprsek protínající severovýchodní cíp území obce. 

ešením územního plánu není dot en podzemní komunika ní kabel procházející jižní ástí k.ú. 
Ra ice.

8.4. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém
Na území obce se nenachází žádný z nadregionálních ani regionálních prvk  územního systému 

ekologické stability. Územní plán vymezuje prostory pro umíst ní lokálního ÚSES. V rámci platné 
a rozpracované územn  plánovací dokumentace sousedních obcí je zajišt na koordinace ÚSES. 
Stejn  tak se na území obce se nevyskytuje evropsky významná lokalita uvedená v národním 
seznamu evropsky významných lokalit dle na ízení vlády . 132/2005 Sb. a dle Sm rnice Rady 
Evropských spole enství 92/43/EHS o ochran  p írodních stanoviš , voln  žijících živo ich  a 
plan  rostoucích rostlin („sm rnice o stanovištích“) jako sou ást tzv. soustavy Natura 2000, ani 
pta í oblast dle Sm rnice Rady Evropských spole enství o ochran  voln  žijících pták
(79/409/EHS) se na ešeném území nevyskytuje. 

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

Tyto záležitosti nadmístního významu nebylo t eba na území obce Ra ice ešit. 

10. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL 

i zpracování této kapitoly od vodn ní územního plánu bylo využito „Spole ného 
metodického doporu ení Odboru územního plánování MMR R a Odboru ochrany horninového a 

dního prost edí MŽP R“.
Pro zachování kontinuity i celistvosti vnímání ešení územního plánu je tabulková ást 

požadována metodikou rozší ena o níže uvedený tabulkový p ehled, který bilancuje všechny plochy 
se zm nou v území. 
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Celkový p ehled ploch se zm nou v území
vým ra plochy (ha) z celkové vým ry plochy (ha) 

Ozn. 
plochy

katastrální 
území 

zp sob 
využití 
plochy

v
ZÚ

mimo 
ZÚ

celkem ZPF PUPFL
vodní 
plocha 

zastav ná 
plocha 

ostatní 
plocha 

Z1 RuH SV 0,00 0,39 0,39 0,39 

Z2 RuH SV 0,00 0,33 0,33 0,33 

Z3 RuH SV 0,00 0,31 0,31 0,31 

Z4 RuH SV 0,03 0,44 0,47 0,47 

Z5 RuH SV 0,07 0,66 0,73 0,69 0,04 

Z6 RuH SV 0,00 0,63 0,63 0,63 

Z7 RuH SV 0,00 0,35 0,35 0,35 

Z8 RuH PV 0,39 0,00 0,39 0,39 

Z9 RuH PV 0,00 0,32 0,32 0,24 0,08 

Z10 RuH ZV 0,00 0,16 0,16 0,16 

Z11 RuH PV 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 

Z12 RuH OS 0,21 0,00 0,21 0,14 0,04 

Z13 RuH VD 0,00 0,54 0,54 0,54 

Z14 RuH W1 0,00 0,75 0,75 0,64 0,11 

Z16 RuH W1 0,00 1,50 1,50 1,37 0,13 

K1 RuH NS 0,00 3,25 3,25 2,78 0,47 

K2 RuH NS 0,00 0,78 0,78 0,78 

K3 RuH NS 0,00 2,75 2,75 2,63 0,12 

K4 RuH NS 0,00 0,71 0,71 0,71 

Celkem 0,70 13,97 14,67 13,55 0,00 0,24 0,00 0,85 

RuH k.ú. Ra ice u Hrotovic SV plochy smíšené obytné - venkovské 

VD plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba 

PV plochy ve ejných prostranství - ve ejná prostranství 

OS plochy ob anského vybavení - t lových. A sport. Za ízení 

ZV 
plochy ve ejných prostranství - ve ejná 
zele

W1 plochy vodní a vodohospodá ské - vodní plochy a toky 

NS plochy smíšené nezastav ného území 
Poznámka : 
- plocha Z15 byla vy azena po spole ném jednání o návrhu Územního plánu Ra ice

10.1. Dot ení ZPF
Vyhodnoceny jsou plochy se zm nou v území s dopadem na zem lský p dní fond. Dle 

metodického pokynu v úvodu kapitoly uvedeného nejsou vyhodnoceny: 
plochy do vým ry 0,20 ha v zastav ném území 
plochy pro bydlení v zastav ném území 
plochy pro územní systém ekologické stability. 

Údaje o celkové rozsahu požadovaných ploch
viz. tabulka ve výkrese O3  P edpokládaný zábor p dního fondu i tabulka v p íloze . 2 tohoto 

od vodn ní. 

Údaje o uskute ných investicích do p dy za ú elem zlepšení její úrodnosti
Z investic do p dy je provedeno zcelení pozemk  a odvodn ní. Provedená odvodn ní jsou znázor-

na ve výkrese P edpokládaný zábor p dního fondu. Plochy se zm nou v území, u kterých dochází 
k dot ení pozemk  s odvodn ním a rozsah dot ení (v ha) je z ejmý z tabulky ve zmín ném výkrese 

ípadn  z tabulky v p íloze . 2 tohoto od vodn ní. 
Podmínkou využití ploch se zm nou v území je zachování funk nosti ponechaného systému od-

vodn ní. 
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Údaje o areálech a objektech staveb zem lské výroby

Na území obce Ra ice se nenalézá žádný areál zem lské výroby. ÚP Ra ice na území obce tyto 
areály ani objekty nevymezuje. 

Údaje o uspo ádání ZPF a pozemkové úpravy
V k.ú. Ra ice u Hrotovic nebyla vyhlášena komplexní pozemková úprava.  
Vymezené plochy se zm nou v území jsou navrženy tak, aby nevznikly obtížn  p ístupné parcely 

pro zem lskou techniku. 

Opat ení k zajišt ní ekologické stability
Koncepce obnovy ekologické stability krajiny je založena na aktivním zásahu do zlepšení sou-

astného stavu. Navržený ÚSES - lokální -  podporuje p irozený rozvoj krajiny, p ízniv  p sobí na 
ekologicky mén  stabilní ásti krajiny. Navržený ÚSES využívá stávající hodnoty krajiny.  

Polní cestní sít
Polní cestní sí  je stabilizovaná, ešením ÚP nedochází k omezení dopravní obsluhy polností. Pol-

ní cesty jsou vesm s polními cestami vedlejšími kategorie Pv 3/30.  

Variantní ešení
Variantní ešení nebylo v zadání územního plánu vyžadováno. P írodní podmínky, rozsah zm n

v území pom rn  jednozna  ur ují zp sob využívání území v ešení ÚP. 

Etapizace výstavby
Pro jednoduchost ešení nebylo t eba koncepci ÚP oz ejmovat etapizací. 

Využití ploch, které pro rozvojové pot eby obce již byly odsouhlaseny orgánem ochrany ZPF
ÚP prov il využití ploch se zm nou v území, které byly vymezeny v platném územním plánu  

Ra ice. Plochy se zm nou v území z stávající v novém územním plánu  znázor uje dopl ující výkres 
íslo O3. 

Využití brownfield
Územní plán nenavrhuje žádnou plochu p estavby.  

Využití zastav ného území,pot eba vymezení ploch zastavitelných
Uvedeno  v kapitole C.7 

Plochy se zm nou v území - popis s od vodn ním

Plocha Z1 
Zastavitelná plocha je vymezena p i místní komunikaci na severním okraji sídla. Plocha je ze 

dvou stran ohrani ena zastav ným územím, z další strany místní komunikací ke h bitovu. Ve sm ru
do volné krajiny vytvá í omezení el. vedení VN 22 kV a plocha zahrady. D vod vymezení - dobrá 
dostupnost jádra sídla a ve ejné infrastruktury, zájem vlastník  pozemk  o využití plochy k bydlení 
s hospodá skými aktivitami s p ímou dostupností zem lské krajiny. 

Plocha Z2 

Vymezením  plochy  dochází  k  "zahlazení"  okraje  zastav ného  území.  Plocha  ze  dvou  stran  
ohrani ena zastav ným územím, ze strany t etí el. vedením VN 22 kV. D vod vymezení - dobrá 
dostupnost jádra sídla a ve ejné infrastruktury, pot eba rozší ení stávající plochy bydlení, vymezení 
místa pro novou trafostanici 

Plocha Z3 

Složité území s objektem sloužícím pro související innosti provozované na plochách smíše-
ných obytných. D vod vymezení - plocha vymezena pro nutnost uceleného ešení tradi ních forem 
bydlení na vesnici. 

Plocha Z4 

Plocha vymezena v proluce mezi zastav ným územím a silnicí III. t ídy. Plocha je zatížena 
emenem ochranného pásma silnice a ochranného pásma el. p ípojky VN s trafostanicí. D vod 

vymezení - p ímá návaznost plochy na dopravní a technickou infrastrukturu sídla napl ující o eká-
vanou mnohotvárnost bydlení na vesnici. 
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Plocha Z5 

Plocha vymezena na jižním okraji sídla. Ohrani ena je zastav ným územím a pruhem zahrady 
pronikajícím hluboko do krajiny. D vod vymezení - dopln ní proluky - zajiš ující ucelenost ulice 
sm rem k silnici II. t ídy a obnova venkova spojená s jeho p vodní rurální funkcí. 

Plocha Z6 

Plocha vymezena na jižním okraji sídla. Ohrani ena je zastav ným územím, zahradou a zastavi-
telnou plochou Z13. D vod vymezení - plocha navazující na silnici II. t ídy, která je d ležitou silni-
cí specifické oblasti krajského významu, kam Ra ice náleží. Jedná se o ucelenou plochu  umož ují-
cí koordinovan ešit pot ebné požadavky na úseku bydlení a hospodá ského rozvoje. 

Plocha Z7 

Plocha využívá proluky p i silnici II. t ídy. D vod vymezení - plocha navazující na silnici II. t í-
dy, která je d ležitou silnicí specifické oblasti krajského významu, kam Ra ice náleží. Jedná se o 
ucelenou plochu  umož ující koordinovan ešit pot ebné požadavky na úseku bydlení a hospodá -
ského rozvoje. 

Plocha Z8 

Ve vazb  na stávající ob anské vybavení je vymezena plocha ve ejného prostranství. D vod 
vymezení - posílení soudržnosti obyvatel obce i p ilehlých obcí prost ednictvím po ádání spole en-
ských a kulturních akcí. 

Plocha Z9 

Plocha vymezena p ed h bitovem p i místní komunikaci . D vod vymezení - vytvo it esteticky 
hodnotný p ístup ke h bitovu plnící nadmístní funkci. 

Plocha Z10 

Plocha navazující na h bitov.  D vod vymezení - h bitov se nachází v izolované poloze od sídla 
v zem lsky nadužívané krajin , p azení plochy zelen  ke h bitovu p inese do místa pietu a 
vhodn jší zapojení h bitova do krajiny. 

Plocha Z11 

Plocha ve ejného prostranství v západní ásti sídla. D vod vymezení - umožnit dopravní obslu-
hu p ilehlé zastavitelné plochy a zárove  zp ístupnit zem lsky využívanou krajinu. 

Plocha Z12 

Plocha vymezena v zastav ném území ve vazb  na stávající sportovišt  se kterým bude tvo it 
jeden celek. D vod vymezení - vytvo ení nezbytných územních podmínek pro udržitelný rozvoj v 
sociálním pilí i.

Plocha Z13 

Plocha vymezena v jižní ásti obce v p ímé vazb  na sil. II. t ídy a stávající výrobní plochu. 
vod vymezení - posílit hospodá ský potenciál obce, která se nachází ve specifické oblasti kraj-

ského významu. 

Plocha Z14 

Plocha suché nádrže se souvisejícími opat eními. D vod vymezení - ešení protipovod ových 
opat ení v etn  zkapacitn ní stávajícího koryta dle konkrétního projektu protipovod ových úprav. 

Plocha Z15 

Plocha Z15 byla vy azena po spole ném jednání o návrhu Územního plánu Ra ice 

Plocha Z16 

Plocha pro umíst ní malé vodní nádrže na v minulosti nap ímeném vodním toku. D vod vyme-
zení - výstavba rybníku v zem lsky intenzivn  využívané krajin  pat í mezi efektivní prvky revi-
talizace krajiny. Krom  ekologické a estetické hodnoty vnášené do krajiny nutno p ipomenout i vý-
znam vodohospodá ský  - zpomalení odtoku vod ze srážek, zadržení vod v krajin  apod.. Rybník je 
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umíst n cca 50m nad hrází p vodního rybníka. T leso hráze nemohlo být využito u d vodu, že ji 
protíná VTL plynovod. 

Plocha K1 - K4 

Plochy lokálního ÚSES. D vod vymezení - plochy jsou vymezeny na místech nefunk ního 
ÚSES. Vymezením ploch K1-K4 dojde k zajišt ní uceleného systému ÚSES v krajin  s vazbami na 
sousední katastrální území. 

Koridor pro stavební úpravy v rámci homogenizace silnice II. t ídy

Záv r
Obec Ra ice je sou ástí specifické oblasti krajského významu SOBk 5 Hrotovicko. Tato speci-

fická oblast byla v ZÚR KrV vymezena na základ  identifikace v tšího po tu problém , které mimo 
jiné tvo í : špatná dopravní dostupnost, nízký koeficient ekologické stability i vysoká míra nezam st-
nanosti. 

Koncepce ÚP reaguje na fakt, že obec Ra ice je jedinou obcí specifické oblasti SOBk5 (okrajov
i území obce Krhov), která je napojena silnicí jež je sou ástí Páte ní silni ní sít  kraje Vyso ina. Sil-
nice II/152 je právem považovaná za silný "pror stový" faktor, který m že iniciovat rozvoj specifické 
oblasti SOBk5. V rámci užitného potenciálu území obce jsou v ÚP p ipraveny podmínky pro rozvoj 
všech t í pilí  udržitelného rozvoje. Je však z ejmé, že pot eby kladené na území obce nelze uspoko-
jit jen v zastav ném území. 

Sídlo Ra ice je obklopeno ZPF dvou nejvyšších t íd ochrany. Malé enklávy ZPF IV. t ídy ochra-
ny se vyskytují p i sil. II/152 ve sm ru do Hrotovic a p i silnici III/15240 ve sm ru do Krhova. 
Územní rozvoj sídla t mito sm ry je nežádoucí z d vodu : 

- expanze zástavby do krajiny bez vazby zástavby (sm rem k Hrotovicím) k ve ejným prostor m
- dlouhé docházkové vzdálenosti, ztížený p ístup k ob anskému vybavení 
- ekonomicky náro ná realizace inženýrských sítí a následná provozní náro nost 
- hodnotná stromo adí p i silnici do Krhova, vzdušné el. vedení VN 22 kV protínající silnici do 
Hrotovic 
Dot ení ZPF je v mí e rozumné, která odpovídá požadavk m, které na území kladou ZÚR KrV. 

Výb r zastavitelných ploch vhodn  navazuje na zastav né území, nedochází k omezení p ístupu ze-
lské techniky na plochách, které jsou ur eny pro zem lskou výrobu. 

10.2. Dot ení PUPFL
Koncepce ÚP Ra ice nevyžaduje zábor PUPFL. Žádná ze zastavitelných ploch nezasahuje do 

vzdálenosti 50 m od hranice lesa. 

11. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
Obsaženo v ásti od vodn ní zpracované po izovatelem. 

12. Vyhodnocení p ipomínek 
Obsaženo v ásti od vodn ní zpracované po izovatelem. 

Délka osy silnice (x) (mimo zastav né území) 1580 m 
edpokládané ší kové uspo ádání S9,5
edpokládaná pr rná ší ka t lesa (v etn  zá ez , násyp  a p íkop ) 20 m 

Sou asná pr rná ší ka t lesa (v etn  zá ez , násyp  a p íkop ) 13 m 
Rozdíl ší ek (y) 7 m
Celkový vypo tený zábor ZPF (x.y) 7.1580 = 11060 m2 (tj. 1,106 ha) 
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íloha 1 

Seznam zkratek použitých v územním plánu 

OV istírna odpadních vod 
SN eská státní norma 
SPHM erpací stanice pohonných hmot 

KrV Kraj Vyso ina 
KZ koeficient zelen
k.ú. katastrální území 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
MINIS Minimální standard pro dig. zpracování územních plán  v GIS 
MO R Ministerstvo obrany eské republiky 
MMR R Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky 
MÚSES místní územní systém ekologické stability 
MV R Ministerstvo vnitra eské republiky 
MŽP R Ministerstvo životního prost edí eské republiky 
NP nadzemní podlaží 
ORP obec s rozší enou p sobností 
OP ochranné pásmo 
PRVKÚK Plán rozvoje vodovod  a kanalizací území kraje 
PUPFL pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa 
PÚR politika územního rozvoje 
RBK regionální biokoridor 
RD rodinný d m
STG skupina typ  geobiocén
STL st edotlaký 
TS transforma ní stanice 
ÚAP územn  analytické podklady 
ÚP územní plán 
ÚPD územn  plánovací dokumentace 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ÚSKP R Úst ední seznam kulturních památek eské republiky 
VN vysoké nap tí 
VPO ve ejn  prosp šné opat ení
VPS ve ejn  prosp šná stavba 
VTL vysokotlaký 
VVN velmi vysoké nap tí 
ZPF zem lský p dní fond 
ZÚR zásady územního rozvoje 
ŽP životní prost edí



íloha 2 
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na ZPF

název obce: Ra ice

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle t íd
ochrany (ha) 

íslo lokality 
Katastrální 

území 
zp sob využití plochy 

vým ra 
plochy 

(ha) 

celkový 
zábor 

ZPF 
(ha) 

orná

da
zahrady 

ovocné 

sady

trvalé 

travní 
porosty

I. II. III. IV. V.

investice 
do p dy

(ha) 

Z1 RuH pl. smíšené obytné - venkovské 0,39 0,39 0,36 0,03 0,37 0,02

Z2 RuH pl. smíšené obytné - venkovské 0,33 0,33 0,33 0,09 0,24

Z3 RuH pl. smíšené obytné - venkovské 0,31 0,31 0,31 0,31

Z4 RuH pl. smíšené obytné - venkovské 0,47 0,47 0,44 0,03 0,47

Z5 RuH pl. smíšené obytné - venkovské 0,73 0,69 0,69 0,61   0,08

Z6 RuH pl. smíšené obytné - venkovské 0,63 0,63 0,63 0,63

Z7 RuH pl. smíšené obytné - venkovské 0,35 0,35 0,14 0,21 0,35 0,15 

Plochy smíšené obytné celkem 3,17 2,45 0,14 0,03 0,55 2,83 0,26 0,00 0,08 0,00 0,15 

Z8 RuH pl. ve ejných prostranství - ve ejná prostranství 0,39 0,39 0,39 0,39

Z9 RuH pl. ve ejných prostranství - ve ejná prostranství 0,32 0,24 0,24 0,02 0,09   0,13

Z10 RuH pl. ve ejných prostranství - ve ejná zele 0,16 0,16 0,16   0,16

Z11 RuH pl. ve ejných prostranství - ve ejná prostranství 0,10 0,00 0,00

Plochy ve ejných prostranství celkem 0,79 0,00 0,00 0,39 0,40 0,41 0,09 0,00 0,29 0,00 0,00 

Z12 RuH pl. ob an. vybavení - t lových. a sport. za ízení  0,21 0,14 0,14 0,14

Plochy ob anského vybavení celkem 0,14 0,00 0,14 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z13 RuH pl. výroby a sklad. - drobná a emeslná výroba 0,54 0,54 0,54 0,54

Plochy výroby a skladování celkem 0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Z14 RuH pl. vodní a vodohospodá ské - vodní plochy a toky 0,75 0,64 0,34 0,24 0,06 0,06 0,31   0,27

Z16 RuH pl. vodní a vodohospodá ské - vodní plochy a toky 1,50 1,37 1,37 0,07 1,30

Plochy vodní a vodohospodá ské celkem 2,01 1,71 0,24 0,00 0,06 0,13 1,61 0,00 0,27 0,00 0,00 

K1 RuH pl. smíšené nezastav ného území (prvky ÚSES) 3,25 0,00 

K2 RuH pl. smíšené nezastav ného území (prvky ÚSES) 0,78 0,00 

K3 RuH pl. smíšené nezastav ného území (prvky ÚSES) 2,75 0,00 

K4 RuH pl. smíšené nezastav ného území (prvky ÚSES) 0,71 0,00 

Plochy smíšené nezastav ného území celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zábor ZPF celkem 6,65 4,70 0,52 0,42 1,01 4,05 1,96 0,00 0,64 0,00 0,15 

RuH k.ú. Ra ice u Hrotovic (737348) plocha se nevyhodnocuje na základ  metodiky 

plocha se nachází na nezem lských p dách 
Poznámka : 
- plocha Z15 byla vy azena po spole ném jednání o návrhu Územního plánu Ra ice





                                                                                                Čj. ORÚP 12536/16 - SPIS 15247/2014/Do 

Odůvodnění územního plánu – část zpracovaná pořizovatelem     - 2 - 

 

 
 

           ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

-   ČÁST ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM  - 

 
 
 
 
OBSAH: 
 
 
1. POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ................................................................................................. 3 

2. SOUPIS ČÁSTÍ, JEŽ BYLY OD SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU   

               ZMĚNĚNY .......................................................................................................................................... 5 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ....................................................................................................... 5 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ................................................ 8 

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ..................................................................................................................... 9 

6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ .......................... 10 

6.1. Soulad s vyjádřeními dotčených orgánů uplatněnými k návrhu zadání územního plánu dle § 47 
odst. 2 stavebního zákona ............................................................................................................... 10 

6.2. Soulad se stanovisky dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu dle § 50 odst. 2 
stavebního zákona ........................................................................................................................... 16 

6.3. Soulad se stanovisky dotčených orgánů uplatněných k částem řešení, jež byly od společného 
jednání změněny dle § 52 odst. 3 stavebního zákona ..................................................................... 22 

6.4.      Soulad se stanovisky dotčených orgánů uplatněných k návrhu vyhodnocení připomínek  
           dle § 53 odst. 1 stavebního zákona .................................................................................................. 25 

7. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE, JAK BYLO 
RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ............. 27 

8. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ ..................................................................... 27 

9. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK............................................................................................................... 28 

 



                                                                                                Čj. ORÚP 12536/16 - SPIS 15247/2014/Do 

Odůvodnění územního plánu – část zpracovaná pořizovatelem     - 3 - 

 

 
1. POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
Zastupitelstvo obce Račice schválilo na svém zasedání konaném dne 07.11.2014 ukončení pořízení 
rozpracované Změny č. 1 Územního plánu Račice a rozhodlo o pořízení nového Územního plánu Račice 
(dále jen „územní plán“). Důvodem pro pořízení nového územního plánu byla nově zpracovaná digitální 
katastrální mapa k.ú. Račice u Hrotovic. Žádost o pořízení Územního plánu Račice byla na Městský úřad 
Třebíč, oddělení Úřad územního plánování doručena dne 13.11.2014.  
Určeným zastupitelem ve věci pořizování územního plánu se stal starosta obce Jiří Rosický. 
Zpracovatelem Územního plánu Račice se stala společnost STUDIO P, Nádražní 52, 591 01 Žďár nad 
Sázavou – Ing. arch. Jan Psota, číslo autorizace 1042. 
Územní plán Račice nahradí dosud platný Územní plán Račice vydaný v roce 2010.  

 
Územně plánovací dokumentace se zpracovává na aktuálním mapovém podkladu. Pro katastrální území 
Račice u Hrotovic byla nově zpracována digitální katastrální mapa. Tato aktuální, digitální katastrální mapa 
měla být použita jako mapový podklad pro pořizovanou Změnu č. 1 Územního plánu Račice. Oproti tomu, 
dosavadní Územní plán Račice byl zpracován nad analogovou katastrální mapou (která byla pouze 
digitalizována projektantem jen pro účel vytvoření Územního plánu Račice). Po vydání a nabytí účinnosti 
Změny č. 1 Územního plánu Račice by bylo nutné zkompletovat tzv. úplný právní stav Územního plánu 
Račice ve znění jeho Změny č. 1. Bylo by tedy nutné „stisknout“ dohromady Změnu č. 1 Územního plánu 
Račice s dosavadním Územním plánem Račice. To však nebylo možné kvůli rozdílným mapovým 
podkladům. Projektant (naštěstí již během zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Račice) zjistil, že 
mapové podklady jsou navzájem neslučitelné. Katastrální mapa použitá jako mapový podklad Územního 
plánu Račice byla nepřesná – při překryvu s (aktuální) digitální katastrální mapou použitou u Změny č. 1 
Územního plánu Račice by vznikla nesrozumitelná změť čar, nepoužitelná jako podklad pro rozhodování 
správních úřadů (např. stavebního úřadu) i pro rozhodování samotné obce Račice. Mírně se změnila hranice 
správního území obce Račice, hranice jednotlivých pozemků byly posunuty (viz přiložený zákres). 
Nepřesnost by v důsledku mohla způsobit újmu vlastníkům pozemků a staveb v obci. Pořízení Změny č. 1 
Územního plánu Račice bylo proto zrušeno. Namísto ní se začal pořizovat nový Územní plán Račice, který 
prověřil i záměry řešené Změnou č. 1 Územního plánu Račice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výřez zobrazení centra obce na podkladu digitální 
katastrální mapy (aktuální) – červená linie, analogové 
katastrální mapy (neaktuální) a Územního plánu Račice 
 

Zadání územního plánu 
   
V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona byl návrh zadání Územního plánu Račice doručen 
veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška byla vyvěšena od 06.01.2015 do 09.02.2015. Do 15 dnů ode dne 
doručení mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.  
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Návrh zadání byl zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Do 30 dnů od obdržení 
návrhu zadání mohly dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření. 
V téže lhůtě mohl krajský úřad jako příslušný úřad uplatnit u pořizovatele stanovisko (posouzení návrhu 
územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí), sousední obce mohly uplatnit podněty. Nejpozději 
7 dní před uplynutím této lhůty doručil příslušný orgán ochrany přírody stanovisko podle § 45i zákona 
o ochraně přírody a krajiny.  
 
V souladu s ustanovením § 47 odst. 4 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
na základě výsledků projednání upravili návrh zadání územního plánu a předložili jej zastupitelstvu obce 
ke schválení. Zadání Územního plánu Račice bylo schváleno Zastupitelstvem obce Račice dne 21.02.2015.  
 
Návrh územního plánu 
 
Na základě schváleného zadání územního plánu byl dle § 50 odst. 1 stavebního zákona pořízen návrh 
Územního plánu Račice. Společné jednání o návrhu územního plánu se konalo dne 29.09.2015 v 09:00 
hodin v budově Městského úřadu Třebíč, kanceláři oddělení Úřadu územního plánování. Dle ustanovení § 
50 odst. 2 stavebního zákona byly dotčené orgány vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne 
jednání a sousední obce ve stejné lhůtě k uplatnění připomínek. Návrh územního plánu byl doručen 
veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky dle 
ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona. Byla přijaty dvě připomínky z řad oprávněných investorů (Povodí 
Moravy s.p., LESY ČR, s.p.). 
 
V souladu s ustanovením § 50 odst. 7 stavebního zákona vydal krajský úřad stanovisko k návrhu územního 
plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vtahy, souladu s politikou 
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Na základě tohoto stanoviska bylo 
možno zahájit řízení o návrhu Územního plánu Račice. 
 
Dle ustanovení § 51 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil 
výsledky projednání návrhu územního plánu a na základě výsledků projednání zajistil upravení návrhu 
územního plánu. 
 
Řízení o územním plánu 
 
Dle § 52 stavebního zákona bylo zahájeno řízení o Územním plánu Račice. Veřejné projednání návrhu 
územního plánu se konalo dne 18. dubna 2016 v 16:30 hod na Obecním úřadě Račice. K veřejnému 
projednání návrhu přizval pořizovatel jednotlivě obec Račice, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. 
Dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona byly dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán 
vyzvány k uplatnění stanovisek k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny, a to ve 
lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání. 
 
Návrh územního plánu byl doručen veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního 
zákona a zároveň byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 10.03.2016 do 25.04.2016. Nejpozději 
do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky a dotčené 
osoby námitky. Proti návrhu územního plánu byly uplatněny dvě připomínky (Povodí Moravy s.p., LESY ČR, 
s.p.), nebyla uplatněna žádná námitka. 
 
Na základě ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy Návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Územního plánu Račice (čj. ORÚP 29066/2016). Návrh byl doručen dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a byly vyzvány, aby k nim ve lhůtě 30 dnů uplatnily 
svá stanoviska.  
 
Výsledky veřejného projednání a výsledky projednání návrhu vyhodnocení připomínek si nevyžádaly další 
úpravu návrhu územního plánu. 
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Na základě ustanovení § 53 odst. 4 stavebního zákona přezkoumal pořizovatel soulad návrhu Územního 
plánu Račice s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem (kapitola 3.), 
s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území (kapitola 4.), s požadavky stavebního 
zákona a jeho prováděcích právních předpisů (kapitola 5.) a s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů (kapitola 6.). 
 
 
2. SOUPIS ČÁSTÍ, JEŽ BYLY OD SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO 
PLÁNU  ZMĚNĚNY 
 

Změny, ke kterým v návrhu územního plánu došlo po společném jednání dle § 50 odst. 2 stavebního 
zákona, na základě požadavků dotčených orgánů: 

• Byla zrušena zastavitelná plocha Z15, z hlediska využití šlo o plochu W1 – Plochy vodní 
a vodohospodářské – vodní plochy a toky. 

• Bylo upraveno vymezení lokálního biokoridoru LBK 5 a s ním spojené změny v krajině K3 
(v souvislosti se zrušením zastavitelné plochy Z15). 

• Do tabulky zastavitelných ploch v kapitole 3.2 Plochy se změnou území (konkrétně str. 8) byla 
k zastavitelným plochám Z5, Z6 a Z7 doplněna podmínka podmíněně přípustného využití. 

• Do textu Odůvodnění návrhu územního plánu byl do kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 
doplněn požadovaný výčet speciálních staveb. 

 
 
3. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE 
VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
 
Politika územního rozvoje České republiky 2008, jako nástroj územního plánování, byla schválena dne 
20.07.2009 usnesením vlády č. 929. Dne 15.4.2015 byla schválena usnesením vlády ČR č. 276/2015 
Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky (dále „PÚR“). 
 
Správní území obce Račice nespadá do žádné z rozvojových oblastí nebo rozvojových os (oblasti 
se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového 
významu) ani do žádné ze specifických oblastí (území, ve kterých se dlouhodobě projevují problémy 
z hlediska udržitelného rozvoje území) vymezených v PÚR. Pro řešené území nevyplývají z PÚR žádné 
konkrétní požadavky kromě respektování obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, především s důrazem na ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Podrobně je soulad 
s jednotlivými republikovými prioritami vyhodnocen zpracovatelem v Odůvodnění územního plánu, kapitole 
2.1. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR. 
 
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina byly vydány 16.09.2008 a nabyly účinnosti dne 22.11.2008. Dne 
8.10.2012 byla vydána Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina („ZÚR“), která nabyla 
účinnosti dne 23.10.2012.  
 
Správní území obce Račice se nenachází v rozvojové oblasti ani rozvojové ose krajského významu. Je však 
součástí specifické oblasti krajského významu SOBk 5 Hrotovicko.  Návrh územního plánu respektuje 
zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování v území a plní úkoly stanovené pro tuto oblast.  
V oblasti dopravní a technické infrastruktury zasahují území obce v ZÚR vymezené koridory veřejně 
prospěšných staveb DK11 (silnice II/152) a E10 (nadzemní vedení VVN 110 kV R Slavětice – R Moravské 
Budějovice – R Jemnice – R Dačice.  
Na území obce Račice nejsou vymezeny plochy pro biocentra a biokoridory nadregionálního a regionálního 
územního systému ekologické stability.  
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ZÚR vymezují na západě řešeného území oblast krajinného rázu CZ0610-OB011 Moravskobudějovicko, 
zbylá část náleží oblasti krajinného rázu CZ0610-OB020 Moravskokrumlovsko. Návrh územního plánu 
respektuje stanovené specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách.  
V západní části správního území obce vymezují ZÚR krajinu lesozemědělskou ostatní. Většina území obce 
je pak vymezena jako krajina zemědělská intenzivní. 
 
Velmi podrobně je soulad se ZÚR vyhodnocen zpracovatelem v Odůvodnění územního plánu, kapitole 2.2. 
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
 
Obec Račice spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Třebíč. Sousedními obcemi jsou 
Krhov, Myslibořice, Zárubice, Odunec a město Hrotovice. Řešení územního plánu je koordinováno s územně 
plánovacími dokumentacemi sousedních obcí zejména v oblasti veřejné dopravní a technické infrastruktury 
a územního systému ekologické stability. Podrobněji v Odůvodnění územního plánu, kapitole 8. 
 

 V rámci projednání návrhu zadání územního plánu dle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona 
uplatnil krajský úřad jako nadřízený orgán následující vyjádření (citace kurzívou):  

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Oddělení územního plánování, Žižkova 57, 587 33, JIHLAVA 
 
13.01.2015 KUJI 81731/20134   Ing. Ryšavá 
 OÚP 11/2015 – Zap-2 
Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, jako 
pořizovatel Územního plánu Račice dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů oznámil dne 17. 12. 2014 zahájení 
projednání návrhu zadání Územního plánu Račice (dále jen návrh zadání ÚP). 
 
Po seznámení se s návrhem zadání ÚP a v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona 
uplatňujeme následující vyjádření: 
 
Návrh zadání ÚP je po obsahové stránce zpracován v souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti ve znění pozdějších předpisů. 
 
V návrhu zadání ÚP jsou zapracovány požadavky na respektování priorit pro zajištění udržitelného rozvoje 
území vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) i Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina, ve znění aktualizace č. 1 (dále jen ZÚR). V ÚP bude provedeno posouzení souladu územně 
plánovací dokumentace s prioritami pro zajištění udržitelného rozvoje území V rámci PÚR 2008 je v dalších 
úkolech pro územní plánování vyjmenovaná oblast Třebíčsko - Znojemsko. ZÚR tuto oblast zpřesňují a je 
vymezena jako specifická oblast krajského významu SOBk05 Hrotovicko. 
 
Území obce Račice není dotčeno veřejně prospěšným opatřením. Požadavky na zapracování veřejně 
prospěšných staveb DK11 - koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice 11/152 v šíři 80 m a E10 
koridor technické infrastruktury nadzemního vedení WN 110 kV rozvodna Slavětice - rozvodna Moravské 
Budějovice - rozvodna Dačice v šíři 400 m jsou součástí návrhu zadání ÚP. 
 
V návrhu zadání ÚP jsou zapracovány také požadavky na respektování oblasti krajinného rázu CZ0610-
OB011 Moravskobudějovicko a CZ0610-OB020 Moravskokrumlovsko a krajinných typů krajina 
lesozemědělská ostatní a krajina zemědělská intenzivní. V rámci ÚP bude provedeno posouzení souladu 
územně plánovací dokumentace s výše uvedenými oblastmi krajinného rázu a krajinnými typy. 
 
Z hlediska řešení širších vazeb jsou v návrhu zadání požadavky na koordinaci prvků ÚSES, dopravní 
a technické infrastruktury a to nejen s ohledem na územně plánovací dokumentaci sousedních obcí, ale 
v případě ÚSES ve vazbě na probíhající či dokončené komplexní pozemkové úpravy. 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený správní orgán 
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na úseku územního plánování, po posouzení návrhu zadání ÚP sděluje, že k předloženému návrhu zadání 
ÚP nemá požadavky na jeho doplnění. 
 
Závěrem upozorňujeme pořizovatele, že na straně 10, první odrážka návrhu zadání ÚP je mimo jiné 
uvedeno, že pro snazší orientaci pořadí změn v území (etapizaci) zobrazit také ve výkrese základního 
členění území. V příloze 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů není ve výčtu zobrazení 
etapizace uvedeno. Tento požadavek doporučujeme z návrhu zadání ÚP vypustit. 
 
Komentář pořizovatele: 
Krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování konstatoval, že všechny požadavky, vyplývající z 
politiky územního rozvoje státu, z nadřízené územně plánovací dokumentace i ze širších územních 
souvislostí, jsou v návrhu zadání nového Územního plánu Račice již správně zapracovány, a proto žádné 
jiné požadavky na zpracování návrhu nemá. 
Jako orgán státního dozoru v územním plánování pouze v závěru svého vyjádření upozornil, že ve výkrese 
základního členění není možné zobrazit pořadí změn v území (tj. etapizaci), neboť obsah tohoto výkresu je 
ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. určen taxativním výčtem (nelze jej tedy volně rozšiřovat). Nepřesnost, na kterou 
krajský úřad upozornil, byla v zadání nového Územního plánu Račice opravena. 
 

 K návrhu územního plánu pro společné jednání doručil své stanovisko v souladu s ustanovením 
§ 50 odst. 7 stavebního zákona i krajský úřad jako nadřízený orgán, v němž posoudil soulad návrhu 
územního plánu s PÚR, ZÚR a zhodnotil koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů 
(citace kurzívou): 

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Oddělení územního plánování, Žižkova 57, 587 33, JIHLAVA 
03.12.2015 KUJI 73111/2015  Ing. Zapletal 
 OÚP 11/2015 – 5  
… 
Krajský úřad, jako nadřízený správní orgán na úseku územního plánování, na základě posouzení 
předloženého návrhu ÚP z hledisek uvedených v ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona uvádí 
následující: 
 
Posouzení z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy: 
 
Návrh řešení ÚP respektuje význam a charakter obce v systému osídlení. Z hlediska širších vztahů 
je zajištěna koordinace dopravní i technické infrastruktury i ÚSES. 
 
Posouzení z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR“): 
 
Území obce Račice není součástí rozvojových os a oblastí vymezených v PÚR, na území obce 
rovněž nejsou vymezeny žádné záměry republikového významu. Zásady stanovené v PÚR se proto 
na území obce promítají pouze obecně. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištění udržitelného v území uvedenými v PÚR je součástí dokumentace. 
Návrh ÚP je v souladu s PÚR.  
 
Posouzení z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací kraje - Zásady územního rozvoje 
Kraje Vysočina (dále jen ZÚR KrV“), vydanými dne 16. 9. 2008 Zastupitelstvem Kraje Vysočina 
(účinnost 22. 11. 2008), ve znění aktualizace č. 1 (o  jejím vydání bylo rozhodnuto dne 18. 9. 2012 a 
účinnosti nabyla dne 23. 10. 2012): 

• Území obce je součástí specifické oblasti krajského významu SOBk5 Hrotovicko. 
Vyhodnocení souladu návrhu ÚP se stanovenými prioritami územního plánování 
stanovenými pro zajištění udržitelného rozvoje v území a zásadami a úkoly pro územní 
plánování stanovenými pro SOBk5 uvedenými v ZÚR KrV je součástí dokumentace. 
Návrh ÚP je v souladu se ZÚR KrV. 

• Území obce je zařazeno mezi krajinu lesozemědělskou ostatní, krajinu zemědělskou 
intenzivní a oblast krajinného rázu CZ0610-OB011 Moravskobudějovicko a CZ0610-
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OB020 Moravskokrumlovsko. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP se stanovenými zásadami 
pro činnost v území a rozhodování o změnách v území pro krajinné typy a pro oblasti 
krajinného rázu jsou součástí dokumentace. Návrh ÚP je v souladu se ZÚR KrV. 

• ZÚR KrV na území obce vymezují koridor veřejně prospěšné stavby DK11 homogenizace 
stávajícího tahu silnice II/152 a E10 nadzemního vedení VVN 110 kV R Slavětice – 
R Moravské Budějovice – R Jemnice – R Dačice. Uvedené koridory jsou v návrhu ÚP 
odpovídajícím způsobem vymezeny, resp. zpřesněny, v souladu se ZÚR KrV. 

• Návrh ÚP nevymezuje na území obce žádné záležitosti nadmístního významu, které 
nejsou řešeny v ZÚR KrV. 

 
Na základě tohoto stanoviska lze zahájit řízení o návrhu ÚP Račice podle § 52 stavebního zákona. 
 
Komentář pořizovatele: 
Dne 15.4.2015 byla schválena usnesením vlády ČR č. 276/2015 Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje 
České republiky (dále „PÚR“). V Odůvodnění návrhu územního plánu byl vyhodnocen soulad návrhu 
Územního plánu Račice s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1. 
 

 K návrhu územního plánu pro veřejné projednání doručil své stanovisko v souladu s ustanovením 
§ 52 odst. 3 stavebního zákona i krajský úřad jako nadřízený orgán (citace kurzívou): 

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava 
 
12.10.2015    KUJI 67843/2015    Ing. Zapletal 

OUP 306/2014 - 8 Zap 
… 
Dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatňuje Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního 
plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad"), jako nadřízený správní orgán na úseku územního 
plánování, stanovisko k částem řešení návrhu územního plánu, které byly od společného jednání 
měněny. 
 
Stručný výčet měněných části v návrhu ÚP, ke kterým došlo od společného jednání, je uveden v textové 
části odůvodnění v kap. 2 Soupis částí, jež byly od společného jednání o návrhu územního plánu 
změněny. Zájmů krajského úřadu se nedotýká žádná z provedených úprav návrhu ÚP, proto krajský úřad 
k upravenému návrhu ÚP nemá připomínek. 
 
 
Po přezkumu pořizovatele lze konstatovat, že návrh Územního plánu Račice je v souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 a s platnou územně plánovací dokumentací vydanou krajem, 
tj. Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1. 
 
 
4. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 
Návrh Územního plánu Račice je v souladu s cíli a úkoly územního plánování definovanými § 18 a 19 
stavebního zákona. Cílem návrhu územního plánu je komplexním řešením zajistit účelné využití a prostorové 
uspořádání území a umožnit ve vzájemném souladu realizovat veřejné i soukromé zájmy na rozvoji území. 
Koncepce územního plánu navrhuje opatření směřující k optimálnímu využívání území, které umožňuje 
dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce. Soulad s jednotlivými cíli a úkoly územního plánování je 
velmi podrobně zpracován zhotovitelem v Odůvodnění územního plánu, kapitole 2.3. Soulad s cíli a úkoly 
územního plánování. 
 
Po přezkumu pořizovatele lze konstatovat, že návrh Územního plánu Račice je v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování. 
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5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 
Návrh Územního plánu Račice byl zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatel vyhodnotil soulad v Odůvodnění územního plánu, kapitole 2.4. 
 
Dle Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, vymezuje 
návrh územního plánu zastavěné území, základní koncepci rozvoje území obce, urbanistickou koncepci, 
koncepci veřejné infrastruktury, koncepci uspořádání krajiny a stanovuje podmínky pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití. Návrh územního plánu vymezuje dvě veřejně prospěšné stavby, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Návrh územního plánu vymezuje jednu lokalitu, ve které bude 
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. 
 
S ohledem na specifické podmínky v řešeném území byly nad rámec výčtu ploch s rozdílným způsobem 
využití dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. vymezeny Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená (ZS).  
Dále byly některé základní druhy ploch podrobněji členěny. Vymezení těchto ploch je zdůvodněno 
v Odůvodnění územního plánu, kapitole 2.4. 
 
Vyhodnocení záboru ZPF pro koridory pro umístění technické infrastruktury nebylo zpracováno z důvodu 
nulového trvalého záboru zemědělského půdního fondu vedeními a stavbami technické infrastruktury. 
Obdobně řešeno také v Odůvodnění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. 
 
Po přezkumu pořizovatele lze konstatovat, že návrh Územního plánu Račice je v souladu s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy. 
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6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  
 
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů je obecně vyhodnocen v Odůvodnění územního plánu, 
kapitole 2.5. Následuje soupis uplatněných vyjádření (stanovisek) dotčených orgánů k zadání a k návrhu 
Územního plánu Račice (citace kurzívou). 

6.1. Soulad s vyjádřeními dotčených orgánů uplatněnými k návrhu zadání územního plánu dle 
§ 47 odst. 2 stavebního zákona 

 
Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč 
17.12.2014   OD 82551/14 – SPIS 1212/2014/St    Ing. Šťastná 
… 
K Vaší žádosti uvádíme následující: 
1. Aktualizujte a posuďte trasy zemědělské dopravy, místních komunikací, cyklostezek a cyklotras 

a maximálně omezte jejich napojení na silniční síť a síť místních komunikací, tak aby vyhovovala 
zařazení do jednotlivých kategorií a tříd. 

2. Vyznačte ochranná pásma silnic, místních komunikací a ploch zejména na území zastavitelném, 
na nichž nemohou být umísťovány žádné objekty ve smyslu § 33 zákona o pozemních komunikacích. 

3. Pokud budou prováděny změny u autobusové zastávky a v okolí křižovatek v obci je třeba dostatečně 
vyznačit dotčené objekty, které brání rozhledu. Vyznačit a navrhnout opatření na zlepšení rozhledových 
poměrů zastávek i stávajících křižovatek. Stávající autobusovou zastávku posoudit dle platné ČSN 
736425 - autobusové zastávky a změny zapracovat do výše uvedené dokumentace.  

4. Komunikační napojení lokalit je nutno řešit v souladu s ČSN 736110, ČSN 736102 a ČSN 736101-t.j. 
sjednocený komunikační systém pro celé lokality s jedním komunikačním napojením na silnici. 

5. Připojování nových staveb na pozemní komunikace bude řešeno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích, vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, zákonem č. 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích. 

 
Komentář pořizovatele: 
Ad 1. – Do zadání Územního plánu Račice byla doplněna věta: „Při návrhu nových ploch dopravy pro 
zemědělské účelové komunikace omezit jejich napojení na silnice a místní komunikace“. Znění zadání 
Územního plánu Račice nebylo změněno ani doplněno (cyklostezky řešeným územím neprochází, 
nepředpokládá se jejich rozšíření, k cykloturistice by měla být využívání dosavadní síť komunikací a síť silnic 
nižších tříd. 
Ad 2. – Znění zadání Územního plánu Račice nebylo změněno ani doplněno (požadavek dotčeného orgánu 
v něm již byl zahrnut). 
Ad 3. - Do zadání Územního plánu Račice byla doplněna věta: „V koordinačním výkrese označit umístění 
autobusové zastávky“. Ostatní části zadání Územního plánu Račice nebyly změněny (změna autobusové 
zastávky není požadována; rozhledové poměry a opatření ke zlepšení a posouzení autobusové zastávky 
podle ČSN přesahují řešitelnou podrobnost a účel). 
Ad 4. - Znění zadání Územního plánu Račice nebylo změněno ani doplněno (požadavek dotčeného orgánu 
byl v zadání zohledněn a řešen v míře odpovídající podrobnosti a účelu územního plánu). 
Ad 5. – Znění zadání Územního plánu Račice nebylo změněno ani doplněno (požadavek přesahoval 
podrobnost a účel územního plánu). 
 
Požadavky dotčeného orgánu byly v návrhu územního plánu řešeny v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 
stavebního zákona – územní plán tedy neobsahuje podrobnosti, které svým obsahem náležejí regulačnímu 
plánu nebo územnímu rozhodnutí. Návrh územního plánu byl s tímto dotčeným orgánem projednán v rámci 
společného jednání dle § 50 stavebního zákona. 
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Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč 
   

• Z hlediska odpadového hospodářství 
 

Dotčený orgán, příslušný k řešení odpadového hospodářství a k nakládání s odpady, se nevyjádřil, tzn. 
nevznesl žádné požadavky na obsah nového Územního plánu Račice. 
 

• Z hlediska ochrany přírody a krajiny 
 

12.01.2015   OŽP 83111/14 – SPIS 507/2015/eu     Ing. 
Urbánková 
 
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán ochrany přírody …, nemá požadavky na 
obsah návrhu zadání nového Územního plánu Račice. 
Předložený návrh zadání nového Územního plánu Račice respektuje zájmy ochrany přírody dle zákona č. 
114/1992 Sb., v působnosti MěÚ Třebíč, odboru ŽP. 
 
Komentář pořizovatele: 
Dotčený orgán, hájící vybrané zájmy ochrany přírody a krajiny, nevznesl žádné požadavky na obsah nového 
Územního plánu Račice. Konstatoval, že všechny jím hájené zájmy byly již v zadání obsaženy. 
 

• Z hlediska ochrany lesa  
 

Dotčený orgán, příslušný k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, se nevyjádřil – neuplatnil 
požadavky na obsah nového Územního plánu Račice.  
 

• Z hlediska vodního hospodářství 
 

Dotčený orgán, příslušný k řešení vodního hospodářství a též k nakládání s odpadními vodami, se nevyjádřil 
- nevznesl žádné požadavky na obsah nového Územního plánu Račice.  
 
Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč 
 
09.01.2015   OŠK 83001/14 – SPIS 456/2015/Ol   Bc. Oliva 
Městský úřad Třebíč, odbor školství a kultury (dále jen „městský úřad“), jako příslušný orgán státní 
památkové péče … uplatňuje následující požadavky na obsah Územního plánu Račice: 
 
Na území obce Račice (k. ú. Račice u Hrotovic, okres Třebíč) se dle aktuálních údajů Ústředního seznamu 
kulturních památek ČR (dále jen „ÚSKP“) nacházejí tři nemovité kulturní památky. Jedná se o kostel sv. 
Václava (č. rejstříku ÚSKP 20950/7-2998), kříž (krucifix) na hřbitově (č. rejstříku ÚSKP 18664/7-3000) 
a sochu sv. Šebestiána (č. rejstříku ÚSKP 33357/7-2999). Uváděné údaje ověřil městský úřad dálkovým 
přístupem prostřednictvím veřejné datové sítě v aplikaci MonumNet na www.npú.cz ke dni 08.01.2015. 
Jmenovitý seznam nemovitých kulturních památek tak, jak je uveden v textu návrhu zadání, odpovídá výše 
uvedeným evidenčním údajům ÚSKP. V řešeném území se v současnosti nenachází žádná národní kulturní 
památka, památková rezervace, památková zóna ani ochranné pásmo nemovité kulturní památky. 
V textu návrhu zadání je rovněž formulován předpoklad, že v rámci ochrany hodnot území budou ve 
veřejném zájmu chráněny a rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. 
Městský úřad může na základě výše uvedeného konstatovat, že zájmy státní památkové péče vymezené 
zákonem o památkové péči jsou v předloženém návrhu zadání Územního plánu Račice dostatečným 
způsobem zohledněny a respektovány. Městský úřad tedy nemá žádné další požadavky na obsah 
Územního plánu Račice vyplývající ze zákona o památkové péči. 
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Komentář pořizovatele: 
Dotčený orgán, hájící zájmy památkové péče, nevznesl požadavky na obsah nového Územního plánu 
Račice. 
Konstatoval, že všechny jím prosazované požadavky byly již v zadání obsaženy. 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 

• Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 
 
12.01.2015    KUJI 1483/2015    Ing. Salichová 
     OZP 972/2009 
 
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán dle § 17a písmene a) 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákona“), vydává vyjádření dle § 5 odst. 2 zákona k návrhu zadání Územního plánu Račice: 
 
Pokud dojde k dotčení pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, je nutno dodržet zásady 
ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona. Návrh územního plánu podléhá projednání s orgány 
ochrany zemědělského půdního fondu a vydání jejich stanoviska dle § 5 odst. 2 zákona. 
 
Vyhodnocení musí být provedeno dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb. U návrhových ploch, umístěných 
na půdách vysoce chráněných (I. a II. třída ochrany), na pozemcích s vloženými investicemi do půdy 
(meliorace) a u lokalit porušujících zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 a 5 zákona, je třeba 
zdůvodnění, proč je navrhovaně řešení nejvýhodnější z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných zájmů, zejména ve srovnání s jiným možným řešením. 
 
Žádáme o předložení jednoho paré vyhodnocení dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb. společně 
s oznámením o projednání návrhu Územního plánu Račice. 
 
Komentář pořizovatele: 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu nevznesl žádné specifické požadavky na obsah nového 
Územního plánu Račice.  
Upozornil pouze na povinnost stanovenou zákonem, tj. na nutnost vyhodnocení a obhájení předpokládaných 
záborů zemědělské půdy. Dále žádal o předložení jednoho paré vyhodnocení a odůvodnění (o tzv. 
„zemědělskou přílohu“ odůvodnění územního plánu). Oba požadavky dotčeného orgánu byly splněny takto: 

• Předpokládané zábory zemědělské půdy byly řádně vyhodnoceny a důkladně odůvodněny. 
• Elektronickou verzi návrhu nového Územního plánu Račice i jeho komplexní odůvodnění, včetně 

zemědělské přílohy, obdržel dotčený orgán při každém projednání návrhu s dotčenými orgány. 
Zadání nového Územního plánu Račice nebylo nutné doplňovat. 
 
Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 
 
13.01.2015    KHSV/25221/2014/TR/HOK/Slá   p. Sládková 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je 
dotčeným správním úřadem … vydává ve výše uvedené věci …toto vyjádření: 
 
K návrhu zadání Územního plánu Račice nepožadujeme zapracovat žádné požadavky vyplývající z předpisů 
na úseku ochrany veřejného zdraví a územně plánovacích podkladů. 
 
Odůvodnění: 
…Navrhované řešení je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a proto byl 
vysloven souhlas. 
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ČR – Státní energetická inspekce, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 
 
08.01.2015    2610/14/062.103/Bě    Ing. Běťáková 
…  
ČR – státní energetická inspekce … nemá k návrhu zadání Územního plánu Račice … připomínky. 
Upozorňujeme však pořizovatele územně plánovací dokumentace:  
- na nutnost respektovat požadavky vyplývající ze zpracované územní energetické koncepce 

v aktuálním znění v době zpracování územně plánovací dokumentace 
- na platnost zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a z něho vyplývající nutnost 

dodržování ochranných a bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických 
zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo k zmírnění účinků případných havárií. 

ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina s návrhem 
zadání Územního plánu račice souhlasí a nemá další požadavky.  
 
Komentář pořizovatele: 
Dotčený orgán, příslušný k řešení hospodaření s energiemi, vznesl požadavky na obsah nového Územního 
plánu Račice. Znění zadání Územního plánu Račice nebylo měněno ani doplněno z následujících důvodů: 
• Energetická koncepce Kraje Vysočina je energetickou koncepcí na úrovní kraje, je podkladem pro 
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina v platném znění (tj. krajský územní plán, zkráceně též „ZÚR“). 
Rozvojové záměry a cíle Energetické koncepce Kraje Vysočina jsou do ZÚR včleněny. Nový Územní plán 
Račice bude řešen v souladu se ZÚR, tudíž soulad s Energetickou koncepcí Kraje Vysočina bude zajištěn. 
Podle sdělení určeného zastupitele nemá obec Račice zpracovánu (žádnou další) územně energetickou 
koncepci pro správní území obce ani pro část správního území obce. 
• Zákonem stanovené požadavky na respektování ochranných a bezpečnostních pásem mají obecnou 
platnost, proto je není nutné zmiňovat v zadání nového Územního plánu Račice. V zadání již bylo uvedeno, 
že stávající veřejná technická infrastruktura má být respektována, její ochranná pásma a bezpečnostní 
pásma mají být zobrazena (pokud to měřítko výkresu dovolí). 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
 
16.12.2014    MPO 57029/2014    p. Košatka 
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin 
neuplatňujeme … k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Račice 
u Hrotovic se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin.    
 
Ministerstvo obrany, Svatoplukova 84, 615 00 Brno 
 
14.01.2015    MOCR 674 – 1/2015 – 6440                         Ing. Šidlák 
… 
uplatňuje požadavky na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části Návrhu 
nového územního plánu Račice. 
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 
 

- Ochranné pásmo Letiště Náměšť nad Oslavou, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském 
podnikání. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné 
projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání 
nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, 
realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení vn a vvn, 
fotovoltaických elektráren (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu) - viz. mapový podklad, ÚAP - jev 102. V tomto vymezeném území může být výstavba 
omezena nebo zakázána. 
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a zapracovat do textové části 
návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany i do grafické části. 
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Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany: 
- OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení 

§ 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. 
o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen 
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu) - viz. mapový podklad, ÚAP - jev 103. Jedná se o výstavbu (včetně 
rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, 
základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných 
elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově 
omezena nebo zakázána. 
 
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a zapracovat do textové části 
návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod 
legendu zapracujte následující textovou poznámku: “Celé správní území obce je situováno v ochranném 
pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany”. 
 
V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v celém území řešeném 
předloženou územně plánovací dokumentací lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech 
výškových staveb nad 30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavbu a 
změny vvn a vn, výstavbu a změny letišť všech druhů včetně zařízení z důvodu ochrany zájmů vojenského 
letectva a stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany zájmů vojenské dopravy jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. 
 
Komentář pořizovatele: 
Dotčený orgán, hájící zájmy obrany a bezpečnosti státu, upozornil na svá zájmová území (ochranné pásmo 
letiště, ochranné pásmo radiolokačního zařízení) a vznesl požadavky na řešení nového Územního plánu 
Račice. Požadavky na ochranu zájmů Ministerstva obrany byly v zadání již obsaženy – do zadání byla 
doplněna pouze věta: „Respektovat omezení využití v zájmových územích Ministerstva obrany, v textu 
odůvodnění omezení objasnit a v grafické části odůvodnění je znázornit“. 
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. Máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 
Liberec 1 
16.12.2014    SBS 37982/2014    Ing. Kleprlík 
… 
Z důvodu, že na území obce Račice nejsou dotčeny zájmy státní báňské správy, OBÚ se sídlem Liberci 
z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nemá námitky k návrhu zadání nového Územního plánu 
Račice.  
 
 
Dotčené orgány, které byly v rámci projednávání návrhu zadání Územního plánu Račice obeslány, ale 
neuplatnily požadavky k návrhu Územního plánu Račice: 

- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 1, 674 01 Třebíč 
- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, Rantířovská 22, 568 05 Jihlava 
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Třebíč, Bráfova 1, 

674 01 Třebíč 
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 
- Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
- Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a stavebního plánu, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 

Praha 1 
- Úřad pro civilní letectví, sekce letová a provozní, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 
- Ministerstvo životního prostředí, Mezírka 1, 602 00 Brno 

 
Správci vodních toků a dopravní a technické infrastruktury byli obesláni nad rámec stavebního zákona 
z důvodu chránění veřejného zájmu. Své požadavky uplatnilo Povodí Moravy, s.p., Vodárenská akciová 
společnost, a.s. a LESY ČR, s.p.  
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Během projednávání návrhu zadání nového Územního plánu Račice uplatnila obec Račice požadavek na 
doplnění návrhu zadání (čj. ORÚP 2697/2015 ze dne 13.01.2015): 
 
DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVEK OBCE 
… na základě osobního jednání v Račicích se spol. E-ON, a.s., osobně zastoupenou panem Pekárkem (E-
ON Třebíč) ze dne 6. 1. 2015 Vás žádáme o doplnění Územního plánu Račice o: 
 
1) Výhledové umístění nové trafostanice - viz bod na mapce „B“. 
2) Následné zrušení stávající trafostanice včetně přívodního nadzemního vedení VN - viz bod na mapce 
„A“ 
Důvodem záměru: 
• Je plánovaná výstavba rodinných domků v lokalitě u stávající trafostanice a přívodního vedení. 
• Snížení nákladů spol. E-ON na údržbu nadzemního vedení VN vedení (zkrácení délky elektrického 
vedení). 
• Snížení ztrát v VN vedení (zkrácení délky elektrického vedení). 
 
Přílohy 
• Situační mapka umístění nové TFS a zrušení staré včetně VN vedení. 
 

 
 
Komentář pořizovatele: 
Zadání nového Územního plánu Račice bylo doplněno o větu: „Zohlednit plánované umístění nové 
trafostanice a přívodního vedení, a předpokládané zrušení stávající trafostanice včetně přívodního vedení 
nadzemního VN.“ 
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6.2. Soulad se stanovisky dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu dle § 50 
odst. 2 stavebního zákona 

 
Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč 
 
05.10.2015   ODKS 54989/15 – SPIS 116/2015/St   Ing. Šťastná 
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, jako příslušný obecní úřad s rozšířenou 
působností, uplatňující stanoviska k územním a regulačním plánům ve věci místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací, ve smyslu ust. § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů, s návrhem souhlasí. 
 
Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč 
 

• Z hlediska odpadového hospodářství 
 

16.10.2015   OŽP 64163/15 – SPIS 12388/2015/Sl    Ing. Slunská 
… 
Souhlasí s návrhem Územního plánu Račice. 
 

• Z hlediska ochrany přírody a krajiny 
 

Orgán ochrany přírody neuplatil k návrhu územního plánu své stanovisko. Nicméně zájmy ochrany přírody, 
ke kterým je dotčený orgán příslušný, jsou v návrhu územního plánu dostatečně zohledněny. Ve výrokové 
části návrhu územního plánu je v článku (58) ošetřena ochrana krajinného rázu a dále pak v kapitole 6.2. 
V kapitole 5.3. je ošetřen územní systém ekologické stability (ÚSES). V grafické části návrhu územního 
plánu je územní systém ekologické stability zaznačen, i jeho návaznost na ÚSES sousedních obcí.  
Ve správním území obce Račice je vyhlášen památný strom Dub u Račic a je zmíněn v textové a zobrazen 
v grafické části návrhu územního plánu. 
 

• Z hlediska ochrany lesa  
 

V ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) lesního zákona je uvedeno, že obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo 
ministerstvo. Dále je v § 14 odst. 1 lesního zákona uvedeno, že projektanti nebo pořizovatelé územně 
plánovací dokumentace jsou povinni dbát zachování lesa a jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková 
řešení, která jsou z hlediska zachování lesa nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL). Dle 
ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona dotýká-li se řízení podle zvláštních právních předpisů 
zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem 
příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu 
je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 
Ačkoliv dotčený orgán vykonávající státní správu lesů neuplatnil k návrhu územního plánu své stanovisko, 
zájmy z hlediska ochrany lesa jsou dle mínění pořizovatele v návrhu územního plánu dostatečně 
zohledněny. V grafické části návrhu územního plánu, v Koordinačním výkrese, je zobrazen limit Vzdálenost 
50 m od okraje lesa. Vzhledem k tomu, že nejsou pozemky PUPFL dotčeny žádnou z navrhovaných 
zastavitelných ploch, nebylo provedeno vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na PUPFL.  
 

• Z hlediska vodního hospodářství 
 

Dotčený orgán neuplatnil k návrhu územního plánu své stanovisko. Nicméně zájmy ochrany vod, ke kterým 
je dotčený orgán příslušný, jsou v návrhu územního plánu dostatečně zohledněny. 
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Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání konaném dne 15.12.2015 schválilo Komplexní aktualizaci 
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK) od roku 2015. V návrhu územního plánu je 
zásobování pitnou vodou a odkanalizování řešeno v článku (40) a je v souladu s aktualizací PRVKUK. Dále 
je v článku (40) řešeno odvádění srážkových vod. Na správním území obce jsou vyhlášena ochranná pásma 
vodních zdrojů, která jsou zapracována v textové i grafické části návrhu územního plánu.  
 
Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč 
 
13.10.2015   OŠK 55141/15 – SPIS 12225/2015/Ol   Bc. Oliva 
… 
Městský úřad Třebíč, odbor školství a kultury (dále jen „městský úřad“), jako příslušný orgán státní 
památkově péče podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o památkové péči“) uplatňuje ve věci projednání návrhu 
Územního plánu Račice toto stanovisko: 
 
K návrhu Územního plánu Račice, jehož zpracovatelem je Ing. Marie Psotová, STUDIO P, Nádražní 52, 
Žďár nad Sázavou, uplatňuje městský úřad z hlediska ochrany zájmů státní památkové péče následující 
požadavky: 
 
V grafické části dokumentace - „Koordinační výkres" požadujeme upravit text „Území s možnými 
archeologickými nálezy" uvedený v tabulce legend „Přírodní a kulturní hodnoty" tak, aby přesně odpovídal 
zobrazené kategorii území s archeologickými nálezy (dále jen „ÚAN“), tj. v daném případě ÚAN II - 
středověké jádro osady. 
 
Odůvodnění: 
Městský úřad na základě porovnání grafického vymezení pojmu „Území s možnými archeologickými nálezy" 
v Koordinačním výkrese s údaji uváděnými ve Státním archeologickém seznamu ČR (dále jen „SAS“) 
dospěl k závěru, že se v daném případě jedná o ÚAN II - středověké jádro osady. Je skutečností, že objekt 
nemovité kulturní památky - kostel sv. Václava, který se v tomto vymezeném území nachází, je v SAS veden 
jako ÚAN I (poř. č. SAS 24-33-11/3). Celé zbývající území obce Račice pak spadá do kategorie ÚAN III. 
Kategorie ÚAN III zahrnuje území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt 
archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být 
osídleno či jinak využito člověkem, a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 
(veškeré území státu kromě kategorie IV). Kategorie ÚAN IV, kterou reprezentují vytěžená území (doly, 
lomy, cihelny pískovny apod.), u kterých došlo k odtěžení vrstev a uloženin čtvrtohorního stáří a na kterých 
tedy není reálné očekávat výskyt archeologických nálezů, dle údajů SAS na řešeném území zastoupena 
není. Městský úřad s odkazem na výše uvedené skutečnosti tedy považuje za žádoucí provedení výše 
požadované korekce textu legendy v Koordinačním výkrese, neboť stávající formulace ve spojení 
s grafickým vymezením pojmu by v praxi mohla vést k nesprávné interpretaci, že povinnosti vyplývající 
z ustanovení § 22 odst. 2 zákona o památkové péči se vztahují pouze na území vymezené v Koordinačním 
výkrese jako „Území s možnými archeologickými nálezy". Pro úplnost městský úřad dodává, že zobrazení 
ÚAN III v grafické dokumentaci se mu z důvodů výše uvedených nejeví jako reálné a pro praktické využití 
potřebné. 
Nad rámec výše uvedeného nemá městský úřad k návrhu Územního plánu Račice žádné další připomínky. 
 
Komentář pořizovatele:  
Na správním území obce se nachází dle Státního archeologického seznamu ČR lokalita ÚAN I (poř. č. SAS 
24-33-11/3) kostel sv. Václava. V popisu této lokality je také uvedeno: „Okolo vytvořeno ÚAN II – středověké 
jádro osady.“  
Dle požadavku dotčeného orgánu byl v  legendě Koordinačního výkresu pro kategorii týkající se území 
s archeologickými nálezy upraven text na „Území s archeologickými nálezy – středověké jádro osady (ÚAN 
II)“.  
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Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 

• Z hlediska lesního a vodního zákona 
 
27.10.2015    KUJI 70849/2015    Ing. Svoboda 
     OŽPZ 2738/2012 Sv-2    Ing. Pokorná  
… 
Z předloženého návrhu nevyplývá, že by na pozemky určené k plnění funkcí lesa měly být umisťovány 
rekreační či sportovní stavby, také se nejedná o územní plán obce s rozšířenou působností, z tohoto důvodu 
nemá krajský úřad, jako orgán státní správy lesů k předloženému návrhu připomínek. 
 
Do působnosti krajského úřadu podle § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona patří uplatňovat stanoviska 
k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Vyjadřovat se 
ke společnému jednání o návrhu Územního plánu Račice je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, tj. Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí. 
 
Komentář pořizovatele:  
Při projednávání návrhu územního plánu byl Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí obeslán, 
ale neuplatnil své stanovisko z hlediska ochrany vod ani z hlediska ochrany lesa. 
  

• Z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny 
 
20.10.2015    KUJI 69760/2015    Ing. Vopálka 
     OZP 972/2006      
… 
S předloženým návrhem souhlasíme. 
 

• Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 
 
22.04.2015    KUJI 28510/2015    Ing. Vopálka 
     OZP 847/2006  

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán dle § 29 
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a podle § 17a písmene a) zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona"), vydává stanovisko dle § 5 
odst. 2 zákona k návrhu ÚP Račice na základě oznámení ze dne 4. 9. 2015, o společném jednání konaném 
dne 29. 9. 2015: 

Z hlediska zákonem chráněných zájmů se neuděluje kladné stanovisko (ploše Z15). 

Odůvodnění: 

Podkladem k udělení stanoviska dle § 5 odst. 2 zákona bylo vyhodnocení dle přílohy č. 3 k vyhlášce 
č. 13/1994 Sb., zpracovatel Ing. Marie Psotová, Studio P, Nádražní 52, Žďár nad Sázavou 591 01, IČ 
13648594, září 2015, číslo zakázky 1/XII/14. 
 
Z1 - Z7, plochy smíšené obytné - venkovské, celkem 3,17 ha na půdách v I. (2,83 ha), II. (0,26 ha) a IV. třídě 
ochrany. Plochy navazují na zastavěné území, kapacita pro 13 RD. Pro plochu Z3 je navrženo zpracování 
územní studie. 
 
Z8 - Z10, plochy veřejného prostranství, celkem 0,79 ha na půdách v I. (0,41 ha), II. (0,09 ha) a III. třídě 
ochrany. Plocha Z8 je vymezena ve vazbě na stávající občanské vybavení, plocha Z9 vymezena před 
místním hřbitovem k vytvoření esteticky hodnotného přístupu k hřbitovu. Plocha Z10 navazuje na stávající 
hřbitov - vymezena za účelem vytvoření plochy zeleně. 
 
Z12, plocha občanského vybavení (0,21 ha), 0,14 ha na půdách v I. třídě ochrany, plocha vymezena 
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v zastavěném území ve vazbě na stávající sportoviště. 
 
Z13, plocha výroby a skladování, 0,54 ha na půdách v I. třídě ochrany. Plocha vymezena v jižní části obce 
u silnice II. třídy ve vazbě na stávající výrobní plochu. 
 
Z14, Z16, plochy vodní a vodohospodářské, celkem 2,01 ha na půdách v I. (0,13 ha), II. (1,61 ha) a IV. třídě 
ochrany. Z14 - plocha vymezena za účelem vybudování suché nádrže (řešení protipovodňových opatření), 
Z16 - plocha pro umístění malé vodní nádrže (1,37 ha), v místě se rybník v minulosti nacházel, původní hráz 
se nachází cca 50 m pod plánovým záměrem a nelze ji využít s ohledem na umístění VTL plynovodu. 
 
V návaznosti na zastavěné území se v okolí sídla Račice vyskytují především vysoce chráněné druhy půdy, 

proto není možné vymezovat zastavitelné plochy výhradně na půdách nižší ochrany. Navržený zábor ZPF 

nebude narušovat organizaci ZPF, hydrologické ani odtokové poměry v území, síť zemědělských účelových 

komunikací, objekty zemědělské prvovýroby ani nebude zhoršovat obhospodařovatelnost zbylé části ZPF. 

 
Vyhodnocením a odůvodněním záboru výše uvedených zastavitelných ploch a ploch krajiny je prokázáno, že 
ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. je z hlediska záboru ZPF v rozsahu navrhovaných omezených 
ploch v nezbytně nutném rozsahu předložené řešení nejvýhodnější. 
 
Plochy Z11, K1, K2, K3 a K4 se dle předloženého vyhodnocení nedotknou pozemků náležejících 
do zemědělského půdního fondu, proto se k nim toto stanovisko nevztahuje. 
 
Z15, plochy vodní a vodohospodářské, 0,93 ha na půdách v I. (0,12 ha), II. (0,68 ha) a III. třídě ochrany. 
Jedná se o zcela novou plochu pro realizaci malé vodní nádrže, nebyl prokázán převažující veřejný zájem 
nad zájmem ochrany ZPF - rozpor s § 4 zákona. S plochou nesouhlasíme. 
 
Komentář pořizovatele: 
Na základě stanoviska dotčeného orgánu byl upraven návrh územního plánu. Z návrhu byla po dohodě 
s určeným zastupitelem odstraněna zastavitelná plocha  Z15.  
 
Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 
 
22.10.2015    KHSV/18323/2015/TR/HOK/Slá   p. Sládková 
… 
S návrhem Územního plánu Račice se souhlasí. 
 
Odůvodnění: 
… 
V územním plánu je pro jednotlivé plochy pro bydlení vymezeno přípustné, podmíněně přípustné 
a nepřípustné využití. Návrh územního plánu zahrnuje také pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Na plochách označených Z4, Z5, Z6 a Z7 budou stavby 
řešeny tak, aby v chráněném venkovním prostoru stavby pro bydlení nebyly překročeny hygienické limity 
hluku z provozu na pozemních komunikacích pro denní a noční dobu stanovené NV č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Navrhované řešení je v souladu s požadavky zákona č, 258/2000 Sb., v platném znění, a proto byl vysloven 
souhlas při splnění výše uvedených podmínek. 
 
Komentář pořizovatele: 
V odůvodnění svého stanoviska uvedl dotčený orgán, že požaduje uvést podmínku i k zastavitelné ploše Z4. 
Pořizovatel toto následně konzultoval s dotčeným orgánem a ten ve svém emailu ze dne 26.1.2016 uvedl: 
„plocha označená Z4 je v dostatečné vzdálenosti od komunikace II.třídy, a tudíž se na tuto plochu nebude 
vztahovat prokázání nepřekročení hladiny hluku v chráněném venkovním i vnitřním prostoru staveb“. 
Podmínka je tedy nadále uvedena jen u zastavitelných ploch Z5, Z6 a Z7. 
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Do tabulky zastavitelných ploch v kapitole 3.2 Plochy se změnou území (konkrétně str. 8) byl k zastavitelným 
plochám Z5, Z6 a Z7 zpracovatelem doplněn následující text: „V dalším stupni dokumentace bude 
prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech 
staveb a venkovních prostorech.“ Tato podmínka je uvedena již v článku (19) návrhu územního plánu. 
Pro přehlednost a jednoznačnost však pořizovatel požadoval tuto podmínku uvést ke konkrétním plochám, 
které jsou v tabulce na str. 8 označeny jako podmíněně přípustné.  
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
 
17.09.2015    MPO 43152/2015    p. Košatka 
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin 
neuplatňujeme … žádné připomínky, protože v k.ú. Račice u Hrotovic se nenacházejí výhradní ložiska 
nerostných surovin. 
 
Ministerstvo obrany, Svatoplukova 84, 615 00 Brno 
 
27.10.2015    MOCR 16834 – 1/2015 – 6440                         Ing. Ustohalová 
… 
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 

 
-  Ochranné pásmo Letiště Náměšť nad Oslavou, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 

zákona ě. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském 
podnikání. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen 
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné 
projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání 
nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, 
realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení vn a vvn, 
fotovoltaických elektráren a speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže 
plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu) - viz. ÚAP - jev 102. V tomto vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené 
činnosti omezeny nebo zakázány. 

 
Podmínky výše uvedeného zájmového území Ministerstva obrany - podtržené typy staveb požadujeme 
doplnit do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 2, podkapitoly 2.5. část - Zvláštní 
zájmy ministerstva obrany (str. 31, 32). V grafické části je toto zájmové území v souladu s požadavkem 
Ministerstva obrany zakresleno, pod legendou - v poznámce požadujeme také doplnit podtržené typy staveb. 

 

Odůvodnění požadavku: 
Doplnění neuvedených typů kolizních staveb je nezbytné z hlediska zajištění bezpečnosti vojenského 
letectva při zajišťování obrany a bezpečnosti státu. K rozšíření výčtu typů kolizních staveb došlo na základě 
nových zkušeností Odboru vojenského letectví MO Praha. Výše uvedené údaje o území jsou specifikovány 
v pasportech, které byly předány v rámci úplné aktualizace územně analytických podkladů. 
 
Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany: 
 

-  OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. 
o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen 
na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu) - viz. ÚAP - jev 103. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce 
a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic 
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb 
nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 
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Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany je v textové i grafické části návrhu územního 
plánu v souladu s požadavkem Ministerstva obrany zapracováno. 

 
K předloženému návrhu územního ulánu nemáme dalších připomínek za předpokladu doplnění výše 

uvedených typů staveb do příslušných částí územně plánovací dokumentace v souladu s tímto stanoviskem. 
 
Komentář pořizovatele: 
V Odůvodnění územního plánu, kapitole 2.5., části Zvláštní zájmy ministerstva obrany byly do textu 
k ochrannému pásmu Letiště Náměšť nad Oslavou doplněny  speciální stavby : … „speciálních staveb, 
zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy)“. Toto doplnění bylo 
provedeno i v poznámce pod legendou Koordinačního výkresu. 
 
Ministerstvo životního prostředí, Mezírka 1, 602 00 Brno 
 
16.09.2015    1714/560/15 – 62408/ENV/15   Ing. Bc. Saňka 
… 
Protože nejsou v k.ú. Račice dotčeny zájmy výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP OVSS VII z hlediska 
ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek nebo námitek a s návrhem územního 
plánu souhlasí. 
 
Pro úplnost uvádíme, že v k.ú. Račice je evidováno poddolované území z minulých těžeb: 

• Račice – po těžbě rudy do 19. století. Dotčená plocha poddolovaného terénu – ojedinělá 
pravděpodobnost – ev. č. 3321. 

Podrobnější údaje o poddolovaných územích je možno zjistit u Geofondu ČR v Kutné Hoře, Dačického nám. 
11. 
 
Z hlediska zájmů chráněných Státní báňskou správou je nutné si vyžádat rovněž stanovisko Obvodního 
báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina v Liberci. 
 
Komentář pořizovatele: 
Dotčený orgán ve svém stanovisku uvedl informace k obci Račice, k.ú. Račice. Jedná se však o k.ú. Račice 
u Hrotovic. Jde ale o drobný nedostatek, který neovlivnil informace uvedené ve stanovisku. Poddolované 
území je v textové části územního pláno zmíněno a v grafické části zobrazeno. Obvodní báňský úřad pro 
území krajů Libereckého a Vysočina v Liberci byl v rámci společného jednání obeslán a uplatnil k návrhu 
územního plánu své stanovisko, které je uvedeno níže. 
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. Máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 
Liberec 1 
 
08.09.2015    SBS 27894/2015    Ing. Kleprlík 
… 
Z důvodu, že na území obce Račice není dotčen vrchní dozor státní báňské správy, OBÚ se sídlem v Liberci 
z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nemá námitky k návrhu Územního plánu Račice. 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 
03.11.2015    KUJI 72867/2015    Mgr. Boček 
     ODSH 20/2015 
… 
Po posouzení návrhu Územního plánu Račice Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, nemá Kraj Vysočina z hlediska organizace dopravy žádných připomínek. 
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Dotčené orgány, které byly v rámci projednávání návrhu Územního plánu Račice obeslány, ale neuplatnily 
stanovisko k návrhu Územního plánu Račice: 

- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 1, 674 01 Třebíč 
- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, Rantířovská 22, 568 05 Jihlava 
- Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a stavebního plánu, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 

Praha 1 
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha. 
- ČR – Státní energetická inspekce, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Třebíč, Bráfova 1, 674 

01 Třebíč 
 

6.3. Soulad se stanovisky dotčených orgánů uplatněných k částem řešení, jež byly od 
společného jednání změněny dle § 52 odst. 3 stavebního zákona 

 
Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč 
 

• Z hlediska odpadového hospodářství 
 

18.03.2016   OŽP 15172/16 – SPIS 3807/2016/Sl    Ing. Slunská 
… 
Souhlasí s návrhem Územního plánu Račice, neboť dle předložené dokumentace se změny v řešení návrhu 
ÚP Račice netýkají odpadového hospodářství.  
 

• Z hlediska ochrany přírody a krajiny 
 
11.04.2016   OŽP 15178/16 – SPIS 4840/2016/Eu    Ing. Urbánková 
… 
Souhlasí se změněnými částmi Územního plánu Račice. 
 
Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč 
 
13.04.2016   OŠK 14809/16 – SPIS 4934/2016/Ol    Bc. Oliva 
… 
Městský úřad nemá k částem řešení Územního plánu Račice, které byly od společného jednání změněny, 
žádné připomínky. 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 

• Z hlediska lesního a vodního zákona 
25.04.2016   KUJI 34913/2016     Ing. Svoboda 
    OŽPZ 2738/2015 Sv-5     Ing. Pokorná  
… 
Jelikož předloženým návrhem nejsou na pozemky určené k plnění funkcí lesa umisťovány rekreační ani 
sportovní stavby a také se nejedná o územní plán obce s rozšířenou působností, nemá krajský úřad jako 
orgán státní správy lesů k předloženému návrhu připomínek. 
 
Do působnosti krajského úřadu podle § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona patří uplatňovat stanoviska 
k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Vyjadřovat se k veřejnému 
projednání o návrhu Územního plánu Račice je v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, tj. Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí. 
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• Z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny 
21.04.2016    KUJI 33587/2016    Ing. Vopálka 
     OZP 972/2009      
… 
Z hlediska zákonem chráněných zájmů se uděluje kladné stanovisko k měněným částem návrhu Územního 
plánu Račice. 
 

• Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 
21.04.2016    KUJI 33587/2016    Ing. Vopálka 
      OZP 972/2009    
   
Z hlediska zákonem chráněných zájmů se uděluje kladné stanovisko k měněným částem návrhu Územního 
plánu Račice. 
 
Ministerstvo životního prostředí, Mezírka 1, 602 00 Brno 
 
07.03.2016    513560/16 – 15015/ENV/16   Ing. Bc. Saňka 
… 
Protože nejsou v k.ú. Račice dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP OVSS VII 
z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek nebo námitek a s návrhem 
územního plánu souhlasí. 
 
Pro úplnost uvádíme, že v  k.ú. Račice je evidováno poddolované území z minulých těžeb: 

 Račice – po těžbě rudy do 19. století. Dotčená plocha poddolovaného terénu – ojedinělá 
pravděpodobnost – ev.č. 3321  

Dále uvádíme, že v tomto prostoru není evidováno žádné sesuvné území. 
 
Z hlediska zájmů chráněných Státní báňskou správou je nutné si vyžádat rovněž stanovisko Obvodního 
báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina v Liberci. 
 
Komentář pořizovatele: 
Dotčený orgán ve svém stanovisku uvedl informace k obci Račice, k.ú. Račice. Jedná se však o k.ú. Račice 
u Hrotovic. Jde ale o drobný nedostatek, který neovlivnil informace uvedené ve stanovisku. Poddolované 
území bylo v textové části územního pláno zmíněno a v grafické části zobrazeno.  
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina v Liberci byl v rámci veřejného projednání 
obeslán a uplatnil k návrhu územního plánu své stanovisko, které je uvedeno níže. 
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. Máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 
Liberec 1 
 
04.03.2016    SBS 06846/2016    Ing. Kleprlík 
… 
Z důvodu, že na území obce Račice není dotčen vrchní dozor státní báňské správy, OBÚ se sídlem v Liberci 
z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství nemá námitky k návrhu Územního plánu Račice. 
 
Ministerstvo obrany, Svatoplukova 84, 615 00 Brno 
 
18.03.2016    64883/2016-8201-OÚZ-BR   Ing. Ustohalová 
 75-155/2016-8201 
… 
Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany: 

- OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání. 
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Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany je v textové i grafické části správně zapracováno. 
 
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 
- Ochranné pásmo Letiště Náměšť nad Oslavou, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském 
podnikání. 

 
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany je v textové i grafické části správně zapracováno. 
 
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 
- Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském 
podnikání. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových 
staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb 
s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení vn a vnn, rozšíření 
stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany - 
viz. příloha, jev ÚAP -102. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu 
vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. 
 
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a doplnit do textové části 
návrhu územního plánu (odůvodnění) a do grafické části (koordinačního výkresu). 
 
Komentář pořizovatele: 
Ministerstvo obrany je dotčený orgán v procesu pořizování územního plánu. Dotčené orgány dle § 52 odst. 3 
stavebního zákona uplatní stanovisko k návrhu územního plánu k částem, které byly od společného jednání 
změněny.  
 
Přesto, že dotčený orgán svoje podání označil jako „připomínku“, jedná se o stanovisko dotčeného orgánu. 
V souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále „správní 
řád“) bylo podání vyhodnoceno podle jeho skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak bylo označeno. 
 
Dotčený orgán požadoval provést úpravy v části odůvodnění návrhu územního plánu (a to v části textové 
a grafické). Vzhledem k tomu, že se jednalo o „pouhou“ aktualizací limitů, která se nepromítla do celkové 
koncepce stanovené územním plánem (např. nedotkne se rozsahu vymezených zastavitelných ploch), 
pořizovatel nevyhodnotil tuto úpravu jako podstatnou. Úprava se nepromítla ve výrokové části územního 
plánu. Nebylo nutné nařídit druhé opakované veřejné projednání. 
 
Odůvodnění územního plánu (textová a grafická část – Koordinační výkres) bylo upraveno dle požadavku 
dotčeného orgánu. V Odůvodnění územního plánu, kapitole 2.5., části Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 
bylo do textu doplněno zájmové území Ministerstva obrany – Vzdušný prostor pro létání v malých 
a přízemních výškách. Toto doplnění bylo provedeno i v Koordinačním výkrese.  
 
 
Dotčené orgány, které byly v rámci veřejného projednání návrhu Územního plánu Račice obeslány, ale 
neuplatnily své stanovisko: 

- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 1, 674 01 Třebíč 
- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, Rantířovská 22, 568 05 Jihlava 
- Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
- Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a stavebního plánu, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 

Praha 1 
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha. 
- Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 

Třebíč 
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- Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 
- ČR – Státní energetická inspekce, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Třebíč, Bráfova 1, 674 

01 Třebíč 
 
 

6.4. Soulad se stanovisky dotčených orgánů uplatněných k návrhu vyhodnocení připomínek dle 
§ 53 odst. 1 stavebního zákona 

 
Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč 
 
23.05.2016   OŠK 30365/16 – Spis 6865/2016/Ol    Bc. Oliva 
… 
K návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Račice nemá městský úřad 
z hlediska ochrany zájmů státní památkové péče žádné požadavky. 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
 

• Z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny 
 
23.05.2016   KUJI 42591/2016     Ing. Vopálka 
    OZP 972/2009      
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 
77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších přepisů (dále 
jen „zákon o OPK“) vydává stanovisko z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem k návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu územního plánu: 
 
S předloženým návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Račice 
souhlasíme. 
 

• Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 
 
23.05.2016   KUJI 42591/2016     Ing. Vopálka 
    OZP 972/2009      
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán dle § 17a 
písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákona"), na základě oznámení, které jsme obdrželi dne 28. 4. 2016, vydává stanovisko dle § 5 
odst. 2 zákona: 
 
S vyhodnocením souhlasíme. 

 
Ministerstvo životního prostředí, Mezírka 1, 602 00 Brno 
 
02.05.2016   1027/560/16 – 29900/ENV/16    Ing. Bc. Saňka 
… 
K předložené dokumentaci nemá MŽP OVSS VII připomínky a vyslovuje s ní souhlas. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Čj. ORÚP 12536/16 - SPIS 15247/2014/Do 

Odůvodnění územního plánu – část zpracovaná pořizovatelem     - 26 - 

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. Máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 
Liberec 1 
 
10.05.2016   SBS 14312/2016     Ing. Kleprlík 
… 
Z důvodu, že Návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Račice není dotčen 
vrchní dozor státní báňské správy, OBÚ se sídlem v Liberci z hlediska ochrany a využití nerostného 
bohatství nemá námitky k Návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Račice. 
 
Dotčené orgány, které byly v rámci projednávání Návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
Územního plánu Račice obeslány, ale neuplatnily své stanovisko: 

- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 1, 674 01 Třebíč 
- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, Rantířovská 22, 568 05 Jihlava 
- Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 

Třebíč 
- Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč 
- Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 
- ČR – Státní energetická inspekce, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 
- Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
- Ministerstvo obrany, Svatoplukova 84, 615 00 Brno 
- Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a stavebního plánu, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 

Praha 1 
- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Třebíč, Bráfova 1, 674 

01 Třebíč 
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 

 
 
Po přezkumu pořizovatele lze konstatovat, že návrh Územního plánu Račice je v souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů, resp. se stanovisky dotčených orgánů. 
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7. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE, JAK BYLO 
RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Na základě ustanovení § 47 odst. 2 za použití § 37 odst. 2 stavebního zákona uplatnil Krajský úřad Kraje 
Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad a příslušný orgán ochrany přírody 
k návrhu zadání územního plánu svá stanoviska: 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
12.01.2015    KUJI 1483/2015    Ing. Salichová 
      OZP 972/2009      

1) Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ), jako příslušný orgán ochrany 
přírody podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona), vydává toto stanovisko: 
 
S předloženým návrhem zadání Územního plánu Račice souhlasíme. 

 
Krajský úřad, OŽPZ, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona ve smyslu § 45i odst. 1 zákona, zároveň 
konstatuje, že řešení předloženého návrhu zadání Územního plánu Račice nebude mít významný vliv na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000).    
 

2) Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 písm. b) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů nepožaduje vyhodnocení vlivů návrhu zadání Územního plánu Račice na 
životní prostředí.   
 
Předložený návrh zadání územního plánu byl posouzen na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona 
a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí. Zájmy ochrany životního 
prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů. 
 
Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany přírody uvedl, že s předloženým návrhem zadání Územního plánu 
Račice souhlasí a dále konstatuje, že řešení předloženého návrhu zadání Územního plánu Račice nebude 
mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti (Natura 2000).  
Krajský úřad jako příslušný úřad nepožadoval vyhodnocení vlivů návrhu zadání Územního plánu Račice 
na životní prostředí.  
Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů Územního plánu Račice 
na udržitelný rozvoj území, nebylo vydáno stanovisko krajského úřadu dle § 50 odst. 5 stavebního zákona, 
a nemohlo být tedy sděleno, jak bylo toto stanovisko respektováno. 
 
 
8. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
 
Proti návrhu územního plánu nebyla uplatněna žádná námitka dle § 52 odst. 3 stavebního zákona. 
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9. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
 
Připomínky k návrhu Územního plánu Račice bylo možné uplatnit v rámci společného jednání o návrhu 
územního plánu (dle § 50 odst. 3 stavebního zákona) a při řízení o návrhu územního plánu (dle § 52 odst. 3 
stavebního zákona). Připomínky k návrhu územního plánu uplatnily dva oprávnění investoři, a to Povodí 
Moravy, s.p. a Lesy ČR, s.p. Citace připomínek je označena kurzívou. 

 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
 

• Připomínka dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona: 

 
20.04.2016    PM014723/2016-203/Je   Ing. Jelínková 
… 
E-mailem ze dne 10.3.2016 jste nás požádali o uplatnění připomínek k výše uvedenému materiálu, 
ke kterému po jeho prostudování na internetových stránkách www.trebic.cz vydáváme z hlediska správce 

povodí následující 
stanovisko: 

Zpracovatelem předmětného materiálu je Ing. Marie Psotová a kol., STUDIO P, Nádražní 52, 591 01 Žďár 
nad Sázavou - únor 2016. 
Pod zn. PM063553/2014-203/Je ze dne 19.12.2014 jsme poskytli stanovisko z hlediska správce povodí 
a správce drobných vodních toků k návrhu zadání ÚP Račice a dále pod zn. PM049412/2015-203/Je ze dne 
08.10.2015 stanovisko z hlediska správce povodí k návrhu ÚP Račice. 
 
Obsah uvedených stanovisek zůstává nadále v platnosti. 
 

• Připomínka dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona: 

 
8.10.2015    PM049412/2015-203/Je   Ing. Jelínková 
… 
Pod zn. PM063553/2014-203/Je ze dne 19.12.2014 jsme poskytli stanovisko z hlediska správce povodí 
a správce drobných vodních toků k návrhu zadání ÚP Račice. 
 
Obsah uvedeného stanoviska zůstává v platnosti i pro „Návrh“ ÚP.  
 
Vyhodnocení připomínek: 
Připomínkám bylo částečně vyhověno. 
 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky: 
 
Povodí Moravy není dotčeným orgánem v procesu pořizování územního plánu, neuplatňuje stanovisko (jak 
uvádí ve svém podání) k návrhu územního plánu. Dle ustanovení § 37 odst. 1 správního řádu se podání 
posuzuje podle svého skutečného obsahu, nikoli podle názvu. Podání bylo vyhodnoceno jako připomínka 
oprávněného investora (tím je dle § 39 odst. 2 stavebního zákona vlastník, správce nebo provozovatel 
veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury).  
Návrh vyhodnocení připomínek se zpracovává pro připomínky uplatněné k návrhu územního plánu, nikoliv 
pro připomínky uplatněné k návrhu zadání územního plánu. Z tohoto důvodu zde není uvedeno vyhodnocení 
připomínky Povodí Moravy, s.p. (čj. PM063553/2014-203/Je ze dne 19.12.2014) uplatněné k návrhu zadání 
Územního plánu Račice. Proto uvádíme, že připomínkám bylo vyhověno „částečně“, nicméně všechny 
požadavky z připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Račice dle § 50 odst. 3 a dle § 52 odst. 3 
stavebního zákona jsou v návrhu územního plánu zapracovány a řešeny. 
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Výčet vodních toků, nejen ve správě Povodí Moravy, s.p., je uveden v Odůvodnění územního plánu kapitole 
6.8. Vodní plochy a toky, povodí. 
Manipulační pásma vodních toků je nutno respektovat dle ustanovení § 49 vodního zákona. V návrhu 
územního plánu jsou zapracována v grafické části Odůvodnění – Koordinačním výkrese. 
 
V odůvodnění návrhu územního plánu, kapitola 6.5. Koncepce dopravní a technické infrastruktury, části 
Kanalizace a čištění odpadních vod je uvedeno, že již probíhá realizace veřejné splaškové kanalizace v obci 
dle projektové dokumentace vyhotovené firmou Pőyry Environment, a.s. Brno, která je ukončena v ČOV 
Krhov. 
 
Požadavky oprávněného investora z hlediska odkanalizování, čištění odpadních vod a likvidace 
neznečištěných dešťových vod jsou zapracovány v návrhu územního plánu v článku (40).  
Návrh územního plánu stanovuje pokračovat ve výstavbě nové kanalizace plnící normové parametry 
ukončené ČOV Krhov, na kterou budou napojeni současní i budoucí producenti splaškových (odpadních) 
vod.  
Nemovitosti, kde napojení na kanalizační systém je či bude prokazatelně neefektivní, musí mít likvidaci 
splaškových vod v bezodtokých jímkách, domovních čistírnách odpadních vod nebo jim ekvivalentních 
technologiích, které budou v souladu s příslušnou platnou legislativou. 
Odvádění dešťových vod řešit tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů v povodí, tzn. zvyšovat 
retenční schopnost krajiny, dešťové vody uvádět maximálně do vsaku či je zadržovat na příslušném 
pozemku. 
 
Pro vybrané plochy s rozdílným způsobem využití stanovuje návrh územního plánu v prostorovém 
uspořádání požadavek zachovat určitý podíl ploch schopných vsaku dešťových vod. Požadovaný podíl části 
pozemku určený k vsakování vod je dodržen. 
 
Plán oblastí povodí Dyje 2010 – 2015 neukládá pro území obce Račice žádné opatření k dosažení cílů 
ochrany vod. Koncepce územního plánu je v souladu s Plánem oblasti povodí. 
 
 
LESY ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno 
 

• Připomínka dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona: 

 
15.03.2016    LCR 952/001290/2016    p. Oliva 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje (dále jen LČR, s.p.), obdržely oznámení 
o veřejném projednání a výzvu k uplatnění připomínek a vyjádření k Návrhu Územního plánu Račice. 
 
Katastrálním územím v extravilánu obce Račice protéká vodní tok Račický potok ČHP 4-1603-0370, 

IDVT10185985, který je ve správě LČR, s.p.. 
 
Po provedeném šetření LČR, s.p. zjistily, že koryto uvedeného toku je bez úprav. 
 
Při zpracování územního plánu by se mělo v každém případě brát v patrnosti následující: 

a) umístěním staveb, oplocení, ukládání nejrůznějších materiálů v blízkosti vodního toku 
(popřípadě v jeho inundačním území) apod. budou negativně ovlivněny odtokové poměry při povodních 
(plaveniny, hydraulické poměry, vznik druhotných povodňových vln, omezení možnosti neškodných rozlivů 
apod.). Tedy z hlediska ovlivnění odtokových poměrů je nežádoucí umisťování jakýchkoliv staveb na březích 
koryt vodních toků a v jeho těsné blízkosti, 

b) prováděním terénních prací se mohou negativně ovlivnit odtokové poměry nejen v místě 
provádění (splaveninový režim, hydraulické poměry, omezení možnosti rozlivů apod.). Z hlediska ovlivnění 
odtokových poměrů je i nežádoucí jakékoliv ukládání zemin, stavební suti apod. podél vodního toku a v jeho 
těsné blízkosti (inundaci). 
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Z titulu výše uvedeného souhlasíme s předloženým návrhem Územního plánu Račice za předpokladu 
respektování stávajících podmínek: 

- alespoň na jednom z břehů požadujeme zachovat přístup ke korytu vodního toku (manipulační 
prostor v šířce min 4 m, aby bylo možné provádět údržbu koryta toku či odstraňování překážek a splavenin 
(to zejména při nebo po povodňových stavech), 

- v uvedeném prostoru nebudou umisťovány žádné stavby (včetně oplocení a drobných staveb, 
stožárů a jiných zařízení) vyjma staveb vodohospodářských a staveb inženýrských sítí. V případě uložení 
inženýrských sítí v ochranném pásmu vodního toku, budou tyto zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich 
poškození (např. chráničkou, obetonováním apod.) při pohybu těžké stavební techniky v souvislosti 
s údržbou vodního toku, 

- jakýkoli zásah do vodního toku nebo jeho doprovodného porostu bude předem projednáván 
se správcem toku a budou zachována práva správce vodního toku dle § 49 odst. 1) a 2) vodního zákona 
č. 254/2001 Sb. 

 
Výše uvedené připomínky k Návrhu zadání Územního plánu Račice požaduje správce toku zapracovat 
do textové i mapové části ÚP. 
 
Při zpracování územního plánu by bylo záhodné respektovat protékající vodní tok a mít na paměti, že 
v případě povodní, pokud není umožněn přístup ke korytu toku vlivem zástavby a následnému znemožnění 
přístupu, není možné provádět prvotní zásahy do vodního toku (odstranění překážek, splachú, nápěchů 
apod.) a výsledkem jsou narůstající škody na majetku. 
 

• Připomínka dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona: 

 
25.09.2015    LCR 952/004261/2015    p. Oliva 
… 
Lesy ČR, s.p. jako správce dotčeného vodního toku Račický potok ČHP 4-16-03-0370, IDVT 10185985 
vydaly k návrhu Územního plánu Račice vyjádření pod č.j. LČR 952/005302/2014 ze dne 29.1.2015 a tímto 
oznamují, že uvedené vyjádření zůstává v platnosti. 
 
Vyhodnocení připomínek: 
Připomínkám bylo částečně vyhověno. 
 
Odůvodnění vyhodnocení připomínek: 
 
Návrh vyhodnocení připomínek se zpracovává pro připomínky uplatněné k návrhu územního plánu, nikoliv 
pro připomínky uplatněné k návrhu zadání územního plánu. Z tohoto důvodu zde není uvedeno vyhodnocení 
připomínky podniku Lesy ČR, s.p. (čj. LCR 952/005302/2015 ze dne 29.01.2015) uplatněné k návrhu zadání 
Územního plánu Račice.  
 
Dle ustanovení § 49 vodního zákona není stanoveno ochranné pásmo ve vzdálenosti 6 m od břehové hrany 
vodního toku. Vodní zákon v tomto ustanovení pouze opravňuje správce vodních toků k užívání pozemků 
sousedících s korytem vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky.  
 
Rovněž není ve vodním zákoně stanoveno, že se nesmí v tomto tzv. manipulačním pásmu vodního toku 
umisťovat žádné stavby. Požadavky žadatele překračují kompetence správce vodního toku. Manipulační 
pásmo vodního toku je však v textové části návrhu územního plánu zohledněno, článek (67) písm. e) 
a v grafické části Odůvodnění územního plánu, v Koordinačním výkrese, zakresleno.  
 
Podmínku „jakýkoli zásah do vodního toku nebo jeho doprovodného porostu bude předem projednán 
se správcem toku …“ nelze v tomto znění do územně plánovací dokumentace zapracovat. Dle výkladu 
krajského úřadu jako nadřízeného orgánu se jedná o tzv. procesní připomínku, v územním plánu (a tedy i 
změně územního plánu) lze stanovit pouze tzv. věcnou připomínku.  
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Využití tzv. ochranného (manipulačního pásma) podél vodních toků řeší návrh územního plánu následovně: 
„do příbřežní části údolní nivy nelze umisťovat žádné stavební ani nestavební záměry, které nemají přímou 
souvislost se zlepšením vodohospodářských poměrů povodí.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


