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U Vysvětlivky Pojmy stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební zákon:



zastavěné  území  území  vymezené  územním  plánem  (postupem  podle
stavebního zákona §58);

zastavitelná plocha je plocha vymezená k zastavění v územním plánu 

přestavbová plocha je  plocha  uvnitř zastavěného území  určená územním
plánem  ke  změně stávající  zástavby,  k  obnově,  nebo  opětovnému  využií
znehodnoceného území;  

nezastavěné území je tvořeno pozemky, které nejsou zahrnuty územním
plánem do zastavěného území nebo zastavitelných ploch;

zastavěné  území  území  vymezené  územním  plánem  (postupem  podle
stavebního zákona §58);

zastavitelná plocha je plocha vymezená k zastavění v územním plánu 

přestavbová plocha je  plocha  uvnitř zastavěného území  určená územním
plánem  ke  změně stávající  zástavby,  k  obnově,  nebo  opětovnému  využií
znehodnoceného území;  

nezastavěné  území  je  tvořeno  pozemky,  které  nejsou  zahrnuty  územním
plánem do zastavěného území nebo zastavitelných ploch;

plocha je část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků vymezená
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územním  plánem  s ohledem  na  stávající  nebo  požadovaný  způsob  jejího
využití a její význam;

koridor je  plocha  pro  umístění  vedení  dopravní  a  technické  infrastruktury
nebo opatření nestavební povahy;

veřejnou infrastrukturou  se  rozumí  pozemky,  stavby  a zařízení:  1.  dopravní
infrastruktury, 2. technické infrastruktury, 3. občanského vybavení -  např. pro
vzdělání  a  výchovu,  sociální  a  zdravotní  služby  a  péči  o  rodinu,  kulturu,
veřejnou správu a ochranu obyvatelstva), 4. veřejných prostranství zřizované
nebo užívané ve veřejném zájmu;

veřejně prospěšnou  stavbou  je  stavba  pro  veřejnou  infrastrukturu  určená
k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu vymezená ve vydaném
územním plánu

veřejně prospěšným  opatřením  je  opatření  nestavební  povahy  sloužící  ke
snižování  ohrožení  území  a  k rozvoji  nebo ochraně přírodního,  kulturního  a
archeologického  dědictví,  vymezené  ve  vydané  územně plánovací
dokumentaci;

asanací je plošná přestavba doprovázená úplnou demolicí půdní zástavby; 

U Dále územní plán pracuje s pojmy:



stabilizované  území  je  území,  v němž je  stávající  stav  využití  převzat  beze
změny do návrhu územního plánu;  

územní  systém  ekologické  stability  (ÚSES)  je  krajinotvorný  program,  jehož
úkolem je zvýšení

ekologické stability  od nejmenších celků až  po celoevropské sítě;  Zákon  č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje ÚSES takto: „Územní systém
ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním
smyslem  ÚSES  je  posílit  ekologickou  stabilitu  krajiny  zachováním  nebo
obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ ÚSES je tvořen
následujícími skladebnými prvky: biocentrum, biokoridor, interakční prvek; 

BJ - bytová jednotka
BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka
ČD - České dráhy, a.s.
ČOV - čistírna odpadních vod

ČSN - česká státní norma
TP - technické podmínky
DN - dimenze potrubí
EO - ekvivalentní obyvatel
EVL - evropsky významné lokality
CHLÚ - chráněné ložiskové území
CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod
KPÚ - komplexní pozemkové úpravy
LBC - lokální biocentrum 
RBC - regionální biocentrum
LBK - lokální biokoridor
RBK - regionální biokoridor
NRBK - nadregionální biokoridor
NN - nízké napětí
VN - vysoké napětí
VVN - velmi vysoké napětí
OP - ochranné pásmo
ORP - obec s rozšířenou působností
PHO - pásmo hygienické ochrany
Pk - Pardubický kraj
PP - přírodní památka
PRVK Pk - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
PUPFL - pozemky určené k plnění funkcí lesa
R ÚSES - regionální územní systém ekologické stability
NR ÚSES - nadregionální územní systém ekologické stability 
RD - rodinný dům
STL, VTL - středotlaký, vysokotlaký (plynovod)
NTL - nízkotlaký (plynovod) 
TKO - tuhý komunální odpad
TS - trafostanice
TVP - televizní převaděč
ÚAN - území s archeologickými nálezy
ÚP - územní plán
ÚPD - územně plánovací dokumentace
ÚP VÚC Pk- územní plán Velkého územního celku Pardubického kraje
ÚS - územní studie
ÚSES - územní systém ekologické stability krajiny (viz zák. o ochraně 

přírody a krajiny)
ÚTP - územě technické podklady
ÚV - úpravna vody
VKP - významný krajinný prvek
ZPF - zemědělský půdní fond
ZÚR Pk - Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
ŽP - životní prostředí 
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ZADAVATEL: Obec Jarom  ěř  ice  
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: MěÚ Moravská Třebová
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U Záznam o účinnosti:



Správní orgán, který ÚP vydal:    Zastupitelstvo obce Jaroměřice
Číslo jednací:           
Datum vydání:        
Datum nabytí účinnosti:                     
Jméno a příjmení: Rostislav Grulich
Funkce: Starosta obce
Podpis:                                   

                      otisk úředního razítka

Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová
Oprávněná úřední osoba: Ing. Soňa Elfmarková
Funkce:                     samostatný referent
Podpis: 

 otisk úředního razítka
___________________________________________________________________________

     

 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §
6 odst. 5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst.4 a § 55
odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č.
500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (správní  řád)  a  dále
v souladu s  ustanovením § 13 a přílohy č.  7  vyhlášky č.  500/2006 Sb.,  o  územně
analytických  podkladech,  územně  plánovací  dokumentaci  a  způsobu  evidence
územně plánovací činnosti

vydává
                

ÚZEMNÍ PLÁN 
JAROMĚŘICE

OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY  č.  1/2012

a) Vymezení zastavěného území

Ř  ešené území   je území obce Jaroměřice, sestávající z 1 katastrálního území
Jaroměřice.
 
Zastav  ě  né  území   je  vymezeno  na  podkladu  aktuálních  map  Katastru
nemovitostí  předaných  OÚ  Jaroměřice  a  digitálně zpracovaných
zpracovatelem v  červnu 2011.  Zastavěné území  obce bylo zpracovatelem
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vymezeno  na  základě aktuálního  metodického  doporučení  a  ověřeno  v
terénu k datu 1.10.2011.

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

Koncepce rozvoje správního území obce Jaroměřice vychází z:

Politiky územního rozvoje ČR 2008.

řešené území leží mimo republikové priority územního plánování specifikované v
Politice Územního rozvoje ČR 2008. Nejbližší  republikovou prioritou je v silniční
dopravě silniční obchvat sousedního Jevíčka - komunikace R43, která je však vedena
na odvrácené straně zcela mimo řešené území.

Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk)
vydaných dne 29.4.2010.

Z úkolů ZÚR pro územní plánování vyplývá:

Obec Jaroměřice je zařazena dle ZÚR Pk do specifické oblasti krajského významu SOBk1 (čl.
70). 

Respektovat zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách
v území (čl.71).

a) spolupracovat se sousedními kraji Olomouckým, Jihomoravským a Vysočina na
vytváření podmínek pro stabilizaci obyvatel oblasti;

f) podporovat  vytváření  nových  pracovních  příležitostí  zejména  v  Moravské
Třebové, Poličce, Jevíčku, Březové n. S. a Bystrém.

Respektovat úkoly pro územní plánování (čl.72).
b) prověřit možnosti rozvoje ekonomických aktivit ve vazbě MÚK na budoucí R43; 
d) upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES v SOBk 1 za podmínek stanovených

odst. (112): 
d.2) nadregionálního biokoridorů K92; 

V ZÚR Pk je východní část obce Jaroměřice vymezena jako krajina lesní (čl.126)
Respektovat zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich (čl.127):
a) lesní hospodaření směřovat k diferencované a přirozené skladbě lesů a eliminovat

tak  rizika  poškození  krajiny  nesprávným  lesním  hospodařením,  zejména
velkoplošnou holosečí a výsadbou jehličnatých monokultur; 

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře
při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou

vymezovány na úkor ploch lesa; 
c) zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby

technické a dopravní infrastruktury; 
d) eliminovat  riziko  narušení  kompaktního  lesního  horizontu  umístěním

nevhodných staveb zejména vertikálních a liniových.

V ZÚR Pk je část obce Jaroměřice vymezena jako krajina lesozemědělská (čl.130)
Respektovat zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich (čl.131):
a) lesní  hospodaření  směřovat  k  diferencovanější  a  přirozenější  skladbě  lesů  a

eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením; 
b) zastavitelné  plochy  mimo  zastavěná  území  obcí  navrhovat  pouze  v  nezbytně

nutné míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy
nebudou vymezovány na úkor ploch lesa; 

c) zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby
technické a dopravní infrastruktury; 

d) chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat
vyvážený podíl  zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně
využívaných ploch; 

e) rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě
vyhodnocení únosnosti krajiny.

V ZÚR Pk je západní část obce Jaroměřice vymezena jako krajina zemědělská (čl.132)
Respektovat zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich (čl.133):
a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu; 
b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné míře

při zohlednění krajinných hodnot území; 
c) zvyšovat pestrost  krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně

podél komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.); 
d) zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě.

V ZUR Pk jsou stanoveny tyto plochy veřejně prospěšných staveb v oblasti dopravy (čl.142):
§ D 59 – přeložka silnice II/372 Jaroměřice
ZÚR  Pk  vymezuje  koridor  pro  dopravní  infrastrukturu  pro  silnice  II.  (III.)  třídy
v šířce 180 m (čl.82 a)).
ZÚR Pk stanovuje tyto úkoly (čl.82 b) :

- zajistit  vymezení  a  zpřesnění  šířky  koridorů  v závislosti  na  podmínkách
průchodu koridoru daným územím s ohledem na jeho hodnoty a konfigurace
terénu

- v šířkách koridorů dle čl. 82 a) nevymezovat nové zastavitelné plochy kromě
ploch dopravní infrastruktury

V ZUR Pk jsou stanoveny tyto plochy veřejně prospěšných staveb v oblasti elektroenergetiky
(čl.143):
§ E 14 – nadzemní vedení 2 x 110 kV TR Velké Opatovice –TR Konice
ZÚR Pk stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje (čl.96): 
a) připravit  a realizovat  výše uvedené stavby jako důležité  investice  pro zlepšení

kapacity a bezpečnosti nadřazené rozvodné sítě
ZÚR Pk stanovuje tyto úkoly (čl.97) :
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a) zajistit vymezení a územní ochranu koridorů pro výše uvedené stavby v šířce 400
m (v případě zdvojení vedení v šířce 200 m), ploch o rozsahu 120 000 m2 a jeho
koordinaci s ostatními záměry v územních plánech dotčených obcí.

Pro  řešené  území  jsou  v ZUR  Pk  stanoveny  tyto  plochy  veřejně  prospěšných  opatření
(čl.147):
§ U 12 – K82 – Vojenský - nadregionální biokoridor K 92
ZÚR Pk vymezuje osy nadregionálních biokoridorů v minimální šířce 40 m (čl. 110). 
ZÚR Pk stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje (čl.112): 
a) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a

nadregionální  úrovni  jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a
ekologické stability krajiny; 

b) veškeré,  i  dočasné,  zásahy  do  vymezených  biocenter  a  biokoridorů  provádět
pouze na základě odborného posouzení a souhlasu příslušného orgánu ochrany
přírody; 

c) biocentra a biokoridory,  jejichž současný stav odpovídá stavu cílovému chránit
před  veškerými  zásahy,  které  by  vedly  k  narušení  tohoto  stavu  a  funkčnosti
biocentra či biokoridoru; 

d) u biocenter a biokoridorů, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit,
připravit a realizovat opatření vedoucí k dosažení cílového funkčního stavu; 

e) do doby realizace opatření dle písm. c) nepřipouštět v plochách a koridorech pro
biocentra  a  biokoridory,  jejichž funkčnost  je  nutno  zcela  nebo  částečně  zajistit,
umístění staveb, objektů, zařízení a činností, které by znemožnily nebo významně
omezily budoucí realizaci cílového funkčního stavu; 

f) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra
a biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde
k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné
fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení
schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině; 

g) využití  ložisek nerostů,  na jejichž území jsou vymezeny plochy a koridory pro
biocentra a bio-koridory ÚSES, je možné za podmínek:

g.1) těžba nerostů bude znamenat pouze dočasné omezení funkce ÚSES; 
g.2) postup těžby bude organizován tak, aby bylo minimalizováno ovlivnění

funkce biocenter a biokoridorů ÚSES; 
g.3) příprava  plánu  rekultivace  a  provedení  rekultivace  po  ukončení  těžby

budou provedeny způsobem, který umožní zapojit těžbou dotčené území
do funkčního ÚSES. 

h) při  plánování  a  realizaci  biocenter  a  biokoridorů  ÚSES vycházet  z  požadavků
stanovených specifickými oborovými dokumentacemi.

ZÚR Pk stanovuje tyto úkoly pro územní plánování (čl.113) :
a) zpřesnit  vymezení  regionálních a  nadregionálních  biocenter  a  biokoridorů  v

souladu s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací
tak, aby byly dodrženy nejméně jejich minimální parametry a zajištěna jejich
funkčnost; 

b) zpřesnit  vymezení  ochranných  zón  nadregionálních  biokoridorů  podle
konkrétních geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak,
aby  byly  dodrženy  prostorové  parametry  biokoridorů  (ochranné  zóny

nadregionálních  biokoridorů  v  rozsahu  2  km  od  osy  nadregionálního
biokoridoru na obě strany)

ZADÁNÍ  ÚP schváleného  zastupitelstvem  obce  Jaroměřice  14.12.2011,  které  na
základě zpracovaných ÚAP a analýzy problémů upřesňuje m.j. 

požadavky na rozvoj území obce
požadavky na řešení veřejné infrastruktury
požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
další požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů
 
Návrh  ÚP  specifikuje  územní  podmínky  pro  další  rozvoj  obce  při  plném
respektování přírodních a kulturních hodnot území.

b) 1. Přírodní hodnoty, které je nutno chránit a respektovat:

1. Respektovat zájmová území ochrany přírody:
o chráněná území, významné krajinné prvky nejsou na území obce vyhlášeny.
o na území obce nejsou vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality.
o je nutno respektovat významné krajinné prvky ze zákona - lesy, vodní toky,

rybníky, mokřady a údolní nivy a jejich ochranná pásma.

2. Respektovat a upřesnit ÚSES a zapracovat jej do územního plánu

Územní  plán  respektuje  a  upřesňuje  prvky  nadregionálního  systému  ekologické
stability  -  nadregionální  biokoridor  K92,  vymezuje,  upřesňuje  a  koordinuje  na
základě  podkladů  vymezení  prvků  ÚSES  lokálního  významu  (biocentra,
biokoridory a interakční prvky). 
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b) 2. Kulturní hodnoty, které je nutno chránit a respektovat:

Jaroměřice jsou historicky velmi stará poutní obec.

Obec leží v údolí Úsobrnského potoka a má vzácně zachovaný historický půdorys s
2 návesními prostory.
V dominantní  protilehlé  poloze  nad centrem obce  je  renesanční  zámek (tvrz)  na
straně  severní  a  na  jižní  straně  poutní  hora  KALVÁRIE  přístupná  od  kostela  v
centru obce křížovou cestou.

Respektovat je třeba:

Památkově chráněné objekty
Jejich přehled je uveden v odůvodnění.

Objekty  se  zvýšenou  architektonickou  hodnotou.  Jejich  přehled  je  uveden  v
odůvodnění. Přehled je třeba chápat jako výběr nejhodnotnějších staveb.
  Urbanistické hodnoty:  
1. Půdorysná stopa obou historických návesních prostor
2. Historický soubor staveb na Hoře Kalvárii.
3. Křížová cesta
4. Okolí zámku vč. historické stopy sousedního panského dvora.

  Archeologie   
 Celé řešené území je  možno kvalifikovat  jako území archeologického zájmu, na
němž  se  vyskytují  dokončené  i  předpokládané  archeologické  lokality  -  nutno

respektovat. 
Zvláště  upozorňujeme na  vymezené  zastavitelné  plochy  č.  Z4,  Z5,  Z6,  Z7,  Z9  a
přestavbovou plochu č. P1.

  
c) Urbanistická  koncepce,  vč.  vymezení  zastavitelných

ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

c) 1. Zásady urbanistické koncepce:

Úvod: Jaroměřice jsou obec s bohatou historií ležící na staré cestě (Trstěnická stezka)
z  Čech  na  Moravu.  Památky  v  hodnotném  krajinném  prostředí  mají
nadregionální význam.

Urbanistická koncepce

1. Obec udržovat a rozvíjet jako památné místo Moravy s výraznou svébytností a
bohatými kulturními tradicemi.

2.  Dopravní  skelet  řešit  ponecháním  sítě  státních  silnic  ve  stávajících  trasách  se
směrovou úpravou průtahu III/36620    ve středu obce. Na západních hranicích
rezervovat koridor pro příslušnou část obchvatu Jevíčka silnice II/372. 

3.  Historický  střed  obce  je  třeba  chránit  a  preferovat  zde  umístění  občanské
vybavenosti.

4. Přirozenou ekologickou páteří obce je Úsobrnský potok s doprovodnou zelení,
kterou je třeba chránit.

5. Hlavní krajinnou dominantou je Hora Kalvarie. Její využití je pro tradiční poutě a
pro relaxaci. Další dominantou, kterou je třeba chránit je tvrz střežící historickou
komunikaci. 

6. Výrobní plochy rozvíjet u nádraží v perspektivní vazbě na plánovanou celostátně
významnou komunikaci R43.

7. Nové větší plochy pro rodinné domy navrhnout na západním a jižním okraji obce
a v místě bývalého zemědělského dvora v sousedství tvrze. 

   
8. Plochy pro zahrádkářské osady rozvíjet v lokalitě Suchý dvůr.

c) 2. Vymezení zastavitelných ploch:
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Z 1 Lokalita rodinných domů U NÁDRAŽÍ - BV

Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské.
V místě je pouze vodovod a trafo. 
Kanalizace zde není, nutno řešit individuelně. 
Předpokládaná kapacita je 3 RD.

Z 2 Průmyslová plocha U nádraží - VL

Plocha  navržená  pro  výrobu  a  skladování  -  lehký  průmysl. Plocha  navazuje  na
stávající průmyslovou plochu u nádraží.
Celková plocha cca 1ha.

Z 3 ČOV U nádraží - TI

Plocha navržená pro technickou infrastrukturu - inženýrské sítě.
Je určena pro společnou ČOV pro lokalitu U NÁDRAŽÍ.

Z 4 Lokalita rodinných domů U hřiště - BV

Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. Plocha navazuje na
silnici II/366 a sousedí s fotbalovým hřištěm. Navazuje na zastavěné území obce. K
dispozici je kanalizace, plyn i vodovod.
Předpokládaná kapacita je 20 RD.

Z 5 Lokalita rodinných domů U dvora - BV

Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. 
Plocha sousedí s opuštěným hospodářským dvorem.
K dispozici je kanalizace, vodovod i plyn.
Předpokládaná kapacita je 3 RD.

Z 6 Lokalita rodinných domů JAROMĚŘICE - JIH - BV

Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. 
Plocha navazuje na zastavěné území.
Poblíž je vodovod, kanalizace i plyn.
Předpokládaná kapacita je 17 RD.

Z 7 Lokalita rodinných domů NA HORÁCH - BV

Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. 
Plocha navazuje na zastavěné území.
K dispozici je kanalizace, vodovod, plyn je poblíž u silnice III/3741.
Předpokládaná kapacita je 9 RD.

Z 8 Obslužná komunikace na západě obce - DS

Plocha navržená pro dopravní infrastrukturu -- silniční. Je to potřebná komunikace
především  pro  zemědělskou  výrobu  -  přístup  k  polím  na  pravém  břehu
Úsobrnského potoka i pro obsluhu přilehlého území.

Z 9 Úprava obslužné komunikace navazující na Z8 - DS

Plocha navržená pro dopravní infrastrukturu - silniční. 
Souvisí s úpravou křižovatky a výstavbou nové komunikace Z8. Zlepší se přístup
směrem k lokalitě Z7 a okolí, též na Horu Kalvárii.

Z 10 Rozšíření výrobní zóny Jaroměřice - jih - VL

Plocha navržená pro výrobu a skladování - lehký průmysl
Přibližná výměra 0,5ha. Část plochy je navržena pro izolační zeleň.

Z 11 Hřiště v Novém dvoře - OS

Plocha navržená pro občanské vybavení-  tělovýchovná a sportovní zařízení. 
Plocha je navržena pro víceúčelové sportovní hřiště.

Z 12 Lokalita rodinných domů Nový dvůr  - BV

Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. 
Plocha navazuje na zastavěné území.
K dispozici je vodovod a plyn. Odkanalizování nutno řešit individuelně.
Předpokládaná kapacita je 3RD.

Z 13 Rybník u Podhájského mlýna (na Jevíčce) - W

Plocha navržená pro plochy vodní a vodohospodářské. 
Přibližná výměra 16 ha.

<<<   Stránka 8   >>>



ÚP Jaroměřice - návrh

Z 14 Rybník Suchý dvůr (na Biskupickém p.) - W

Plocha navržená pro plochy vodní a vodohospodářské. 
Přibližná výměra 1,5 ha.

Z 15 Retenční nádrž u Crhova mlýna  - W

Plocha navržená pro plochy vodní a vodohospodářské. 
Část plochy bude tvořit trvalé nadržení.
Nádrž bude plnit protipovodňovou ochranu obce.
Přibližná výměra 6 ha.

Z 16 Biologická dočišťovací nádrž Nový dvůr - W

Plocha navržená pro plochy vodní a vodohospodářské. 
Nádrž bude sloužit pro dočišťování odpadních vod v lokalitě Nový dvůr.
Přibližná výměra 1 ha.

Pozn.: lokality Z17-Z21 v průběhu zpracování vypuštěny.

Z 22 Část koridoru pro obchvat Jevíčka - silnice II/372 - DS

Plocha navržená pro dopravní infrastrukturu - silniční.
Plocha  navržená  pro  obchvat  Jevíčka  -  část  na  k.ú.  Jaroměřice.  Je  to  veřejně
prospěšná stavba ZÚR Pk D59. Šířka koridoru 180m.

Z 23 Zahrádková osada "Pod Kalvárií" - RZ

Plocha navržená pro rekreaci - zahrádkové osady.
Poblíž  lokality  je  vodovod  i  kanalizace.  Jedná  se  o  plochu  s  drobnou  parcelací
využívanou jako  sady.  Nutno respektovat  OP lesa.  Stávající  počet  zahrádkových
chat je 5. Navrhovaný počet zahrádkových chat cca 16. 

Z 24a Zahrádková osada "Suchý dvůr - západ" - RZ

Plocha navržená pro rekreaci - zahrádkové osady.
Poblíž  lokality  je  vodovod.  Plocha  s  drobnou  parcelací  navazuje  na  stávající
zastavěné území a stávající zahrádkovou osadu. Navrhovaný počet zahrádkových
chat cca 10. 

Z 24b Zahrádková osada "Suchý dvůr - střed" - RZ

Plocha navržená pro rekreaci - zahrádkové osady.
Poblíž  lokality  je  vodovod.  Plocha  s  drobnou  parcelací  navazuje  na  stávající
zastavěné území a stávající zahrádkovou osadu. Navrhovaný počet zahrádkových
chat cca 8. 

Z 25 Zahrádková osada "Suchý dvůr - východ" - RZ

Plocha navržená pro rekreaci - zahrádkové osady.
Plocha s drobnou parcelací navazuje na stávající zahrádkovou osadu. Navrhovaný
počet zahrádkových chat cca 7.

c) 3. Vymezení ploch přestavby:

P 1 Panský dvůr, rodinné domy - BV

Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. 
Inženýrské sítě jsou poblíž.  V předstihu je nutno zpracovat územní studii  (ÚS) a
spolupracovat  s  památkáři.  Místo  se  nachází  v  centru  historického  osídlení,  v
bezprostředním  sousedství  staré  tvrze.  Při  řešení  ÚS  je  nutno  respektovat
půdorysnou stopu i objemové parametry zemědělského dvora. ¨

P 2 Rekonstrukce sportovního areálu U nádraží - OS

Plocha navržená pro občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. 
Předpokládá se rehabilitace původní funkce koupaliště, které by mohlo sloužit pro
blízká sídla.

c) 4. Vymezení ploch změn v krajině

K1 Hora Kalvárie krajinářská úprava vrcholové partie - NL

Plocha  je  navržena  ponechat  pro  plochy  lesní,  ale  v  rámci  celkové  rehabilitace
sousedních cenných poutních,  památkových objektů úpravou pěstebních opatření
zajistit  obnovení  výhledu  z  vrcholové  partie  Hory  Kalvárie,  která  tvoří  Hlavní
krajinnou dominantu v obci. 
Přibližná výměra plochy P3 je 1,5ha.

Závěr: ÚP navrhuje zastavitelné plochy celkem pro cca 55 rodinných domů.
Tento počet koresponduje se záměrem ÚP vytvořit podmínky pro nárůst cca 100
obyvatel v roce 2021. 
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c) 5. Vymezení systému sídelní zeleně

c) 5.1. Opatření pro rozvoj zeleně

- Vymezení systému sídelní zeleně v celé obci v souladu se ZADÁNÍM a v
souvislosti s jejím zachováním a respektováním tradičního charakteru
zástavby.

- Zkvalitnění ploch veřejně přístupné zeleně v obci. 

- Ochrana a ošetření významných stromů, výsadba dlouholetých solitér (Dle PD
„Projekt péče o stromy Jaroměřice - SAFE TREES,s.r.o. 2011).

- Ochrana a  podpora zeleně přirozeného charakteru v podobě břehových
porostů Úsobrnského potoka

- Doplnění ochranné a izolační zeleně u areálů zemědělské výroby. 

d) Koncepce veřejné infrastruktury,  včetně podmínek pro
její umisťování 

d) 1. Doprava a dopravní zařízení.

1.   Pro  návrhové  období  je  v  řešeném území  uvažováno  se  silniční  a  železniční
dopravou.  Nejbližší  železniční  zastávka  je  Jevíčko.  Tuto  zastávku  navrhuje  ÚP
využít  jak  pro  osobní,  tak  pro  nákladní  dopravu  -  ÚP navrhuje  rozšíření  ploch
průmyslové zóny U NÁDRAŽÍ.
   
2. Respektovat koridor v šíři 180m pro východní obchvat Jevíčka.

3.  Respektovat  navrženou úpravu trasy  na průjezdním úseku  silnice  III.  třídy  č.
III/36620 v prostoru za kostelem (směr Šubířov).

4.  Respektovat  síť  stávajících  a  navržených  místních  komunikací  v  souladu  s
dopravním řešením obce.

5. Vybudovat navržené plochy parkovišť u občanské vybavenosti.
Dodržet  při  povolování  staveb  a  změně  využití  objektu  požadavky  na

dopravu v klidu dle normovaného výpočtu dle ČSN 73 6110.

6. Respektovat stávající a navržené polní, lesní a zemědělské cesty.

7. Respektovat vyznačené pěší a turistické cesty.

  

d) 2. Zásobování elektrickou energií

d) 2.1. Nová výstavba

- Návrh části elektro je zpracován pro období cca 20 let do roku 2030, tj. cca v
polovině životnosti nových distribučních el. sítí. Území je plynofikováno.

- V území je počítáno s výstavbou celkem 89 RD tj. celkem 89 b.j. 

Pro období 10let tj.: do roku 2021 se však počítá se stavbou jen 50 RD, tj. 50b.j.
Dále  je  počítáno  s  rekonstrukcí  sportovního  areálu  vč.  koupaliště  u  nádraží,  s
výstavbou cca 65 chat, v lokalitách Z2 a Z10 vzniknou nové plochy pro podnikání.

d) 2.2. Požadovaný příkon a soupis stávajících trafostanic (vč. 1 navržené)

Soupis stávajících trafostanic v Jaroměřicích (včetně 1 navržené)

Jaroměřice Výkon trafa Typ Trafostanice
SY-0411 Jaroměřice-MLYN 50kVA PTS 400
SY-0431 Jaroměřice-I 400kVA BTS 400
SY-0525 Jaroměřice-JEVIČKO U NÁDR. 160kVA PTS 400
SY-0571 Jaroměřice-U VODOJEMU 250kVA PTS 400
SY-0577 Jaroměřice-TS ZD 400kVA PTS 400
SY-0591 Jaroměřice-II 400kVA PTS 400
SY-0669 Jaroměřice-III 630kVA BTS 630
SY-0717 Jaroměřice-KALVARIE 160kVA PTS 400
SY-0934 Jaroměřice-RD DOLNÍ KOUT 160kVA PTS 400
SY-0976 Jaroměřice-ZÁKLADNÍ ŠKOLA250kVA BTS 400
SY-0412 Jaroměřice-NOVÝ DVŮR 250kVA PTS 400
              -  Jaroměřice-LOKALITA Z4             160kVA                           BTS         630  
CELKEM          3180 kVA x 0,3 = 954 kVA
(Součet bez navržené TS)          3020 kVA x 0,3 = 906 kVA

Výpočet je proveden samostatně pro stávající a navrhovanou výstavbu.
Vytápění a příprava TUV v nově vybudovaných objektech jsou uvažovány plynem,
zcela  výjimečně  el.  energií.  Pro  stávající  zástavbu  je  uvažován  roční  trend  růstu
příkonu cca 3% - k=1,806 pro navrhované období 20 let.

Stávající zatížení P1 = 3020 kVA  0,30 = 906 kVA
Zatížení v r. 2031 P2 = 1,806  954 x 0,75 = 1292 kVA
Navrhovaná zástavba:
89RD=89b.j. P3 = 89  7  0,29  1,806 = 326 kVA
Zahrad. chaty, občanská vybavenost, podnikání: P4 = 315  0,2 x 1,806 = 114 kVA
CELKEM příkon v r. 2031: P5 = P2 + P3 + P4

P5 = 1292 + 326 + 114 = 1732 kVA
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d) 2.3. Zajištění výkonu

- Způsob  napájení  zůstane  i  nadále  nezměněn,  tj.  napětím  22kV  ze  stávajících
linek VN 243 a 788. Zajištění výkonu na těchto linkách se vymyká náplni ÚP a je
záležitostí ČEZu jako monopolního dodavatele elektrické energie.

d) 2.4. Trafostanice VN/NN

- Požadovaný  nárůst  výkonu  cca  826  kVA,  tj.  cca  0,83  MVA  při  vytížení
transformátorů  do  75%  instalovaného  výkonu  bude  zajištěn  stávajícími  11
transformačními stanicemi a výhledově výstavbou 1 nové trafostanice v prostoru
navrhované zástavby Z4, celkově tedy 12 trafostanicemi.

- Stávající  trafostanice  budou  postupně  rekonstruovány  pro  osazení
transformátorů  vyšších  výkonů.  Nové  TS  budou  s  ohledem  na  venkovský
charakter  zástavby  vrchní  typu  BTS,  velikost  do  630kVA.  Velikost
transformátorů  bude  volena  dle  časového  postupu výstavby  a  s  ohledem  na
potřebu stávající zástavby.

- Průměrné zatížení na 1 TS se uvažuje výhledově (pro r. 2030) takto:
Instalovaný výkon Pi: 3180:12=265 kVA
Soudobý výkon Pp: 1732:12=144 kVA

d) 2.5. Primerní rozvod

- Zůstane zachován rozvodný systém 22 kV. Všechny trafostanice jsou připojené
vrchním vedením 22kV, přípojkami ze stávajících linek VN 243 a 788.

- Návrh ÚP respektuje zařízení pro rozvod elektrické energie vč. OP.
 

d) 2.6. Sekunderní rozvody

- V roce 1995 byla v obci dokončena kompletní rekonstrukce venkovních rozvodů
NN. Současný stav je vyhovující. Životnost el. sítě NN se uvažuje cca 50 roků.

d) 2.7. Veřejné osvětlení:

- Osvětlení  nových  přístupových  komunikací  bude  provedeno  rozšířením
stávajícího  veřejného  osvětlení  pomocí  ocelových  stožárů  o  výšce  6m,
případně využitím podpěrných bodů nově budovaných sítí NN. 

d) 2.8. Nadřazená soustava VVN:

Koridor pro umístění stavby E14 (ZÚR Pk) - nadzemní vedení 2 x 110 kV TR Velké
Opatovice - TR Konice.
V jižní části  katastrálního území Jaroměřic probíhá stávající  trasa vrchního vedení
2x110kV. V ZÚR Pk se plánuje zlepšení kapacity nadřazené rozvodné sítě. Z tohoto

důvodu  je  nutno  zajistit  vymezení  a  územní  ochranu  koridoru  v  souběhu  se
stávajícím vedením v šířce 200m. 

d) 3. Vodní hospodářství

d) 3.1. Zásobování vodou

Koncepce:  
Vydatnost  stávajících zdrojů – Klučanina,  Červená Skála a Reifova Pila     i

kapacita stávajících vodojemů -  Za Dvory , Hejk a Nový Dvůr pokryje současnou i
plánovanou potřebu vody pro řešené území obce Jaroměřice.   

Je potřeba provést vyhlášení 1. ochranných pásem vodních zdrojů včetně jejich
oplocení a zabezpečení. U zdroje Červená Skála se jedná o revizi OP. Respektovat OP
vodního zdroje ŠUBÍŘOV.  

Stávající systém zásobování pitnou vodou v obci Jaroměřice je rozdělený do
dvou tlakových pásem zůstane zachován i do budoucna. Na stávajících vodovodních
řadech  bude  prováděna  běžná  údržba,  případně  výměna  potrubí.  Uvažovanou
zástavbu v rámci rozvojových ploch v obci bude možno napojit na stávající vodovodní
síť.  Rozvody  vody  v  zastavitelném  území  jsou  řešeny  pokud  možno  v  rámci
veřejných prostranství a ploch pro dopravu. 

Stávající  systém gravitačního zásobování  vodou v obci  Nový Dvůr  zůstane
zachován. 
Napojení rozvojových  ploch Z1, Z2 a P2 bude řešeno nadále  z  přívodního řadu od
Reifovy pily.

Dále je nutné vyřešit zneškodňování odpadních vod v obci Šubířov tak, aby
nedocházelo   k ohrožování významných zdrojů pitné vody Klučanina a Červená
Skála. 

d) 3.2 Kanalizace a čištění odpadních vod

Koncepce:  
 Stávající  systém  odkanalizování  v obci  Jaroměřice  zůstane  zachován.

Současná kapacita stávající ČOV 1273 je dostatečná i pro napojení rozvojových ploch
i obce Nový Dvůr. 

Část  kmenové  stoky,   v zastavěném  území  vedoucí  podél  Úsobrnského
potoka, bude rekonstruována.

Je  nutné  provést  důsledné  oddělení  srážkových  vod  z extravilánových
problémových  území  a  jejich  odvedení  mimo  jednotnou  kanalizaci.  Rozvojové
plochy  budou  odkanalizovány  oddílnou  kanalizací.  Splaškové  vody  budou
odváděny do jednotné kanalizace.  

Pro zneškodnění splaškových vod z lokality U nádraží a rozvojových ploch
Z1, Z2 a P2 je navržena oddílná splašková kanalizace zakončená lokální čistírnou
odpadních  vod  ,  variantně  lze  řešit  převedením  splaškových  vod  na  ČOV
Jaroměřice. 
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Dešťová voda z dílčích pozemků jednotlivých rodinných domů a občanských
staveb  bude  přednostně  zneškodňována  vsakem  na  pozemku.  Zneškodňování
nekontaminovaných dešťových vod z ploch zemědělských areálů a ploch výrobních
staveb bude přednostně řešeno vsakem na pozemku, kontaminované dešťové vody
budou čištěny a dále zneškodňovány v souladu s platnou legislativou.

Zneškodňování odpadních vod v obci Nový Dvůr lze řešit variantně dvěma
způsoby. 

1. Vybudováním nové  splaškové  kanalizace  a  převedení  splaškových  vod  do
kanalizačního systému  obce Jaroměřice. 

2. Uvedením předčistících zařízení  a  stávající  srážkové kanalizace  do souladu
s platnou legislativou , popř. vybudováním dočišťovací nádrže na stávajícím
systému kanalizace před zaústěním do recipientu. 
     

d) 3.3 Vodní toky a plochy

Koncepce:  
V řešeném  území  je  navrženo  několik  vodních  ploch.  Jedná  se  o  rybníky  u

Podhájského Mlýna, u Crhova Mlýna (Vrchní mlýn) a rybník v lokalitě Suchý Dvůr.  
Dále  jsou  v návrhu  vymezené,  ve  východní  a  jižní  části  správního  území

ohroženého  erozními  splachy,   plochy  pro  suché  poldry.  Jedná  se  o  dva  poldry
v lokalitě  Suchý dvůr, Podhájský Mlýn a  poldr u Crhova Mlýna.   (Vrchní Mlýn)
Vodní plocha v lokalitě Rybníky Z15 bude mít částečné trvalé nadržení vody a bude
součástí protipovodňové ochrany obce.

Pro návrhové období nejsou plánovány úpravy vodních toků.
Podél  toku  Úsobrnského  potoka   je  nutno  respektovat  inundační  území

zaplavované  při průchodu velkých vod. Nová výstavba je v tomto území  nežádoucí
a může být silně omezena i zakázána.  

Zmírnění  povrchového  odtoku  ze  svažitých  území  ve východní  části
řešeného území nad obcí Jaroměřice a Nový Dvůr je třeba řešit v rámci  komplexních
pozemkových úprav a obhospodařování pozemků .

Rozvojové lokality  je nutné řešit  takovým způsobem,  aby odtokové poměry
z povrchu urbanizovaného území byly  srovnatelné se stavem po výstavbě   jako
před  ní  ,  aby  nedocházelo   ke  zhoršování  odtokových  poměrů   na  Úsobrnském
potoce.

Podél Jevíčky je nutno respektovat stanovené záplavové území.

d) 4. Zásobování plynem

Obec je plynofikována STL plynovodem z VTL regulační stanice. Řešeným územím
prochází  VTL  plynovod.  Sídlo  Nový  Dvůr  je  napojeno  na  STL  plynovod  z
ÚSOBRNA. ÚP respektuje stávající plynárenská zařízení.

Navržené rozvojové lokality navrhuje ÚP připojit na stávající STL rozvody plynu dle
individuelních požadavků.

d) 5. Telekomunikace

V  řešeném  území  se  nachází  telekomunikační  zařízení,  telekomunikační  vedení,
rádiové  směrové  a  dálkové  kabely,  které  je  nutno  respektovat  vč.  ochranných
pásem. Tato zařízení jsou zakreslena v koordinačním výkrese ÚP.
Vysílač a zařízení radiových směrových spojů je umístěno na Hoře Kalvárii.
                     

e) Koncepce  uspořádání  krajiny  vč.  vymezení  ploch  a
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní
systém  ekologické  stability,  prostupnost  krajiny,
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace,
dobývání nerostů.

e) 1. Koncepce  uspořádání  krajiny  -  vymezení  ploch  a  stanovení
podmínek pro změny v jejich využití

e) 1.1. Plochy přírodní - NP

Vymezení ploch
- Plochy tvořené ekologickou kostrou území, dominantní je ochrana přírody a

krajiny, lidské činnosti jsou zde minimalizovány.
- V řešeném území jsou do této zóny zahrnuty funkční části  prvků systému

ekologické stability.
- Slouží k územní ochraně chráněných území podle zákona č.114/1992Sb. ve

znění pozdějších předpisů a prvků územního systému ekologické stability

Přípustné využití
− zásahy a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou

existenci  a  vývoj  přírodních a  přírodě blízkých  společenstev a  v  zájmu
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ochrany přírody a krajiny, 
− zásahy a opatření v zájmu ochrany mimoprodukčních funkcí lesa, 
− obhospodařování zemědělských pozemků citlivým způsobem
− produkce dřeva při nenarušení mimoprodukčních funkcí lesa,
− výstavba nezbytně nutných účelových komunikací zejména pro

obhospodařování zemědělských a lesních pozemků,
− výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo přírodní zónu

by neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci,
− úprava vodních toků a vodních ploch přírodě blízkým způsobem.

Nepřípustné využití
− nová výstavba včetně staveb jednoduchých, dočasných a drobných

podléhajících územnímu a stavebnímu řízení, kromě uvedených výjimek
− zřizování hřišť a sportovních zařízení,
− výstavba staveb pro pobytovou rekreaci včetně zahrádkářských chat,
− zřizování tábořišť a kempů, skladovacích a odstavných ploch,
− oplocování pozemků s výjimkami, které jsou v zájmu ochrany přírody, lesa

a vodních zdrojů,
− těžba nerostných surovin, narušování půdního krytu
− meliorační výstavba, která není v zájmu ochrany přírody a krajiny či

mimoprodukčních funkcí lesa,
− změny vodního režimu území, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody, lesa

a protipovodňových opatření, 
− změny druhů pozemků na ornou půdu, zahrady, sady, chmelnice, vinice, 
− trvalé nebo dočasné vynětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, při

obnově lesních porostů, zakládání porostů nevhodné druhové skladby a
monokulturního charakteru,

− ukládání odpadů,
− terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo vodní

poměry,
− scelování a dělení pozemků, pokud to není v zájmu ochrany přírody a

krajiny či ochrany lesa,
− zvětšování prostupnosti území výstavbou nových účelových komunikací i

pěšin, pokud to není v zájmu ochrany přírody a krajiny,
− činnosti, které by mohly vést ke změně krajinného rázu.

 

e) 1.2. Plochy smíšené nezastavěného území - NSpz a NSpl 

NSpz  - přírodní a zemědělské  
NSpl  - přírodní a lesní

Vymezení ploch
- Plochy  s  polyfunkčním  využitím  území,  kde  žádná  funkce  není  výrazně

dominantní,  přírodní  ekosystémy  jsou  v  rovnocenném  postavení  s

hospodářským využíváním. 
- V řešeném území jsou do této zóny zahrnuty evidované významné krajinné

prvky,  údolnice  vodních  toků  v návaznosti  na  prvky  systému  ekologické
stability krajiny, dále plochy s pestrou mozaikou kultur v členitém terénu a
svažité partie,  které jsou z důvodů protierozních zatravněny nebo navrženy
k zatravnění či zalesnění, potenciálně rekreační zázemí. 

- Slouží k vymezení ploch mimo urbanizované území, kde není nutné stanovit
dominantní  činnost.  Přírodní  ekosystémy  jsou  v  rovnocenném  postavení  s
hospodářským využíváním. 
Přípustné využití
− výstavba účelových komunikací,  
− výstavba inženýrských sítí včetně nezbytných technických zařízení na

těchto sítích, jejichž trasování mimo zónu by neúměrně zvýšilo náklady na
jejich realizaci.

− výstavba pro zemědělskou prvovýrobu - doplňková účelová výstavba.
− realizace protipovodňových opatření a zalesnění
− rybníky přispívající ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.
− oplocené obory pro chov lesní zvěře

Nepřípustné využití
− nenávratné poškozování půdního povrchu,
− zneškodňování odpadů, 
− změny vodního režimu pozemků, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody,

ochrany lesa a protipovodňové ochrany
− provádění terénních úprav značného rozsahu s výjimkou

protipovodňových opatření
− výstavba nesouvisející s přípustnými činnostmi a funkcemi dané zóny

(včetně staveb pro individuální rekreaci a trvalé bydlení).

e) 1.3. Plochy lesní - NL

Vymezení ploch
- Plochy  s  přírodními  a  terénními  podmínkami  pro  převažující  funkci  lesní

produkce,  které  nejsou  limitovány  jinými  funkcemi.  Do  této  zóny  jsou
zařazeny zbývající plochy lesního půdního fondu
Přípustné využití
− lesnická  produkce na lesním půdním fondu včetně intenzivních forem,
− výstavba zařízení a realizace opatření pro udržení lesnické produkce

(závlahy, odvodnění, apod.) 
− výstavba zařízení a objektů potřebných pro pěstování speciálních

zemědělských kultur (lesnické školky, oplocenky lesních kultur, posedy,..) 
− úpravy vodního režimu v souladu s obecnou ochranou přírody a krajiny,
− údržba a opravy vodohospodářských objektů na vodotečích a vodních

plochách,
− výstavba účelových komunikací,  
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− výstavba inženýrských sítí včetně nezbytných technických zařízení na
těchto sítích, jejichž trasování mimo zónu by neúměrně zvýšilo náklady na
jejich realizaci.

− úprava pěstebních opatření na lokalitě K1 Hora Kalvárie s cílem obnovení
původních výhledů z této hlavní krajinné dominanty.

Nepřípustné využití
− ostatní stavby mimo stavby přípustné (nepřípustné jsou i stavby pro

individuální a hromadnou rekreaci),
− ukládání odpadů,

e) 1.4. Plochy zemědělské - NZ

Vymezení ploch
- Plochy  s  přírodními  a  terénními  podmínkami  pro  převažující  funkce

zemědělské, které nejsou limitovány jinými funkcemi.
- Do této zóny je zařazena převažující  střední a západní část území katastru

obce, zemědělsky intenzivně využívaná.
- Slouží k intenzivní zemědělské výrobě nebo jako udržovaná rezerva pro tuto

funkci, s žádoucím doplněním liniových stabilizujících prvků.
Přípustné využití
− zemědělská prvovýroba na zemědělském půdním fondu včetně

intenzivních forem,
− výstavba  pro  zemědělskou  prvovýrobu  –  doplňková  účelová  výstavba

(polní  hnojiště,  zařízení  pro  skladování  siláže,  pastevní  areály,  letní
přístřešky a zařízení pro odchov dobytka, seníky, apod.) 

− výstavba zařízení a realizace opatření pro udržení zemědělské produkce
(závlahy, odvodnění, apod.) a výstavba a realizace opatření na ochranu
zemědělského  půdního  fondu  (např.  protierozní opatření,  výsadby
zeleně),

− výstavba zařízení a objektů potřebných pro pěstování speciálních 
zemědělských kultur (vinice, intenzivní ovocné sady), včetně oplocení těchto

ploch,
− realizace pastevních areálů, komerčního chovu zvěře, včetně oplocení

těchto ploch,
− pěstování biomasy,
− scelování  a  dělení  pozemků  za  účelem  lepší  organizace  zemědělského

půdního fondu,
− úpravy  vodního  režimu  v souladu  s protipovodňovou  ochranou  a

obecnou ochranou přírody a krajiny,
− údržba a  opravy  vodohospodářských  objektů na  vodotečích a  vodních

plochách,
− výstavba účelových komunikací,  
− výstavba inženýrských sítí včetně nezbytných technických zařízení na

těchto sítích, jejichž trasování mimo zónu by neúměrně zvýšilo náklady na
jejich realizaci.

Nepřípustné využití
− ostatní  stavby  mimo  stavby  přípustné  (nepřípustné  jsou  i  stavby

fotovoltaických  a  větrných  elektráren,  stavby  pro  trvalé  bydlení,
individuální a hromadnou rekreaci),

− ukládání odpadů,
− umísťování aktivit  a činností,  které by následně omezovaly zemědělské

obhospodařování nebo by narušovaly organizaci půdního fondu.

e) 2. Územní systém ekologické stability (ÚSES)

V návrhu  Územního  Plánu  jsou  respektovány  podmínky  ochrany  systému
ekologické stability. 

Do řešeného  území  zasahují  prvky  vyššího  významu,  ve  východní  části  katastru
prochází  nadregionální  biokoridor  K 92,  typ  bučinný,  s ochrannou  zónou
upřesněnou  dle  konkrétních  podmínek,  s  vloženými  lokálními  biocentry  (LBC
VI,VII,VIII,IX).

Lokální ÚSES byl v zájmovém území vymezen lokálními biokoridory procházejícími
zejména podél potoků -  Šubířovského (LBK 4), Úsobrnského (LBK 5), Jevíčky (LBK
8,9) a Malonínského (LBK 10), dále lesními komplexy (LBK 1, 2, 3) ve východní části
katastru a komplexem Háj (LBK 6) a dále podél severní hranice katastru (LBK 7). Na
trasách je umístěno 8 lokálních biocenter (XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII).

Převážná část prvků ÚSES je funkčních, bezbariérových, zkvalitnění  předpokládá
zajištění odpovídající druhové skladby dřevin při obnově porostů. Nefunkční úseky
biokoridorů  budou  založeny  formou  zatravnění,  zalesnění  či  revitalizačním
opatřením na toku.

ÚSES byl  doplněn interakčními prvky v podobě polních cest  a  drobných údolnic,
které jsou navrženy k obnově formou ozelenění či zatravnění. 

e) 3. Prostupnost krajiny

Stávající nedostatečná prostupnost krajiny je řešena částečně obnovou polních cest
včetně  doplnění  doprovodné zeleně.  Upřesnění  obnovy cestní  sítě  v krajině  bude
řešeno v rámci komplexních pozemkových úprav.  

  
e) 4. Protierozní opatření

Protierozní opatření ve svažitých partiích zejména nad zastavěným územím obce a v
údolnicích byly řešeny v PD „Obnova ekologické stability krajiny v povodí Jevíčky“
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(Doc.Ing.Jan Lacina CSc. ,Brno,  2008). Navržena jsou formou zatravnění pozemků
v nivách  vodotečí  z důvodů  infiltračních  a  jako  ochrana  proti  smyvům   či   půd
zamokřených, dále formou zatravnění, zalesnění či převedení na sad svažitých půd,
vymezení ploch pro vodní nádrže k posílení retence. Větrnou erozi na rozsáhlých
blocích orné půdy doporučeno zmírnit výsadbou liniové zeleně – větrolamů. Rizika
vodní a větrné eroze je nutno dále omezovat vhodnými způsoby obhospodařování
zemědělské půdy.

e) 5. Ochrana před povodněmi

Viz též bod d) 3.3. Vodní toky a plochy.
Pro snížení nebezpečí povodní jsou navrženy suché poldry (celkem 6 poldrů): Suchý

dvůr - horní, Suchý dvůr - dolní, U Podhájského mlýna, U Crhova mlýna a
vodní plocha u Crhova mlýna - lokalita Z15. Dále jsou navržena protierozní
opatření.

e) 6. Rekreace

Řešené území se  nachází  v  krajině  vhodné k  rekreaci.  Pro  tyto  účely   ÚP
navrhuje plochy pro rekreaci - zahrádkové osady v lokalitě Suchý dvůr, v bývalé
cihelně a v lokalitě pod Horou Kalvárií.
Bývalé koupaliště  u nádraží je navrženo k rekonstrukci.

K rekreaci lze též využít stávající trvale neobydlené chalupy.
ÚP vymezuje cyklistické a pěší trasy a navrhuje úpravu zalesnění vrcholové partie
Hory Kalvárie s cílem obnovení výhledů.

e) 7. Dobývání nerostů

V řešeném území ÚP nenavrhuje žádné lokality, které by byly v geologicky
nestabilním nebo  poddolovaném území.  V  zájmovém území  nejsou  tyto  lokality
evidovány.

ÚP respektuje ochranu a využití nerostného bohatství a tudíž neohrozí vytěžitelnost
všech dále uvedených zásob:

Ložisko  nerostných  surovin  -  lokalita  č.  3030900  (stavební  kámen)  Jaroměřice  -
Chornice - Šubířov
Chráněné ložiskové území č. 03090000 Jaroměřice I.
Dobývací prostor (těžený) Jaroměřice č. 70951.
Dobývací prostor Chornice č. 700861.

Všechny lokality jsou zakresleny v koordinačním výkrese.
 

f) Stanovení  podmínek  pro  využití  ploch  s  rozdílným
způsobem využití s určením převažujícího účelu využití
(hlavní  využití),  přípustného  využití,  nepřípustného
využití,  popř.  podmíněně  přípustného  využití  těchto
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání,
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.

V ÚP jsou  navrženy  funkční  plochy  -  plochy  s  rozdílným  způsobem  využití.  V
území lze obecně umisťovat stavby, nebo provádět jejich změny, pouze pokud je
jejich funkce v souladu s navrženým způsobem využití.

BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

Hlavní  využití: Plochy  bytových  domů  s  příměsí  nerušících  obslužných  funkcí
místního významu.

Přípustné využití:
- Související občanské vybavení 
- Ubytovny
- Stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou
slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.

- Vedení  nezbytných  komunikací  vč.  odstavných stání  a  hromadných garáží  pro
osobní auta.

- Stavby technické infrastruktury.
- Plochy zeleně.
 
Nepřípustné využití: 
- Obchodní prodej o výměře větší než 50 m2..
- Garáže pro nákladní auta a autobusy.
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Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu:
- Bytové domy mohou mít max. 3 nadzemní podlaží, střecha šikmá.

BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ BV

Hlavní využití: 
Plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení
s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu.

Přípustné využití: 
- Související občanské vybavení
- Stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu a pohodu bydlení ve vymezené ploše

(např. též některé druhy malovýroby), jsou slučitelné s bydlením a slouží
zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.

- Vedení nezbytných komunikací vč. odstavných stání a garáží pro osobní auta.
- Stavby technické infrastruktury.
- Plochy zeleně.

Nepřípustné využití:
- Obchodní prodej o výměře větší než 50m2.
- Garáže pro nákladní auta a autobusy.

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu:
Rodinné domy budou mít max 2 nadzemní podlaží.
U lokalit Z4, Z6, Z7 a P1 je podmínkou pro rozhodování zpracování územní studie,
která vyhodnotí i případné hlukové zatížení.

REKREACE - ZAHRÁDKOVÉ OSADY RZ

Hlavní využití:
Plochy zahrádkových osad,  ve  kterých jsou povolovány "zahrádkové  chaty",  pro
které jsou stanoveny prostorové regulativy.

Přípustné využití:
- Stavby a zařízení, které jsou slučitelné s rekreací např. veřejná prostranství
- Rekreační louky
- Související dopravní a technická infrastruktura
- Plochy zeleně
- Zemědělská malovýroba
- Přírodní koupaliště 

Nepřípustné využití:
- Veškeré stavby, které jsou neslučitelné s rekreačními aktivitami.

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu:

Nové stavby budou mít max výšku od upraveného terénu 6m a zastavěnou plochu
max. 40 m2. Mohou být podsklepené s podkrovím, střecha šikmá.
U lokality Z23 musí chaty respektovat OP lesa.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA OV

Hlavní využití:
Plochy převážně nekomerční  občanské vybavenosti  -  slouží  např.  pro vzdělání a
výchovu,  sociální  služby  a  péči  o  rodiny,  zdravotní  služby,  kulturu,  veřejnou
správu, ochranu obyvatelstva.

Přípustné využití:
Občanská vybavenost s doplňkovým (nepřevažujícím) komerčním využitím.
Pohotovostní byty, související dopravní a technická infrastruktura, plochy zeleně.

Nepřípustné využití:
Převážně komerční občanská vybavenost.

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu:
Výška objektů max. 2 podlaží.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ OM

Hlavní využití:
Plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např.
- pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, vliv činností

na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje životní prostředí (ŽP)
na sousedních plochách nad přípustné normy pro obytné zóny.

Přípustné využití:
- Související dopravní a technická infrastruktura.
- Dílna pro komerční využití nenarušující ŽP na sousedních plochách
- Sklady
- Plochy zeleně
- Stávající řadové garáže
- Pohotovostní byty, byty majitelů.

Nepřípustné využití:
Stavby narušující životní prostředí na sousedních plochách obytné zóny.

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu:
Výška objektů max. 2 podlaží.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ OS
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Hlavní využití:
Plochy pro tělovýchovu a sport.

Přípustné využití:
- Související doplňkové komerční využití.
- Související dopravní a technická infrastruktura.
- Plochy zeleně.
- Pohotovostní byty.

Nepřípustné využití:
Stavby narušující životní prostředí na sousedních plochách obytné zóny.

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu:
Výška objektů max. 2 podlaží.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY OH

Hlavní využití:
Plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť.

Přípustné využití:
- Stavby související s hlavním využitím.
- Plochy zeleně

Nepřípustné využití:
Veškeré stavby nesouvisející s hlavním využitím.

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu:
Stavby budou přízemní, střecha šikmá.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ PV

Hlavní využití:
Plochy,  které  mají  významnou  prostorotvornou  a  komunikační  funkci  (místní
komunikace a plochy pro dopravu v klidu).

Přípustné využití:
- Veřejná zeleň, městský mobiliář.
- Stavby technické infrastruktury.
- Kašny, fontány.

- Autobusové zastávky.

Nepřípustné využití:
- Komerční  využití,  které  narušuje  nad  přípustnou  mez  životní  prostředí  v

sousedních obytných zónách.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŇ ZV

Hlavní využití:
Významné plochy zeleně v sídle většinou parkově upravené a veřejně přístupné.

Přípustné využití:
- Městský mobiliář.
- Stavby technické infrastruktury.
- Související stavby dopravní infrastruktury.
- Vodní plochy a vodní toky, fontány.

Nepřípustné využití:
Veškeré stavby mimo přípustné využití. 

ZELEŇ - SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ - ZS

Hlavní využití:
Plochy většinou soukromé zeleně v sídle obvykle oplocené, zejména zahrady, které
v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch.

Přípustné využití:
Doprovodné stavby ploch bydlení.

Nepřípustné využití:
Veškeré stavby mimo přípustné využití.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ - DS

Hlavní využití:
Pozemky silnic II. a III. třídy a místní komunikace, které nejsou zahrnuty do jiných
ploch vč. pozemků na kterých jsou zahrnuty součásti komunikace.
Dopravní  zařízení  a  dopravní  vybavení,  čerpací  stanice  pohonných  hmot  vč.
obvyklého příslušenství. 

Přípustné využití:
- Doprovodná a izolační zeleň
- Stavby technické infrastruktury
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Podmíněně přípustné využití: 
- Autobusové zastávky
- Odstavná stání pro osobní auta - vyznačená parkoviště
- Odstavná stání pro nákladní auta a autobusy - vyznačená parkoviště

Nepřípustné využití:
Odstavování nepojízdných aut a vraků.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - ŽELEZNIČNÍ DZ

Hlavní využití:
Plochy drážní dopravy - obvod dráhy, pozemky a zařízení pro drážní dopravu.
Provozní budovy, nástupiště.

Přípustné využití:
- Izolační a doprovodná zeleň.
- Stavby technické infrastruktury.
- Stavby logicky související s drážní dopravou: např. uhelné sklady, parkoviště pro
cestující.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - TI

Hlavní využití:
Plochy  vedení  a  zařízení  technické  infrastruktury  (vodovody,  čerpací  stanice,
vodojemy, kanalizace, ČOV, energetické sítě, telekomunikace). 

Přípustné využití:
- Izolační a doprovodná zeleň.
- Stavby potřebné pro zajištění provozu a údržby technické infrastruktury.

Nepřípustné využití:
Veškerá stavební činnost narušující hlavní využití.

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - LEHKÝ PRŮMYSL - VL

Hlavní využití:
Plochy  výrobních  areálů  lehkého  průmyslu,  technologický  park,  výrobní  služby,
negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu.

Přípustné využití:
- Skladové areály a komerční činnost nerušící sousední plochy.

- Plochy zeleně.
- Plochy dopravní a technické infrastruktury.

Nepřípustné využití:
- Činnost při které negativní vliv nad přípustnou mez přesahuje hranice areálu.
- Umisťovat fotovoltaické panely na terén.

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu:
Nové stavby budou mít  max.  2  podlaží,  výška římsy max.  10m nad upraveným
terénem. Plocha Z10 bude oddělena od bydlení izolační zelení.

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA - VZ

Hlavní využití:
Plochy  pro  stavby  zemědělské,  lesnické  a  rybářské  výroby  a  přidružené  drobné
výroby.

Přípustné využití:
- Stavby související dopravní a technické infrastruktury.
- Izolační zeleň.

Nepřípustné využití:
- Stavby pro bydlení mimo pohotovostní byty majitelů a zaměstnanců.

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu:
Areály zemědělské výroby budou opatřeny izolační zelení 
Negativní vlivy z výroby nad přípustnou mez nesmí zasáhnout sousední chráněné
stavby.

ZELEŇ - OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ -  ZO

Hlavní využití:
Plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech.

Přípustné využití:
- Stavby technické a dopravní infrastruktury.

Nepřípustné využití:
Jakékoliv stavby, které by narušily hlavní využití.
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ZELEŇ - PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU - ZP

Hlavní využití:
Plochy zeleně v sídlech udržované v přírodě blízkém stavu a veřejně přístupné.

Přípustné využití:
- Stavby technické a související dopravní infrastruktury.
- Vodní plochy a prvky, vyznačené poldry.
- Městský mobiliář.

Nepřípustné využití:
Veškeré stavby mimo přípustné využití.

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - W

Hlavní využití:
Pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující
vodohospodářské využití.

Přípustné využití:
Stavby související s provozem a údržbou vodních ploch a toků.
Rekreační rybníky přispívající ke zvýšení retenční schopnosti krajiny. 

   Nepřípustné využití:  
Veškeré stavby mimo stavby přípustné.

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ - NEZASTAVITELNÉ -  NT

Hlavní využití:
Zpravidla nezastavěné pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven.

Přípustné  využití:
-     Související dopravní a technická infrastruktura a další nezbytné zařízení těžby.
-     Plochy zeleně a vodních toků.

Nepřípustné využití:
- Veškeré stavby mimo přípustné využití.

g) Vymezení  veřejně  prospěšných  staveb,  veřejně
prospěšných opatření,  staveb a  opatření  k  zajišťování
obrany  a  bezpečnosti  státu  a  ploch  pro  asanaci,  pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

A. Plochy  a  koridory  s  možností  vyvlastnění  i  uplatnění
předkupního práva.

Veřejně prospěšné stavby (VPS)

OZNAČENÍ: NÁZEV:
WD 1 Úprava průtahu silnice III. tř. směr Šubířov v centru obce.
WD 2 Koridor pro obchvat Jevíčka (část), silnice II/372, šíře 180m (mimo 

plochu vymezenou pro VL).

Veřejně prospěšná opatření

WK 1 Z 15 Retenční nádrž u Crhova mlýna (protipovodňová)
WR 1 Suchý poldr Suchý dvůr - horní
WR 2 Suchý poldr Suchý dvůr - dolní
WR 3 Suchý poldr u Podhájského mlýna
WR 4 Suchý poldr U Crhova mlýna.
WR 5 Protierozní opatření Suchý dvůr jih - horní.
WR 6 Protierozní opatření Suchý dvůr jih - dolní.

B. Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění.
VA 1 Asanace č.p. 218 (úprava silnice III. tř. v centru obce). 
VT 1 Koridor pro VPS E14, nadzemní vedení 2x110kV TR Velké Pavlovice - 

TR Konice. Zajištění koridoru pro ochranné pásmo vedení (OMEZENÍ 
vlastnického práva), šíře 400m. 

h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně
prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní
právo.
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KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ JAROMĚŘICE

1. Veřejně prospěšné stavby (VPS)

Stavby dopravní infrastruktury:

Kód: WD 1
Název VPS: úprava průtahu silnice III. třídy směr Šubířov v 

centru obce.
Pozemky v KN: 2807/7, 97, 9/2.
Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE

Kód: WD 2
Název VPS: koridor pro obchvat Jevíčka II/372, šíře 180m.

(mimo plochu vymezenou pro VL).
Pozemky v KN: 3569/1, 3570, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 

3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3568, 3607, 3608, 
3609, 3571, 3567, 3574, 3576, 3622, 3623, 3624, 
3628, 3649, 3650, 3651, 3652, 3631, 3659, 3660.

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE

2. Veřejně prospěšná opatření (VPO)

Protipovodňová opatření:

Kód: WK 1
Název VPO: Retenční nádrž u Crhova mlýna.
Pozemky v KN: 2368/18, 2370/1.
Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE

Zvyšování retenčních schopností území:

Kód: WR 1
Název VPS: Suchý poldr Suchý dvůr - horní.
Pozemky v KN: 298/6.
Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE

Kód: WR 2
Název VPS: Suchý poldr Suchý dvůr - dolní.

Pozemky v KN: 234/1.
Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE

Kód: WR 3
Název VPS: Suchý poldr u Podhajského mlýna.
Pozemky v KN: 2106/1.
Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE

Kód: WR 4
Název VPS: Suchý poldr u Crhova mlýna.

Pozemky v KN: 2109/4, 2118, 2798/2, 2153.
Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE

Kód: WR 5
Název VPS: protierozní opatření Suchý dvůr jih - horní.
Pozemky v KN: 2457/1, 2501, 2502, 2571, 2500, 2512/1.
Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE

Kód: WR 6
Název VPS: protierozní opatření Suchý dvůr jih - dolní.
Pozemky v KN: 2457/1, 2471, 2500, 2512/1.
Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE

i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k
němu připojené grafické části.

Počet listů textové části návrhu ÚP celkem: 44.
Počet výkresů návrhu ÚP celkem: 5

k) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv.

ÚP vymezuje tyto územní rezervy se kterými je třeba počítat:

R1 územní rezerva pro rodinné domy Nový dvůr.

l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn
jejich  využití  územní  studií  (ÚS)  podmínkou  pro
rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní
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studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této
studii do evidence územně plánovací činnosti.

ÚS U hřiště - rodinné domy. Lokalita Z4.
ÚS Jaroměřice jih - rodinné domy. Lokalita Z6.
ÚS Panský dvůr - rodinné domy. Lokalita P1.

Územní studie je třeba pořídit v potřebném předstihu před zahájením výstavby 1.
rodinného domu v příslušné lokalitě tak, aby tento dům mohl být umístěn podle ÚS.


m)Vymezení  architektonicky  a  urbanisticky  významných
staveb,  pro  které  může  vypracovávat  architektonickou
část projektové dokumentce jen autorizovaný architekt.

Přestavbová  lokalita  P1  v  sousedství  tvrze  se  nachází  v  urbanisticky  i
architektonicky významném místě panského dvora.

Architektonickou část projektové dokumentace na rodinné domy v lokalitě P1 může
vypracovávat jen autorizovaný architekt.

Grafická část návrhu zpracovaná projektantem (obsah dle vyhlášky
č.500/2006 Sb., příloha č.7) - je nedílnou součástí tohoto opatření
obecné povahy jako příloha č. 1.

Září 2012       



TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ:



a) Vyhodnocení  koordinace  využívání  území  z  hlediska
širších  vztahů  v  území,  včetně  souladu  s  územně
plánovací dokumentací vydanou krajem.

Řešené území  obce  Jaroměřice  leží  na  JV hranici  Pardubického  kraje  a  sousedí  s
Jihomoravským krajem a Olomouckým krajem. Leží v těsné blízkosti JEVÍČKA. Z
hlediska  Politiky  územního  rozvoje  ČR  2008  leží  v  Rozvojové  ose  OS9  Brno  -
Svitavy/Moravská  Třebová  z  titulu  blízkého  koridoru  připravované  silnice  R43.
Koridor jde však mimo řešené území.

Z  hlediska  Zásad  územního  rozvoje  Pardubického  kraje  (ZÚR  Pk)  je  obec
zařazena  do  specifické  oblasti  krajského  významu  SOBk  1  Jižní  Moravsko  -
Třebovsko  (čl.  70),  kde  se  podle  čl.  71  stanovují  tyto  zásady  pro  usměrňování
územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:
a) spolupracovat se sousedními kraji na vytváření podmínek pro stabilizaci obyvatel
oblasti.
b) podporovat vytváření nových pracovních příležitostí. Podle čl. 72 se pro územní
plánování stanovují tyto úkoly:
b)  prověřit  možnosti  rozvoje  ekonomických aktivit  ve  vazbě na MÚK Jevíčko na
budoucí R43. ÚP navrhuje rozšíření ploch pro lehký průmysl v lokalitě U NÁDRAŽÍ.
d) 2. Upřesnit vymezení nadregionálního biokoridoru K92 - provedeno. 

Koridor prochází východní zalesněnou částí katastru. V ZÚR Pk (čl. 147) je to veřejně
prospěšné opatření U12.
Jiné skladebné části ÚSES uvedené v SOBk1 se na řešeném území nenachází.
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ZÚR Pk vymezuje cílové charakteristiky krajiny.  Na řešeném území je  to:  krajina
lesní  (čl.  126),  krajina  lesozemědělská  (čl.  130),  krajina  zemědělská  (čl.  132).  ÚP
respektuje stanovené zásady zejména takto: zastavitelné plochy nevymezuje na úkor
ploch  lesa,  dbá  na  ochranu  ZPF  využíváním  ploch  uvnitř  zastavěného  území  a
návrhem nových lokalit na plochách nižší bonity v návaznosti na zastavěné území.

V  ZÚR  Pk  jsou  stanoveny  plochy  veřejně  prospěšných  staveb  (VPS)  v  oblasti
dopravy:  D59  přeložka  silnice  II/372  Jaroměřice.  ÚP  navrhuje  plochu  pro  tento
obchvat Jevíčka na řešeném území.

V oblasti elektroenergetiky ZÚR Pk navrhuje VPS E 14 nadzemní vedení 2x110kV TR
Velké  Opatovice  -  TR Konice.  ÚP navrhuje  koridor  pro  toto  vedení  v  jižní  části
řešeného území jižně od Nového Dvora.

Řešené území sousedí s těmito obcemi:
- město Jevíčko (obchvat ÚP řeší - část na svém území)
- obec Biskupce (ÚP řeší společný vodovod)
- obec Kladky (CHLÚ kamenolomu Šubířov, z hlediska ÚP nekonfliktní).
- obec Šubířov (na hranicích pramení Šubířovský potok, který protéká územím PHO
vodního zdroje pro Jaroměřice, nutno průběžně kontrolovat řádné odkanalizování a
čištění odpadních vod)

- obec  Úsobrno  (Úsobrnský  potok  protéká  Úsobrnem  a  Jaroměřicemi,  nutno
průběžně kontrolovat řádné odkanalizování a čištění odpadních vod).

- obec Uhřice (ÚP navrhuje lokální biokoridor Háj - Vrch hora)
- město Velké Opatovice (na jeho území leží zřejmě budoucí MÚK Jevíčko na R43,
vzdálenost od nádraží Jevíčko (Jaroměřice) cca 2km).

Závěr: ÚP je koordinován z hlediska širších vztahů se sousedy,  se ZÚR PK i s
Politikou územního rozvoje ČR 2008.  

b) Údaje o splnění ZADÁNÍ.

Zadání pro ÚP zpracované pořizovatelem MěÚ Moravská Třebová bylo schváleno
obecním zastupitelstvem Jaroměřice dne 14.12.2011.

- ÚP  je  v  souladu  s  Politikou  územního  rozvoje  ČR  2008  se  ZÚR  Pk  vydanými
29.4.2010. Společné problémy které je nutné řešit se sousedními obcemi jsou řádně
specifikovány.

- ÚP reaguje na požadavky ÚAP a z doplnění průzkumů a rozborů provedených
zpracovatelem (viz bod c))

- ÚP navrhuje urbanistickou koncepci vč. koncepce uspořádání krajiny
- ÚP navrhuje veřejnou infrastrukturu vč. návrhu ploch pro veřejná prostranství.
- ÚP specifikuje hodnoty území a požadavky na jejich ochranu s přihlédnutím na

mimořádné hodnoty kulturní a historické.
- ÚP navrhuje veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 

- ÚP respektuje požadavky z hlediska požární ochrany a civilní ochrany, respektuje
protierozní  a  protipovodňová  opatření,  specifikuje  radonové  riziko  a  navrhuje
odstraňování odpadů.

- ÚP řeší požadavky na řešení hlavních problémů (brownfield, ČOV)
- ÚP vymezuje zastavitelné plochy, plochy přestavby a asanace.
- ÚP vymezuje plochy, kde je uloženo zpracování ÚS.
- Na území obce nejsou vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. 

ÚP je zpracován vč. obsahu dokumentace v souladu s požadavky ZADÁNÍ.

c) Komplexní  zdůvodnění  přijatého  řešení  a  vybrané
varianty  vč.  vyhodnocení  předpokládaných  důsledků
tohoto řešení zejména ve vztahu k rozboru udržitelného
rozvoje území.

1. Základní údaje.
2. Zdůvodnění urbanistické koncepce.
3. Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s jehož závěry je řešení ÚP plně

v souladu.
4. Kulturní památky.
5. Koncepce uspořádání krajiny a přehled zájmových území ochrany přírody, prvky

ÚSES.
6. Doprava.
7. Technická infrastruktura.
8. Občanské vybavení a veřejná prostranství.
9. Obrana státu, ochrana obyvatelstva.
10. Řešení hlavních střetů zájmů a problémů.

c) 1. Základní údaje

Platný ÚP obce byl dokončen v Urbanistickém středisku Brno Ing.arch. Hana
Berková  v  r.  2000.  ÚP  včetně  následných  změn  už  platí  11  rok.  Realizovala  se
výstavba rodinných domů zejména na západním okraji obce, kde byl též rozšířen
sportovní  areál.  V  roce  2011  bylo  rozhodnuto  o  zpracování  nového  ÚP.  Obecní
zastupitelstvo  schválilo  Zadání  pro  nový  ÚP  bez  zpracování  konceptu  dne
14.12.2011. V roce 2010 byly zpracovány ÚAP, byl též schválen ZÚR Pardubického
kraje. To jsou spolu s nezbytným doplněním průzkumů a rozborů provedeným v létě
2011 zpracovatelem hlavní podklady pro územní plán.

Rozhodující  byla  od  počátku  praktikovaná  úzká  spolupráce  zpracovatele,
pořizovatele a obce.
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Před  počátkem  zpracování  bylo  rozhodnuto  oslovit  písemně  občany  města  a
podnikatele, aby vznesli své požadavky na ÚP.
Většina  těchto  požadavků  byla  akceptována  do  návrhu.  Pracovní  podoba  byla  v
digitální podobě dohodnutým způsobem zveřejněna.

c) 2. Zdůvodnění urbanistické koncepce:

ad1)  Jaroměřice  mají  bezesporu  mimořádně  bohatou  historii,  již  od  doby
prehistorické. Tomu odpovídají též nadprůměrné kulturní tradice.

ad2) Řešení dopravy je v souladu se stávajícím ÚP a se ZÚR Pk.

ad3) Ochrana historického středu obce a umístění občanské vybavenosti ve středu
obce je stálým úkolem.

ad4)  Obec  je  situována  na  dně  "bočního  údolí",  kterým  protéká  ÚSOBRNSKÝ
POTOK a tvoří skutečnou "zelenou páteř" obce.

ad5) Hlavní krajinná dominanta Hora Kalvárie i dominanta zámku jsou základními
kameny urbanistické koncepce společně se snahou o ochranu a rozvíjení historického
a kulturního dědictví.

ad6) Návrh ploch pro průmysl - rozšíření stávajících ploch u nádraží nenaruší obytné
zóny obce a je v souladu se ZÚR Pk.

ad7) Větší plochy pro výstavbu rodinných domů navazují na stávající komunikace a
na  stávající  technickou  infrastrukturu.  V  místě  bývalého  zemědělského  dvora  v
sousedství tvrze je třeba očekávat možné archeologické nálezy.

ad8)  Plochy  pro  zahrádkáře  jsou  v  podstatě  skutečností,  kterou  se  ÚP  pokouší
legalizovat a regulovat.

Závěr: Návrh ÚP je zpracován se snahou: 
- řešit obec jako kompaktní útvar
- využít všechny potenciální rezervy uvnitř obce
- zabránit dezurbanizaci - expanzi zástavby do volné krajiny
- využít plochy "nad obcí", kde jsou tradiční drobné parcely k rekreaci a zemědělské
malovýrobě.

- V plném souladu s urbanistickou koncepcí a pro její podporu bylo nezbytné pro
vymezení systému sídelní zeleně navrhnout plochy systému sídelní zeleně podle
přílohy č. 7, část I., odst. 1 písm. c) vyhl. č. 500/2006 Sb.

c) 3. Zajištění  a  vyhodnocení  udržitelného rozvoje  území  s  jehož
závěry je řešení ÚP plně v souladu:

c) 3.1. Území obce z pohledu udržitelného rozvoje území:

Hodnocení dle tématických okruhů z §4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.:

Horninové prostředí a geologie

  Na  východním  okraji  katastru  Jaroměřic  je  lom Chobyně,  kde  se  těží  stavební
kámen. Držitelem DP Jaroměřice a Chornice je EUROVIA Kamenolomy a.s.

Do k.ú. Jaroměřice částečně zasahuje výhradní ložisko stavebního kamene č. 3030900
Jaroměřice - Chornice - Šubířov spolu s chráněným ložiskovým územím Jaroměřice I.
č. 03090000 a těženým DP Jaroměřice č. 70951.

ÚP výše uvedená ložiska respektuje. Tyto lokality jsou zakresleny v koordinačním
výkrese.

Vodní režim

- ÚP nenavrhuje žádné nové plochy do záplavových území.
- ÚP stanovuje ÚSOBRNSKÝ POTOK jako zelenou, ekologickou páteř území.
- ÚP rezervuje  potřebné  plochy  pro  protipovodňová  opatření  (suché  poldry)  a

navrhuje serii protierozních opatření (zatravnění, příkopy).
- ÚP prověřuje  kapacitu  u  stávající  ČOV  obce  jako  dostatečnou  i  pro  návrh  a

navrhuje  plochy  pro  ČOV  průmyslové  zóny  u  nádraží  a  dočišťovací  nádrž  u
Nového Dvora.

Hygiena životního prostředí 

- Životní prostředí v obci není narušeno exhalacemi - výrobní areály jsou umístěny
mimo obytné zóny v dostatečné vzdálenosti. V katastru obce hospodaří ZD Jevíčko 

-  Malá Haná.  Středisko živočišné výroby DONAVA JZ obce má ochranné pásmo
170m od emisního středu - nezasahuje žádný obytný objekt. Obec je plynofikována.

- Navrhované rozšíření průmyslového areálu u nádraží není takového rozsahu aby
zásadně negativně dopravou ovlivnilo obec. Je však třeba vyvinout tlak na brzkou
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realizaci obchvatu Jevíčka. Hluk z dopravy je specifikován v kapitole doprava.

- Lokality navržené pro rodinné domy u nejvíce zatížené silnice II/366 Z4, Z6 budou
mít součástí územní studie vyhodnocení hluku z dopravy.

- ÚP vymezuje plochy systému sídelní zeleně (návrh c) 4. ), která příznivě ovlivní
životní prostředí v obci.

- Na k.ú. obce se nacházejí zdroje vody.
Vodní zdroj Šubířov (na V okraji) má vyhlášeno ochranné pásmo bez omezení doby
platnosti.

Vodní zdroje Reifova Pila, Klučanina a Červená skála, které se nacházejí na řešeném
území nemají v současnosti ochranná pásma.

- Obec má vydanou obecně závaznou vyhlášku řešící problematiku odpadů. Tuhý
domovní  odpad je  vyvážen na skládku do bývalého lupkového dolu v  Březině.
Svoz je zajišťován technickými službami Boskovice. Nebezpečný odpad je 2x ročně
soustřeďován do kontejnerů. Jeho odvoz a likvidaci zajišťují rovněž TS Boskovice.
Sběrný dvůr je situován poblíž volnočasového areálu.

- Radonový  index  -  orientačně  -  je  na  převážné  většině  západní  a  střední  části
zastavěného území vč. navrhovaných lokalit nízký až přechodný, ve východní části
zvedající  se  do Konické vrchoviny,  může být střední.  Konkrétní  lokality  je  však
vždy třeba vyhodnotit zvlášť.

Ochrana přírody a krajiny

- Řešené území má koeficient KES 2,04. Dle tohoto hodnocení:
Chráněná území přírody se na řešeném území nenacházejí. Hodnoty Jaroměřic však
spočívají v jedinečné vazbě na přírodní dominantu Hory Kalvárie prostřednictvím
Křížové  cesty  a  ve  vazbě  území  panského  dvora  u zámku na historickou stezku
vedoucí směrem na východ do lesního komplexu Konické vrchoviny. ÚP navrhuje
rehabilitaci  Hory  Kalvárie  vč.  přeměny  části  lesa  na  lesopark  určený  pro
krátkodobou rekreaci.
Zmíněné území východně nad panským dvorem již slouží pro rekreaci a zahrádkové
osady což ÚP respektuje. Zeleň v okolí zámku ÚP navrhuje chránit a využít jako
zeleň veřejnou.

ZPF a PUPFL
        
  -  V  řešeném  území  se  nacházejí  BPEJ  s  třídou  ochrany  I,  II,  a  III.  Nový  ÚP

maximálně  využívá  rezervy  pro  výstavbu  uvnitř  zastavěného  území a  dále
využívá lokality již schválené v platném ÚP s tím že nenavrhuje výstavbu na třídě
ochrany I.    

Rozšíření průmyslové zóny v lokalitě u nádraží je navrženo na půdu třídy ochrany
II.  Lesnatost  řešeného  území  52,6%  je  nad  průměrem  kraje.  Rozsáhlé  lesy  jsou

pozůstatkem historického hraničního hvozdu. ÚP nenavrhuje rozvojové plochy na
úkor PUPFL.

Veřejná dopravní a technická infrastruktura

- Obec plní směrnici č. 91/271 EHS o čištění městských odpadních vod. 
Z hlediska dopravy ÚP navrhuje směrovou úpravu průtahu II/366 v centru obce a
rezervuje  koridor  pro  obchvat  Jevíčka.  O  dopravě  a  technické  infrastruktuře  je
projednáno dále.

Sociodemografie

- Vývoj počtu obyvatel Jaroměřice:
rok: 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
celkem obyv.: 1492 1568 1418 1316 1311 1267 1199

- Počet obyvatel v posledních 3 desetiletích má mírně klesající tendenci. Přesto ÚP v
souladu se ZÚR Pk a s očekávaným pozitivním přínosem plánované R43 navrhuje
v horizontu 2021 počet obyvatel 1300. 

Ke  stabilizaci,  případně  k  mírnému  nárůstu  počtu  obyvatel  může  přispět  rozvoj
podnikání i cestovního ruchu, pro což má obec vytvořeny všechny předpoklady.

Bydlení
-  ÚP navrhuje  nárůst  obyvatel  do  r.  2021  +  100.  To  znamená  při  obložnosti  2,5

(r.2030) 40 rodinných domů. S připočtením bytového odpadu za 10 let cca 10 bytů je
to  celková  potřeba  ploch  pro  50  rodinných  domů,  tj.  průměrné  roční  tempo
výstavby 5 rodinných domů. Pro porovnání uvádíme, že v období 1991 - 2001 bylo
postaveno 28 bytů v RD, tj. roční tempo výstavby 2,8 rodinných domů. ÚP navrhuje
nové  plochy  pro  55  rodinných  domů,  v  přestavbových  plochách  20  rodinných
domů,  rezervy  v  zastavěném  území  cca  12  rodinných  domů  tj.  celkem  87  r.d.
Navržené plochy jsou plně dostačující.

Rekreace

Jaroměřice mají vysokou atraktivitu z hlediska cestovního ruchu:
- je to obec s bohatými kulturními tradicemi se zajímavými památkami v krásném

přírodním prostředí
- v těsném sousedství se nachází královské město Jevíčko a lesní komplex, zbytek

rozsáhlého pohraničního hvozdu
- část bytového fondu je již nyní využívána pro rekreaci.
- ÚP navrhuje: 
Využití  areálu Hory Kalvárie jak pro tradiční obnovené poutě,  tak pro rekreaci -
odpočinek v nerušeném přírodním prostředí.
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Rehabilitaci areálu zámku a Panského dvora pro potřeby obce (specifické bydlení v
historickém centru obce a vymezení veřejné zeleně).
Plochy pro rekreaci - zahrádkové osady (Suchý dvůr, Na horách)
Rehabilitaci sportovního areálu u nádraží vč. koupaliště
Rozšíření stávajících cyklostezek

Hospodářské podmínky

- Pro rozvoj  podnikání je  navrženo rozšíření průmyslové zóny u nádraží.  Zóna je
perspektivní - poblíž plánované MÚK Jevíčko na R43.

- Regulativy v ÚP umožňují rozvoj drobného podnikání.
- ÚP vytváří předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu

c) 3.2. Co je hodnotou území, co je třeba chránit a udržet (= silné stránky)

- Vybudování kanalizace na větší části obce
- ČOV
- Dostatek vody
- Obec je plynofikována
- Řešení problematiky odpadů
- Obytné prostředí v obci je nadprůměrné
- Lesnatost nad průměrem kraje
- Kvalitní zeleň v obci výrazně zlepšuje obytné prostředí
- Atraktivita z hlediska cestovního ruchu
- Pestrá krajina - kvalitní přírodní zázemí
- Dostatek ploch pro další rozvoj obce

c) 3.3. Co je třeba zlepšit (=slabé stránky)

- Vybudování obchvatu Jevíčka a rychlostní komunikace R43.
- Realizace komplexního systému protipovodňových opatření.
- Provést  vyhlášení  1.  ochranných  pásem  vodních  zdrojů  vč.  jejich  oplocení  a
zabezpečení.

- Vyřešit zneškodňování odpadních vod v obci Šubířov.
- Odstranění starých ekologických zátěží.
- Zvýšení možnosti zaměstnání v obci, oživení cestovního ruchu
- Směrová úprava průtahu silnice III.tř ve středu obce
- Rekonstrukce koupaliště ve sportovním areálu u nádraží.

c) 3.4. Šance a rizika (= příležitosti a hrozby)

Příležitosti:
- Využití  ÚP  k  zajištění  komplexního  rozvoje  obce  (rehabilitace  areálu  Zámku  a
Panského dvora).

- podpora rozvoje cestovního ruchu (rehabilitace areálu Hory Kalvárie)
- podpora modernizace kanalizace a ČOV
- zapojení zdrojů ze státního rozpočtu a EÚ
- realizace protipovodňových opatření
- sanace starých ekologických zátěží 

Hrozba:
- neplodné diskuse, chybí tah na branku
(definovat klíčové akce a ty postupně realizovat)
- oddalování realizace rychlostní komunikace R43
- nedostatek pracovních příležitostí v obci a blízkém okolí 

Závěr hodnocení udržitelného rozvoje:
Obec  Jaroměřice  má  tedy  vytvořeny  v  ÚP  předpoklady  pro  zajištění  rozvoje
sociálního  a  ekonomického  i  rozvoje  životního  prostředí,  který  by  uspokojil
současné potřeby aniž ohrozí potřeby budoucích generací.

c) 4. Kulturní památky

- ÚP  byl  v  rozpracované  podobě  konzultován  s  Ing.arch.  Eliškou  Rackovou  z
Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště Pardubice

- ÚP respektuje hlavní krajinnou dominantu Horu Kalvarii, navrhuje její zdůraznění
rekonstrukcí vrcholové partie zeleně (částečné odlesnění) a využití areálu jak pro
tradiční poutě, tak pro odpočinek a rekreaci v nerušeném přírodním prostředí.

- ÚP respektuje historickou Křížovou cestu a půdorysnou stopu obou historických
návesních prostor

-  ÚP navrhuje  rehabilitaci  areálu  zámku  a  Panského  dvora  pro  potřeby  obce  za
podmínky  respektování  půdorysné  stopy Panského  dvora  a  historické  zeleně  v
bezprostředně navazujícím okolí.

- ÚP respektuje následující Památkově chráněné objekty:
     Památkově chráněné objekty  
- Zámek (renes. tvrz, ID 31607/6 - 3053)
- Kostel Všech svatých (v centru obce ID 41720/6-3055)
- Kostel Povýšení sv. Kříže (J. Santini, ID 33315/6-3054 Hora Kalvarie)
- sousoší sv. Cyrila a Metoděje (ID 100981 na návsi)
- Křížová cesta (od kostela Všech sv. ke kostelu Povýšení sv. Kříže (ID 45980/6-30)
- Fara (bar. ID 30650/6-30 Hora Kalvarie)
- Smírčí kříž (u sousoší sv. Cyrila a Metoděje na návsi)

  Výběr objektů se zvýšenou architektonickou hodnotou  

- Dům se statkem č.p. 7 (severně od kostela na návsi)
Na  starém  půdorysu  je  dům  se  sedlovou  střechou  se  sýpkovým  polopatrem  a
trojúhelníkovým  štítem s  balkonem  nad vchodem  a  vjezdem  do  dvora  po  levé
straně. Ve vrcholu štítu nad balkonem sgrafito s oráčem, dat. 1928, 1929.

<<<   Stránka 25   >>>



ÚP Jaroměřice - návrh

Hodnotná architektura. 

- Vila č.p. 118 (u průtahu II/366). Postkubistická velká vila se statkem.
V patře s nárožní lodžií. Hodnotná architektura.

- Vila  č.p.  197  Wagneriánská  Vila  ze  začátku  20.stol.  (u  mostu  u  Křížové  cesty).
Průčelí  s  nárožní  věžicí  zakončenou  cibulovitou  baňkou.  V  patře  nad  vstupem
předstupující balkon s litinovými sloupy. Hodnotná architektura.

- Vila č.p. 201 (u lesa u Křížové cesty)
Wagneriánská vila ze začátku 20. stol. Na nároží vnější schodiště nad nímž je balkon
podpíraný sloupy.
Hodnotná architektura.

- č.p. 180, č.p. 297 (na návsi u potoka). Rozdělená hospodářská usedlost s podélnou
sedlovou střechou, pravděpodobně klasicistního původu. Obě části mají hodnotná
novoklasicistní průčelí s okny ve vpadlých šambránách půlkruhově zakončených.
Hodnotná architektura.

Archeologie:
Celé  řešené  území  je  osídleno  již  od  neolitu  a  je  kvalifikováno  jako  území
archeologického  zájmu,  na  němž  se  vyskytují  doložené  i  předpokládané
archeologické lokality - nutno respektovat. Stavební činnost na tomto území se řídí
příslušnými předpisy.

c) 5. Koncepce  uspořádání  krajiny  a  přehled  zájmových  území
ochrany přírody, ochrana ÚSES

Krajinné dominanty přírodního a kulturního charakteru 

Dotčené území  je  z  hlediska krajinářského pestré.  Východní  výše  položenou část
vyplňují  souvislé  lesní  komplexy  s  kótami  Lavičná  (525),  Proklest  (544),  Kamník
(562), příslušící k Zábřežské vrchovině, sevřená údolí a rokle s prameništi drobných
potůčků,  které  vybíhají  západním  směrem  do  volné  krajiny.  Střední  část  je  s
výjimkou  uceleného  lesního  komplexu  Háj  převážně  zemědělskou  krajinou  s
poměrně  členitým  terénem,  kterou  protéká  Úsobrnský  potok  se  souvislými
břehovými poorosty včetně zastavěného území Jaroměřic. Ucelené bloky orné půdy
jsou  ohrožovány  větrnou  a  zejména  půdní  erozí.  Západní  část  území  vyplňuje
Jevíčská  sníženina  -  severní  výběžek  Malé  Hané,  součásti  Boskovické  brázdy,  s
nejvyšším bodem Hejk (434), která se vyznačuje plochým reliéfem, kterým prochází
široká niva Jevíčky, která je upravena a téměř bez břehových porostů. Zajímavé jsou
stráně pod zalesněnou kótou Hejk v lokalitě Padělky.

Z  hlediska  ekologické  stability  bylo  území  negativně  ovlivněno  zemědělským
využíváním, přesto se zachoval poměrně dostatek prvků kostry ekologické stability
v podobě extenzivních sadů, liniové doprovodné zeleně drobných vodotečí apod..
Koeficient  ekologické  stability  je  zde  definován  jako  vysoký  díky  vysokému

zastoupení lesů, které jsou však soustředěny do ucelených lesních komplexů. Erozní
ohroženost  byla  řešena  v  rámci  "Obnova  ekologické  stability  krajiny  v  povodí
Jevíčky (Doc. Ing.Jan Lacina CSc., Brno, 2008).
- Lesní  půdní  fond,  který  je  zastoupen  52%  celkové  plochy  katastrů,  je  tvořen

zejména  souvislými  komplexy  lesů,  vyplňujícími  východní  část  katastru  a
komplexem  Háj  jižně  obce.  Přirozenými  společenstvy  jsou  v  území  bučiny  4.
vegetačního stupně, které jsou nyní nahrazeny v téměř celém rozsahu smrkovými
porosty, původní lužní porosty se zachovaly ve sníženinách podél vodotečí.

- Z  hlediska  ochrany  přírody  se  v  řešeném  území  nenachází  žádné  lokality  z
kategorií  zvláště  chráněných území  přírody,  jsou zde  vymezeny prvky  systému
ekologické stability nadregionálního a lokálního významu (biocentra, biokoridory a
interakční  prvky)  a  evidovány  významné  krajinné  prvky  zahrnující  nejcennější
segmenty krajiny,  často s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů, které
jsou navrženy k registraci.

Přehled zájmových území ochrany přírody, návrh VKP a PS

V  zájmovém  území  se  nenachází  chráněná  území  a  významné  krajinné  prvky,
evidované dle zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Návrh památných stromů

Alej lip ke Kalvárii - nestejnověké stromořadí zahrnující staré rozpadající se stromy
(část redukována na torza) i mladší jedince, celkem 36 stromů (v roce 2011 proveden
návrh na ošetření - SAFE TREES, s.r.o.).
  

Ve smyslu zákona č.  114/1992 Sb. je v řešeném území chráněno obecnou
ochranou : 

 Významné  krajinné  prvky  ze  zákona (lesy,  rašeliniště,  vodní  toky,
rybníky,  jezera,  údolní  nivy).  Významné  krajinné  prvky  jsou  chráněny
před poškozováním a ničením. Využívat je lze pouze tak, aby nedošlo k
ohrožení  nebo  narušení  jejich  ekostabilizující  funkce.  Veškeré  zásahy  a
změny ve VKP je nutno projednat s příslušným orgánem ochrany přírody.

K  registraci navrženy VKP:

o VKP 193 dřevinné liniové společenstvo podél severní hranice katastru

o VKP 194 Rokle na Dobračově - dřevinné liniové společenstvo a remíz

o VKP 195 remíz v kulturní krajině v trati „Malé zámostí“ jv.obce

o VKP 196 Padělky  -  remíz  pod  lesem  s mezemi  a  úvozovou  cestou
(chrpa čekánek)

o VKP 197 remíz u křížku na severním okraji obce

o VKP 199 depresní sníženina s ovocným sadem u Nového Dvora
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o VKP 200 Klučenina – nivní louky  u Šubířovského potoka, ocún jesenní

o VKP 201 Jaroměřický lužní les – výskyt ledňáčka říčního

 Prvky územního systému ekologické stability

Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, zajišťuje vymezení systému
ekologické  stability  uchování  a  reprodukci  přírodního  bohatství,  příznivého
působení  na  okolní  méně  stabilní  části  krajiny  a  na  vytvoření  základů  pro
mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a
uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na
kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.

Nadregionální  územní  systém ekologické  stability  vymezuje  územní  plán dle
nadřazené  dokumentace  ZÚR  Pardubického  kraje  –  Plán  nadregionálního  a
regionálního územního systému ekologické stability. Trasa NRBK (typ bučinný)
byla  dle  ZÚR  upřesněna  s vypuštěním  vloženého   LBC  V.  Byla  redukována
ochranná zóna NRBK dle konkrétních podmínek.

 Lokální  územní systém ekologické stability je vymezen a upřesněn územním
plánem dle generelu ÚSES (ing.Pernica, SMS Svitavy) a PD v„Obnova ekologické
stability  krajiny  v povodí  Jevíčky“).  Prvky  lokálního  ÚSES  (biocentra,
biokoridory,  interakční  prvky)  jsou  v přímé  vazbě  na  prvky  ÚSES
nadregionálního významu, vychází z kostry ekologické stability a jsou tvořeny
zahrnutím nejstabilnějších segmentů v krajině a navazuje na ÚSES vymezený na
okolních katastrech. 

Některá  lokální  biocentra  jsou  upřesněna  ve  svých  hranicích  –  LBC  XVI
(přemístěno  z důvodů  zahrnutí  hodnotné  lokality  –  mokrých  luk  v údolí
Šubířovského  potoka),  LBC  XIX  (upřesnění  hranic,  respektování  minimálních
prostorových  parametrů),  LBC  XX  (upřesnění  dle  PD  Obnova  ekologické
stability krajiny v povodí Jevíčky“), LBC XXII (částečné upřesnění, které lze ještě
upravit v rámci KPÚ). 

Trasy lokálních biokoridorů jsou vedeny lesními porosty a podél vodotečí, jejich
lokalizace zůstala zachována s výjimkou LBK 4 (nově veden podél Šubířovského
potoka a  jeho přítoku z důvodu začlenění  hodnotného krajinného segmentu).
Biokoridory  podél  vodních  toků  mohou  být  v dalším  stupni  projektové
dokumentace vymezeny po obou stranách, nebo po jedné straně vodního toku
v souladu s využíváním krajiny. 

ÚSES je doplněn tzv. interakčními prvky, což jsou liniové prvky v zemědělské
krajině  o  šířce  min.  3m,  které  zprostředkují  příznivé  působení  ostatních

ekologicky významných krajinných segmentů, mají významnou krajinotvornou
a protierozní funkci. 

Stávající  funkční  prvky ÚSES s funkcí  biocenter   jsou  vymezeny jako Plochy
přírodní – NP. 
Zlepšení ekologické stability krajiny je územním plánem podpořeno vymezením
Smíšených ploch nezastavěného území – NS zejména na vodou ovlivněných a
svažitých plochách, kde je mimo zemědělské produkce vhodné podpořit funkci
krajinotvornou.
Prostorové  parametry  ÚSES  jsou  navrženy  dle  obecných  zásad  minimálních
prostorových parametrů - tzn. šířka lokálního biokoridoru lesních společenstev
15m,  lučních  a  mokřadních  společenstev  20m;  minimální  plocha  lokálního
biocentra lesních a lučních společenstev 3ha, mokřadů 1ha. 
Prostorové  parametry  ÚSES s případným upřesněním budou zapracovány do
Komplexních  pozemkových  úprav,  které  dosud  nebyly  v řešeném  území
zahájeny. Pro realizaci skladebných částí ÚSES je třeba zpracovat projekty pro
jednotlivá  biocentra  a  biokoridory.  Na  realizaci  prvků ÚSES je  možné  čerpat
dotace ze SFŽP. Prvky ÚSES vytváří  věcné  břemeno pro vlastníky dotčených
pozemků.

c) 6. Doprava

1. ÚVOD - ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 
Řešené  území  se  nachází  západně  Olomouce  a  jižně  Moravské  Třebové,

prakticky  mimo  hlavních  dopravních  tras. Pouze  v  nejzápadnější  části  řešeného
území se předpokládá výraznější dopravní stavba – obchvat města Jevíčka. 

2. SILNIČNÍ DOPRAVA 
Řešeným územím procházejí, nebo se jej dotýkají, následující silnice:

II/371 Jevíčko – Jaroměřice – Biskupice

II/374 Uhřice - Jevíčko

III/36615 směr Velké Opatovice

III/3741 směr Uhřice

III/36620 směr Šubířov

III/36616  směr Úsobrno

Ostatní pozemní komunikace již nejsou zařazeny do sítě silnic, ale jsou to
komunikace místní, resp. účelové. 
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Ani ve výhledu nejsou v blízkosti řešeného území plánovány dálnice nebo
rychlostní silnice.

Silniční ochranná pásma

K ochraně státních silnic a místních komunikací  a provozu na nich mimo
souvisle  zastavěné  území  obcí  slouží  ochranná  pásma,  jejichž  velikost  je
specifikována v zákonu o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. (v platném znění)
v  paragrafech  30  a  následujících.  Velikost  pásma  je  prostor  omezený  svislými
plochami ve vzdálenosti:

• 15 m od osy vozovky silnic II. a III. třídy a místních komunikací I. třídy. 

V  těchto  pásmech  lze  provádět  stavby  a  terénní  úpravy  jen  na  základě
povolení  vydaného  silničním  správním  orgánem  a  za  podmínek  v  povolení
uvedených.

Ochranné pásmo u plánovaných komunikací vzniká na základě rozhodnutí o
umístění stavby.

Hranice křižovatky na jejích vedlejších ramenech jsou určeny v příloze č. 3
prováděcí vyhlášce silničního zákona.

V zastavěném území se stanovují hygienická pásma s ohledem na hlukové
poměry  způsobené  pozemní  dopravou  vč.  pozadí  a  nejvyššími  přípustnými
hlukovými hladinami pro konkrétní druh zástavby.

Pro  trasování  východního  obchvatu  Jevíčka  je  nutno  respektovat  koridor
šířky 180 m, který umožní podrobnější vytrasování silnice.

Hygienické podmínky výstavby v     ochranném pásmu silnic  

V ochranném pásmu silnice II/371, s ohledem na očekávané zasažení hlukem
ze  silniční  dopravy,  budou  stavby  s chráněným  vnitřním  i  vnějším  prostředím
zařazeny  do  podmínečně  přípustného  využití.  U  takovýchto  staveb  bude  nutno
prokázat, že nebudou překročeny přípustné hladiny hluku v chráněných i vnitřních
prostorech.

Bezbarierové řešení

Navrhované  dopravní  stavby  a  veřejné  plochy  musí  být  navrhovány
v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích

zabezpečujících bezbarierové užívání staveb.

Jedná se zvláště o dodržení podélných a příčných sklonů, snížení obrub na 2
cm  v požadovaných  místech,  řešení  pro  osoby  s omezenou  schopností  orientace
(vodící linie, varovné a signální pásy) a zajištění potřebného počtu vyhrazených stání
pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a nově i vyhrazených stání
pro osoby doprovázející dítě v kočárku.

3. DOPRAVNÍ  ZATÍŽENÍ
Na celém území ČR je v pravidelných intervalech organizováno Ředitelstvím

silnic a dálnic ČR Praha celostátní profilové sčítání dopravy. Sčítání se provádí na
silnicích I. a II. tříd a na zatížených úsecích silnic III. tříd.

Pro řešené území jsou určující sčítací úseky :

sil. II/371 úsek 5-4280 západně Jaroměřic

sil. III/36620 úsek 5-4290 východně Jaroměřic

Na ostatních silnicích nebylo sčítání  prováděno,  proto lze i  s  ohledem na
význam  v  silniční  síti  usuzovat,  že  intenzity  dopravy  se  budou  pohybovat  v
intervalu  300  -  500  vozidel/24  hod  a  ani  ve  výhledu  nedojde  k  dramatickému
nadvýšení.

r. 2010                              r. 2020  

sil. II/371 úsek 5-4280 834/152 907/160

sil. III/36620 úsek 5-4290 574/131 601/132

Pozn. Hodnoty uvedeny ve skutečných vozidlech za 24 hod v obou směrech (suma
všech vozidel/z toho nákladní vozidla).

Výhledové intenzity očekávané k roku 2020 jsou vypočteny dle  růstových
koeficientů Ředitelství silnic a dálnic ČR dle jednotlivých tříd silnic. 

Z uvedeného lze dovodit, že výhledová intenzita se bude pohybovat max do
1000 vozidel/24 hod a na silnici III. třídy bude oscilovat okolo 600 voz/24 hod.

4. KATEGORIE SILNIC
Kategorie je určena volnou šířkou komunikace a návrhovou rychlostí. Ta by

měla odpovídat významu a přenášenému dopravnímu zatížení.
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Charakteristiky  funkčních  tříd  jsou  specifikovány  v tab.  1  ČSN  73  6110
Projektování místních komunikací.

Pro řešené území jsou předmětné:

funkční třída B sběrné komunikace obytných souborů, spojení obcí, průtahy silnic I., II.
a III. třídy s významem dopravním, částečné omezení přímé obsluhy

funkční třída C obslužné komunikace ve stávající i nové zástavbě (mohou být i průtahy
silnic III. třídy)

funkční třída D zklidněné komunikace

funkční podskupiny 

D1 pěší zóny, obytné zóny

D2 stezky, pruhy a pásy určené cyklistickému provozu, stezky pro
chodce, chodníky, průchody a ostatní komunikace nepřístupné provozu
silničních motorových vozidel

Dle  ČSN  73  6110  jsou  dle  funkčních  tříd  dále  přiřazeny  v tab.  2
charakteristiky (možnost zřizování parkovacích pruhů, vzdálenosti křižovatek, …).

Svým charakterem funkční třídě B prakticky neodpovídá ani průjezdní úsek
silnice II. třídy, přestože by dle ČSN ji   měl mít. Ostatní komunikace jsou funkční
třídy C a D.

Nově navrhované místní komunikace a průjezdní části silnic budou řešeny
dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Konkrétně se jedná 

u sběrných komunikací (funkční třída B)

dle čl. 8.4.3 (tab. k obrázkům 11 a 12) s písmenným znakem MS2 a návrhovou
rychlostí 50 km/h

o dvoupruhová  obousměrná  komunikace  s jízdním  pruhem  pro
cyklisty  v hlavním  dopravním  prostoru  (přímo  při  komunikaci),
nebo v přidruženém prostoru (výškově i prostorově oddělená stezka
od komunikace)

u obslužných komunikací (funkční třída C)

dle čl. 8.4.3 (tab. k obrázkům 11 a 12) s písmenným znakem MO2 a návrhovou
rychlostí 30 km/h

o dvoupruhová obousměrná komunikace s podélným parkováním 

o dvoupruhová  obousměrná  komunikace  s jízdním  pruhem  pro
cyklisty  v hlavním  dopravním  prostoru  (přímo  při  komunikaci),
nebo  v přidruženém  prostoru  (výškově  i  prostorově  oddělená
stezka od komunikace)

dle čl. 8.4.4 (tab. k obrázku 16 až 19) s písmenným znakem MO1 a návrhovou
rychlostí 30 km/h

o jednopruhová  jedno i  obousměrná  komunikace  (nutnost  výhyben
po 80 – 100 m) s podélným parkováním

o jednopruhová  jedno i  obousměrná  komunikace  (nutnost  výhyben
po 80 – 100 m) bez parkovacího pruhu

dle čl. 8.4.4 (tab. k obrázku 20 až 21) s písmenným znakem MO2k (s krajnicemi)
a návrhovou rychlostí 30 km/h

o dvoupruhová  obousměrná  komunikace  s krajnicemi  (bez
nadvýšených obrub) – v případech rozptýlené zástavby s nutností
zasakování srážkových vod na místě

dle čl. 8.4.4 (tab. k obrázku 22 až 23) s písmenným znakem MO1k (s krajnicemi)
a návrhovou rychlostí 30 km/h

o jednopruhová obousměrná komunikace s krajnicemi a výhybnami –
v případech  rozptýlené  zástavby  (jednotlivých  staveb)  s nutností
zasakování srážkových vod na místě

u zklidněných  komunikací (funkční třída D1)

dle čl. 8.4.5 

o příklady  typů  komunikací  v obytné  zóně  (obrázek  25  a  26),
podrobněji řeší technické podmínky TP 103 Navrhování obytných a
pěších zón

u zklidněných  komunikací (funkční třída D2)

dle kapitoly 10.1 Komunikace pro chodce a 10.4 Cyklistická doprava vč. TP 179
Navrhování komunikací pro cyklisty 

o stezky,  pruhy  a  pásy  určené  pro  cyklisty  a  pěší  bez  přístupu
silničních motorových vozidel

Skladebné prvky šířkového uspořádání místních komunikací jsou vč. použití
uvedeny  v tab.  3  ČSN  76  6110.  Konkrétní  šířky  prvků  jsou  variantně  uváděny
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v citovaných tabulkách.

Přiměřeně  bude  postupováno  při  rozsáhlejších  rekonstrukcích  místních
komunikací a průjezdních úseků silnic.

Nejmenší šířka chodníku je 2,0 m, resp. v málo zatížených úsecích s malým
počtem  pěších  lze  připustit  i  šířku  1,5  m  (ovšem  bez  jakýchkoliv  překážek,  vč.
dopravního značení a stožárů veřejného osvětlení). 

5. MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
Na  průjezdních  úsecích  silnic  a  na  místních  komunikacích  se  nacházejí

některé lokálně omezené dopravní závady, které však budou řešeny lokální úpravou
– např. zpřehlednění a zvětšení poloměru směrového oblouku u kostela. 

Výrazné změny tras se neuvažují mimo východního obchvatu Jevíčka. Ten
má ale dopravní význam prakticky pouze pro toto město.

Místní  a  účelové  komunikace  zabezpečují  dopravní  obsluhu  přilehlých
objektů.

Nové  místní  komunikace  budou  navrhovány  a  trasovány  v lokalitách
určených k zástavbě tak, aby dostatečně zpřístupnily sousední pozemky a mohly být
napojeny ve vhodných místech (viz ČSN 73 6102 Projektování křižovatek pozemních
komunikací).

Předpokládá se využití zvláště zklidněných komunikací funkční třídy D1.

Při navrhování je nutno dodržet mimo jiné příslušná ustanovení ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací a požadavků HZS na délky slepých komunikací,
velikosti obratišť apod.

Při parcelaci rozvojových ploch je nutno respektovat §22 vyhlášky 501/2006
Sb. o obecných požadavcích na využití  území, kde je vymezena nejmenší šířka
veřejného  prostranství,  jehož  součástí  je  pozemní  komunikace  zpřístupňující
pozemek bytového domu, 12 m (při jednosměrném provozu lze snížit až na 10,5
m). U veřejného prostranství a komunikace k rodinnému domu je šířka 8 m, při
jednosměrném provozu min 6,5 m.

6. DOPRAVA V KLIDU
Požadavky na dopravu v klidu u  nových  staveb,  nebo  staveb,  u  nichž  je

měněno funkční využití, se zjišťují pomocí normovaného výpočtu uvedeného v ČSN
73 6110 Projektování místních komunikací (kapitola 14).

Pro řešené území bude uvažován základní stupeň automobilizace 1:2,5 (tj.

400 vozidel na 1000 obyvatel).

Své potřeby si musí investor řešit na své náklady na svém pozemku.

Majitelé  rodinných  domů  nad  100  m2 celkové  plochy  musí  mít  na  svém
pozemku vybudována minimálně 2 stání pro osobní vozidla. U bytových domů se
preferuje umístění alespoň části stání pod objektem.

7. PĚŠÍ A CYKLISTICKÝ PROVOZ
Pěší  doprava  probíhá  zčásti  po  samostatných  chodnících,  které  jsou

vybudovány podél vozovek a zčásti tam, kde to umožňuje nízká intenzita dopravy, i
na vozovce.

V podrobnosti měřítka územního plánu není možné ani účelné řešit návrhy
chybějících úseků chodníků. V centrální části obcí by při zvýšeném výskytu pěších
alespoň jednostranné chodníky být doplněny měly. 

V nově navrhovaných úsecích komunikací pokud možno zřizovat v uličním
prostoru samostatné stezky pro cyklisty oddělené od vozovky, případně společné
stezky pro pěší i cyklisty. 

Šířková uspořádání musí odpovídat požadavkům ČSN 73 6110.

Dvě značené turistické trasy jsou vedeny ve směru S-J a  Z–V. Cyklistická
trasa je vedena pod označením 504 ve směru sever-jih.

8. HROMADNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Hromadná doprava osob je v území zajišťována pravidelnou linkovou

autobusovou dopravou. V obci jsou zřízeny tři  zastávky, které dostatečně zajišťují
efektivní využívání veřejné dopravy.

Rozmístění  zastávek  a  jejich  poloha  vzhledem  k  zástavbě  a  docházkové
vzdálenosti  jsou  vyhovující.  V  rámci  kultivace  veřejných  prostranství  (úpravy
chodníků, autobusových zálivů apod.)  bude třeba lokálně řešit  úpravy ve smyslu
drobných posunů při stavebních úpravách na komunikacích či jiných souvisejících
záměrech.

Při  rekonstrukcích  zastávek  je  nutno  se  řídit  požadavky  ČSN  73  6425
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky.

9. HLUK Z     DOPRAVY  
Hluk z  dopravy  na pozemních komunikacích  a  jeho  limity  jsou řešeny v
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Zákoně č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a navazujícím Nařízeni vlády Č.
148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Limitní  hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a ostatní
venkovní chráněný prostor jsou stanoveny jako součet základní hladiny hluku LAeq,T

= 50 dB a příslušné korekce.

Určení hladin hluku pomocí výpočtu se řídí „Novelou metodiky pro výpočet
hluku silniční dopravy“ a provádí pomocí SW HLUK+.

Z výše uvedeného plyne, že maximální přípustná ekvivalentní hladina hluku
z dopravy je pro obytnou zástavbu v blízkosti průjezdních úseků rovna 60 dB ve dne
a 50 dB v noci.

Pro nově navrhované objekty,  zvláště při průjezdním úseku silnic,  by měl
být doložen průkaz (podrobný výpočet) nepřekročení hlukových limitů v chráněném
venkovním prostoru pro stavbu s konkrétním využitím (uplatnění různých korekcí).

10. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Na  západním  okraji  řešeného  území  je  vedena  železniční  trať  č.  262  a

umístěna zastávka Jevíčko.

Na východním  okraji  řešeného  území  je  vedena  železniční  trať  č.  271  se
zastávkou Šubířov.

11. VODNÍ DOPRAVA
Na řešeném území se neprovozuje vodní doprava a ani v nejbližší době se

s ní v okolí neuvažuje.

Dlouhodobě je pouze nadále sledován koridor pro Kanál Dunaj-Odra-Labe.
Veden je však severně a východně od řešeného území ve velké vzdálenosti.

12. LETECKÁ DOPRAVA
Na řešeném území se letecká doprava přímo neprovozuje.

Nejbližší letiště Moravská Třebová má status veřejného vnitrostátního letiště.
Nepředpokládá se, že by do řešeného území zasahovaly vzletové a přistávací roviny,
které by omezovaly výškovou úroveň zástavby.

c) 7. Technická infrastruktura

c) 7.1. Vodní hospodářství

• Zásobování vodou

Popis stávajícího stavu
Správní  území  obce  Jaroměřice   je  zásobováno  vodou  ze  skupinového

vodovodu   SOSV  Malá  Haná.  Skupinový  vodovod  je  zásobován  ze  6ti  zdrojů
podzemní  vody.  Hlavním  zdrojem  skupinového  vodovodu  je  studna  Biskupice
( vydatnost 15 l/s )  odkud je voda dopravována na VDJ Biskupice ( kapacita 150 m3 )
- oba objekty se nachází mimo správní území obce.  
Zdrojem vody na řešeném území je studna Reifova pila ( vydatnost 2,0 l/s ) odkud je
voda  čerpána do dvou vodojemů -  vodojemu  Biskupice 150 m3  a vodojemu Hejk
420 m3 .  Voda je z vodojemu Biskupice může být dopravována do  vodojemu Za
Dvory  250  m3  ,  pouze  v případě  poklesu  vydatnosti  ve  zdrojích  Klučanina
( vydatnost 3,0 l/s ) a Červená Skála ( vydatnost 1,5 l/s ) , pro doplnění vodojemu.  
            Voda do vodojemu Jaroměřice – Za Dvory  250 m3  je dodávána z původních
vlastních  zdrojů  Červená  Skála  a  Klučanina.   Z těchto  zdrojů  je  voda  čerpána
z čerpací stanice s akumulací Nový Dvůr do vodojemu  Za Dvory a do vodojemu
Nový Dvůr.  

Dále jsou pro obec Jaroměřice k dispozici dvě akumulace – u ATS Kalvárie 63
m3 a u ATS Nový Dvůr  23 m3.

Lokalita  U nádraží  je  zásobována vodou přímo výtlačným řadem z čerpací
stanice u zdroje Reifova Pila. 

V obci Jaroměřice je vodovod rozdělen na dvě tlaková pásma. Nižší tlakové
pásmo je zásobováno gravitačně  z vodojemu Za Dvory,  vyšší tlaková pásma jsou
napájena z ATS Za Dvory a ATS Kalvárie.   Obec Nový Dvůr je zásobována jedním
tlakovým pásmem z vodojemu Nový Dvůr.

Kapacita zdrojů   i akumulací je v současné době pro obě obce  dostatečná. 

Kvalita vody po hygienickém zabezpečení odpovídá požadavkům vyhlášky
Ministerstva zdravotnictví č.  252/2004 Sb. Vodní zdroje Reifova Pila,  Klučanina a
Červená  Skála,  které  se  nacházejí  na  správním  území  obce  Jaroměřice   nemají
v současnosti vyhlášená ochranná pásma.

Vodovodní síť
Stávající koncepce řešení zásobování vodou je vyhovující.
V obci  Jaroměřice  je  vodovodní  síť  rozdělena do dvou tlakových pásem. 1.

tlakové  pásmo  je  zásobováno  gravitačně  z vodojemu  Za  Dvory  250  m3,
391,55/387,05 m.n.m. Jedná se o níže položenou centrální část obce.  

Část  výše položené obytné zástavby je zásobována 2.  tlakovým pásmem  z
ATS Jaroměřice  s kapacitou 3,5 l/s  .   V  jihozápadní  části  obce Jaroměřice je  pro
lokalitu Kalvárie  v 1. tlakovém pásmu vybudována  ATS Kalvárie s kapacitou 1,66
l/s . 

Tlakové poměry ve vodovodní síti jsou  určovány kolísáním hladiny vody ve
vodojemu Za Dvory  max. hladina ( 391,55 m n. m. dno 387,05 m n. m.) a nastavením
i provozem  ATS Jaroměřice ( 2x3,5 l/s; 70.0/80,0 m )  a ATS Kalvárie ( 2x1,66; 88,0
m)
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Obec  Nový dvůr je zásobována gravitačně z vodojemu Nový Dvůr ( 63, m3 ;
452,70/450,0  m.n.m ) jedním tlakovým pásmem. 

Stávající systém zásobování pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován.
Vodovodní  síť  pokrývá   zastavěné  území  obou  obcí   a  počítá  se  pouze  s její
případnou rekonstrukcí  a rozšiřováním souvisejícím s územním rozvojem obce. 

Tlakové poměry v síti se výrazně nezmění, i nadále budou určovány hladinou
vody ve vodojemu Za Dvory a kapacitou obou ATS ve dvou tlakových pásmech.
V návrhovém období se  (po konzultaci s provozovatelem) počítá pouze s údržbou
stávající vodovodní sítě a běžnými opravami.

Uvažovanou zástavbu v rámci rozvojových ploch v sídlech bude možno napojit
na stávající vodovodní síť . 

V obci Jaroměřice budou rozvojové plochy P1 a Z5  napojeny 2. tlakové pásmo.
Lokality  Z4, Z6, Z7 a Z10 budou napojeny na 1. tlakové pásmo. 

Rozvojové  plochy  Z1,  Z2  a  P2  budou  napojeny  na  stávající  rozvody  vody
dotované z ATS Reifova pila. 

Rozvojová plocha R1 v obci Nový Dvůr bude zásobována z vodojemu Nový
Dvůr. 

Nové rozvody vody v rozvojových lokalitách  budou řešeny v rámci veřejných
prostranství a ploch pro dopravu .  

Zákres nových  vodovodních řadů je nutno chápat jako schematické vyjádření
koncepce  zásobování  vodou,  bez  vztahu  k jednotlivým  pozemkovým  parcelám.
V rámci koncepčního řešení tak nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících
vedení  a  realizace  tras  nových (konkretizace  tras  jednotlivých řadů není  součástí
koncepce zásobování vodou).

Akumulace
Pro  zásobování  vodou  obcí  Jaroměřice  a  Nový  Dvůr  jsou  k dispozici  tyto

vodojemy a akumulační komory: 
VDJ Biskupice 150 m3 404,0/400,0 mn.m – leží mimo správní území obce
VDJ Hejk 420 m3 425,2/421,0 m.n.m – leží v severozápadní části území
VDJ Za Dvory  250 m3 391,55/387,05 m.n.m – leží přímo v intravilánu obce
VDJ Nový Dvůr 63,5 m3 452,7/450,0 m.n.m – leží v jihovýchodní části území
Akumulace Nový Dvůr 23,0 m3 393,75/391,17 m.n.m.- leží ve východní části území
Akumulace Kalvárie 63,0 m3 382,35/372,65 m.n.m. – leží v intravilánu obce
Kapacita stávajících objemů akumulací je dostatečná i pro rozvoj daného území

Provozní řád
Provozovatel  veřejného  vodovodu  VHOS  Moravská  Třebová  a.s.  má

zpracovaný a schválený provozní řad vodovodu

Zdroje vody
Na správní území obce Jaroměřice se nacházejí tyto zdroje pitné vody :

Prameniště Klučanina – dvě studny s pramenní jímkou + prameniště Červená
Skála – zářez s pramenní jímkou mají povolený odběr  4,5 l/s . Obě prameniště leží
ve východní části řešeného území u Šubířovského potoka. 

Studna Reifova pila má povolený odběr 10 l/s
Obec Šubířov nemá vyřešené zneškodňování odpadních vod a odpadní vody

od  jednotlivých  producentů  jsou,  v lepším  případě  přes  předčistící  zařízení,
vypouštěny do  Šubířovského  potoka.  Vzhledem ke  charakterů  zdrojů  –  zářezy  a
pramenní  jímky  –  by  mohlo  dojít  ke  kontaminaci  vodních  zdrojů  Prameniště
Klučanina a Červená Skála.  Je proto  nutné vyřešit zneškodňování odpadních vod
v obci  Šubířov  tak,  aby  nedocházelo  k ohrožování  výše  uvedených  zdrojů  pitné
vody. 

Bilance potřeby pitné vody
Dle údajů obce  r. 2010 žilo v zájmovém území celkem 1199 trvale bydlících

obyvatel. Současná potřeba vody za rok 2010 udávaná provozovatelem veřejného
vodovodu činila 30 912 m3  .

Specifická potřeby vody je  počítána podle přílohy vyhl. 428/2001  Sb   100
l/ob.den..  Ve  výpočtu  je   uvažováno  se  stávající  zástavbou  a   rozšířenou  o  RD
v navržených  lokalitách pro návrhové období . 
 

Potřeba pitné vody l.os.-1 . den-1 celkem 
1. obyvatele stávající 1199 + nárůst 210 1 410 100 141 000 l.den-1

2. průmysl stávající 20 + nárůst 10                      30   26      780 l.den-1

3. občanská vybavenost stávající                1 410     3    4 230 l.den-1

Celkem  146 010
l.den-1       

Qd    146,01 m3.den -1  
Přehled : Qp             3,38 l.s-1 

Kd        1,5 
Qmax 5,07 l.s-1

Kh 1,8
Qh 9,13 l.s -1

Q pož         14,5  l.s -1

Souhrnné množství Q rok       53 294    m3

Současná kapacita zdrojů i akumulací je dostačující pro rozvoj řešeného území
pro celé návrhové období.

Požární voda

Zásobování požární vodou  bude nadále zajištěno ze stávajících rozvodů vody,
na kterých jsou rozmístěny  požárních hydranty. Požární zásoba vody  je k dispozici
ve   vodojemu  Za  Dvory  o   objemu 1 x 250 m3. , ve vodojemu Nový Dvůr 63,5 m3  a
dále ve všech vodojemech , které jsou  součástí skupinového vodovodu Malá Haná. 

 Akumulační prostor  vodojemu Za dvory  obsahuje požární zásobu 30 m3 pro
průtok 4 l/s. 

 Pro  uvažovanou  výstavbu  v rámci  rozvojových  lokalit  bude  zajištěno
dostatečné  množství   požární  vody  a  na  navržených  vodovodních  řadech  budou
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rozmístěny  dle  ČSN  73  08  73   požární  hydranty,  nebo  lze  využít   hydranty  na
stávajících vodovodních v řadech, které splňují  ČSN 73 08 73.

Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou 

Nouzová potřeba vody dle směrnice č. 10/2001 Sb. MZe (15 l/os./den) pro
obec  Jaroměřice   v současnosti činí 17,98 m3/den, tj. 0,42 l/s. 

Voda  pro  veřejnou  potřebu  (na  pití  a  vaření)  se  za  krizové  situace  bude
dovážet z vodojemu Biskupice o objemu 150 m3, nebo dodávkou vody balené nebo
vody v cisternách.  Jako zdroj užitkové vody lze při nouzovém zásobování využívat
rovněž místní zdroje vody - studny . 

• Kanalizace a čištění odpadních vod

Odkanalizování

Obec  Jaroměřice  je  odkanalizována  jednotnou  kanalizací  zakončenou
mechanicko-biologickou   čistírnou  odpadních  vod.  Na  kanalizaci  jsou  osazeny
objekty – spojné a revizní šachty, spadiště,  3 ks  dešťové oddělovače, shybky pod
vodotečí  a  na hlavní stoce jedna přečerpávací stanice. 

V Novém Dvoře je  dešťová kanalizace s vyústními objekty do Úsobrnského
potoka. Jednotliví producenti mají  lokální předčistící zařízení s přepady zaústěnými
do srážkové kanalizace nebo bezodtokové jímky.

V lokalitě U nádraží  se nenachází žádná veřejná kanalizace.  Odpadní vody
jsou akumulovány v bezodtokových jímkách.  

Kanalizační síť je zatěžována při vyšších srážkových intenzitách splachy ze
zemědělských pozemků.  Tím dochází k zanášení potrubí splaveninami,  snižování
jeho kapacity a zvyšování nároků na jeho čištění.  Zanášení stok způsobuje  následné
záplavy v zastavěném území, protože kanalizační sít není dimenzována na přívalové
srážky. 

Koncepce  odvodu  a  čištění  odpadních  vod  ve  správním  území   obce
Jaroměřice   se nemění.

Současná kapacita kanalizační sítě  je  dostatečná i  pro napojení  rozvojových
ploch  i  splaškových  vod  z    Nového  Dvora.  Rozvojové  plochy  budou
odkanalizovány oddílnou kanalizací. Splaškové vody budou odváděny do jednotné
kanalizace.  Srážkové vody budou v maximální míře zneškodňovány na pozemcích
investorů.  Srážkové  vody  z veřejných  ploch  a  komunikací  budou  odváděny  do
vodoteče nebo řízeně vypouštěny do jednotné kanalizace. 

Pro zneškodnění splaškových z lokality U nádraží a rozvojových ploch Z1, Z2
a  P2  je  navržena  oddílná  splašková  kanalizace  zakončená  lokální  čistírnou
odpadních vod . Navržená ČOV se nachází v záplavovém území Jevíčky  a proto
doporučujeme její výškové založení nad Q100. 

Na systém kanalizace a ČOV by se postupně měli napojit všichni jednotliví
znečišťovatelé.  Tato  povinnost  je  dána  i  ustanovením  §3  odst.  8  zákona  č.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

Z údajů poskytnutých provozovatelem veřejného vodovodu i kanalizace za
rok 2010  je  patrný  velký rozdíl  fakturované vody  -  31  tis.  m3 oproti  nátoku
odpadních vod na ČOV 96 tis. m3.

Vzhledem k vysokému procentu obyvatel napojených na veřejný vodovod
se  jedná  o  značný  podíl  balastních  vod.  Je  proto  nutné  zajistit  úpravami  na
stávající  kanalizační  síti   oddělení  srážkových  a  balastních  vod  před  nátokem
odpadních vod na ČOV. 

Část  kmenové  stoky  vedoucí  podél  Úsobrnského  potoka  bude
rekonstruována. Na rekonstrukci této stoky je zpracovaná projektová dokumentace.
V souvislosti s úpravou stoky bude potřeba provést doplnění  dešťových oddělovačů
na této stoce. 

Je  nutné  provést  důsledné  oddělení  srážkových  vod  z extravilánových
problémových  území  ,  snížení  jejich  přítoku  a  jejich  odvedení  mimo  jednotnou
kanalizaci. Stávající kanalizační systém bude vyhovovat za předpokladu správného
provozování a čištění nánosů v potrubí po přívalových deštích. 

Je  nezbytně  nutné  zdržet  tyto  přívalové  vody  ještě  před  jejich  nátokem  do
zastavěného území . V lokalitě u Monarcu budou částečně odváděny již redukované
přívalové srážky srážkovou kanalizací do vodoteče.

Pro  určení  odtokového  množství   z těchto  území  doporučujeme   zpracovat
studii odtokových poměrů, která bude definovat při současných sklonech řešeného
území množství odtékající vody.

ČOV
Obec  Jaroměřice  je  odkanalizována  jednotnou  kanalizací  zakončenou

mechanicko-biologickou   čistírnou  odpadních  vod.  V roce  2000  byla  provedena
intenzifikace   ČOV  na  kapacitu  1 273  EO.  Skutečný  nátok  na  ČOV  udávaný
provozovatelem veřejné kanalizace  činil v roce 2010 96 083 m3. 

Ve  výpočtu  je   uvažováno  se  stávající  zástavbou  a   rozšířenou  o  RD
v navržených  lokalitách pro návrhové období .

Bilance odpadních vod
1. obyvatele stávající 1199 + nárůst 210    1 410 100                     141 000 l.den-1

2. průmysl stávající 20 + nárůst 10                  30                26                 780 l.den-1

3. občanská vybavenost stávající               1 410                  3      4 230 l.den-1

Celkem  146 010 l.den-1 

      Qd    146,01 m3.den -1  
Přehled : Qp             3,38 l.s-1 

Kd        5
Q max     16,9  l.s-1 
Q h     60,84 m3.hod -1

Přepočet    973     EO
Q měs                           4 380,3 m3

Q rok            53 294  m3

Současná kapacita ČOV je do dostačující pro rozvoj řešeného území pro celé
návrhové období. 

• Vodní toky a plochy

Vodní toky
Rešené  území  se  nachází  v povodí  horního  toku  Moravy  v dílčím povodní

<<<   Stránka 33   >>>



ÚP Jaroměřice - návrh

Jevíčky  a protékají jím tyto vodní toky: 
Jevíčka   protéká západní části území od jihu k severu . Trasa toku se dotýká

zastavěného území pouze v lokalitě u nádraží .   Koryto vodoteče je regulováno a
stavebně  upraveno.  Jevíčka  má  stanovené  záplavové  území.   V současné  době
zpracovává  POVODÍ  MORAVY  hranici  nového  záplavového   území   –  rozsahy
rozlivů.  Tato hranice je zanesena na výkresové části , ke dni zpracování návrhové
části ÚP není vyhlášena. 

Úsobrnský  potok protéká  středem  obce  Jaroměřice  od  jihu  k severu  a
v centrální části obce se stáčí západním směrem. Vodoteč  se vlévá v západní části
území  do Jevíčky.  Koryto  vodoteče  je  od intravilánu obce  Jaroměřice  až  po  jeho
soutok s Jevíčkou  upraveno. Na toku je v místě soutoku se Šubířovským potokem
vybudována   zdrž  s trvalým  nadržením  vody  (  bez  možnosti  její  regulace)  ,  její
kapacita není známa. 

Šubířovský potok protéká územím od východu k západu a  u Crhova Mlýna
se vlévá do Úsobrnského potoka. Trasa toku vede mimo zastavěné území a  koryto
není regulováno. Šubířovský potok protéká kolem vodních zdrojů Červená Skála a
Klučanina a může ovlivnit kvalitu vody ve zdrojích. 

Biskupický potok protéká  severovýchodní  částí  řešeného  území  a  nijak  jej
neovlivňuje. 

V řešeném území se nenacházejí žádné významné vodní plochy
Obec Jaroměřice má zpracovaný schválený povodňový plán.
Východní  část  řešeného  území  je  opakovaně zasažena erozními  splachy ze

svažitých  ploch  s nevhodně  zvolenými  zemědělskými  kulturami  .  Jedná  se
opakované  zaplavování   nemovitostí  ve  východní  části  Jaroměřic  a  v obci  Nový
Dvůr a zanášení kanalizace v tomto území. 

Základní hydrologické údaje Správce toku:

Jevíčka , č. hydrologického pořadí  4 – 10 – 02 – 093 – 7,378 km2 Povodí Moravy
  č. hydrologického pořadí  4 – 10 – 02 – 091 – 0,616 km2 Povodí Moravy
  č. hydrologického pořadí  4 – 10 – 02 – 085 – 4,132 km2 Povodí Moravy

Úsobrnský potok č. hydrolog. pořadí 4 – 10 – 02 – 088 – 18,282 km2 Povodí Moravy
            4 – 10 – 02 – 090 –   3,237 km2 Povodí Moravy

Šubířovský potok   č. hydrolog. pořadí 4 – 10 – 02 – 089 – 5,471 km2 Lesy ČR
Biskupický potok   č. hydrolog. pořadí 4 – 10 – 02 – 094 – 8,009 km2 Lesy ČR

 
Pro  návrhové  období  nejsou  plánovány  úpravy  vodních  toků.  Jejich

opevňování mimo zastavěné území doporučujeme provádět  vegetativními způsoby,
v zastavěném území na Úsobrnském potoce doporučujeme pouze opravy  stávajících
úprav v korytě vodoteče. 

Podél  toku  Úsobrnského  potoka   je  nutno  respektovat  inundační  území
zaplavované  při průchodu velkých vod. Nová výstavba je v tomto území  nežádoucí
a může být silně omezena i zakázána.  

Zmírnění povrchového odtoku ze svažitých území ve východní a jihozápadní
části   řešeného  území  nad  obcí  Jaroměřice  a  Nový  Dvůr  je  třeba  řešit  v rámci
komplexních pozemkových úprav. Zemědělské obhospodařování pozemků v rámci
možností  podřídit půdně ochranným aspektům tzn. pěstováním  vhodných plodin,

případně  plošným zatravněním .
 Dle možností  doplnit  zalesnění,  navrhnout průlehy a meze a provést  jejich
pásové  osázení  vhodnými  dřevinami.   Dále  je  možné  vybudovat  v místech
nepříznivých spádových poměrů a výrazné eroze protierozní
valy. 

Rozvojové lokality  je nutné řešit  takovým způsobem,  aby odtokové poměry
z povrchu urbanizovaného území byly  srovnatelné se stavem po výstavbě   jako
před  ní  (tzn.  odtok  ve   stejném  množství  a  ve  stejném  časovém  úseku),  aby
nedocházelo  ke zhoršování odtokových poměrů  na Úsobrnském potoce.

Vodní plochy
V řešeném území se nenacházejí žádné významné vodní plochy.
Pro návrhové období  je navrženo několik nových vodních ploch. Jedná se o

rybníky u Podhájského Mlýna Z13, Suchý dvůr (Biskupický potok) Z 14 a poldr s
částečným  trvalým  nadržením  u  Crhova  Mlýna  Z15,  který  bude  součástí
protipovodňové ochrany obce.

• Limity území

Pro potřeby správy a  údržby vodních  toků je  nutné  zachovávat   po  obou
stranách   toků pro možnost užívání volný nezastavěný  manipulační pruh o šířce 6
m od   břehové čáry dle vyhl. MLVH č. 19/1978 Sb., § 11, odst. 1. a),b) a seznam
celostátně platných limitů využití území vydaném Ústavem územního rozvoje Brno
v  r.  1995  (část  1.7.801.)Veškeré  stavby  a  činnost  v  inundačním  území  podléhají
vodohospodářskému souhlasu podle novely Vodního zákona č. 14/1998 Sb. Podle
z.č. 114/92 Sb. " O ochraně přírody a krajiny" jsou  i vodní toky a břehové porosty
významnými krajinnými prvky,  které jsou chráněny před poškozováním. Případné
zásahy do nich  je třeba omezit na nejnutnější míru.

Ochranná pásma vodovodní a kanalizační sítě

K bezprostřední  ochraně  vodovodních  řadů  a  kanalizačních  stok  před
poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb., ze dne 10. července 2001 o vodovodech a
kanalizacích  pro  veřejnou  potřebu  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o
vodovodech a kanalizacích), HLAVA VI Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních
stok, § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, odstavec 3,  jsou
ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí
nebo kanalizační stoky na každou stranu, a to:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně..... 1,5 m
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm..... 2,5 m
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno

je uloženo  
v hloubce  větší  než  2,5  m  pod  upraveným  povrchem,  se  vzdálenosti  podle

písmene a) nebo   
b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
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Výjimku  z ochranného  pásma  může  povolit  v odůvodněných  případech
vodoprávní úřad.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět
některé  činnosti  jen  s písemným souhlasem  vlastníka  vodovodu nebo  kanalizace,
popřípadě provozovatele (pokud tak vyplývá z provozní smlouvy. Jedná se zejména
o následující činnosti:

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či
provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování;

b) vysazovat trvalé porosty;
c) provádět skládky jakéhokoliv odpadu;
d) provádět terénní úpravy;

Ochranná pásma vodních zdrojů (OP)

Vodní zdroj Šubířov má vyhlášeno OP (1986 ONV Prostějov) bez omez.
doby platnosti.

V současné době nejsou vyhlášena jiná OP vodních zdrojů.

Ochranné pásmo čistírny odpadních vod 

Ochranné pásmo ČOV je dáno TNV 75 6011 č. 5.1.3.3 pro čistírny s návrhovou
kapacitou  na  30  m3/ den pro  ČOV mechnicko-biologickou  s otevřeným kalovým
hospodářstvím  je 100 m na všechny strany od ČOV. 

c) 7.2. Elektrorozvody

• Nadřazená síť velmi vysokého napětí (VVN)
Ο Územím prochází trasa vedení VVN 110 kV (na jižním okraji k.ú.)
V návrhu je požadavek na zajištění koridoru š. 400m pro posílení tohoto vedení

(ZÚR Pk).
• Způsob napájení 
Ο Řešené území je  napájeno el.  energií  vedením VN 22kV z rozvodny 110kV

Velké Opatovice.
• Ochranná pásma 
Ο Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými

rovinami  vedenými  po  obou  stranách  vedení  ve  vodorovné  vzdálenosti
měřené kolmo na vedení,  která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho
strany: 
u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace      7 m,
2. pro vodiče s izolací základní    2 m,
3. pro závěsná kabelová vedení    1 m,
u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m,

u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,
u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,
u napětí nad 400 kV 30 m,
u závěsného kabelového vedení 110 kV       2 m,
u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence     1 m.

Ο Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně
a vedení řídící,  měřící a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách
krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

Ο Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými
ve vodorovné vzdálenosti

- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím vyšším než 52 kV
v budovách 20 m od oplocení nebo vnější líce obvodového zdiva,

- u  stožárových  elektrických  stanic  s převodem napětí  z úrovně  nad  1  kV a
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,

- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad
1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,

- u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.

Ο Ochranné  pásmo výrobny  elektřiny je  vymezeno  svislými  rovinami
vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější
líc obvodového zdiva.

Ο V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a
elektrické stanice je zakázáno:

- zřizovat  bez  souhlasu  vlastníka  těchto  zařízení  stavby  či  umisťovat
konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé nebo výbušné
látky,

- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu

těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět  činnosti,  které  by  znemožňovaly  nebo  podstatně  znesnadňovaly

přístup k těmto zařízením, mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu
těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.

Ο Ochranná pásma stanovená v elektroenergetice podle dosavadních právních
předpisů se po nabytí účinnosti zákona 458/2000 Sb. nemění.

- Pro zařízení vybudovaná po 1. 1. 2000 platí ochranná tato pásma:
Vrchní primerní vedení do   35 kV –   7m od krajních vodičů
Vrchní primerní vedení do 110 kV – 12m od krajních vodičů.
Vrchní primerní vedení do 220 kV – 15m od krajních vodičů.
Vrchní primerní vedení do 400 kV – 20m od krajních vodičů.
Trafostanice VN/NN do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV.
Trafostanice VN/NN do 35 kV – zděná  - 20m od obvodové zdi.
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Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) – 1m na každou stranu od krajního
kabelu.

- Pro zařízení vybudovaná do 1. 1. 2000 platí tato ochranná pásma:
Vrchní primerní vedení do 35 kV – 10m od krajních vodičů
Vrchní primerní vedení do 110 kV – 15m od krajních vodičů.
Vrchní primerní vedení do 220 kV – 20m od krajních vodičů.
Vrchní primerní vedení do 400 kV – 25m od krajních vodičů.
Trafostanice VN/NN do 35 kV – stožárová – jako vrchní vedení do 35 kV.
Trafostanice VN/NN do 35 kV – zděná  - 30m od obvodové zdi.
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) – 1m na každou stranu od krajního
kabelu.

  
c) 7.3. Zásobování plynem

Obec je plynofikována STL plynovodem vč. Nového Dvora. Většina navrhovaných
lokalit je v dosahu, nebo poblíž stávajících rozvodů plynu.

c) 8. Občanské vybavení a veřejná prostranství. 

 ÚP navrhuje dostatek ploch pro doplnění občanské vybavenosti.
Konkrétně jde o lokality Z11 Hřiště u Nového Dvora, P2 Rekonstrukce sportovního
areálu U nádraží (koupaliště) a P3 Úprava vrcholové partie Hory Kalvárie s cílem
obnovení  výhledu  a  využití  i  pro  každodenní  rekreaci.  Další  rezervy  jsou  ve
stávajících plochách občanské vybavenosti (např. objekt v sousedství tvrze).

Veřejná prostranství
Trvalou pozornost je  třeba věnovat údržbě a zkvalitňování historické návsi,  okolí
kostela, okolí poutního kostela na Hoře  Kalvárii a prostranství okolo tvrze.
Tyto plochy jsou označeny kódem PV a ZV.

c) 9. Obrana státu, ochrana obyvatelstva.

1. Obrana státu

V řešeném území se nenachází vojenské inž. sítě. ÚP nenavrhuje výstavbu větrných
elektráren.

2. Ochrana obyvatelstva

Požární ochrana
- ÚP respektuje odběrná místa požární vody z vodních ploch a toků a odběrná místa
vodovodní sítě.

- Při zpracování dalších stupňů projektů na navržené lokality je třeba dle potřeby
odběrná místa doplnit.
-  Zásobování požární vodou a nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou je
popsáno v odůvodnění kapitola c) 7.1. Zásobování vodou.
- Přístupové komunikace ke všem stávajícím i navrhovaným stavbám a lokalitám
musí splňovat podmínky pro příjezd a přístup požární techniky a integrovaného
záchranného systému.

Civilní ochrana
- V grafické části - Koordinační výkres příloha č. 2 ODŮVODNĚNÍ je zakreslena
zóna  havarijního  plánu  pro  přepravu  chlóru  a  propan  -  butanu  na  pozemních
komunikacích o pásmu 200m u silnice II. třídy.
- Ukrytí obyvatelstva lze zajistit ve stálých nebo improvizovaných úkrytech.

Souhrnný  přehled  o  kapacitách  úkrytů  není  komplexně  zpracován  s
předpokladem, že konkrétní prostory obec vytipuje při nárůstu hrozeb.

-  Evakuace  obyvatelstva  -  místa  shromáždění,  evakuační  střediska  a  místa
nouzového  ubytování  budou  určena  až  dle  lokalizace  mimořádné  události
především využitím ubytovacích kapacit, které leží nejblíže v okolí evakuovaných
prostor.  

- Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace při mimořádné události.
Práce se řídí dle havarijního plánu Pardubického kraje pro určenou obec, který je k
dispozici na MěÚ Moravská Třebová.

- Nouzové zásobování obyvatelstva vodou je popsáno v odůvodnění, kapitola c) 7.1.
Zásobování vodou.
- Nouzové dodávky elektrické energie
V případě  potřeby  se  předpokládá  využití  náhradních  zdrojů  elektrické  energie.
Tyto budou využity zejména k zajištění funkčnosti základní infrastruktury.
 

c) 10. Řešení hlavních střetů zájmů a problémů.

ÚP prověřil aktuálnost navrhovaných ploch platným ÚP a plochy, které nevyhovují
schválenému Zadání a podkladům vyřadil.
ÚP respektuje platná ÚR a SP.
ÚP řeší dle možnosti střet s ochranou ZPF.
ÚP  požaduje  u  hlukově  exponovaných  lokalit  zpracování  územní  studie,  která
vyhodnotí i případné hlukové zatížení.
ÚP  nerozšiřuje  výstavbu  do  záplavového  území  a  navrhuje  systém
protipovodňových opatření.
ÚP řeší využití brownfield.
ÚP vytváří podmínky pro rozvoj podnikání
ÚP respektuje ochranu a využití nerostného bohatství.
ÚP nenavrhuje žádné lokality na PUPFL, ale navrhuje úpravu pěstebních opatření
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vrcholové partie Hory Kalvárie s cílem obnovení původních výhledů z této hlavní
krajinné dominanty.
ÚP řeší  hlavní  dopravní  závadu v  centru obce  a  rezervuje  potřebné  plochy pro
rozvoj dopravní infrastruktury.

d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vlivů na ŽP.

ÚP  v  souladu  se  schváleným  ZADÁNÍM  nenavrhuje  záměry,  které  by  svým
rozsahem, nebo kapacitou naplňovaly rámec pro povolení záměrů dle přílohy č.1
zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
Stanovisko orgánu ochrany přírody, že předložený záměr nemůže mít  významný
vliv na vymezené ptačí  oblasti  ani evropsky významné lokality bylo vydáno dne
8.11.2011 pod č.j. 92413/2011/OŽPZ/Pe.
Krajský úřad Pardubického kraje, jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní
prostředí v rámci projednávání došel dne 29.11.2011 č.j. KrÚ 92419/2011/OŽPZ/PI
k závěru, že návrh  ÚP Jaroměřice není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní
prostředí. Z tohoto důvodu nebyl v zadání ÚP uplatněn požadavek na Vyhodnocení
vlivů ÚP Jaroměřice na udržitelný rozvoj území.

 
e)  Vyhodnocení  předpokládaných  důsledků navrhovaného řešení

na zemědělský půdní fond (ZPF) a na pozemky určené k plnění
funkce lesa (PUPFL).

Vyhodnocení úcelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch.

Obec má platný územní plán v jehož koncepční návaznosti je navrhován i nový ÚP,
který by měl sloužit min. 10let.  Většina navržených lokalit  je již zastavěna, nebo
probíhá  výstavba  (Za  tvrzou).  Další  lokality  Z4,  Z6  jsou  zcela,  nebo  částečně
převzaty z platného ÚP. Některé lokality z platného ÚP byly vypuštěny (starý ÚP 5,
17), protože nejsou aktuální.

Zastavěné  území  je  již  z  větší  části  využito  a  zastavěno.  Proto  je  zájmem  obce
vymezit  nové plochy pro rodinné domy,  rekreaci -  zahrádkové osady o které je
velký zájem, plochy pro lehký průmysl (pouze malé lokality ve vazbě na stávající
rozvíjející se výrobu) a nové plochy vodní a vodohospodářské, které mají úcel 

a)  ochrany  před  povodněmi,  kterými  je  obec  na  úpatí  silně  svažitého  území
pravidelně postihována (Z15)
b) rybníky (Z13, Z14) dle požadavků obce a investorů
c) vodohospodářský (dočišťovací nádrž na kanalizaci v Novém Dvoře) Z16
Pokud  jsou  vymezovány  nové  rozvojové  plochy  tak  v  návaznosti  na  zastavěné
území a technickou infrastrukturu s ohledem na životní prostředí a krajinný ráz.

Návrhem  je  respektováno  nezastavěné  území  a  ochrana  zemědělského  půdního
fondu. Vzhledem k tomu, že obec leží v území, kde jsou velmi kvalitní půdy, nebylo
nalezeno  takové  řešení,  které  by  se  jich  nedotklo  a  zároveň  by  nebyla  splněna
podmínka vymezení nových rozvojových ploch. Navrhované plochy neznemožňují
obhospodařování  zemědělských  ploch.  Nejsou  vytvářeny  samostatné  enklávy
osídlení. 

Řešené  území  je  tvořeno  katastrálním  územím  (k.ú.)  Jaroměřice  v  následujícím
členění (v ha dle údajů Českého statistického úřadu).

Celkem ZPF (ha) % PUPFL (ha) %
2 205  910 41,27 1160           52,6

Důsledky na zemědělský půdní fond  (ZPF)

Zemědělský půdní fond má následující členění (ha / %):
Orná půda zahrada ovocný sad trvalý travní porost
672 / 73,8 39 / 4,3 43 / 4,8 156 / 17,1      
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ÚP  Jaroměřice  vytváří  podmínky  pro  jedinou  aktivitu  nadmístního  významu  –
obchvat Jevíčka. Plochy pro tuto aktivitu jsou vymezeny jako široký koridor, v němž
bude  stavba  umístěna  s  tím,  že  plochy  pro  odnětí  ze  ZPF  budou  upřesněny  v
následných dokumentacích. Vyčíslení potřeby odnětí ploch ze ZPF je počítáno v šířce
30 m. Výměra pro odnětí uvedená v ÚP je maximální.
Pro rozvoj obce se předpokládá především využití ploch v zastavěném území (ZÚ)
rekonstrukcemi,  modernizací,  úpravou  uspořádání  včetně  doplnění  jednotlivých
objektů, nebo změnou funkčního využití dosud volných ploch. Dále se pro rozvoj
obce navrhují plochy mimo ZÚ, jejichž zastavěním se nenaruší ráz obce, nedojde ke
zhoršení životního prostředí, nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL), dojde k minimálnímu zásahu do zemědělského půdního fondu (ZPF)
a nebude narušen krajinný ráz. Rozvojové plochy jsou navrhovány včetně ploch pro
izolační zeleň a potřebných ploch pro obslužnou silniční  dopravu.  U rozvojových
ploch zasahujících do volné krajiny se  předpokládá umístění  staveb blíže k ZÚ a
důraz na vegetační  úpravy směrem do volné krajiny. 
V  návrhu  ploch  pro  rozvoj  obce  byl  respektován  zákon  č.114/92  Sb.,  o  ochraně
přírody a  krajiny,  zákon č.  14/92 Sb.,  o  životním prostředí,  zákon č.  334/92 Sb.,
o ochraně  ZPF  ve  znění  zákona  č.  10/93  Sb.,  zákona  č.  98/1999  Sb.,  zákona  č.
132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č.
9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 402/2010 Sb., dále vyhláška MŽP č.
13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, Metodický pokyn
odboru ochrany lesa a půdy ze dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96 a zákon 289/95 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v jejich platném znění. 

Celkem je navrhováno k odnětí ze ZPF 47,0 ha zemědělské půdy. 
Z toho - pro rozvoj bydlení – rodinné domy            9,40  ha, 

- pro lehkou výrobu a služby        1,82 ha,
 - pro občanské vybavení – sport 1,03 ha,

- pro dopravní infrastrukturu  2,55 ha,
 - pro rybníky (Z13, Z14), retenční nádrž (Z15) a biol. dočišť. 

  nádrž (Z16)              22,40 ha,
- pro technickou infrastrukturu – ČOV u nádraží 0,30 ha. 
- pro zahrádkové osady 9,50 ha. 

Žádná z ploch navržených pro rozvoj obce se nedotýká půdy do níž byly vloženy
investice za účelem zlepšení její úrodnosti.
Plochy navržené k odnětí jsou zakresleny v samostatném výkresu a vyhodnoceny v 
tabulkách.  Výměry  jsou  udávány  v  hektarech  s  tím,  že  jsou  zaokrouhleny  na  2
desetinná místa. 

Přehled dotčení půd dle navrhovaného funkčního využití a tříd ochrany 

Plocha pro bydlení – rodinné domy (BV)
Z5, - plocha se dotýká půd I. třídy ochrany 
Z1, - plocha se dotýká půd I. a IV. třídy ochrany
Z6, Z7 a Z12 - plochy se dotýkají půd II. třídy ochrany

Z4 - plocha se dotýká půd II. a III. třídy ochrany 

Plocha pro výrobu a skladování – lehký průmysl (VL)
Z2 - plocha se dotýká půd I. třídy ochrany 
Z10 - plocha se dotýká půd II. třídy ochrany 

Plocha pro občanské vybavení – sport (OS)
Z11 - plocha se dotýká půd II. třídy ochrany 

Plocha pro dopravní infrastrukturu (DS)
Z9 a Z22 - plochy se dotýkají půd II. třídy ochrany 
Z8 - plocha se dotýká půd I., II. a III. třídy ochrany 

Plocha pro rybníky Z13, Z14, retenční nádrž Z15 a biologickou dočišťovací nádrž
Z16 NOVÝ DVŮR (W)   
Z13, Z15 a Z16 - plochy se dotýkají půd II. třídy ochrany 
Z14 - plocha se dotýká půd III. a V. třídy ochrany 

Plocha pro technickou infrastrukturu – ČOV u nádraží (TI)
Z3 - plocha se dotýká půd II. a IV. třídy ochrany

Plocha pro zahrádkové osady (RZ)
Z23 (část) - plocha se dotýká II. třídy ochrany

Z23 (část), Z24a, Z24b, Z25- plochy se dotýkají III. třídy ochrany

Vyhodnocení  předpokládaných  důsledků  navrhovaného  řešení  na
pozemky určené k     plnění funkcí lesa (PUPFL)   

Plochy navrhované pro rozvoj obce Jaroměřice se nedotýkají PUPFL ani pásma 50 m
od okraje lesa. Lokalita zahrádkové osady Z23 sice zasahuje do OP lesa, ale umístění
chat musí OP lesa respektovat (viz návrh f).

Tabulkové vyhodnocení navrhovaného odnětí ploch ze ZPF

Plochy navrhované k odnětí ze ZPF jsou zpracovány do tabulek, které uvádějí
1. Přehled navrhovaných odnětí ploch ze ZPF pro rozvoj obce a 2. Přehled rezervních
navrhovaných odnětí ploch ze ZPF pro rozvoj obce. 

Výměry  jsou  uváděny  v  ha.  Skutečné  odnětí  (a  částka  odvodu)  bude
stanoveno až při realizaci konkrétního záměru podle skutečně odnímané  plochy. 

Vysvětlivky k tabulce 
Lokální číslo - označení plochy shodné s grafickou přílohou
Funkční využití - navrhované převažující funkční využití plochy 

BV - plocha pro bydlení - rodinné domy
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DS - plocha pro dopravní infrastrukturu - pozemní
komunikace

DS - plocha pro pozemní komunikace (v rámci hlavní funkce)
OS - plocha pro občanské vybavení – sport 
TI - plocha pro technickou infrastrukturu – ČOV
VL - plocha pro výrobu a skladování - lehký průmysl
W - plocha pro rybníky (Z13, Z14), retenční nádrže (Z15) a

biol. dočišť. nádrž (Z16)
ZO - plocha pro ochrannou zeleň (v rámci hlavní funkce)
RZ - plocha pro rekreaci - zahrádkové osady

Úhrnná výměra ZPF v ha
Celkem - celková výměra dané plochy
Z toho U - část plochy uvnitř zastavěného území

 V - část plochy vně zastavěného území
Členění ZPF v lokal. dle kvality a druhu

BPEJ - kód bonitované půdně ekologické jednotky
Druh pozemku - uvádí současný způsob využití ZPF
     TTP – trvalý travní porost

Z toho U - uvnitř zastavěného území
  V - vně zastavěného území

Nezemědělská půda - uvádí výměru dotčené nezemědělské půdy v lokalitě
Poznámka - uvádí doplňující údaje 

 Seznam podkladů

Podkladem pro práce na územním plánu obce Jaroměřice byly zejména následující
materiály:

ÚP VÚC Pardubického kraje (SURPMO, a.s. 2006) 
Zadání Územního plánu Jaroměřice
Mapa BPEJ a tříd ochrany zemědělského půdního fondu, VÚMOP Praha Zbraslav  

Seznam použitých zkratek

BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka
PUPFL - pozemky určené k plnění funkcí lesa
TO - třída ochrany 
ÚP - územní plán
ÚP VÚC - územní plán velkého územního celku
ÚSES - územní systém ekologické stability
ZPF - zemědělský půdní fond
ZÚ - zastavěné území

f) Přezkum návrhu územního plánu

Postup při pořízení návrhu územního plánu
§ Dne 16.06.2011 zastupitelstvo obce Jaroměřice o pořízení ÚP a pověřilo starostu

obce Rostislava Grulicha určeným zastupitelem obce při pořizování ÚP. 
§ Jako  zpracovatel   ÚP  byla  vybrána  firma  Architektonický  atelier,  Ing.arch.

Rozehnal, Pardubice.
§ Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh zadání  ÚP.  
§ Dne  31.10.2011  bylo  rozesláno  oznámení  o  projednání  návrhu  zadání  ÚP

dotčeným orgánům (dále DO), sousedním obcím a krajskému úřadu (dále KÚ).
Na  vědomí  bylo  oznámení  doručeno  i  správcům  inženýrských  sítí,  ostatním
subjektům  a  veřejnosti.  Oznámení  bylo  zveřejněno  veřejnou  vyhláškou
vyvěšením na úřední desce dne 02.11.2011 po dobu 30 dnů. 

§ Návrh  zadání  ÚP  byl  vystaven  k veřejnému  nahlédnutí  na  MěÚ  Moravská
Třebová, odbor výstavby a ÚP a na obci Jaroměřice. 

§ Dále byly  dokumenty zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na:
www.mtrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-
obci/jaroměřice 

§ Do 05.12.2011 mohli DO a KÚ uplatnit své požadavky na obsah návrhu zadání.
Ve  stejné  lhůtě  mohli  uplatnit  své  podněty  sousední  obce  a  ostatní  své
připomínky.

§ Vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek k projednání návrhu zadání bylo
zpracováno do tab. A, ve které jsou i pokyny pro úpravu návrhu zadání.

§ Na  základě  pokynů  z tab.  A  byl  upraven  návrh  zadání  ÚP  Jaroměřice a  byl
předložen na zasedání zastupitelstva obce ke schválení.

§ Zastupitelstvo obce schválilo dne 14.12.2011 návrh zadání ÚP Jaroměřice. 

§ Projednání  návrhu  ÚP bylo  zahájeno  dne  20.02.2012  oznámením o  společném
jednání  jednotlivě  dotčeným  orgánům,  krajskému  úřadu  a  sousedním  obcím.
Součástí oznámení byla výzva k uplatnění stanovisek a připomínek nejdéle do 30
ti dnů ode dne jednání t.z. do 10.04.2012. Po tuto dobu bylo umožněno uvedeným
orgánům nahlížet do návrhu ÚP, který byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na
MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a ÚP a na obci Jaroměřice.  Dále byl
zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

§ Konání společného jednání s výkladem bylo stanoveno na 08.03.2012 v 10:00 hod.
v jednací místnosti  MěÚ  Moravská Třebová. Společného jednání se nezúčastnil
žádný z pozvaných. 

§ Žádný z dotčených  orgánů,  sousedních  obcí,  krajského  úřadu a  ani  obce,  pro
které je Změna č. 1 ÚP pořizována  nedoložili závažné důvody pro prodloužení
lhůty pro uplatnění stanoviska.

§ Po  termínu  určeném  k podávání  stanovisek  a  připomínek  bylo  vypracováno
Vyhodnocení  stanovisek  a  připomínek  po  společném  jednání  o  návrhu  ÚP
Jaroměřice – tabulka B, ve které jsou zapracovány požadavky na úpravu návrhu. 

§ Před veřejným projednáním byly nesouhlasné stanoviska,  nebo požadavky na
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úpravu  návrhu  dohodnuty  s dotčenými  orgány  a  návrh  byl  upraven  dle
požadavků.

§ Dne  11.06.2012  byla  zpracována  zpráva  o  projednání  návrhu  ÚP,  která  byla
včetně příslušných příloh předána Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále KÚ
Pk) k posouzení. KÚ Pk, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů,
oddělení ÚP posoudil návrh ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území
s ohledem  na  širší  územní  vztahy  a  z hlediska  souladu  s politikou  územního
rozvoje  a  s územní  dokumentací  vydanou  krajem.  Souhlasné  stanovisko  bylo
vydáno dne 20.06.2012 pod č.j. KrÚ 37896/2012 OSRKEF OUP.

§ Dne 11.07.2012 bylo oznámeno veřejnou vyhláškou zahájení řízení o návrhu ÚP,
veřejné projednávání upraveného a posouzeného návrhu proběhlo dne 04.09.2012
v zasedací  místnosti  OÚ  Jaroměřice.  Návrh  byl  vystaven  od   16.07.2012  do
04.09.2012 na MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování a
na obci Jaroměřice k  veřejnému  nahlédnutí. Součastně byl vystaven i způsobem
umožňujícím  dálkový  přístup.  Nejpozději  při  veřejném  jednání  mohl  každý
uplatnit své připomínky, námitky  a stanoviska. 

§ Ve  spolupráci  s  určeným  zastupitelem  pořizovatel  vyhodnotil  výsledky
projednání návrhu ÚP a předložil zastupitelstvu obce návrh na vydání ÚP.

§ Zastupitelstvo  obce  po  ověření  souladu  se  stavebním  zákonem  dne  ..............
vydalo ÚP Jaroměřice formou opatření obecné povahy č. 1/2012. 

§ ÚP Jaroměřice nabyl účinnosti dne ……….

Přezkum  souladu  návrhu  územního  plánu  s     politikou  územního  
rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Vyhodnocení souladu s     politikou územního rozvoje  
Z  Politiky  územního  rozvoje  České  republiky  vydané  vládou  České  republiky
usnesením  vlády  č.  929  ze  dne  20.7.2009  vyplývá  pro  dané  území  požadavek
vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel v území.

čl. 14 - Návrh komplexně řeší ochranu přírodních a kulturních hodnot území. 
čl. 15 - Návrh má pozitivní vliv na soudržnost obyvatel.
čl. 16 – Návrh přispěje k zvýšení kvality života obyvatel a k hospodářskému rozvoji.
čl. 17 – Návrh vytváří podmínky pro vznik dalších pracovních příležitostí.
čl. 19 – Návrh navrhuje řešení úsporná v nárocích na dopravu.
čl. 20 – Návrh vychází z veřejných zájmů a navrhuje též plochy pro veřejnou zeleň a
rekreaci.

čl.  23  –  Návrh  vytváří  podmínky  pro  zkvalitnění  dopravní  a  technické
infrastruktury. 
čl. 25 - Návrh navrhuje opatření na vsakování a záchyt dešťových vod.

čl.60 - ORP Moravská Třebová, ve které se nachází i obec Jaroměřice leží v rozvojové
ose: 

- OS 9 Rozvojová osa Brno – Svitavy/Moravská Třebová - respektovat a řešit
územní souvislosti upřesněného koridoru R 43

Úkoly  pro  územní  plánování: Při  respektování  republikových  priorit  ÚP  umožnit
v rozvojových  osách  intenzivní  využívání  území  v souvislosti  s rozvojem  veřejné
infrastruktury.  Z toho   důvodu  v rozvojových  osách  vytvářet  podmínky  pro
umístění aktivit  mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny
v území, a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové osy.
Návrhem ÚP jsou respektovány obecné republikové priority i záměr koridoru R43
dle  schématu  5.  Doprava  silniční,  oddílu  5.  Koridory  a  plochy  dopravní
infrastruktury PÚR ČR 

Obec Jaroměřice nespadá do Politikou územního rozvoje vymezených specifických
nebo rozvojových oblastí. 

Vyhodnocení souladu s     územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR PK) byly vydány krajským
zastupitelstvem 29.4.2010 usnesením č. Z/170/10 a nabyly účinnosti 15.6.2010.

Obec Jaroměřice je zařazena dle ZÚR Pk do specifické oblasti krajského významu SOBk1
(čl.70). 
Respektovat zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách
v území (čl.71).

a) spolupracovat se sousedními kraji Olomouckým, Jihomoravským a Vysočina na
vytváření podmínek pro stabilizaci obyvatel oblasti;

f) podporovat  vytváření  nových  pracovních  příležitostí  zejména  v  Moravské
Třebové, Poličce, Jevíčku, Březové n. S. a Bystrém.

Respektovat úkoly pro územní plánování (čl.72).

b) prověřit možnosti rozvoje ekonomických aktivit ve vazbě MÚK na budoucí
R43; 

d) upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES v SOBk 1 za podmínek
stanovených odst. (112): 

d.2) nadregionálního biokoridorů K92; 
Zařazení obce do SOBk1 je návrhem respektováno

V ZÚR Pk je východní část obce Jaroměřice vymezena jako krajina lesní (čl.126)
Respektovat zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich (čl.127):
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a) lesní hospodaření směřovat k diferencované a přirozené skladbě lesů a eliminovat
tak  rizika  poškození  krajiny  nesprávným  lesním  hospodařením,  zejména
velkoplošnou holosečí a výsadbou jehličnatých monokultur; 

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře
při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou
vymezovány na úkor ploch lesa; 

c) zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby
technické a dopravní infrastruktury; 

d) eliminovat  riziko  narušení  kompaktního  lesního  horizontu  umístěním
nevhodných staveb zejména vertikálních a liniových.

Zastavitelné  plochy  v návrhu  nejsou  vymezeny  na  úkor  lesa,  k záboru  PUPFL
nedochází.   Zastavitelná  plocha  Z23  a  Z25  jsou  z části  navrženy  v ochranném
pásmu lesa, které je však návrhem respektováno.

V ZÚR Pk je část obce Jaroměřice vymezena jako krajina lesozemědělská (čl.130)
Respektovat zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich (čl.131):
a) lesní  hospodaření  směřovat  k  diferencovanější  a  přirozenější  skladbě  lesů  a

eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením; 
b) zastavitelné  plochy  mimo  zastavěná  území  obcí  navrhovat  pouze  v  nezbytně

nutné míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy
nebudou vymezovány na úkor ploch lesa; 

c) zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby
technické a dopravní infrastruktury; 

d) chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat
vyvážený podíl  zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně
využívaných ploch; 

e) rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě
vyhodnocení únosnosti krajiny.

K  záboru  PUPFL  nedochází.   Vztah  sídla  a  krajiny  je  návrhem  respektován.
Rekreační ubytovací zařízení nejsou navrhována.

V ZÚR Pk je západní část obce Jaroměřice vymezena jako krajina zemědělská (čl.132)
Respektovat zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich (čl.133):
a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu; 
b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné míře

při zohlednění krajinných hodnot území; 
c) zvyšovat pestrost  krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně

podél komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.); 
d) zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě.

Zastavitelné plochy jsou navrhovány v návaznosti na zastavěné území. ZPF je
návrhem respektován.

V ZUR Pk jsou stanoveny tyto plochy veřejně prospěšných staveb v oblasti dopravy (čl.142):

§ D 59 – přeložka silnice II/372 Jaroměřice

ZÚR Pk vymezuje koridor pro dopravní infrastrukturu pro silnice II. (III.) třídy
v šířce 180 m (čl.82 a)).

ZÚR Pk stanovuje tyto úkoly (čl.82 b) :

- zajistit  vymezení  a  zpřesnění  šířky  koridorů  v závislosti  na  podmínkách
průchodu koridoru daným územím s ohledem na jeho hodnoty a konfigurace
terénu

- v šířkách koridorů dle čl. 82 a) nevymezovat nové zastavitelné plochy kromě
ploch dopravní infrastruktury

Koridor obchvatu Jevíčka, který zasahuje i na k.ú. Jaroměřice, je zapracován do
návrhu.

V ZUR Pk jsou stanoveny tyto plochy veřejně prospěšných staveb v oblasti elektroenergetiky
(čl.143):

§ E 14 – nadzemní vedení 2 x 110 kV TR Velké Opatovice –TR Konice
ZÚR Pk stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje (čl.96): 
a) připravit a realizovat výše uvedené stavby jako důležité investice pro zlepšení

kapacity a bezpečnosti nadřazené rozvodné sítě

ZÚR Pk stanovuje tyto úkoly (čl.97) :

a) zajistit vymezení a územní ochranu koridorů pro výše uvedené stavby v šířce 400
m (v případě zdvojení vedení v šířce 200 m), ploch o rozsahu 120 000 m2 a jeho
koordinaci s ostatními záměry v územních plánech dotčených obcí.

Trasa koridoru VPS VT1 je respektována a zapracována do návrhu ÚP. 

Pro řešené území jsou v ZUR Pk stanoveny tyto plochy veřejně prospěšných opatření
(čl.147):

§ U 12 – K82 – Vojenský - nadregionální biokoridor K 92
ZÚR Pk vymezuje osy nadregionálních biokoridorů v minimální šířce 40 m (čl. 110). 

ZÚR Pk stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje (čl.112): 
a) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a

nadregionální  úrovni  jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a
ekologické stability krajiny; 

b) veškeré,  i  dočasné,  zásahy  do  vymezených  biocenter  a  biokoridorů  provádět
pouze na základě odborného posouzení a souhlasu příslušného orgánu ochrany
přírody; 

c) biocentra a biokoridory,  jejichž současný stav odpovídá stavu cílovému chránit
před  veškerými  zásahy,  které  by  vedly  k  narušení  tohoto  stavu  a  funkčnosti
biocentra či biokoridoru; 

d) u biocenter a biokoridorů, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit,
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připravit a realizovat opatření vedoucí k dosažení cílového funkčního stavu; 
e) do doby realizace opatření dle písm. c) nepřipouštět v plochách a koridorech pro

biocentra  a  biokoridory,  jejichž funkčnost  je  nutno  zcela  nebo  částečně  zajistit,
umístění staveb, objektů, zařízení a činností, které by znemožnily nebo významně
omezily budoucí realizaci cílového funkčního stavu; 

f) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra
a biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde
k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné
fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení
schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině; 

g) využití  ložisek nerostů,  na jejichž území jsou vymezeny plochy a koridory pro
biocentra a bio-koridory ÚSES, je možné za podmínek:

g.1) těžba nerostů bude znamenat pouze dočasné omezení funkce ÚSES; 
g.2) postup těžby bude organizován tak, aby bylo minimalizováno ovlivnění

funkce biocenter a biokoridorů ÚSES; 
g.3) příprava  plánu  rekultivace  a  provedení  rekultivace  po  ukončení  těžby

budou provedeny způsobem, který umožní zapojit těžbou dotčené území
do funkčního ÚSES. 

h) při  plánování  a  realizaci  biocenter  a  biokoridorů  ÚSES vycházet  z  požadavků
stanovených specifickými oborovými dokumentacemi.

ZÚR Pk stanovuje tyto úkoly pro územní plánování (čl.113) :

a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v
souladu s     

metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly
dodrženy nejméně jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost; 
b) zpřesnit  vymezení  ochranných  zón  nadregionálních  biokoridorů  podle
konkrétních geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby
byly  dodrženy  prostorové  parametry  biokoridorů  (ochranné  zóny
nadregionálních biokoridorů v rozsahu 2 km od osy nadregionálního biokoridoru
na obě strany)

Koridor nadregionálního biokoridoru K92 je návrhem respektován a jeho ochranná
zóna byla v návrhu zpřesněna. 

Vyhodnocení  souladu  návrhu  územního  plánu  s  cíli  a  úkoly
územního plánování

Návrh ÚP je v souladu s cíly a úkoly územního plánování, tj. s vytvořením vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území. Návrhem nedochází k zásadní nebo podstatné změně
urbanistické koncepce obce a jsou respektovány architektonické hodnoty území. 

Nezastavěné  území  je  respektováno  a  pokud  jsou  zde  navrhovány  rozvojové
plochy, tak v návaznosti na zastavěné území, které vhodně doplňují. Jako rozvojové

plochy  jsou navrhovány plochy pro  bydlení,  plochy rekreace,  plocha  občanského
vybavení  –  tělovýchovná  a  sportovní  zařízení,  plocha  veřejných  prostranství  a
zeleně, plocha výroby a  plochy technické infrastruktury. Dále jsou zde navrhovány
plochy vodní a vodohospodářské.

Vyhodnocení  souladu  návrhu  územního  plánu  s     požadavky  
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Zadání a návrh  ÚP  Jaroměřice je  zpracován a projednán v souladu s požadavky
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů,  dále  vyhlášky  č.  500/2006  Sb.,  o  územně  analytických  podkladech,
územně plánovací  dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a
vyhlášky č.  501/2006 Sb.,  o obecných požadavcích na využívání území,  ve znění
pozdějších předpisů

Vyhodnocení  souladu  návrhu  územního  plánu  s     požadavky  
zvláštních  právních  přepisů  se  stanovisky  dotčených  orgánů  podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s     výsledkem řešení rozporů  

Dotčené orgány a krajský úřad mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů
ode dne společného jednání o návrhu ÚP, které se uskutečnilo dne 08.03.2012 tj. do
10.04.2012. 

Vyhodnocení  stanovisek  a  připomínek  po  společném  jednání  o  návrhu  ÚP
Jaroměrice (tabulka B)  -  je  nedílnou součástí  tohoto  opatření  obecné povahy jako
příloha 

Dále mohly dotčené orgány uplatnit svá stanoviska ke dni veřejného projednání
upraveného  a  posouzeného  návrhu  ÚP  Jaroměřice,  které  se  uskutečnilo  dne
04.09.2012  a  na  závěr  veřejného  projednání  mohli  dotčené  orgány  uplatnit  své
stanovisko ke vzneseným připomínkám a námitkám.

Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné stanoviska a ani na závěr veřejného
projednání návrhu ÚP.

Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona a ustanovení § 136
odst. 6 správního řádu při projednávání návrhu ÚP Jaroměřice nebyly řešeny.
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g) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Nejpozději při veřejném projednání, tj. 04.09.2012 mohli vlastníci pozemků a staveb
dotčených  návrhem  veřejně  prospěšných  staveb,  veřejně  prospěšných  opatření  a
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit námitky. 

Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky.

h) Vyhodnocení připomínek

Sousední  obce,  veřejnost,  správci  inženýrských  sítí  a  ostatní  subjekty  mohli
uplatnit své připomínky ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání o návrhu ÚP,
které se uskutečnilo dne 08.03.2012 tj. do 10.04.2012. 

Vyhodnocení  stanovisek  a  připomínek  po  společném  jednání  o  návrhu  ÚP
Jaroměrice (tabulka B)  -  je  nedílnou součástí  tohoto  opatření  obecné povahy jako
příloha 

Nejpozději  při  veřejném projednání,  tj.  04.09.2012 mohli  sousední obce,  veřejnost,
správci inženýrských sítí a ostatní subjekty uplatnit připomínky. 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek po veřejném projednání ÚP Jaroměřice:

Obvodní báňský úřad Hradec Králové – č.j.SBS 25024/2012/09/1, ze dne 31.7.2012
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického kraje, po
prostudování dokumentace „ÚZEMNÍ PLÁN JAROMĚŘICE Prosinec 2011“, která je
zveřejněna na Vámi uvedené internetové adrese, k ní vydává následující stanovisko: 
Podle vymezení Plochy lesní – NL, tak jak je uvedeno ve vystavené dokumentaci k
nahlédnutí,  se  jedná  o  plochy:  “  -  Plochy  s  přírodními  a  terénními  podmínkami  pro
převažující  funkci  lesní  produkce, které nejsou limitovány jinými funkcemi.  Do této zóny
jsou zařazeny zbývající  plochy lesního půdního fondu“.  Území,  na  kterém je  dobývací
prostor  je  tedy  území,  které  je  limitováno  jinými  funkcemi  („Stanovení  a  změna
dobývacího prostoru je i rozhodnutím o využití území v rozsahu jeho vymezení na
povrchu.6-2) “.). 
Za  předpokladu,  že  tedy  budou  respektovány  stanovené  dobývací  prostory  v
řešeném  území  a  že  bude  respektováno  stanovené  chráněné  ložiskové  území
(Zejména ve vztahu k ustanovení § 18 odst.  1 zákona č. 44/1988 Sb.,  o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších zákonů („V zájmu
ochrany nerostného bohatství lze v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení,
které  nesouvisí  s  dobýváním  výhradního  ložiska,  jen  na  základě  závazného  stanoviska8)
dotčeného orgánu podle tohoto zákona.“)) a že podle textové části dokumentace písmena
„e)  1.3  Plochy  lesní,  bude  podle  územního  plánu  Jaroměřice  přípustné  povolení
hornické  činnosti  (otvírky,  přípravy  a  dobývání  výhradního  ložiska  a  s  tím
souvisejících činností) ve stanoveném dobývacím prostoru, na ploše označené jako
NL (Plocha lesní), nemá zdejší úřad k návrhu územního plánu zásadní připomínky.

Vyjádření  pořizovatele: akceptujeme.  V dobývací  prostoru  je  režim  upraven  zvláštním
zákonem a dobývací prostor je limitem v území a je zde možné zahájit dobývání nerostů.

Státní energetická inspekce Hradec Králové – č.j. 1250/12/52.104/Št, ze dne 27.8.2012
Bez připomínek

#

TABULKOVÉ PŘÍLOHY:

Tabulky ÚSES, KES (viz závěr textové části).
Tabulky ZPF (viz závěr textové části).

SDĚLENÍ O ZRUŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Nabytím  účinnosti  tohoto  opatření  obecné  povahy,  kterým  se  vydává  ÚP
Jaroměřice pozbývá platnosti Územní plán obce Jaroměřice včetně změny č. 1 a
právní předpisy, kterými byla vyhlášena jeho závazná část.

Zastupitelstvo obce Jaroměřice ověřilo, že Územní plánu Jaroměřice není v rozporu s
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Politikou územního rozvoje ČR, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
(ZÚR Pardubického kraje),  s výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených
orgánů, nebo se stanoviskem krajského úřadu.

Dokumentace  Územního  plánu  Jaroměřice,  tj.  textová  a  grafická  část  ÚP  včetně
odůvodnění ÚP je v souladu s § 165, odst. 1 stavebního zákona uložena na Městském
úřadu  Moravská  Třebová,  odboru  výstavby  a  územního  plánování  a  na  obci
Jaroměřice.  Dále  byla  poskytnuta  Krajskému  úřadu  Pardubického  kraje,  odboru
strategického rozvoje kraje a evropských fondů a stavebnímu úřadu Jevíčko.

Poučení
Proti územnímu plánu Jaroměřice vydanému formou opatření obecné povahy nelze
dle  ustanovení  §  173  odst.2  zákona  č.500/2004  Sb.,  správní  řád  podat  opravný
prostředek.
Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173, odst. 1 správního řádu
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

      Rostislav Grulich                                                              Mgr. Iveta Glocová
  ………………………. .......................................

starosta                                                                             místostarosta   

    

                                          otisk úředního razítka
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