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ÚDAJE O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
Územní plán obce Vranová Lhota (dále ÚPO) byl pořízen a zpracován v souladu se současně platnou 

legislativou v oboru územního plánování, zejména se Zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu v platném znění, Vyhláškou č. 135/2001 Sb. o územně plánovací dokumentaci a územně plánovacích 
podkladech a Vyhláškou č. 132/1998 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

Úkol byl zadán Obecním úřadem ve Vranové Lhotě ing. arch. Jaroslavu Tušerovi na základě výběrového 
řízení, které proběhlo dne 13. 12. 2001. Na zhotovení územně plánovací dokumentace byla mezi obcí Vranová Lhota 
a ing. arch. Jaroslavem Tušerem uzavřena smlouva o dílo na zpracování ÚPO Vranová Lhota č.: ÚPO/1001/2002 ze 
dne 20. 1. 2002. 

Pořizovatelství ÚPO převzal na žádost obce Vranová Lhota ze dne 6.1.2005 MěÚ Moravská Třebová, odb. 
výstavby a územního plánování, jako městský úřad obce s rozšířenou působností. 

Při vypracování ÚPO Vranová Lhota bylo využito ustanovení odstavce 6 § 21 SZ a byla zpracována 
Urbanistická studie Vranová Lhota (dále US) v rozsahu konceptu ÚPO, dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 135/2001 Sb. US 
Vranová Lhota byla odevzdána 4.12.2002. 

US Vranová Lhota byla projednána dle odstavců 2 a 4 § 21 SZ. Na základě výsledků projednání zpracoval 
pořizovatel v souladu s odstavcem 6 § 21 SZ Zadání ÚPO Vranová Lhota plnící funkci souborného stanoviska ke 
konceptu ÚPO podle odstavce 5 § 21 SZ. 

Zadání Územního plánu obce Vranová Lhota plnící funkci souborného stanoviska s pokyny pro zpracování 
územního plánu obce bylo schváleno obecním zastupitelstvem Vranová Lhota dne 14.12.2005. Návrh Územního 
plánu obce Vranová Lhota byl odevzdán v květnu 2006. 

Návrh ÚPO Vranová Lhota bude projednán dle §§ 22, 23 a 25 SZ a schválen dle § 26 SZ. Závazná část 
ÚPO bude dle § 29 SZ vyhlášena vydáním obecně závazné Vyhlášky o závazných částech ÚPO Vranová Lhota. 

Obci přísluší dle odstavce 2 § 26 SZ schválení územního plánu a dle odstavce 3 § 29 SZ vydání obecně 
závazné Vyhlášky o závazných částech Územního plánu obce Vranová Lhota. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
 
 

1.1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  
 
 
Záměrem návrhu Územního plánu obce Vranová Lhota je vytvořit vhodným vymezením organizace a 

funkčního využití území a stanovením regulativů kvalitní prostředí pro bydlení a život obyvatelstva a optimální 
podmínky pro rozvoj území, zachování jeho osobitého charakteru a ochranu hodnot a zajištění trvale udržitelného 
rozvoje celého území obce. 

Cílem územního plánu je vytvořit zákonný podklad pro koordinovaný a koncepční rozvoj všech činností 
v území. 

 
Z hlediska výše uvedeného jsou hlavními cíly řešení územního plánu zejména: 
• docílení optimální organizace a využití území, 
• docílení efektivnosti využití stávajících i navrhovaných funkčních ploch, 
• vymezení současně zastavěného území obce, zastavitelného území a nezastavitelného území, 
• návrh vhodných ploch pro rozvoj bydlení, občanské vybavenosti, služeb, výroby a dalších aktivit, 
• stanovení vhodných podmínek a regulativů pro funkční využití ploch, 
• návrh optimální koncepce dopravy, 
• návrh optimální koncepce technického vybavení, 
• vymezení místního územního systému ekologické stability, 
• vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a pro jeho technické zajištění,  
• vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy, 
• vymezení limitů vyplývajících z návrhu řešení, 
• vyhodnocení dopadů navrhovaného řešení na zemědělský a lesní půdní fond a na životní prostředí, 
• vymezení etapizace výstavby a změn v území. 
 
 

1.2. ZHODNOCENÍ VZTAHU DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ 
ÚZEMNĚ PLÁNOVAVÍ DOKUMENTACE A PODKLADŮ 
 
Hlavními výchozími podklady pro zpracování Územního plánu obce Vranová Lhota jsou: Urbanistická studie 

Vranová Lhota, Návrh ÚP VÚC Pardubického kraje, ÚP VÚC Olomoucké aglomerace, ÚP VÚC Jeseníky, Program 
rozvoje Pardubického kraje, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického Kraje, Územní plány sousedních obcí 
Pavlov, Hartinkov a Vrážné, Generel místního ÚSES, Strategický plán rozvoje regionu Moravskotřebovska a 
Jevíčska a Zadání Územního plánu obce Vranová Lhota plnící funkci souborného stanoviska s pokyny pro 
zpracování územního plánu  

Územní plán obce Vranová Lhota byl zpracován na základě Urbanistické studie Vranová Lhota. Řešení 
bylo upraveno v souladu s podmínkami Zadání Územního plánu obce Vranová Lhota plnící funkci souborného 
stanoviska s pokyny pro zpracování územního plánu. Dokumentace územního plánu byla též uvedena do 
souladu se současně platnou legislativou. 

Územní plán obce Vranová Lhota byl zpracován v souladu s Návrhem ÚP VÚC Pardubického kraje a s 
ÚP VÚC Olomoucké aglomerace a ÚP VÚC Jeseníky. Byly respektovány požadavky plynoucí z ÚP VÚC 
Pardubického kraje pro území obce Vranová Lhota, zejména trasy dopravního a technického vybavení a řešení 
územního systému ekologické stability. Z ÚP VÚC Olomoucké aglomerace a ÚP VÚC Jeseníky byl respektován 
zejména návrh Přírodního parku Žádlovický les a řešení územního systému ekologické stability.  

Územní plán obce Vranová Lhota byl zpracován v souladu s Programem rozvoje Pardubického kraje a 
Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického Kraje. Zejména byly respektovány zásady čištění 
odpadních vod, zásobování vodou, zásobování energiemi a hospodaření s odpady. Zohledněny byly požadavky 
pynoucí Strategického plánu rozvoje regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Zejména byly v řešení územního 
plánu zohledněny zásady podpořit rozvoj malého a středního podnikání a stabilizovat zemědělství, podpořit rozvoj 
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aktivit terciárního sektoru s důrazem na rozvoj venkova a cestovního ruchu a obnovu kulturně historického dědictví, 
zlepšit stav technické infrastruktury, posílit soudržnost mikroregionu a vytvořit motivující prostředí pro obyvatele i 
podnikatele. Tyto zásady plynuly již z Místního programu obnovy vesnice Vranová Lhota z roku 1994, ze kterého 
byla zapracována zejména problematika rozvoje kultury, osvěty, výchovy a společenského života, rozvoje místního 
hospodářství, zachování a obnovy charakteristické venkovské zástavby a architektury, obnovy a trvalého zachování 
kulturní krajiny a přírodních hodnot území, rozvoj úměrného funkčního zemědělství, obnovy a dostavby technické a 
dopravní infrastruktury a obnovy a dostavby veřejných budov a prostranství. 

Byly prověřeny schválené Územní plány sousedních obcí Pavlov, Hartinkov a Vrážné a Urbanistické 
studie sousedních obcí Městečko Morávka a Bouzov. V územní plánu Vranová Lhota je respektována návaznost 
prvků ÚSES plynoucí z těchto dokumentací. Územní plán obce Vranová Lhota s územní plány sousedních obcí 
nekoliduje. 

 
 
 

1.3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 
VRANOVÁ LHOTA PLNÍCÍHO FUNKCI SOUBORNÉHO STANOVISKA 
S POKYNY PRO DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 
 
V této kapitole je dále uvedeno jak byly splněny podmínky a požadavky uvedené v zadání Územního plánu 

obce Vranová Lhota. Zadání je přiloženo v dokladové části územního plánu. 
 

A. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ UVEDENÝCH VE VYJÁDŘENÍCH Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 
 
Vypořádání požadavků plynoucích z vyjádření uvedených v příloze zadání. V následujícím textu je 

vypořádání sestaveno podle orgánů, které ve stanovisku požadavek uplatnily a pro přehlednost očíslováno. 
V závorce je uveden odkaz na výkres a kapitolu, kde je řešení požadavku zapracováno. 

 
1. Obec Vranová Lhota 

1.1. Návrhová plocha č. 3 pro obytnou zástavbu byla z územního plánu vypuštěna. Požadavek splněn. 
1.2. Z územního plánu byl vypuštěn návrh centrálního vytápění obce (kotelna na dřevní odpad a rozvody 

tepla). Zachována zůstala návrhová plocha č. 8. a návrh umístění zpracování dřevní štěpky v této návrhové ploše č. 
8 (viz výkr. 2 Hlavní výkres a kap. Výroba a Zásobování teplen). Požadavek splněn. 

1.3. Obcí byla poskytnuta aktuální dokumentace navrženého rybníku se zmenšenou plochou. Návrhová 
plocha č. 10 pro rybník byla dle této dokumentace upravena (viz výkr. 2 Hlavní výkres, a kap. Vodní plochy a toky  
Návrhové plochy pro vodní plochy a toky). Celková plocha rybníku je dle této dokumentace menší. Délka vodní 
plochy a navazujícího mokřadu navrženého rybníku od hráze směrem k obci se však oproti původnímu řešení 
nezměnila, nebylo proto možné posunout navrženou čistírnu odpadních vod a rozšířit návrhovou plochu č. 6 pro. 
Požadavek posunout navrženou čistírnu odpadních vod a rozšířit hřiště proto nemohl být splněn. Toto řešení bylo 
dohodnuto s obcí Vranová Lhota. 

1.4. V řešení byly zachovány obě varianty navrženého silničního obchvatu obce (viz výkr. 2 Hlavní výkres a 
kap. Doprava  Silnice  Návrh silničního obchvatu). Požadavek splněn. 

1.5. Byl zachován návrh zásobování obce plynem (viz výkr. 4 Energetika, telekomunikace a kap. 
Zásobování plynem). Požadavek splněn. 

1.6. Stará ekologická zátěž ve starých havířských štolách je již vyřešena, odpady jsou vytěženy a odvezeny 
(viz kap. Odpadové hospodářství  Staré ekologické zátěže). Požadavek splněn. 

1.7. Jako součást protipovodňové ochrany obce byl zapracován návrh na umístění propustě v levém břehu 
řeky Třebůvky v pravotočivé zatáčce řeky v prostoru pod zámečkem (viz výkr. 2 Hlavní výkres a kap. Protipovodňová 
ochrana  Opatření pro odvedení povrchových vod). 
2. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje 

2.1. Byly prověřeny rozpracované i schválené územní plány sousedních obcí Pavlov, Hartinkov, Vrážné, 
Městečko Trnávka, Bouzov. Územní plán obce Vranová Lhota s územní plány sousedních obcí nekoliduje (viz kap. 
Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace a podkladů). Pro územní plán 
Vranová Lhota plyne z těchto dokumentací respektovat návaznosti prvků ÚSES. Tato návaznost je v územním plánu 
respektována (viz kap. Územní systém ekologické stability  Vymezení územního systému ekologické stability). 
Požadavek splněn. 
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2.2. Požadavky plynoucí Ze strategického plánu rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska byly 
zohledněny, jak je již uvedeno i v zadání v kap. c) (viz kap. Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené 
územně plánovací dokumentace a podkladů). Požadavek splněn. 

2.3. Byl prověřen a konstatován soulad s Územním plánem velkého územního celku Pardubického kraje (viz 
kap. Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace a podkladů). Požadavek 
splněn. 

2.3. Pojem zátopové území byl ve výkresech i textu v souladu s novelou vyhlášky č 135/2001 Sb. nahrazen 
pojmem záplavové území (viz výkr. 2 Hlavní výkres a 5 Vodní a odpadové hospodářství a kap. Záplavová území). 
Požadavek splněn. 

2.4. Pro zpracování návrhu územního plánu obce Vranová Lhota byly použity údaje ze Sčítání lidu, domů a 
bytů z roku 2001 (viz kap. Demografie a směrná velikost obce – tabulka č. 3). Požadavek splněn. 
3. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Svitavy 

3.1. V návrhu územního plánu jsou údaje o hluku z dopravy vztaženy k platné legislativě. Byl proveden 
výpočet hluku z dopravy a vyznačena příslušná izofona (viz výkr. 2 Hlavní výkres a 3 Doprava a kap. Doprava  Vliv 
dopravy na životní prostředí a přílohu č. 2 Výpočet hluku z dopravy). Požadavek splněn. 

3.2. Návrhová plocha 3. pro obytnou zástavbu byla z územního plánu vypuštěna. Požadavek na její ochranu 
před hlukem je proto již bezpředmětný. 
3.3. Do textu k návrhové ploše č. 8 byl doplněn požadavek, že případné umístění hlučných provozoven na ploše 
musí být předem ověřeno hlukovou studií, která doloží, že nedojde k překročení hygienických limitů stanovených 
platnými předpisy. (viz kap. Výroba  Návrh opatření). Požadavek splněn. 
4. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy 

4.1. Byly doplněny a ve výkresu vyznačeny zdroje požární vody a popsány v textu včetně požadavku na 
vybudování nových hydrantů v rámci řešení zásobování navržených ploch vhodných k zastavění vodou (viz výkr. 5 
Vodní a odpadové hospodářství a kap. Zásobování vodou a Návrh řešení požadavků civilní obrany). Požadavek 
splněn. 

4.2. Požadavky civilní ochrany byly rozpracovány v bodech, které danému území přísluší podle Havarijního 
plánu Pardubického kraje (viz kap. Návrh řešení požadavků civilní obrany). Požadavek splněn. 
5. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje 

5.1. Byl prověřen Územní plán velkého územního celku Olomoucké aglomerace a Územní plán velkého 
územního celku Jeseníky. Na jejich základě byl do územního plánu doplněn návrh Přírodního parku Žádlovický les 
(viz výkr. 2 Hlavní výkres a kap. Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace 
a podkladů a Ochrana přírody a krajiny). Požadavek splněn. 
6. Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy 

6.1. Do textu byla doplněna požadovaná formulace: „Pokud by došlo ke změně stávajících poměrů vůči 
silnicím (např. změna kategorie, nová komunikační napojení, budování inženýrských sítí v ochranném pásmu 
komunikace) bude proveden standardní postup správního řízení prostřednictvím Odboru dopravy MěÚ Moravská 
Třebová“ (viz kap. Doprava  Řešení silniční sítě). Požadavek splněn. 
7. Městský úřad Moravská Třebová, odbor školství a kultury 

7.1. Uvedené kulturní památky byly zapracovány již v urbanistické studii. Jejich popis byl upraven v souladu 
s požadavkem. (viz výkr. 2 Hlavní výkres a kap. Ochrana památek). Požadavek splněn. 

7.2. Do územního plánu byla dle podkladu poskytnutého MěÚ Moravská Třebová zapracována území 
s archeologickými nálezy I (území s pozitivně prokázaným a bezpečně předpokládaným výskytem archeologických 
nálezů) a zapracována území s archeologickými nálezy II (území s pravděpodobností výskytu archeologických 
nálezů 51  100%). Do textu byla doplněna požadovaná formulace: „Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby 
tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum“ (viz výkr. 2 Hlavní výkres a kap. Ochrana památek, Limity využití 
území vyplývající z návrhu územního plánu a Závazná část ve formě regulativů – Článek 12). Požadavek splněn. 
8. Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí 

Vodní hospodářství 
8.1. Do územního plánu bylo zapracováno záplavové území Třebůvky vyhlášené dne 5.4.2004 KÚ 

Pardubického kraje pod č.j. OŽZP/493/04/CK podle podkladů Povodí Moravy (viz výkres 2 Hlavní výkres a kap. 
Záplavová území a Stávající limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí). Stanovené 
záplavové území je součástí závazné části územního plánu, která je vyhlášena vyhláškou o závazných částech 
územního plánu (viz kap. Závazná část ve formě regulativů – Článek 12). Režim záplavového území vyplývá 
z obecně platných předpisů, zejména ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění. Požadavek splněn. 

8.2. Je řešeno zásobování obce vodou (viz výkr. 5 Vodní a odpadové hospodářství a kap. Zásobování 
vodou). Požadavek splněn. 
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8.3. Je respektováno ochranné pásmo toků (viz legendu výkr. 5 Vodní a odpadové hospodářství a kap. 
Vodní plochy a toky  Ochranná pásma). Požadavek splněn. 

8.4. Je řešeno odkanalizování obce (viz výkr. 5 Vodní a odpadové hospodářství a kap. Odvedení dešťových 
a splaškových vod). Požadavek splněn. 

8.5. Z vyjádření OkU Svitavy ze dne l8.2.2002 byly splněny již v rámci zpracování urbanistické studie body: 
2 (biokoridor LBK 39 podél Třebůvky) (viz výkr. 8 Územní systém ekologické stability a kap. Územní systém 
ekologické stability)., 5 (skládka odpadu nebyla v územním plánu navržena), 6 (biocentrum LBC 33) (viz výkr. 8 
Územní systém ekologické stability a kap. Územní systém ekologické stability), 7 (plavební kanál D O L) (viz výkres 
3 Doprava a kap. Doprava), 8 (poldr Vranová Lhota) (viz výkr. 2 Hlavní výkres a kap. Protipovodňová ochrana). 
Požadavek splněn. 

Ochrana ZPF a ochrana přírody a krajiny 
8.6. Bez připomínek. 
Ochrana ovzduší 
8.7. V územním plánu je v souladu s požadavkem navrženo řešit vytápění obce spalováním biomasy a 

dřevní hmoty a je doporučeno využívání obnovitelných přírodních zdrojů (viz kap. Zásobování teplem). Požadavek 
splněn. 

Odpadové hospodářství 
8.8. Do textu bylo doplněno že: Byla končena sanace na důlních dílech v tzv. Roveňském dole, kde byly v 

minulosti neoprávněně uloženy nebezpečné odpady. Po ukončení sanace byly původní sanační vrty ponechány na 
lokalitě a slouží dodnes jako vrty monitorovací. Pro kontrolu účinnosti sanace, ale i pro sledování stavu vývoje při 
přirozeném zatěsňování puklin, je nutno nadále provádět tzv.postsanační monitoring, zde s možným využitím 
původních sanačních vrtů. Zajištění těchto prací je nutno nárokovat na KU Pardubického kraje. (viz kap. Odpadové 
hospodářství  Staré ekologické zátěže). Požadavek splněn. 

Lesní hospodářství 
8.9. V textu je uvedeno že při realizaci navržených účelových komunikací a plavebního kanálu D O L může 

dojít k dotčení ochranného pásma lesa, případně pozemků určených pro plnění funkcí lesa a pozemků 
zemědělského půdního fondu. Součástí územního plánu je vyhodnocení předpokládaných dopadů na ZPF a PUPFL. 
(viz kap. Pozemky určené pro plnění funkcí lesa  Dotčení ochranného pásma a odnětí PUPFL a Vyhodnocení 
předpokládaných dopadů na pozemky určené pro plnění funkcí lesa). Požadavek splněn. 
9. Státní plavební správa 

9.1. V územním plánu je hájen koridor pro plavební kanál D O L (viz výkr. 2 Hlavní výkres a kap. Doprava). 
Požadavek splněn. 
10. Povodí Moravy 

10.1. V územní plánu jsou respektována ochranná pásma toků, u významných toků v šíři 8 m od břehové 
hrany, u ostatních toků v šíři 6 m od břehové hrany. Termín „jednostranný“ byl z popisu ochranných pásem toků 
vypuštěn (viz legendu výkr. 5 Vodní a odpadové hospodářství a kap. Vodní plochy a toky  Ochranná pásma). 
Požadavek splněn. 

10.2. V územní plánu je zakresleno a respektováno záplavové území vodního toku Třebůvka vyhlášené dne 
5.4.2004 Krajským úřadem Pardubického kraje pod č.j. OŽZP/493/04/CK (viz výkr. 2 Hlavní výkres a kap. Záplavová 
území a Závazná část ve formě regulativů – Článek 11). Požadavek splněn. 
11. Centrum dopravního výzkumu 

11.1. V územním plánu je hájen koridor pro plavební kanál D O L (viz výkr. 2 Hlavní výkres a kap. Doprava). 
Požadavek splněn. 
12. Česká geologická služba – Geofond 

12.1. V územní plánu jsou zakreslena a respektována poddolovaná území č.3946, 3947 a 3953 (viz výkr. 2 
Hlavní výkres a kap. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a jeho technické zajištění a ochrana 
nerostných surovin a Stávající limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí). 
Požadavek splněn. 
13. Východočeská energetika 

13.1. V územní plánu jsou zakreslena a respektována zařízení pro rozvod elektrické energie, včetně jejich 
ochranných pásem. Návrh řešení sítě VN byl konzultován s VČE, a.s. Hradec Králové. Byla podána žádost o 
vyjádření – viz vyjádření VČE ze dne 13.4.2006 je přiloženo v dokladech. (viz výkr. 4 Energetika, telekomunikace a 
kap. Zásobování elektrickou energií a Stávající limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních 
rozhodnutí). Požadavek splněn. 
14. Zemědělská vodohospodářská správa 

14.1. Do územního plánu byly dle podkladů pracoviště ZVHS Svitavy zapracovány vodní toky T III, T III 1, T 
III 1a ze Strážniček, TV Rádelnovský potok, zatrubněný HMZ A Vranová Lhota a odpad 1. Ochranná pásma toků 
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jsou popsána v legendách výkresů. (viz výkr. 5 Vodní a odpadové hospodářství a kap. Vodní plochy a toky  Vodní 
toky). Požadavek splněn. 
15. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

15.1. V návrhu územního plánu jsou údaje o hluku z dopravy vztaženy k platné legislativě. Byl proveden 
výpočet hluku z dopravy a vyznačena příslušná izofona. Lokality pro obytnou výstavbu nejsou situovány u silnic a 
jsou proto mimo území zasažené hlukem z dopravy na silnicích. V územním plánu nejsou navrhována nová napojení 
místních komunikací pro obsluhu navržených ploch vhodných k zastavění na stávající silniční síť (viz výkr. 2 Hlavní 
výkres, 3 Doprava, kap. Doprava  Vliv dopravy na životní prostředí a přílohu č. 2 Výpočet hluku z dopravy). 
Požadavek splněn. 

15.2. Do textu bylo doplněno doporučení na zřízení zálivů pro zastavení u zastávek autobusu, pokud to je 
technicky možné (viz kap. Doprava  Veřejná hromadná doprava osob). Požadavek splněn. 
16. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

Vodoprávní úřad 
16.1. V územní plánu je zakresleno a respektováno záplavové území vodního toku Třebůvka vyhlášené dne 

5.4.2004 Krajským úřadem Pardubického kraje pod č.j. OŽZP/493/04/CK (viz výkr. 2 Hlavní výkres a kap. Záplavová 
území a Závazná část ve formě regulativů – Článek 11). Požadavek splněn. 

16.2. Byl prověřen Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje, návrh vodovodu a kanalizace je 
s tímto plánem v souladu (viz kap. Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací 
dokumentace a podkladů). Požadavek splněn. 

Orgán odpadového hospodářství a orgán ochrany ovzduší 
16.3. Bez připomínek. 
Orgán ochrany přírody 
16.4. Do územního plánu byla zapracována evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 č. 

CZ0533694 Vranová Lhota – letní kolonie netopýra velkého (viz výkr. 2 Hlavní výkres a kap. Ochrana přírody a 
krajiny, Stávající limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí). Požadavek splněn. 

16.5. Rozsah regionálního biocentra RBC 355 v západní části k.ú. Vranová Lhota byl upraven podle 
platných ÚTP a v souladu ÚP VÚC Pardubického kraje. ÚSES je v souladu s platnými předpisy součástí závazné 
části územního plánu (viz výkr. 8 Územní systém ekologické stability a kap. Územní systém ekologické stability a 
Závazná část ve formě regulativů – Článek 10). Požadavek splněn. 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
16.6. V souladu se změnami provedenými na základě podmínek zadání bylo dle platných předpisů upraveno 
vyhodnocení dopadů na ZPF. Do výkr. č. 7 Zábor ZPF a PUPFL, investice do půdy byl doplněn zákres Územního 
systému ekologické stability (viz výkr. 7 Zábor ZPF a PUPFL, investice do půdy a kap. Vyhodnocení 
předpokládaných dopadů na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí lesa). Požadavek splněn. 

Orgán státní správy lesů 
16.7. Dle platných předpisů bylo provedeno vyhodnocení dopadů na PUPFL (viz výkr. 7 Zábor ZPF a 

PUPFL, investice do půdy a kap. Vyhodnocení předpokládaných dopadů na zemědělský půdní fond a pozemky 
určené pro plnění funkcí lesa). Požadavek splněn. 

Orgán státní správy rybářství a orgán státní správy myslivosti 
16.8. Bez připomínek. 
 

B. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ UVEDENÝCH V KAPITOLÁCH TEXTU ZADÁNÍ 
 
V následujícím textu je uvedeno vypořádání dalších požadavků na změnu řešení územního plánu, které 

vyplynuly z kapitol textu zadání. Požadavky, které byly shodné s požadavky uvedenými ve vyjádřeních z veřejného 
projednání, jejichž vypořádání je v předchozím textu se zde již znovu neuvádí. V následujícím textu je vypořádání 
sestaveno podle kapitol v nichž je požadavek uveden a pro přehlednost očíslováno. V závorce je uveden odkaz na 
výkres a kapitolu, kde je řešení požadavku zapracováno. 

 
Kapitola g 
1. Návrhová plocha č. 7 pro lyžařsky vlek u Vranové Lhoty byla z řešení územního plánu vpuštěna. 

Součástí územního plánu proto nebude vyhodnocení vlivů na životní prostředí pro tento záměr. Požadavek splněn. 
2. Návrhová plocha č. 9 pro výrobu ve Varnové byla z řešení územního plánu vpuštěna. Požadavek splněn. 
3. V souladu s rozhodnutím o podaných námitkách uvedeným v zadání byl areál ZD Městečko Trnávka 

zmenšen o plochu parcely č. 117, na které bylo navrženo zatravnění, k objektu kravínu byla doplněna stávající 
účelová komunikace, izolační zeleň navržená kolem areálu ZD byla vypuštěna (viz výkr. č. 2 Hlavní výkres a kap. 
Výroba  Návrh opatření a Doprava  Síť účelových komunikací). Požadavek splněn. 
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Kapitola h 
1. Již v urbanistické studii byly zapracovány uvedené registrované významné krajinné prvky a památný 

strom a jsou i v návrhu územního plánu (viz výkr. č. 2 Hlavní výkres a kap. Ochrana přírody a krajiny). Požadavek 
splněn. 

4. Již v urbanistické studii byla ve výkresech vyznačena příslušná ochranná pásma a jsou i v návrhu 
územního plánu viz výkr. č. 2 Hlavní výkres, 3 Doprava, 4 Energetika, telekomunikace, 5 Vodní a odpadové 
hospodářství a kap. Stávající limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí). Ochranné 
pásmo stávajících zemědělských objektů a areálů nebylo v území vyhlášeno (viz kap. Výroba  Zemědělská výroba). 
Požadavek splněn. 

5. Již v urbanistické studii byly respektovány a vyznačeny přístupové cesty k lesním pozemkům, včetně cest 
požadovaných Lesy ČR, Hradec Králové a jsou i v návrhu územního plánu (viz výkr. č. 2 Hlavní výkres a kap. 
Pozemky určené pro plnění funkcí lesa  Návrh opatření). Požadavek splněn. 

7. Již v urbanistické studii byly respektovány a vyznačeny uzavřené a rekultivované skládky a jsou i v 
návrhu územního plánu. Černé skládky nejsou v území registrovány (viz kap. Odpadové hospodářství  Černé 
skládky). Požadavek splněn. 

 
Poznámka: K zadání je rovněž přiložena tabulka s přehledným vyhodnocením vyjádření z veřejného 

projednávání. Požadavky uvedené v této tabulce shrnují požadavky jejichž vypořádání je uvedeno výše v částech A. 
a B. této kapitoly. 

 
C. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ POŘIZOVATELE 

 
1. Termín zátopové území byl v textu i na výkresech nahrazen termínem záplavové území. Požadavek 

splněn. 
2. Obsah a struktura textové a výkresové části návrhu územního plánu byla upravena v souladu s vyhláškou 

č. 135/2001 Sb. a přílohou č. 2 této vyhlášky. Požadavek splněn. 
3. Návrh územního plánu byl doplněn o samostatnou kapitolu 1.3. Vyhodnocení splnění podmínek Zadání 

územního plánu obce Vranová Lhota plnící funkci souborného stanoviska s pokyny pro dopracování územního plánu 
obce s uvedením, jakým způsobem byly splněny požadavky uvedené v zadání. Požadavek splněn. 

 
D. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ KTERÉ VYPLYNULY Z AKTUALIZACE PODKLADŮ 

 
1. Na základě aktuální dokumentace ÚPN VÚC Jeseníky a ÚPN VÚC Olomoucké aglomerace byl do 

územního plánu zapracován návrh Přírodního parku Žádlovický les (viz výkr. č. 2 Hlavní výkres a kap. Ochrana 
přírody a krajiny). 

2. Do územního plánu byl zapracován poldr Vranová Lhota na základě aktuální dokumentace zapůjčené 
Obecní úřadem Vranová Lhota (Studie odtokových poměrů, Šindlar s.r.o., 09/2005) a digitálního podkladu 
poskytnutého Povodím Moravy (viz výkr. č. 2 Hlavní výkres a kap. Protipovodňová ochrana). 

 
ZÁVĚR 

 
Podmínky zadání Územního plánu obce Vranová Lhota plnícího funkcí souborného stanoviska byly 

v návrhu územního plánu splněny. 
Bezezbytku nebylo možno splnit pouze podmínku uvedenou v části A vyhodnocení v odstavci 1.3. 

Zdůvodnění: Na základě aktuálního podkladu poskytnutého Obecním úřadem Vranová Ltota bylo zjištěno, že délka 
vodní plochy a navazujícího mokřadu navrženého rybníku od hráze směrem k obci se oproti původnímu řešení 
nezměnila, nebylo proto možné posunout navrženou čistírnu odpadních vod a rozšířit návrhovou plochu č. 6 pro 
hřiště. Toto řešení bylo dohodnuto s obcí Vranová Lhota. 

Grafická i textová část byla upravena v souladu s požadavky vyhlášky č. 135/2001 Sb. 
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1.4. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 

CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 

Územní plánování soustavně a komplexně (§1 zákona 50/1976 Sb.): 
• soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově 

koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území, 
• vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot 

v území se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek (půdy, vody a ovzduší). 
Územní plánování zahrnuje tyto úkoly a činnosti (§2 zákona 50/1976 Sb.): 

• stanoví limity využití území, 
• reguluje funkční a prostorové uspořádání území, 
• určuje nutné asanační, rekonstrukční nebo rekultivační zásahy do území a stanoví způsob jeho dalšího využití, 
• vymezuje chráněná území, chráněné objekty, oblasti klidu a ochranná pásma, pokud nevznikají podle 

zvláštních předpisů jinak, a zabezpečuje ochranu všech chráněných území, chráněných objektů, oblasti 
klidu a ochranných pásem, 

• určuje zásady a podmínky pro věcnou a časovou koordinaci místně soustředěné výstavby jednoho 
nebo více stavebníků, 

• posuzuje a hodnotí územně technické důsledky připravovaných staveb a jiných opatření v území a 
navrhuje nezbytný rozsah staveb a opatření, které podmiňují jejich plné využití, 

• řeší umístění staveb, stanoví územně technické, urbanistické a architektonické zásady pro jejich 
projektové řešení a realizaci, 

• navrhuje využití zdrojů a rezerv území pro jeho společensky nejefektivnější urbanistický rozvoj, 
• vytváří podklady pro tvorbu koncepcí výstavby a technického vybavení území, 
• navrhuje pořadí výstavby a využití území, 
• navrhuje územně technická a organizační opatření nezbytná k dosažení optimálního uspořádání a 

využití území,  
• vymezuje území dotčená požadavky ochrany obyvatelstva 
• územní plánování vychází z poznatků přírodních, technických a společenských věd, z vlastních 

průzkumů a rozb. řešeného území, jakož i z dalších podkladů, které byly pro řešené území zpracovány. 
Územní plán konkrétně: 

• vymezuje současně zastavěné, zastavitelné a nezastavitelné území obce, 
• vymezuje stabilizované a rozvojové (návrhové) plochy v území, 
• navrhuje regulativy prostorového a funkčního uspořádání území, 
• navrhuje opatření na ochranu krajiny, přírody a životního prostředí, 
• vymezuje územní systém ekologické stability, 
• vymezuje nutné asanační zásahy, 
• stanovuje veřejně prospěšné stavby, 
• vymezuje záplavová území, 
• vyhodnocuje možné dopady navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění 

funkcí lesa a na životní prostředí. 
 

VYHODNOCENÍ SOULADU TOHOTO ÚZEMNÍHO PLÁNU S UVEDENÝMI POŽADAVKY 
 
Na základě srovnání dokumentace tohoto územního plánu obce a výše uvedených premis vyplývá, že 

vyhovuje požadavkům kladeným na tento stupeň územně plánovací dokumentace a nepomíjí žádnou z uvedených 
zákonem stanovených hlavních oblastí své působnosti. 

Lze konstatovat, že tento územní plán naplňuje účel, kterým je (§ 2 vyhlášky 135/2001 Sb.): 
• vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj území, 
• zabezpečení souladu jednotlivých činností v území, 
• omezení negativních vlivů jednotlivých činností v území nad přípustnou míru, 
• zajištění předpokladů pro zlepšení kvality životního prostředí, 
• zabezpečení přiměřeného využívání neobnovitelných přírodních zdrojů, 
• zachování kvalitních ukazatelů obnovitelných přírodních zdrojů. 
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1.5. STÁVAJÍCÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYPLÝVYJÍCÍ Z PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ 
 
 
V řešeném území jsou dále uvedené limity využití území (tzv. „vstupní limity“), vyplývající z právních 

předpisů a správních rozhodnutí (OP – ochranné pásmo, BP – bezpečnostní pásmo): 
 

OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
Území soustavy NATURA 2000 (viz výkresy č. 2 a 8): 
• evropsky významná lokalita č. CZ0533694 – letní kolonie netopýra velkého (přírodní památka) 
Ostatní chráněná území přírody (viz výkresy č. 2 a 8): 
• přírodní park „Bohdalov  Hartinkov“ (podmínky platné na území přírodního parku upravuje nařízení č. 1 

OkÚ Svitavy ze dne 8.3. 1996, kterým se zřizuje přírodní park Bohdalov – Hartinkov) 
• významný krajinný prvek „Stráně na Hraničkách“ 
• významný krajinný prvek „Strážnička I, II, III“ 
• významný krajinný prvek „Nad Věžnickým potokem“ 
• památný strom u cesty východně od Vranové (p.č. 241/17)  – OP v okruhu 10x průměr kmene 

OCHRANA LESA 
Ochranné pásmo lesa (viz výkresy č. 2 a 8): 
• OP lesa – 50 m od hranice porostu 

OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD 
Ochranná pásma vodních zdrojů se v území nevyskytují. 
Provozní pásmo pro údržbu toku (viz výkresy č.2 a 5): 
• OP vodního toku (provozní pásmo pro údržbu toku) významné toky (Třebůvka) – 8 m od břehu 
• OP vodního toku (provozní pásmo pro údržbu toku) ostatní toky – 6 m od břehu 

OCHRANA NEROSTNÝCH SUROVIN 
Výhradní ložiska, chráněná ložisková území a dobývací prostory se v území nevyskytují. 

OCHRANA PŘED ZÁPLAVAMI 
Záplavová území (viz výkresy č.2 a 5): 
• záplavové území vodního toku Třebůvka (Q 100) vyhlášené dne 5.4.2004 Krajským úřadem 

Pardubického kraje pod č.j. OŽZP/493/04/CK 
OCHRANA PAMÁTEK 

Památkové rezervace a památkové zóny se v řešeném území nevyskytují. 
Nemovité kulturní památky a jejich soubory (viz výkres č. 2): 
• socha Sv. Jana Nepomuckého (r.č. 28339/6 3375) ve Vranové, p. č. 1264/1 
• Cyrilometodějský kříž (r.č. 34460/6 3376) za Vranovou u silnice na Městečko Trnávka, p.č. 1616 
• zřícenina hradu Vraní Hora (r.č. 21614/6 3377) na kopci Hradisko, p. č. 797 
• zámeček (tvrz) (r.č. 30113/6 5504) ve Vranové Lhotě, p.č. 7/4 
• kostel sv. Kateřiny (r.č. 49773) ve Vranové Lhotě, p.č. 55 

OCHRANA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Ochranná pásma (viz výkresy č. 2, 3, 4, 5): 
• OP silniční silnice II. a III. tř. 15 m od osy vozovky či přilehlého jízdního pruhu (platí mimo souvisle 

zastavěné území) 
• OP hlukové silnice II. tř. 50 dB(A) – v zastavěném území 23,57 m v nezastavěném území 15,19 m od 

osy vozovky 
• OP hlukové silnice III. tř. 50 dB(A) – v zastavěném území 31,67 m v nezastavěném území 14,28 m od 

osy vozovky  
• rozhledové poměry na křižovatkách (viz výkr. č. 3) 
• OP elektrického vedení VVN 400 kV – 25 m od krajního vodiče  
• OP elektrického vedení VN 22 kV – 10 m od krajního vodiče  
• OP stožárové trafostanice 22 kV VN/NN – v okruhu 10 m 
• OP telekomunikačního zemního kabelu – 1,5 m od osy 
• OP vodojemu – 5 m od vnějšího líce 
• OP vodovodního potrubí – 2 m od vnějšího líce 
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• OP kanalizačního potrubí – 3 m od vnějšího líce 
Chráněné koridory dopravy (viz výkresy č. 2 a 3): 
• Koridor pro plavební kanál Dunaj–Odra–Labe – šíře 100 m 

SESUVNÁ ÚZEMÍ 
Území náchylná k sesuvům se v řešeném území nevyskytují. 

PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ 
Poddolovaná území (viz výkresy č. 2, 5): 
• 3946 – 13 Vranová (po těžbě rud) 
• 3947 – 14 Vranová Lhota (po těžbě rud) 
• 3953 – 18 Vranová Lhota (po těžbě nerud) 

STAVEBNÍ UZÁVĚRY 
Stavební uzávěry nejsou v území vyhlášeny. 
Stavební uzávěry v rámci jiných ochranných režimů (viz výkresy č. 2 a 8): 
• Na území přírodního parku Bohdalov  Hartinkov není dovolena rekreační výstavba mimo současně 

zastavěné území obcí. 
ASANAČNÍ ZÁSAHY 

Asanační zásahy se v území nenacházejí. 
OBRANA STÁTU 

Objekty sloužící obraně státu se v území nenacházejí. 
OCHRANA ZDRAVÍ PŘED NEGATIVNÍMI VLIVY 

Ochrana před ozářením: 
• Území se nalézá v oblasti nízkého až středního radonového indexu geologického podloží (dle map 

radonového indexu ČGS, údaje podle těchto map neslouží pro stanovení radonového indexu na 
stavebním pozemku ve smyslu vyhlášky č. 307/2002 Sb., ten lze zjistit pouze měřením na konkrétním 
pozemku). 
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2. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
 
 

2.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ 
 
Územní plán obce řeší celé správní území obce Vranová Lhota sestávající ze dvou katastrálních území 

Vranová Lhota (identifikační číslo KÚ 785466) a Vranová (identifikační číslo KÚ 785458). Plocha území obou 
katastrů je 1406 ha (z toho: Vranová Lhota 740 ha a Vranová 666 ha). 

Název obce je Vranová Lhota (kód obce 185469, ICZUJ obce 578975). Části obce jsou: Vranová Lhota a 
Vranová a osady Hraničky a Jarovice. 

Hranice správního území obce (obou katastrálních území) sousedí s katastry těchto obcí: na severu Pavlov 
(KÚ Veselí u Mohelnice a KÚ Svinov u Pavlova, Olomoucký kraj), na východě Bouzov (KÚ Kozov a KÚ Svojanov u 
Bouzova, Olomoucký kraj), na jihu Hartinkov (KÚ Hartinkov, Pardubický kraj) a Vražné (KÚ Vražné, Pardubický kraj), 
na západě Městečko Trnávka (KÚ Stará Roveň a KÚ Pěčíkov, Pardubický kraj). Stávající průběh hranic správního 
území (obou katastrů) obce Vranová Lhota zůstane zachován. 

Vymezení řešeného území (katastrálních hranic katastru Vranová Lhota) je na výkresu č. 2 „Hlavní výkres“. 
Stávající průběh hranic katastru Vranová Lhota zůstane zachován. 

 
 
 

2.2.  ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY ROZVOJE OBCE 
A OCHRANY PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH 
HODNOT ÚZEMÍ 
 
 

ŠIRŠÍ VZTAHY 
 
Řešené území se rozkládá v Zábřežské vrchovině v údolí řeky Třebůvky, přímo navazujícím na Boskovickou 

brázdu. Obec Vranová Lhota leží přibližně v polovině cesty mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí na silnici II/644. 
Správní území obce Vranová Lhota leží na území Pardubického kraje u jeho u východní hraníce sousedící 
s Olomouckým krajem. Obec Vranová Lhota je samosprávnou obcí. Vranová Lhota spadá do působnosti města 
Moravská Třebová jako obce s rozšířenou působností a pověřeného městského úřadu a stavebního úřadu Moravská 
Třebová (kód pověřeného úřadu 09880). Obec Vranová Lhota má vlastní poštu (PSČ 569 46). 

Ve struktuře osídlení zůstanou zachovány územní vazby obce Vranová Lhota k okolním obcím, zejména 
pak na Městečko Trnávka, které leží cca 9 km západně, na Moravskou Třebovou ležící cca 9 km severně od 
Městečka Trnávky, na Jevíčko, ležící cca 10 km jižně od Městečka Trnávky a na Mohelnici ležící cca 11 km 
severovýchodně od Vranové Lhoty. Do těchto sídel vyjíždí obyvatelé za službami a občanskou vybaveností a za 
prací. Z širšího hlediska zůstanou zachovány územní vazby, zejména co se týče vyšší vybavenosti, na cca 25 km 
vzdálený Zábřeh a téměř stejně vzdálenou Litovel a Uničov a dále na cca 35 km vzdálené Svitavy, a cca 40 km 
vzdálené Boskovice. Krajské město Pardubice je vzdáleno cca 100 km. 

Zůstanou zachovány přepravní vztahy v území po silnicích: II/644 Městečko Trnávka – Mohelnice, III/37322 
Loštice – Kozov – Březinky a silnici III/37332 spojující části obce Vranová Lhota a Vranová. Řešeným územím 
prochází trasa pánovaného plavebního kanálu Dunaj – Odra – Labe, jehož koridor je v územním plánu respektován. 

 
 

CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A JEHO VYUŽITÍ 
 
Při územním rozvoji obce bude respektován charakter řešeného území. Z hlediska ochrany hodnot území 

bude zachován krajinný ráz, s důrazem na zachování krajinného rázu na území Přírodního parku Bohdalov  
Hartinkov, ve kterém řešené území leží. 

Podmínky rozvoje sídla jsou dány jeho situováním v údolí řeky Třebůvky ze severní i jižní strany 
obklopeném lesními porosty. Obec Vtanová Lhota bude proto rozvíjena jako souvisle urbanizovaný celek. Ve volné 
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krajině mimo současně zastavěné území obce a území určené k zastavění územním plánem nebudou vytvářena 
nová obývaná sídla či samoty, nebo jiné zastavěné areály. Stávající samoty a zastavěné areály mimo souvislé 
současně zastavěné území obce zůstanou zachovány. 

Stávající struktura funkčního využití řešeného území (viz tabulku č. 1) zůstane rámcově zachována. 
Převažujícím funkčním využitím řešeného území zůstanou i nadále pozemky určené pro plnění funkcí lesa (lesní 
výroba) a zemědělský půdní fond (zemědělská výroba). Na úkor nezastavěného území se mírně zvýší se podíl 
zastavěných ploch o plochy, které jsou dále uvedeny jako plochy vhodné k zastavění a popsány v kapitole Návrh 
členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití. 

Územní plán navrhuje rozšíření zastavěných ploch mimo současně zastavěné území obce o navržené 
plochy vhodné k zastavění pro (viz výkres č. 2): obytnou zástavbu (v návazností na západní okraj stávající zástavby 
Vranové Lhoty a východní okraj stávající zástavby Vranové), výrobu (v návazností na jižní okraj stávající zástavby 
Vranové Lhoty v místě bývalého zemědělského areálu), rekreaci a sport (v návazností na východní okraj stávající 
zástavby Vranové Lhoty) a rekreační bydlení (v návazností na jižní a severní okraj stávající zástavby osady 
Jarovice). Stávající plochy pro občanskou vybavenost jsou umístěny uvnitř současně zastavěného území obce a 
zůstanou zachovány. Je navrženo zatravnění části stávajícího zemědělského areálu ve Vranové. 

Územní plán navrhuje v nezastavěném území plochy pro (viz výkres č. 2): izolační zelen (mezi navrženou 
obytnou zástavbou a stávajícím hřbitovem a mezi navrženou výrobou a stávající obytnou zástavbou Vranové Lhoty) 
zatravnění (v trati Rybník pod LBK 39), zahrady (v trati Na dílech) a rybník (pod Vranovou Lhotou).  

Stávající silniční síť (silnice II/644 Městečko Trnávka – Mohelnice, III/37322 Loštice – Kozov – Březinky, 
III/37332 Vranová Lhota – Vranová) zůstane zachována včetně širších dopravních návazností. Územní plán navrhuje 
silniční obchvat Vranové Lhoty a respektuje chráněný koridor pánovaného plavebního kanálu Dunaj – Odra – Labe. 
Územní plán navrhuje doplnění sítě místních komunikací pro obsluhu navržených ploch vhodných k zastavění a sítě 
účelových komunikací pro zpřístupnění ploch ve volné krajině a dále navrhuje doplnění parkovacích ploch v obci. 

Stávající koncepce řešení místních sítí technické vybavenosti včetně návazností na sítě nadřazené zůstane 
zachována. Územní plán doplňuje stávající sítě návrhem zásobování obce plynem (návrh VTL přivaděče od 
Městečka Trnávky, regulační stanice VTL/STL u Vranové a STL rozvody v obci). Územní plán navrhuje doplnění a 
úpravu sítí technické vybavenosti pro obsluhu navržených ploch vhodných k zastavění. 

 
Tabulka č. 1  Struktura půdního fondu na správním území obce Vranová Lhota (Katastrální úřad Svitavy 2002) 
 Vranová Lhota (ha) Vranová (ha) celkem (ha) celkem v % 
zemědělská půda celkem 198,5983 244,0648 442,6631 31,48 
 z toho: orná půda 53,5432 127,6388 181,1820 12,88 
  zahrady 10,8244 10,8360 21,6604 1,54 
  ovocné sady 1,3404 0,3492 1,6896 0,12 
  trvalé travní porosty 132,8903 105,2408 238,1311 16,93 
lesní pozemky 496,7464 379,3413 876,0877 62,30 
vodní plochy 3,6981 5,6695 9,3676 0,67 
zastavěné plochy 5,0948 3,9319 9,0267 0,64 
ostatní plochy 36,3115 32,7878 69,0993 4,91 
celkem 740,4491 665,7953 1406,2444 100,00 

 
 

DEMOGRAFIE A SMĚRNÁ VELIKOST OBCE 
 
Pro stanovení směrné velikosti obce pro potřeby územního plánu se vycházelo z jednak z historických 

demografických údajů dokumentujících demografické vývojové trendy (viz tabulku č. 2), dále z demografických údajů 
ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (viz tabulku č. 3) a rovněž z aktuálních údajů OÚ Vranová Lhota..  

Nepředpokládá se příliš rychlý růst počtu obyvatelstva. Dostavba technické infrastruktury a nabídka 
pozemků pro obytnou navrhovaná územním plánem a též zdravé životní prostředí dává předpoklad k růstu trvale 
bydlícího obyvatelstva v obci. Počet přechodně bydlícího obyvatelstva (chalupáři, rekreanti, sezónní hosté) se bude 
zvyšovat, zejména v letní sezóně. Celkový nárůst obyvatelstva bude patrně pouze mírný. Nelze předpokládat 
dramatický nárůst, kladoucí nadměrné nároky na kapacitu inženýrských sítí, dopravních tras a občanskou 
vybavenost a negativně ovlivňující život obce a životní prostředí. Celkový počet obydlených domů v obci se bude 
odvíjet jednak od intenzity výstavby nových obytných objektů trvalého i přechodného bydlení, jednak je nutné brát v 
úvahu i přirozený odpad bytů s ohledem na jejich stáří a zaostávající vybavenost, případně i rekonstrukci těchto 
domů pro rekreační bydlení, jehož rozsah bude patrně v obci dlouhodobě stoupat. Rozhodujícím faktorem pro 
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poptávku po nových bytech bude však patrně však růst počtu malých domácností s 1  2 osobami. Tento faktor 
způsobuje situaci, že i v případě stagnace počtu obyvatel či mírného poklesu se počet bytů zvyšuje. 

 
Tabulka č. 2 Demografický vývoj obce Vranová Lhota od roku 1896 do roku 2002 

rok počet trvale bydlících obyvatel počet trvale obydlených domů 
 Vranová Lhota Vranová Vranová Lhota Vranová 

1896 939   
1900 401  71  
1910 423  73  
1921 394  73  
1930 416  77  
1958 320  78  
1970 536 142 
1980 467 125 
1991 330 153 110 
2001 510 105 
2002 305 196 105 

 
Tabulka č. 3  Demografické údaje (SLDB 2001) 
údaj podle sčítání lidu, domů a bytů 2001 
 celkem Vranová Lhota a Vranová 
počet trvale bydlících obyvatel 510 
 z toho:  ženy 261 
   muži  249 
  ekonomicky aktivních  218 
   z toho: vyjíždějících 97 
    v místě 121 
počet domů celkem 165 
 z toho: trvale obydlených 105 
  trvale neobydlených 60 
  rodinné domy 97 
počet bytů celkem 238 
 z toho: trvale obydlených 167 
  trvale neobydlených 71 
  sloužící k rekreaci 40 
průměrné stáří domů (cca let) 80 

 
Z výše uvedených premis vyplývá prognóza vývoje směrné velikosti uvedená v tabulce č. 4. 
 

Tabulka č. 4 Směrná velikost obce (předpokládaný vývoj) 
údaj stav I etapa II etapa 
rok 2001 cca do r. 2010 cca do r. 2020 
počet trvale bydlících obyvatel 510 538  566 574  634 
počet obyvatel rekreačního (chalupářského) bydlení cca 80 cca 100 cca 120 
počet domů celkem 165 172  179 181  196 
počet trvale obydlených domů 105 112  119 121  136 
počet trvale neobydlených domů 60 60 60 
počet rekreačních chalup cca 40 cca 50 cca 60 
ubytovací kapacity lůžka (včetně ubytování v soukromí) 0 20 40 

 
Maximální uvažovaný počet obyvatel v období do roku 2020 se může pohybovat do cca 600 obyvatel. 

Pravděpodobnost, že bude dosažen je vzhledem k současnému útlumu bytové výstavy v nejbližších letech velmi 
malá. Z dlouhodobého hlediska je však oživení bytové výstavby možné. S ohledem uvedené je možno předpokládat 
do roku 2020 výstavba maximálně 10  20 bytů v rodinných domech. U části nových bytů lze očekávat, že realizace 
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bude mimo plochy navržené územním plánem investičně méně náročným způsobem, to je na místě proluk a demolic 
ve stávající zástavbě a půdními vestavbami nebo dostavbami stávajících domů. 

 
 

EKONOMICKÉ PODMÍNKY 
 
Zemědělská výroba: Zůstane zachován stávající areál zemědělské výroby ve Vranové zmenšený o plochu 

navrženou k zatravnění. Objekty bývalého zemědělského areálu ve Vranové Lhotě budou využity pro řemeslnou 
výrobu, sklady a zpracování a skladování dřevní štěpky. Návrhové plochy pro umístění zemědělských areálů a 
objektů územní plán nevymezuje. Struktura zemědělské půdy pro rostlinnou výrobu zůstane zachována s výjimkou 
ploch na kterých jsou navrženy zábory půdy pro výstavbu. Stávající orná půda s produkční funkcí bude nadále 
využívána pro rostlinou výrobu. Dále budou v obci hospodařit drobní soukromí zemědělci. 

Lesní výroba: V území jsou převážně lesy hospodářské pouze na plochách ÚSES jsou lesy zvláštního 
určení. Většinu lesů zde spravují Lesy České republiky. Předpokládá se, že tento stav zůstane zachován. 

Průmyslová a drobná výroba a skladování: Stávající průmyslový areál Armaturky Vranová Lhota na 
západním okraji zástavby Vranové Lhoty zůstane zachován. Územní plán navrhuje pro výrobu (řemeslná výroba, 
sklady, zpracování a skladování dřevní štěpky) využít bývalý zemědělský areál ve Vranové Lhotě. Zařízení pro rozvoj 
drobného podnikání mohou být umísťována v rámci ploch obytné zástavby v případě, že vyhoví obecně platným 
předpisům. 

Služby: Ve službách podnikají v obci fyzické osoby. Provozovny služeb jsou umístěny převážně v plochách 
obytné zástavby. Zařízení pro rozvoj služeb budou umísťována zejména v rámci ploch obytné zástavby v případě, že 
vyhoví obecně platným předpisům. Pro rozvoj rekreace navrhuje územní plán plochu pro hřiště na východním okraji 
zástavby Vranové Lhoty. 

Perspektivy ekonomického rozvoje: U malých sídel, ke kterým Vranová Lhota patří, je rozhodující situace 
v zaměstnanosti nejen v obci ale zejména v širším regionu. V době zpracování územního plánu bylo z celkového 
počtu 510 obyvatel 218 ekonomicky aktivních, z nich polovina vyjížděla za prací z obce. V obci podnikalo 28 
fyzických osob ve službách, řemeslech a drobné výrobě a 11 fyzických osob v zemědělství. Dále v obci podnikaly 2 
právnické osoby Armaturka Vranová Lhota a Zemědělská společnost Městečko Trnávka. 

 V budoucnu lze v území předpokládat zvýšení turistického ruchu v území. Perspektiva ekonomického růstu 
obce je proto zejména v rozvoji služeb, ubytovacích zařízení, včetně ubytování v soukromí, obchodu a řemesel, 
především pro potřeby rekreace a turistiky a dále v rozvoji průmyslové a řemeslné výroby, ekologického zemědělství 
a dalších podnikatelských aktivit výrobního i nevýrobního charakteru. Územní plán vytváří svým řešením předpoklady 
pro rozvoj ekonomických aktivit v obci (viz zejména kapitoly Obytná zástavba, Občanská vybavenost, Rekreace a  
Výroba). 

 
 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
 

MEZINÁRODNÍ OCHRANA PŘÍRODY A ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY 
Území soustavy NATURA 2000 
V území se nachází evropsky významná lokalita č. CZ0533694 – letní kolonie netopýra velkého. Jedná se 

o nejpočetnější mateřskou kolonii netopýra velkého ve východních Čechách. Lokalita má statut přírodní památky 
(viz výkresy č. 2 a 8). 

 
OSTATNÍ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY 

Významné krajinné prvky registrované 
V území se nachází následující registrované významné krajinné prvky (viz výkresy č. 2 a 8): 
• VKP Nad Věžnickým potokem: pořadové č. 180; plocha 14 662 m2; charakteristika: loučky na 

terasách, suchomilná květena; podmínky: spásání nebo kosení, odstraňovat náletové dřeviny, 
nezalesňovat, nehnojit; KÚ Vranová Lhota parcely č.:  640/4; 652/1,2; 698/3,4.     

• VKP Stráně na Hraničkách: pořadové č.181; plocha 46 724 m2; charakteristika: suché stráně 
s teplomilnou květenou; podmínky: spásání nebo kosení, odstraňovat náletové dřeviny, nezalesňovat, 
nehnojit; KÚ Vranová parcely č.: 528/1,2,5,7,10,13,14;  532/2;  535/1,2; 1316. 

• VKP Strážnička I, II, III: pořadpvé č. 182; plocha 58 241 m2; charakteristika: jižní strmé svahy na okraji 
lesa, teplomilná květena na třech izolovaných lokalitách; podmínky: pravidelně kosit, neprovádět změnu 
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kultury, obnovu travního porostu, nehnojit, nerekultivovat; KÚ Vranová parcely č.: 448/7; 478; 487; 645; 
649; 650/1,3; 651; 703; 725/3; 736/3,4; 748; 1518. 

 
Významné krajinné prvky ze zákona 
Lesy tvoří souvislé porosty v severní a zejména jižní části katastru. Vodní toky a jejich údolní nivy jsou 

v území rozloženy podél toku Třebůvky. Rybníky v území nejsou, v územním plánu je navržen průtočný rybník na 
pravém břehu Třebůvky pod Vranovou Lhotou. Tyto významné krajinné prvky budou respektovány v souladu 
s platnými předpisy. 

Přírodní parky 
V území se nachází Přírodní park Bohdalov – Hartinkov (viz výkresy č. 1, 2, 8). Park byl zřízen 8.3.1996 

Na území přírodního parku leží celá katastrální území Vranová Lhota a Vranová, která tvoří cca čtvrtinu jeho rozlohy. 
Park zaujímá celkovou plochu 6265 hektarů. Posláním parku je zachovat specifický krajinný ráz a podpořit přírodní a 
kulturní hodnoty krajiny s optimálními podmínkami pro únosnou individuální rekreaci v přírodě. To předpokládá 
uchování travních porostů, rozptýlené zeleně a okrajů lesů s pásy křovin, což mají zajistit vlastníci a uživatelé 
pozemků. Podmínky zřízení, vymezení a ochrany území přírodního parku upravuje nařízení č. 1 OkÚ Svitavy ze dne 
8.3.1996, kterým se zřizuje přírodní park Bohdalov – Hartinkov (viz přílohu č. 3). 

Na základě Územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace a Územního plánu velkého 
územního celku Jeseníky byl v územním plánu vyznačen v těchto dokumentech navržený Přírodní park Žádlovický 
les. Navržená hraníce tohoto parku prochází po východní a severní hranici řešeného území (je zde totožná s hranicí 
katastrů Vranová Lhota a Vranová). Tento navržený přírodní park tedy leží mimo řešené území a nezasahuje do něj.  

Památné stromy 
V území se nachází památný strom – dub letní se nalézá ve svahu nad cestou východně od Vranové na 

parcele č.241/17 (viz výkresy č. 2 a 8). 
Územní systém ekologické stability 
V územním plánu je zapracován nadregionální a regionální ÚSES, který je zde doplněn o prvky místního 

ÚSES (viz výkresy č. 2 č 8). ÚSES byl zapracován do územního na základě dříve zpracovaných podkladů. 
V zájmovém území jsou tyto prvky ÚSES: biocentra regionální a lokální, biokoridory nadregionální a lokální. ÚSES je 
podrobně popsán v kapitole Územní systém ekologické stability. 

 
 

OCHRANA PAMÁTEK 
 
Kdy vznikla obec Vranová Lhota není známo. Poprvé se připomíná roku 1258 v listině krále Přemysla 

Otakara II., kterou se udělují Jevíčku městská práva. Obec má tedy velmi dlouhou historii, která zanechala v území 
mnoho památek až dodnes. 

 
NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY 

Památkovou ochranu územní plán řeší zejména ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 
v platném znění. V obci se nachází tyto nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních 
památek: 

• socha Sv. Jana Nepomuckého (r.č. 28339/6 3375) ve Vranové, p. č. 1264/1 
• Cyrilometodějský kříž (r.č. 34460/6 3376) za Vranovou u silnice na Městečko Trnávka, p.č. 1616 
• zřícenina hradu Vraní Hora (r.č. 21614/6 3377) na kopci Hradisko, p. č. 797 
• zámeček (tvrz) (r.č. 30113/6 5504) ve Vranové Lhotě, p.č. 7/4 
• kostel sv. Kateřiny (r.č. 49773) ve Vranové Lhotě, p.č. 55 
 

PAMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY 
Památkové rezervace či zóny zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek se v obci nenachází a dle 

dostupných informací se nepočítá s jejich vyhlášením. 
 

ÚZEMÍ ARCHEOLOGICKÉHO ZÁJMU 
Na  katastrálním území obce Vranová Lhota se nachází území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 

odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o (viz výkres č. 2): 
• území s archeologickými nálezy I – území s pozitivně prokázaným a bezpečně předpokládaným 

výskytem archeologických nálezů 



ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VRANOVÁ LHOTA – TEXTOVÁ ČÁST                                                                                                                  21 

• území s archeologickými nálezy II – území s pravděpodobností výskytu archeologických nálezů 51  
100%: 

 
K narušení a likvidaci archeologických nálezů a nalezišť dochází při zemních zásazích do dochovaného 

terénního reliéfu. V případě, že má na území s archeologickými nálezy probíhat stavební činnost je stavebník 
povinen již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (Královopolská 142, 612 
64 Brno) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (což je pro toto území Národní památkový ústav, oddělení 
archeologie, Zámek 4, 53116 Pardubice) provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se 
postupuje, má li se na daném území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických 
výzkumů 

 
ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ A ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY 

Archeologická naleziště ani archeologické památky se v obci nenachází. 
 

MÍSTNÍ PAMÁTKY 
Na území obce jsou objekty, které lze charakterizovat jako památky místní. Mezi tyto objekty je třeba počítat 

takové, které sice nejsou památkově chráněny, ale dokládají historii a kulturní hodnoty obce. 
Ve Vranové Lhotě lze mezi místní památky zařadit zejména: starou palírnu dům číslo popisné 3 na návsi 

ve Vranové Lhotě (parcela č. 13), starý hřbitov u armaturky ve Vranové Lhotě (parcela č. 30) a staré havířské 
štoly u cesty na Starou Roveň (katastr Vranová parcely č.: 953, 1124/1; katastr Vranová Lhota parcely č.: 175, 177, 
178/1, 178/2, 837, 838). Mimo uvedené lze za místní památky považovat též kříže a památníky na území obce. 

Uvedené místní památky budou i nadále respektovány a zachovány. 
Vyčištěné havířské štoly budou součástí naučné stezky z Vranové Lhoty do staré Rovně jejíž zřízení 

územní plán navrhuje jako součást turistických tras (viz výkres č. 2).  
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2.3. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 
 
Záměrem návrhu Územního plánu obce Vranová Lhota je vytvořit vhodným vymezením organizace a 

funkčního využití území a stanovením regulativů kvalitní prostředí pro bydlení a život obyvatelstva a optimální 
podmínky pro rozvoj území, zachování jeho osobitého charakteru, ochranu hodnot a zajištění trvale udržitelného 
rozvoje celého území obce. 

Charakter osídlení: Obec Vranová Lhota bude rozvíjena jako souvisle urbanizovaný celek. Ve volné krajině 
mimo současně zastavěné území obce a zastavitelné území určené tímto územním plánem nebudou vytvářena nová 
sídla či jednotlivé objekty s výjimkou staveb pro dopravu a technickou vybavenost. 

Charakter sídla: Bude zachován stávající venkovský charakter sídla a jeho přirozená silueta s dominantou 
kostela. Bude respektována urbanistickou strukturu sídla a jeho sevřené uspořádání, které dotváří v územním plánu 
v návaznosti na současně zastavěné území obce vymezené návrhové plochy vhodné k zastavění. 

Krajinný ráz: Územní plán vytváří podmínky pro citlivé začlenění sídla do krajiny a jeho propojení s ní. 
Územní plán zachovává stávající krajinný ráz na území Přírodního parku Bohdalov  Hartinkov. K tomu účelu územní 
plán vymezuje zejména plochy pro územní systém ekologické stability a plochy pro krajinnou zeleň mimo lesní 
pozemky, trvalé travní porosty a vodní plchy. 

Funkční členění území: Územní plán člení na výkresu č. 2 řešené území na zastavěné a zastavitelné 
území a nezastavitelné území. Zastavěné a zastavitelné území tvoří plochy zastavěné a plochy vhodné k zastavění 
zahrnující funkční plochy: obytné zástavby, občanské vybavenosti, rekreace a sportu, výroby, technické vybavenosti 
a dopravy. Nezastavitelné území tvoří plochy nezastavitelné zahrnující funkční plochy: pozemků určených pro plnění 
funkcí lesa, zemědělského půdního fondu, krajinné zeleně mimo lesní pozemky, veřejné zeleně a vodních ploch a 
toků. 

Plochy zastavěné a plochy vhodné k zastavění: Územní plán zachovává stávající zastavěné plochy 
obytné zástavby, občanské vybavenosti, rekreace a výroby a jejich strukturu v území. Pro rozvoj obce vymezuje 
územní plán na výkresu č. 2 návrhové plochy vhodné k zastavění pro obytnou zástavbu, rekreaci a výrobu. Řešení 
preferuje vzájemnou návaznost stávajících a návrhových ploch s toutéž funkcí a jednoznačně odděluje plochy výroby 
od ploch obytné zástavby, občanské vybavenosti a rekreace. 

Plochy nezastavitelné: Územní plán zachovává stávající nezastavitelné plochy pozemků určených pro 
plnění funkcí lesa, zemědělského půdního fondu, přírodní krajinné zeleně mimo lesní pozemky a vodní plochy a toky, 
s výjimkou ploch na kterých jsou navrženy návrhové plochy zastavitelného území a ploch na nichž je navržena 
změna kultury nebo přírodní krajinná zelen mimo lesní pozemky. 

Plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů: Územní plán plochy přípustné pro dobývání ložisek 
nerostů nevymezuje.  

Výšková hladina zástavby: Doporučují se stavby s nejvýše dvěma nadzemními podlažími. Více jak 
dvoupodlažní stavby se nedoporučují. 

Obytná zástavba: V rámci ploch obytné zástavby je přípustné umísťovat případně i stavby a zařízení 
občanské vybavenosti, služeb, drobné řemeslné výroby a drobné zemědělské výroby (malá rodinná hospodářství). 
Umísťování těchto staveb a zařízení je přípustné, pokud jsou malého rozsahu, svým umístěním a provozem 
nenarušují funkci bydlení nad přípustnou míru a vyhoví obecně platným předpisům. 

Rekreace a sport: Umísťování staveb a zařízení pro rekreaci a sport mimo současně zastavěné území a v 
územním plánu k tomuto účelu vymezené plochy je nepřípustné. 

Výroba: Stavby a zařízení pro výrobu nesmí svým umístěním a provozem narušovat ostatní funkce v území 
nad přípustnou míru a musí vyhovovat obecně platným předpisům. Případné ochranné pásmo nesmí zasahovat 
plochy obytné zástavby, občanské vybavenosti a rekreace a sportu. Těžký průmysl je nepřípustný. 

Ochrana zdraví: Pro navržené zastavitelné plochy bude provedeno měření radonového indexu na 
stavebním pozemku. Nové chráněné vnitřní i venkovní prostory nemohou být umísťovány v území ve kterém jsou 
překračovány přípustné hladiny hluku vztažené k platné legislativě. Na plochách výroby nesmí být umístěny hlučné 
provozy, které by způsobily překročení přípustné hladiny hluku vztažené k platné legislativě v chráněných vnitřních i 
venkovních prostorech. 

Životní prostředí: Oddělením jednotlivých funkcí v území (viz výkres č. 2) omezuje územní plán možnost 
jejich případného vzájemného negativního ovlivňování a vytváří tak předpoklady pro omezení funkčních kolizí a 
zlepšení životního prostředí v území. Návrhem alternativního řešení zásobování energií s využitím biomasy vytváří 
územní plán podmínky pro přiměřené využívání neobnovitelných i obnovitelných přírodních zdrojů a zlepšení 
životního prostředí. 

Mimořádné situace: Urbanistické řešení zástavby musí usnadňovat případné záchranné a vyprošťovací 
práce při mimořádných situacích. Doporučuje se upřednostňovat stavby s úrovní podlahy sklepa více jak 1,7 m pod 
terénem jako úkryty pro mimořádné situace. 
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Ochrana proti povodním a extrémním povrchovým vodám: Územní plán navrhuje soustavu opatření 
proti ohrožení zástavby a ostatního území povodněmi a extrémními povrchovými vodami. Jednotlivá části systému 
tvoří: retenční nádrž (poldr), propusť, povrchové příkopy, dešťová kanalizace, plošné zatravnění a travní meze (viz 
výkresy č. 2, 5 a 8). 

 
 
 

2.4. NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY 
A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ 
 
 
Územní plán na výkresu č. 2 „Hlavní výkres“ závazně vymezuje: zastavěné a zastavitelné území, které 

tvoří zde vyjmenované a v grafické části územního plánu na výkresu č. 2 „Hlavní výkres“ vymezené plochy 
zastavěné a plochy vhodné k zastavění zahrnující funkční plochy: obytné zástavby, občanské vybavenosti, 
rekreace a sportu, výroby, technické vybavenosti a dopravy. 

Územní plán na výkresu č. 2 „Hlavní výkres“ závazně vymezuje: nezastavitelné území, které tvoří zde 
vyjmenované a v grafické části územního plánu na výkrese č. 2 „Hlavní výkres“ vymezené plochy nezastavitelné 
zahrnující funkční plochy: pozemků určených pro plnění funkcí lesa, zemědělského půdního fondu, krajinné 
zeleně mimo lesní pozemky, veřejné zeleně a vodních ploch a toků. 

Územní plán pro funkční plochy vymezené na výkrese č. 2 „Hlavní výkres“ závazně stanovuje dále 
uvedené regulativy, vymezující jejich využitelnost z hlediska: funkčního využití, prostorového uspořádání a limitů 
využití území vyplývajících: z požadavků ochrany přírody, krajiny, životního prostředí, půdního fondu a přírodních 
zdrojů, z požadavků ochrany kulturních, architektonických a urbanistických hodnot území a z požadavků ochrany 
dopravní a technické infrastruktury. 

Regulativy funkčního využití funkčních ploch jsou stanovovány jako přípustné funkční využití 
stanovující funkci nebo funkce pro které je plocha určena, nepřípustné funkční využití stanovující funkce které 
v ploše nelze umístit a podmíněně přípustné funkční využití stanovující výjimky z nepřípustného funkčního využití.   

Vymezenému funkčnímu využití funkčních ploch musí odpovídat způsob jejich užívání a zejména účel 
umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn jejich užívání. Stavby a jiná zařízení, 
neodpovídající stanovenému funkčnímu využití funkčních ploch nelze na nich umístit nebo povolit. Umísťování a 
povolování staveb pro dopravu a staveb technického vybavení pro obsluhu území je přípustné jen tehdy, pokud 
negativně neovlivní stanovenou funkci těchto funkčních ploch nad přípustnou míru. 

Dosavadní způsob využití území a jednotlivých funkčních ploch, který neodpovídá funkčnímu využití 
stanovenému územním plánem je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a nejsou dány 
důvody pro opatření podle zákona (§ 87 a § 102  odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

Pro rozvoj obce územní plán na výkresu č. 2 „Hlavní výkres“ vymezuje pro jednotlivé funkce dále 
uvedené návrhové plochy. 

 
 
 

PLOCHY ZASTAVĚNÉ A PLOCHY VHODNÉ K ZASTAVĚNÍ 
 

OBYTNÁ ZÁSTAVBA 
 
Stávající plochy obytné zástavby jsou vyznačeny na výkresu č. 2 Hlavní výkres, územní plán je zachovává. 

Stávající obytnou zástavbu lze charakterizovat jako bydlení venkovského charakteru, přičemž jsou v obytné zástavbě 
umísťovány další funkce jako: občanská vybavenost, služby, drobná řemeslná výroba, malé rodinné hospodářství 
apod. Jedná se převážně o bydlení trvalé. Ve Vranové Lhotě a Vranové je menší podíl rekreačního bydlení, v 
osadě Hraničky je výrazný podíl rekreačního bydlení, v osadě Jarovice je výhradně rekreační bydlení. Stávající 
zástavba obce je kompaktní. V současně zastavěném území obce ve Vranové Lhotě a Vranové jsou proluky vhodné 
pro novou obytnou výstavbu v celkovém počtu cca 8 – 10 stavebních míst pro rodinné domy. 

Do roku 2010 je předpokládána výstavba 5  8 rodinných domů, v období let 2010 až 2020 je předpokládána 
rovněž výstavba 5  8 rodinných domů. U části nových bytů lze očekávat, že budou realizovány mimo návrhové 
plochy (v prolukách, na místě demolic a půdními vestavbami nebo dostavbami stávajících objektů). 
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Návrhové plochy obytné zástavby 
Návrhové plochy pro obytnou zástavbu jsou vymezeny na západním okraji Varnové Lhoty v trati Na dílech a 

na východním okraji Vranové v trati Od Černé hory. Návrhové plochy obytné zástavby jsou uvedeny po etapách (viz 
kapitolu Návrh etap výstavby a změn v území) v následujícím výčtu (viz výkres č. 2 Hlavní výkres, čísla návrhových 
ploch odpovídají číslování na výkresu č. 2 Hlavní výkres): 

• návrhová plocha č. 1 obytná zástavba u Vranové Lhoty v trati Na dílech (rodinné domy; plocha 
celkem: 31963 m2; směrně cca 18 stavebních míst; katastr Vranová Lhota; orientačně parcely č.: 145/3, 
145/29) I. – II. etapa 

• návrhová plocha č. 2 obytná zástavba u Vranové v trati Od Černé hory (rodinné domy plocha celkem: 
13468 m2; směrně cca 8 stavebních míst; katastr Vranová; orientačně parcely č.: 246/1, 246/2, 246/6; 
242; 243; 244) – I. etapa, 

 
Návrh opatření 

Plochy stávající obytné zástavby územní plán zachovává. 
Pro výstavbu rodinných domů lze využít proluky ve stávající zástavbě. 
V rámci ploch obytné zástavby je přípustné umísťovat případně i stavby a zařízení občanské vybavenosti, 

služeb, drobné řemeslné výroby a drobné zemědělské výroby (malá rodinná hospodářství). Umísťování těchto 
staveb a zařízení je přípustné, pokud jsou malého rozsahu, svým umístěním a provozem nenarušují funkci bydlení 
nad přípustnou míru a vyhoví obecně platným předpisům. 

Území se nalézá v oblasti nízkého až středního radonového indexu geologického podloží (dle map 
radonového indexu ČGS, údaje podle těchto map neslouží pro stanovení radonového indexu na stavebním pozemku 
ve smyslu vyhlášky č. 307/2002 Sb., ten lze zjistit pouze měřením na konkrétním pozemku). V návrhových plochách 
bude proto provedeno měření radonového indexu a dle jeho výsledků budou navržena případná opatření. 

Izolační zeleň je navržena mezi návrhovou plochou č. 1 a hřbitovem a mezi stávající obytnou zástavbou a 
návrhovou plochou č. 8. 

Odnětí půdy: Případnou výstavbou na návrhových plochách č. 1 a č. 2 by byly dotčeny pozemky ZPF (viz 
kapitolu Vyhodnocení předpokládaných dopadů na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí 
lesa). 

 
Regulativy ploch obytné zástavby 

Stabilizované území obytné zástavby zahrnující plochy stávající obytné zástavby: Přípustné funkční 
využití: Bydlení trvalé i přechodné (rekreační) převážně v rodinných domech (rekreačních chalupách). Podmíněně 
přípustné funkční využití: Občanská vybavenost, služby, drobná výroba charakteru řemeslné výroby nebo malého 
rodinného zemědělského hospodářství. Nepřípustné funkční využití: Rekreace, sport, výroba. 

Rozvojové území obytné zástavby zahrnující návrhové plochy obytné zástavby č. 1 a 2 pro rodinné 
domy: Přípustné funkční využití: Bydlení trvalé i přechodné (rekreační) v rodinných domech (rekreačních 
chalupách). Podmíněně přípustné funkční využití: Občanská vybavenost, služby, drobná výroba charakteru 
řemeslné výroby nebo malého rodinného zemědělského hospodářství. Nepřípustné funkční využití: Rekreace, 
sport, výroba. 

 
OBČANSKÁ VYBAVENOST  

 
V obci se nachází následující stávající plochy a objekty občanské vybavenosti, obchodu a služeb 

vyznačené na výkresu č. 2 Hlavní výkres, které územní plán zachovává: 
Nekomerční zařízení: Zámeček ve Vranové Lhotě; kostel Svaté Kateřiny ve Vranové Lhotě; fara ve 

Vranové Lhotě; kaple ve Vranové; kaple v Hraničkách; základní škola ve Vranové Lhotě pro 1. – 4. ročník se školní 
jídelnou a tělocvičnou; mateřská škola v domě služeb ve Vranové Lhotě; obecní úřad ve Vranové Lhotě; ordinace 
lékaře v budově obecního úřadu ve Vranové Lhotě; hasičská zbrojnice ve Vranové Lhotě; hasičská zbrojnice ve 
Vranové; obecní dům služeb ve Vranové Lhotě; pošta v obecním domě služeb ve Vranové Lhotě; hřbitov ve Vranové 
Lhotě; starý hřbitov ve Vranové Lhotě. 

Komerční zařízení: Obchod smíšeným zbožím Jednota ve Vranové Lhotě; obchod smíšeným zbožím ve 
Vranové; obchod a služby v domě služeb; hostinec se sálem ve Vranové Lhotě; kanceláře armaturky ve Vranové 
Lhotě. Další služby poskytují drobní podnikatelé v objektech obytné zástavby  

 
Návrhové plochy občanské vybavenosti 

 Územní plán návrhové plochy pro občanskou vybavenost nevymezuje. 
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Návrh opatření 
Stávající občanská vybavenost v obci zůstane zachována.  
Odnětí půdy: K odnětí půdy v daném řešení nedojde. 
 

Regulativy ploch občanské vybavenosti 
Stabilizované území občanské vybavenosti zahrnující stávající plochy občanské vybavenosti (kostel 

a hřbitov): Přípustné funkční využití: Občanská vybavenost. Podmíněně přípustné funkční využití: Veřejná 
zeleň. Nepřípustné funkční využití: Bydlení, služby, rekreace, sport, výroba. Nelze připustit jiné než uvedené 
přípustné funkční využití. Objekt kostela je nemovitou kulturní památkou, u které veškerá stavební činnost podléhá 
souhlasu orgánu památkové ochrany 

Stabilizované území občanské vybavenosti zahrnující stávající plochy občanské vybavenosti (fara, 
škola, mateřská škola, obecní úřad, dům služeb, obchody, hostinec): Přípustné funkční využití: Občanská 
vybavenost. Podmíněně přípustné funkční využití: Bydlení majitele nebo správce, služby, veřejná zeleň. 
Nepřípustné funkční využití: Bydlení, rekreace, sport, výroba. 

Stabilizované území občanské vybavenosti zahrnující stávající plochy občanské vybavenosti (tvrz): 
Přípustné funkční využití: Občanská vybavenost, služby. Podmíněně přípustné funkční využití: Bydlení majitele 
nebo správce, rekreace, sport, drobná řemeslná výroba, veřejná zeleň. Nepřípustné funkční využití: Bydlení, 
výroba. Objekt tvrze je nemovitou kulturní památkou, u které veškerá stavební činnost podléhá souhlasu orgánu 
památkové ochrany 

 
REKREACE 

 
V obci se nachází následující stávající plochy a objekty rekreace a sportu, vyznačené na výkresu č. 2 

Hlavní výkres, které územní plán zachovává: rekreační areál u tvrze ve Vranové Lhotě s hřištěm, tanečním 
parketem, pódiem a kluzištěm; vodácký areál u Třebůvky ve Vranové Lhotě s loděnicí, klubovnou a hřištěm; lyžařský 
vlek jižně od Vranové Lhoty. Územní plán zachovává stávající rekreační osadu Jarovice. 

 
Návrhové plochy rekreace 

Návrhové plochy pro rekreaci jsou vymezeny na východním okraji Varnové Lhoty u Třebůvky a u osady 
Jarovice. Návrhové plochy pro rekreaci jsou uvedeny po etapách (viz kapitolu Návrh etap výstavby a změn v území) 
v následujícím výčtu (viz výkres č. 2 Hlavní výkres, čísla návrhových ploch odpovídají číslování na výkresu č. 2 
Hlavní výkres): 

• návrhová plocha č. 4 obytná zástavba rekreační v Jarovicích (rekreační chaty či chalupy; plocha 
celkem: 5316 m2; směrně cca 4 stavební místa; katastr Vranová; orientačně parcely č.: 1234; 1235; 
1244/1,2; 1262) – II. etapa 

• návrhová plocha č. 5 obytná zástavba rekreační v Jarovicích (rekreační chaty či chalupy; plocha 
celkem: 4467 m2; směrně cca 3 stavební místa; katastr Vranová; orientačně parcely č.: 1219; 1222/2; 
1223; 1230/2) – I. etapa 

• návrhová plocha č. 6 rekreace u Třebůvky ve Vranové Lhotě (hřiště; plocha celkem 3656 m2; katastr 
Vranová Lhota; orientačně parcela č.: 487/1) – I. etapa 

 
Návrh opatření 

Stávající plochy a objekty rekreace a sportu v obci zůstanou zachovány. 
Odnětí půdy: Případnou výstavbou na návrhových plochách č. 4 a č. 5 by byly dotčeny pozemky ZPF (viz 

kapitolu Vyhodnocení předpokládaných dopadů na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí 
lesa). 

 
Regulativy ploch rekreace 

Stabilizované území rekreace zahrnující stávající plochy rekreace (rekreační areál u tvrzi, vodácký 
areál): Přípustné funkční využití: Rekreace, sport. Podmíněně přípustné funkční využití: Občanská vybavenost 
a služby související s rekreací a sportem, veřejná zeleň. Nepřípustné funkční využití: Bydlení, občanská 
vybavenost, výroba. 

Rozvojové území rekreace zahrnující návrhovou plochu rekreace č. 6 pro hřiště: Přípustné funkční 
využití: Rekreace, sport, veřejná zeleň. Podmíněně přípustné funkční využití: Občanská vybavenost a služby 
související s rekreací a sportem. Nepřípustné funkční využití: Bydlení, občanská vybavenost, služby, výroba. 

Stabilizované území rekreace zahrnující stávající plochy rekreační obytné zástavby (rekreační chaty 
a chalupy v Jarovicích): Přípustné funkční využití: Rekreační bydlení, individuální rekreace. Podmíněně 
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přípustné funkční využití: Trvalé bydlení (v souladu s platnými předpisy), zahrady. Nepřípustné funkční využití: 
Občanská vybavenost, hromadná rekreace, sport, výroba. 

Rozvojové území rekreace zahrnující návrhové plochy rekreační obytné zástavby č. 4 a 5 pro 
rekreační chaty a chalupy v Jarovicích: Přípustné funkční využití: Rekreační bydlení, individuální rekreace. 
Podmíněně přípustné funkční využití: Trvalé bydlení (v souladu s platnými předpisy), zahrady. Nepřípustné 
funkční využití: Občanská vybavenost, hromadná rekreace, sport, výroba. 

 
VÝROBA 

 
Průmyslová výroba 

V obci se nachází následující plochy, areály a objekty sloužící průmyslové výrobě, vyznačené na výkresu č. 
2 Hlavní výkres, které územní plán zachovává: 

Areál Armaturky Vranová Lhota na západním okraji zástavby Vranové Lhoty: Uživatel a vlastník: 
Armaturka Vranová Lhota a.s. Výrobní náplň: výroba armatur. Objekty v areálu: výrobní haly, sklady, garáže, 
kanceláře, výtopna na lehké topné oleje, čistírna odpadních vod, parkoviště. Ochranné pásmo: není stanoveno. 
Záměry: s rozvojem areálu mimo jeho stávající hranice se nepočítá. 

 
Zemědělská výroba 

V obci se nachází následující plochy, areály a objekty sloužící zemědělské výrobě, vyznačené na výkresu č. 
2 Hlavní výkres, které územní plán zachovává: 

Areál Zemědělské společnosti Městečko Trnávka ve Vranové: Uživatel a vlastník: Zemědělská 
společnost a.s. Městečko Trnávka Středisko ve Vranové. Chovy v areálu: hovězí dobytek (předpokládá se chov 
vepřového dobytka). Objekty v areálu: stáj, seník. Ochranné pásmo emisí živočišné výroby: nebylo vyhlášeno. 
Záměry: s rozvojem areálu mimo jeho stávající hranice se nepočítá. Charakter i rozsah výroby v areálu je nutno 
posuzovat s ohledem na umístění v obytné zástavbě, její případné ohrožení emisemi živočišné výroby je třeba 
posoudit stanovením ochranného pásma emisí živočišné výroby v souladu s platnými předpisy. 

Areál ve Vranové Lhotě: Provoz byl ukončen. Objekty v areálu: vepřín, drůbežárna. 
 

Drobná výroba 
Objekty drobné výroby: Drobní podnikatelé provozující řemeslnou výrobu, případně výrobní služby a 

drobní soukromí zemědělci hospodařící v obci používají objekty ve stávající zástavbě obce. 
 

Návrhové plochy výroby 
Návrhová plocha pro výrobu je vymezena na jižním okraji Varnové Lhoty v rámci bývalého zemědělského 

areálu. Návrhové plochy pro výrobu jsou uvedeny po etapách (viz kapitolu Návrh etap výstavby a změn v území) 
v následujícím výčtu (viz výkres č. 2 Hlavní výkres, čísla návrhových ploch odpovídají číslování na výkresu č. 2 
Hlavní výkres): 

• návrhová plocha č. 8 výroba v bývalém zemědělském areálu u Vranové Lhoty (řemeslná výroba, 
sklady, zpracování a skladování dřevní štěpky; plocha celkem: 11636 m2; katastr Vranová Lhota; 
orientačně parcely č.: 77/1, 77/2; 78/1, 78/12; 82/1, 82/2, 82/3; 129/11, 129/12) – I. etapa 

 
Návrh opatření 

Stávající plochy, areály a objekty výroby v obci zůstanou zachovány s výjimkou areálu Zemědělské 
společnosti Městečko Trnávka ve Vranové, který byl zmenšen o plochu parcely č. 117, která bude zatravněna, 
současně byla na této parcele zachována stávající účelová komunikace k objektu kravínu. 

Umístění nebo změna výroby na stávajících a návrhových plochách výroby podléhá obecně platným 
předpisům. Případné umístění hlučných provozoven musí být předem ověřeno hlukovou studií, která doloží, že 
nedojde k překročení hygienických limitů stanovených platnými předpisy. 

Těžký průmysl je v území nepřípustný. 
Mezi návrhovou plochou č. 8 a stávající obytnou zástavbou je navržena izolační zeleň. 
Odnětí půdy: K odnětí půdy v daném řešení nedojde. 
 

Regulativy ploch výroby 
Stabilizované území výroby zahrnující stávající plochy výroby (areál Armaturky Vranová Lhota): 

Přípustné funkční využití: Výroba, skladování. Podmíněně přípustné funkční využití: Služby pro zaměstnance, 
služby výrobního charakteru, výroba řemeslná. Nepřípustné funkční využití: Bydlení, občanská vybavenost, 
rekreace, sport, výroba zemědělská, těžký průmysl. 
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Stabilizované území výroby zahrnující stávající plochy výroby (zemědělský areál ve Vranové): 
Přípustné funkční využití: Výroba zemědělská, skladování. Podmíněně přípustné funkční využití: Služby 
výrobního charakteru, výroba řemeslná. Nepřípustné funkční využití: Bydlení, občanská vybavenost, rekreace, 
sport, výroba průmyslová. 

Rozvojové území výroby zahrnující návrhovou plochu výroby č. 8 pro průmyslovou a řemeslnou 
výrobu: Přípustné funkční využití: Výroba průmyslová a řemeslná, skladování. Podmíněně přípustné funkční 
využití: Služby pro zaměstnance, služby výrobního charakteru. Nepřípustné funkční využití: Bydlení, občanská 
vybavenost, služby, rekreace, sport, výroba zemědělská, těžký průmysl. 

 
 

PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PLOCH ZASTAVITELNÉHO 
ÚZEMÍ 

 
Následující tabulka uvádí přehled vybraných ploch zastavitelného území zobrazených na výkresu č. 2 

Hlavní výkres. Čísla návrhových ploch zastavitelného území odpovídají číslování na výkresu č. 2. Regulativy 
k jednotlivým plochám jsou uvedeny v kapitole Plochy zastavěné a plochy vhodné k zastavění a v Závazné části ve 
formě regulativů. Etapy výstavby jsou popsány v kapitole Návrh etap výstavby a změn v území. 

 
Tabulka č. 5 Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území 

návrhová 
plocha č. 

funkce a charakteristika plochy výměra 
ha 

etapa 
výstavby 

1 obytná zástavba (rodinné domy, cca 18 stavebních míst) 3,1963 I. – II. 
2 obytná zástavba (rodinné domy, cca 8 stavebních míst) 1,3468 I. 
4 obytná zástavba rekreační (rekreační chaty či chalupy, cca 4 stavební místa) 0,5316 II. 
5 obytná zástavba rekreační (rekreační chaty či chalupy, cca 3 stavební místa) 0,4467 I. 
6 rekreace (hřiště) 0,3656 I. 
8 výroba (řemesla, sklady, zpracování dřevní štěpky) 1,1636 I. 

 
Poznámka: Návrhové plochy č. 3 pro obytnou zástavbu, č. 7 pro rekreaci a č. 9 pro výrobu byly dle 

požadavků zadání vypuštěny. 
 
 
 

PLOCHY NEZASTAVITELNÉ 
 

POZEMKY URČENÉ PRO PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
 
Pozemky určené pro plnění funkcí lesa (PUPFL) zujímají většinu plochy obou katastrů, celkem cca 876 

ha, to je cca 62 % celkové plochy. Katastry Vranová Lhota a Vranová se nachází ve dvou lesních oblastech, hranici 
tvoří řeka Třebůvka. Jižní spadá do Drahanské vrchoviny, severní do Českomoravského mezihoří. V jižní části jsou 
kvalitní bukové porosty, dále je četně zastoupen smrk, méně borovice lesní, habr, modřín, klen, jasan a jedle. 
V severní části je hospodářství převážně smrkové, dále jsou zde buk, dub, borovice lesní, modřín, habr, bříza, klen, 
jasan, douglaska, osika. Většinu lesů zde spravují Lesy České republiky. Jedná se o lesy hospodářské s produkční 
funkcí. Část lesů na nichž jsou umístěny prvky ÚSES budou převedeny do kategorie lesů zvláštního určení. 
Ochranné lesy se v území nevyskytují. 

Ochranná pásma: Ochranné pásmo lesa je 50 m od hranice porostu. 
 
 

Návrh opatření  
Stávající plochy lesa a jejich struktura zůstanou zachovány s výjimkou navrhovaných záborů PUPFL.  
Územní plán nenavrhuje plochy k zalesnění. 
Jsou respektovány a zachovány přístupové cesty k lesním pozemkům (včetně cest požadovaných Lesy ČR, 

Hradec Králové, viz výkresy č. 2 a 5). 
Dotčení ochranného pásma a odnětí PUPFL: Při realizaci navržených účelových komunikací a 

plavebního kanálu D O L může dojít k dotčení ochranného pásma lesa, případně pozemků určených pro plnění 
funkcí lesa. Vtom případě bude nutno požádat v souladu s platnými předpisy odbor životního prostředí Městského 
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úřadu Moravská Třebová o souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa, případně o trvalé odnětí pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. Dopad navrhovaného řešení na PUPFL je uveden v kapitole Vyhodnocení 
předpokládaných dopadů na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí lesa.  

 
Regulativy ploch pozemků určených pro plnění funkcí lesa 

Funkční využití přípustné: Pozemky určené pro plnění funkcí lesa. Lesy zvláštního určení (plochy lesa na 
nichž jsou vymezena chráněná území přírody a ÚSES). Lesy hospodářské (ostatní plochy lesa). Funkční využití 
podmíněně přípustné: Lesní výroba a výroba související s lesním hospodářstvím a myslivostí. Stavby a zařízení 
sloužící lesnímu hospodářství a ochraně přírody a krajiny. Účelové komunikace (lesní cesty, turistické a cyklistické 
trasy). Stavby a zařízení dopravy a technické vybavenosti, jejichž umístění mimo tyto plochy by bylo nereálné. 
Funkční využití nepřípustné: Jiné funkční využití, stavby a zařízení než výše uvedené. Rozšiřování a změny 
dokončených staveb, nejde li o výše uvedené stavby přípustné. 

 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

 
Zemědělský půdní fond (ZPF) zaujímá v obou katastrech cca 443 ha, to je asi 31% celkové plochy (z toho 

cca 181 ha půda orná, 238 ha trvalé travní porosty, 22 ha zahrady). Ohrožení půdy vodní a větnou erozí je velmi 
malé. Protierozní opatření byla realizována již dříve rozsáhlým velkoplošným zatravněním svažitých pozemků ZPF. 
Zatravnění bylo realizováno i v souvislosti se zřízením Přírodního parku Bohdalov  Hartinkov. Zemědělské půdy 
jsou zde spíše lehčí a středně těžké, v údolích až velmi těžké, většinou štěrkovité až kamenité. Jsou tu hnědé půdy 
kyselé, mělké a oglejené, svažité půdy, v údolích nivní a glejové půdy. Hlavní půdní jednotky jsou zde 26, 27, 29, 37, 
40, 46, 47, 48, 50, 59, 68 (viz výkres č. 7). Rostlinná výroba je realizována na menší části zemědělské půdy. 
Většinu obhospodařuje Zemědělská společnost Městečko Trnávka. Nejsou zde pevné osevní postupy. Skladba 
plodin se zjednodušila. Polní cesty zpřístupňující pozemky ZPF jsou v území zachovány. Vodohospodářská 
hydromeliorační opatření jsou realizována jako plošná drenážní odvodnění, včetně melioračních odpadů, na velké 
části zemědělské půdy (viz výkresy č. 5 a 7), některá z nich však mohou být vzhledem k době své realizace již 
nefunkční. Melioračních odpady jsou popsány dále v kapitole Vodní plochy a toky. 

 
Návrh opatření  

Stávající zemědělsky využívaná půda zůstane zachována s výjimkou navržených záborů ZPF. 
Stávající síť polních cest zůstane zachována. Územní plán navrhuje doplnění sítě polních cest cestami 

v tratích Hradisko, Rybník, Na Dílech, Sékorník a Závratek (viz výkresy č. 2 a 5 a kapitolu Doprava). 
Současnou dobrou protierozní ochranu půdy doplňuje území plán návrhem zatravnění formou zřízení 

krajinné zeleně v trase lokálního biokoridoru LBK 39 podél Třebůvky v trati Rybník (viz výkresy č. 2 a 8). 
Je navrženo zatravnění parcely části zemědělského areálu ve Vranové v rozsahu plochy parcely č. 117.  
Odnětí ZPF: Při realizaci jednotlivých záměrů navržených územním plánem může dojít k dotčení pozemků 

ZPF. Dopad navrhovaného řešení na ZPF je vyhodnocen v kapitole Vyhodnocení předpokládaných dopadů na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí lesa. 

 
Regulativy ploch zemědělského půdního fondu 

Funkční využití přípustné: Zemědělsky využívaní půda (zemědělský půdní fond). Zemědělská půda s 
produkční funkcí: Zemědělská půda s mimoprodukční funkcí, plnící funkci ekologickou (plochy zemědělské půdy  na 
níž jsou vymezena chráněná území přírody a ÚSES), protierozní a krajinotvornou. Funkční využití podmíněně 
přípustné: Zemědělská výroba na zemědělské půdě. Změny kultur v rámci zemědělské půdy. Stavby a zařízení 
sloužící zemědělské výrobě, ochraně přírody a krajiny a protierozní ochraně půdy (plošné zatravnění, meze, příkopy, 
propustky, meliorace apod.). Účelové komunikace (polní cesty, turistické a cyklistické trasy). Stavby a zařízení 
dopravy a technické vybavenosti, jejichž umístění mimo tyto plochy by bylo nereálné. Funkční využití nepřípustné: 
Jiné funkční využití, stavby a zařízení než výše uvedené. Rozšiřování a změny dokončených staveb, nejde li o výše 
uvedené stavby přípustné. 

 
KRAJINNÁ ZELEŇ MIMO LESNÍ POZEMKY 

 
Krajinná zeleň mimo lesní pozemky se nachází ve volné krajině mimo lesní porosty a zástavbu. Jedná se 

většinou o meze a větší svažité plochy s bylinnými a dřevinnými porosty a doprovodnou zeleň kolem toků a cest. 
Krajinná zeleň je zde kvalitní a rozsáhlá. Zejména tu jsou velká území, která jsou evidována jako významné krajinné 
prvky (viz výkresy č. 2 a 8 a kapitolu Ochrana přírody a krajiny). Velké plochy krajinné zeleně jsou podél toku 
Třebůvky a jejích přítoků. Další velké plochy krajinné zeleně jsou na svazích jižně od Vranové Lhoty a východně od 
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Jarovic. Tuto rozsáhlou krajinnou zeleň je vhodné doplnit pouze o doprovodnou zeleň podél silnic, a účelových 
komunikací. 

 
Návrh opatření  

Stávající krajinná zeleň mimo lesní pozemky zůstane zachována. 
Doplnění krajinné zeleně je vzhledem k jejímu velkému rozsahu v území navrženo pouze v menších 

plochách a to v rámci izolační zeleně navržené mezi návrhovou plochou pro obytnou zástavbu č. 1 a hřbitovem a 
mezi návrhovou plochou pro výrobu č. 8 a stávající zástavbou Vranové Lhoty. A dále v rámci interakčních prvků 
ÚSES IP1 až IP5 jako doprovodná zeleň silnice z Vranové do Hraniček, cest v tratích Na Dílech a Sékorník a toku 
v trati Příhon. 

Odnětí půdy: Případnou realizací izolační zeleně by byly dotčeny pozemky ZPF (viz kapitolu Vyhodnocení 
předpokládaných dopadů na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí lesa). 

 
Regulativy ploch krajinné zeleně mimo lesní pozemky 

Funkční využití přípustné: Krajinná přírodní zeleň mimo lesní pozemky s přirozenou skladbou flóry a fauny 
(remízky, meze, lada, mokřady apod.). s funkcí ekologickou a krajinotvornou. Funkční využití podmíněně 
přípustné: Zemědělská a lesní půda mimoprodukční funkce. Stavby a zařízení sloužící ochraně přírody a krajiny a 
protierozní ochraně půdy (plošné zatravnění, meze, příkopy, propustky apod.). Stavby a zařízení dopravy a 
technické vybavenosti, jehož umístění mimo tyto plochy by bylo nereálné. Funkční využití nepřípustné: Jiné 
funkční využití, stavby a zařízení než výše uvedené. Rozšiřování a změny dokončených staveb, nejde li o výše 
uvedené stavby přípustné. Změny funkčního využití pozemků nebo změny kultur na zemědělskou nebo lesní půdu 
s produkční funkci, odstraňování porostů a jednotlivých stromů, zatrubňování vodních toků. 

 
VEŘEJNÁ ZELEŇ 

 
Veřejná zeleň tvoří v obci větší souvislé plochy zejména na návsích ve Vranové Lhotě a Vranové a na 

starém hřbitove ve Vranové Lhotě. Zbývající plochy veřejné zeleně jsou malé, roztroušené v zástavbě podél ploch 
dopravních. 

 
Návrh opatření 

Územní plán zachovává stávající plochy veřejné zeleně. 
Územní plán nenavrhuje další plochy veřejné zeleně. 
 

Regulativy ploch veřejné zeleně 
Funkční využití přípustné: Veřejná zeleň. Funkční využití podmíněně přípustné: Stavby sloužící užívání 

veřejných prostor (chodníky, zpevněné plochy, dětská hřiště, altány, kašny, čekárny, telefonní automaty, apod.). 
Stavby a zařízení dopravy a technické vybavenosti, jehož umístění mimo tyto plochy by bylo nereálné. Funkční 
využití nepřípustné: Jiné funkční využití, stavby a zařízení než výše uvedené, Změny funkčního využití pozemků 
nebo změny kultur. Rozšiřování a změny dokončených staveb, nejde li o výše uvedené stavby přípustné. 

 
VODNÍ PLOCHY A TOKY 

 
Povodí: Řešené území (správní území Vranová Lhota) patří do povodí Moravy. Dílčí povodí č.: 4 10 02 

Moravská Sázava a Morava od Mmoravské Sázavy pod Třebůvkou. Detailní povodí, zasahující do KÚ Vranová 
Lhota a Vranová jsou: 102  Třebůvka od Bohdalovského potoka po Radelnovský potok (řád toku III); 103  
Radelnovský potok (řád toku IV); 104  Třebůvka od Radelnovského potoka po Maratovský potok (včetně 
Vranovského, Lhotského a Roveňského potoka); 105  Maratovský potok (řád toku IV); 106  Třebůvka od 
Maratovského potoka po Věžnici, Třebůvka nad Věžnicí (současně hranice KÚ Vranová Lhota, řád toku III); 107   
Věžnice (řád toku IV).  

Vodní toky: Významný vodní tok říčka Třebůvka (správce: Povodí Moravy Brno) protéká územím údolní 
nivou ve směru severozápad – jihovýchod. Území patří do pramenné oblasti, kde pramení řada menších přítoků 
Třebůvky. Levostranné přítoky Třebůvky: Radelnovský potok (tok T V, správce: ZVHS Svitavy od Třebůvky 
1,2 km, dále Lesy ČR Hr. Králové), do potoka ústí na levém břehu dva potoky (správce Lesy ČR Hr. Králové) a 
meliorační odpad (O1, správce ZVHS Svitavy), Vranovský potok (tok T III, správce: od Třebůvky 1,8 km ZVHS 
Svitavy, dále pak Lesy ČR s.p. Hradec Králové), v zastavěné části Vranové je potok zatrubněn; Lhotský potok (tok 
T III 1, správce ZVHS Svitavy v katastru Vranová Lhota, dále Lesy ČR Hr. Králové), levostranný přítok Lhotského 
potoka (tok T III 1a, správce ZVHS Svitavy); meliorační odpad A (správce ZVHS Svitavy). Pravostranné přítoky 
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Třebůvky: Věžnice s přítoky (správce: Lesy ČR Hr. Králové); Maratovský potok (správce: Lesy ČR Hr. Králové) a 
jeho levostranný přítok Vrášenský potok s přítoky (správce: Lesy ČR Hr. Králové); Roveňský potok s přítoky 
(správce: Lesy ČR Hr. Králové); meliorační odpad (O1, správce ZVHS Svitavy). Vodní toky jsou zobrazeny zejména 
na výkresech č. 2 a 5. Schéma správy toků je v příloze č. 4. 

Vodní nádrže: Rybníky v řešeném území nejsou. Požární nádrž na návsi ve Vranové má objem 150 m
3
 

(viz výkresy č. 2 a 5). 
Celkem vodní plochy a toky zaujímají v řešeném území 9,367 ha. 
Ochranná pásma: Ochranné pásmo toků (provozní pásmo pro údržbu vodních toků) je u Třebůvky jako 

významného vodního toku v šíři 8 m od břehové hrany, u ostatních toků v území je v šíři 6 m od břehové hrany (viz 
výkresy č. 2 a 5 – ochranné pásmo toků je uvedeno v legendě výkresů). 

 
Návrhové plochy pro vodní plochy a toky 

Návrhová plocha pro rybník je v rámci návrhu biocentra ÚSES (LBC 33 U Třebůvky – Lovisko, viz kapitolu 
Územní systém ekologické stability) vymezena na východním okraji Varnové Lhoty v trati Na dílech a na východním 
okraji zástavby Vranové na pravém břehu Třebůvky. Návrhové plochy pro vodní plochy a toky jsou uvedeny po 
etapách (viz kapitolu Návrh etap výstavby a změn v území) v následujícím výčtu (viz výkres č. 2 Hlavní výkres, čísla 
návrhových ploch odpovídají číslování na výkresu č. 2 Hlavní výkres): 

• návrhová plocha č. 10 vodní plocha na východním okraji zástavby Vranové Lhoty na pravém břehu 
Třebůvky (průtočný rybník, plocha celkem: 34800 m2 – z toho vodní plocha 21500 m2 a mokřad 13300 
m2; katastr Vranová Lhota; orientačně parcela č.: 487/1)  I. etapa 

Poznámka: Návrh rybníku je převzat z dokumentace Biocentrum Lovisko v k.ú. Vranová Lhota (rybník a 
mokřad Lovisko), ing. Jaroslav Dlabáček, 2002 

 
Návrh opatření 

Stávající síť vodních toků a nádrží zůstane zachována. 
Stávající toky a vodní nádrže nevyžadují v současné době nutné úpravy. 
Protipovodňová ochrana: V levém břehu Třebůvky bude v prostoru pod zámečkem ve Vranové Lhotě 

vybudována jako součást protipovodňových opatření propusť pro rozliv vody do údolní nivy z koryta toku při zvýšené 
hladině (viz výkresy č. 2 a 5 a kapitolu Protipovodňová ochrana). 

Plavební kanál Dunaj – Odra – Labe: V územním plámu je hájen koridor pro plavební kanál Dunaj – Odra 
 Labe v šířce cca 100 m. Trasa koridoru byla. do územního plánu převzata na základě podkladů poskytnutých Státní 

plavební správou Praha, aktualizované trasy z prosince 2001 předané OSR OÚP KÚ Pardubického kraje a návrhu 
ÚPN VÚC Pardubického kraje (viz zejména výkresy č. 2, 3 a 5 a kapitolu Doprava). Výstavba plavebního kanálu není 
reálná v dohledné době, proto je v územním plánu uvažována jako výhled po roce 2020. V současné době se 
uvažuje o přehodnocení záměru výstavby kanálu. 

Odnětí půdy: Stavbou kanálu by byly dotčeny plochy ZPF a PUPFL (viz kapitolu Vyhodnocení 
předpokládaných dopadů na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí lesa). 

 
Regulativy vodních ploch a toků 

Funkční využití přípustné: Vodní plochy a toky. Vodní plochy a toky s funkcí vodohospodářskou, 
ochrannou, ekologickou nebo rekreační. Funkční využití přípustné: Rybářství. Rekreace. Stavby a zařízení sloužící 
využívání a ochraně vod a ochraně před extrémními vodami. Stavby a zařízení sloužící ochraně přírody a krajiny. 
Křížení se stavbami a zařízeními dopravy a technické vybavenosti, jejichž vedení mimo tyto plochy by bylo nereálné. 
Funkční využití nepřípustné: Jiné funkční využití, stavby a zařízení než výše uvedené. Rozšiřování a změny 
dokončených staveb, nejde li o výše uvedené stavby přípustné. Návrhové plochy: Územní plán vymezuje pro 
výstavbu rybníku návrhovou plochu č. 10. 
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2.5. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY, TECHNICKÉ VYBAVENOSTI 
A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
 

DOPRAVA 
 

PŘEPRAVNÍ VZTAHY 
 
Stávající přepravní vztahy v území jsou: Spojení po silnici II/644 k Městečku Trnávka, které leží cca 9 km 

západně a k Mohelnici ležící cca 11 km severovýchodně, případně k Lošticím. Z Městečka Trnávky pak severním 
směrem po silnici II/371 cca 9 km k Moravské Třebové (s možností napojení po silnici I/35 na Olomouc) a jižně cca 
10 km po silnici II/371 a II/372 k Jevíčku s možností pokračování dále na Letovice a Brno. Svým významem je v 
dopravních vztazích převažující silniční doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak v dopravě 
nákladní. V území se nenachází žádná zařízení železniční, letecké a vodní dopravy. Nejbližší železniční stanice je v 
Městečku Trnávka na trati č. 262 Česká Třebová  Chornice  Skalice nad Svitavou. Širší přepravní vztahy jsou na 
výkresu č. 1. Stávající přepravní vztahy zůstanou zachovány. 
 
PLAVEBNÍ KANÁL DUNAJ – ODRA – LABE 

 
Hájený koridor plavebního kanálu: V územním plámu je hájen koridor pro plavební kanál Dunaj – Odra  

Labe v šířce cca 100 m, který prochází řešeným územím (viz zejména výkresy č. 2, 3 a 5). Trasa koridoru byla do 
územního plánu převzata na základě podkladů poskytnutých Státní plavební správou Praha, aktualizované trasy 
z prosince 2001 předané OSR OÚP KÚ Pardubického kraje a návrhu ÚPN VÚC Pardubického kraje. Výstavba 
plavebního kanálu není reálná v dohledné době, proto je v územním plánu uvažována jako výhled po roce 2020. 
V současné době se uvažuje o přehodnocení záměru výstavby kanálu.  

V území dotčeném trasou kanálu není v územním plánu uvažována žádná výstavba. Na stavbu kanálu je 
vázán návrh silničního obchvatu Vranové Lhoty, který je popsán dále. 

Odnětí půdy: Případnou stavbou kanálu by byly dotčeny plochy ZPF a PUPFL (viz kapitolu Vyhodnocení 
předpokládaných dopadů na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí lesa).  

 
SILNICE 

 
Silniční síť: Zůstane zachována stávající silniční síť v řešeném území, to je silnice II/644 Městečko Trnávka 

– Mohelnice, silnice III/37322 Loštice – Kozov – Březinky a silnice III/37332 Vranová Lhota – Vranová. 
Kategorizace silnic: Mimo zastavěné území činí šířka zpevněné části vozovky silnic II/644 a III/37332 

necelých 6 m a je tvořena poškozeným penetračním makadamem. Lepší stav vykazuje pouze úsek silnice II/644 od 
křižovatky obou silnic směrem k Městečku Trnávka, kde splňuje požadavky kategorie S 7,5/60. Dle kategorizace 
silniční sítě dle zásad ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic se předpokládají postupné úpravy silnice II/644 mimo 
zastavěné území v kategorii S 7,5/70, u silnice III/37332 potom S 7,5/60, tyto požadavky bude však obtížné splnit. V 
zastavěné části obce byl v souladu s požadavky ČSN 736110 Projektování místních komunikací zařazen silniční 
průtah silnic II/644 a III/37332 ve funkční třídě B2 (sběrná s omezenou dopravní obsluhou), které odpovídá kategorii 
MS 9/50. Tento stav je v současnosti částečně dosažen pouze u silnice III/37332 v části Vranová. 

Ochranné pásmo silniční: K ochraně silnic a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území slouží 
ochranná pásma silniční. U silnic II. a III. třídy činí ochranné pásmo 15 m od osy vozovky, či přilehlého jízdního pruhu 
(§ 30 odst. 2 písm. c) zákona 13/1997 Sb. V platném znění). 

Rozhledová pole křižovatek: Rozhledové poměry na křížení silnic a místních komunikací jsou stanoveny 
v souladu s ČSN 736110. V rozhledovém poli křižovatek silnic mimo zástavbu činí délka rozhledu pro zastavení od 
křižovatky 100 m pro hlavní a 55 m pro vedlejší silnici, v zástavbě bylo voleno 35 m pro hlavní a 25 m pro vedlejší 
komunikaci. 

Dopravní závady (DZ) na silnicích jsou (viz výkres č. 3): 
DZ 1  nevyhovující výškové a především směrové uspořádání trasy silnice II/644 od křižovatky s III/37332 

směrem na Loštice. Vzhledem k terénu je tato situace obtížně řešitelná bez celkové změny trasy a velkých terénních 
zásahů. 

DZ 2  nevyhovující šířkové uspořádání (pasportizační šířka) na mostě inventární č. 1 37332 bez 
odděleného chodníku. Možným řešením je vybudování souběžné lávky pro pěší, nebo výstavba nového mostu. 
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DZ 3  nevyhovující rozhledové a směrové poměry na napojeních místních komunikací (MK) na průtah 
silnice III/37332 obcí ve Vranové Lhotě i Vranové. V současnosti je tato DZ řešena osazením svislé dopravní značky 
C1a (dej přednost v jízdě).  Provizorně (do vybudování obchvatu silnice III/37332) lze řešit organizačně osazením 
dopravní značky C2 (stůj, dej přednost v jízdě). Nejhorší je situace křižovatky místní komunikace ve Vranové Lhotě 
směrem ke hřbitovu, která má i nevyhovující výškové parametry. Trvalým řešením (alespoň u dvou MK ve Vranové 
Lhotě, zařazených ve funkční třídě C 3), by byly stavební úpravy spojené s asanací přilehlých objektů. Tato DZ na 
silnici II/644 východně za Vranovou patrně zůstane i po úpravě příjezdové cesty k obytným objektům na MK, zde 
není možné zajistit bezproblémové obousměrné napojení bez výraznějších zemních prací (jinak je napojení možné 
pouze ve směru od obce). 

DZ 4  na návsi ve Vranové Lhotě nejsou rozlišeny jednotlivé dopravní funkce (komunikace, parkoviště, pěší 
trasy). Řešení je možné rozlišením těchto ploch. 

DZ 5  zúžený profil mezi uličními čarami v zástavbě Vranové Lhoty i Vranové neumožňuje dodržení 
průjezné šířky, požadovaného pro funkční třídu průtahu silnic B2 (kategorie MS9) včetně vybudování alespoň 
jednostranného chodníku. Řešením je silniční obchvat, nebo asanace objektů, která je však zejména ve Vranové 
Lhotě, kde se úzký profil vyskytuje několikrát, nereálná. 

DZ 6  zúžený profil v zatáčce při vjezdu do Vranové Lhoty, neumožňuje dodržení průjezné šířky, 
požadovaného pro funkční třídu průtahu silnic B2 (kategorie MS9) včetně vybudování alespoň jednostranného 
chodníku. Řešení je shodné jako u DZ 5. 

Jako nejzávažnější závadu lze označit celý průtah silnice III/37332 částí obce Vranová Lhota až po most 
evidenční č. 1 37332. Kumulace dopravních závad je při zachování průjezdné funkce komunikace bez výstavby 
obchvatu neřešitelná. S plánovanou výstavbou ve Vranové Lhotě a jejím napojením na III/37332 stávajícími MK se 
dále zhorší. Posilování dopravní zátěže v obci je bez vyřešení uvedených dopravních závad zejména ve Vranové 
Lhotě problematické. 

V místech, kde je dopravní závada způsobena objekty stávající zástavby je třeba případné realizace změn 
těchto objektů nebo novostaveb na místě asanací těchto řešit tak, aby pokud možno došlo k odstranění dopravní 
závady. 

Řešení silniční sítě: V silniční síti se dle vyjádření příslušných správních orgánů neočekávají výraznější 
změny stabilizovaných silnic II/644 a III/37332 s výjimkou odstranění existujících dopravních závad a průběžné 
úpravy komunikací v třídách, požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně ČSN 73 6110.  

Pokud by došlo ke změně stávajících poměrů vůči silnicím (např. změna kategorie, nová komunikační 
napojení, budování inženýrských sítí v ochranném pásmu komunikace) bude proveden standardní postup správního 
řízení prostřednictvím Odboru dopravy MěÚ Moravská Třebová. 

Změny silniční sítě v širších vztazích: Plánované změny v trasování silnic I/43 a I/35 se katastru obce 
přímo netýkají (viz výkres č. 1). Navržená rychlostní silnice R43 přes Městečko Trnávka však zlepší dopravní 
obslužnost i v obci Vranová Lhota. 

Návrh silničního obchvatu: Zpracování přeložky silnice III/37332 kolem Vranové Lhoty ve dvou variantách 
uvažuje situaci jak v případě stavby plavebního kanálu, tak i situaci bez něj (viz výkresy č. 2 a 3). Obchvat je 
uvažován v kategorii S 7,5/50, která umožňuje minimální poloměr směrových oblouků 150 m, podélný sklon max. 8% 
a příčný sklon max. 4%. Výstavba obchvatu je úzce vázána na záměr výstavby plavebního kanálu a je tedy reálná až 
po rozhodnutí o plavebním kanálu. V obou variantách je uvažován most přes Třebůvku na východním okraji zástavby 
Vranové Lhoty. Ve variantě s plavebním kanálem, která je o cca 70 m delší je navíc navržen tunel pod plavebním 
kanálem a napojení obchvatu u stávajícího mostu pod armaturkou místní komunikací obslužnou funkční třídy C3 na 
silnici III/37332 do Vranové Lhoty. 

Odnětí půdy: Případnou výstavbou obchvatu by byly dotčeny pozemky ZPF (viz kapitolu Vyhodnocení 
předpokládaných dopadů na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí lesa). 

 
MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

 
Síť a kategorizace místních komunikací: Většinu místních komunikací (MK) v obci lze zařadit do funkční 

třídy D1 (zklidněné se smíšeným provozem). Kromě průtahu silnice III/37332 (funkční třída B2) jsou jako obslužné 
komunikace funkční třídy C3 zařazeny MK k zemědělskému areálu ve Vranové, MK k areálu Armaturky a ke hřbitovu 
ve Vranové Lhotě a MK k bytovkám ve Vranové Lhotě. Význam MK funkční třídy C3 ve Vranové Lhotě vzroste s 
plánovanou obytnou zástavbou u hřbitova. U MK funkční třídy D1 je nevyhovující jak šířkové a částečně i směrové 
uspořádání, především však technický stav konstrukce vozovky (s výjimkou MK na návsi ve Vranévé Lhotě), kterou 
většinou tvoří porušený penetrační makadam, přecházející do uježděné hlíny 

Dopravní závady na MK: Nejhorší případy označeny jako DZ 7 (viz výkres č. 3). Tyto MK mají většinou 
nevyhovující šířkové poměry a jejich vozovka místy přechází do nezpevněného povrchu. 
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Řešení sítě místních komunikací: V souvislosti s plánovanou výstavbu ve Vranové Lhoptě je navržena 
úprava a vybudování jednostranného chodníku dvou stávajících MK k bytovkám a k armaturce (funkční třída C3, 
kategorie MO 8/40) a jejich propojení kolem hřbitova na MK funkční třída D1 navrženou v ploše u hřbitova navržené 
pro obytnou zástavbu. Pro plánovanou obytnou zástavbu na východním okraji Vranové se navrhuje v trase stávající 
účelové komunikace (ÚK) MK funkční třídy D1 napojená na stávající MK funkční třídy C3 k zemědělskému areálu. 
Dále je navržena úprava stávající ÚK k obytným objektům východně za Vranovou u silnice II/644 na MK funkční třídy 
D1 (problematické je napojení této MK na silnici II/644, které musí respektovat sklonové poměry nivelety i úhel 
napojení, bez výraznějších zemních prací není možné oboustranné napojení. Pro příjezd k navrženému hřišti u 
Vranové Lhoty je navržena MK funkční třídy D1 napojená na stávající MK. Ostatní plochy je možné obsluhovat ze 
stávajících MK s jejich případným prodloužením. Ve variantě s plavebním kanálem je navrženo napojení obchvatu u 
stávajícího mostu pod armaturkou místní komunikací obslužnou funkční třídy C3 na silnici III/37332 do Vranové 
Lhoty. 

Odnětí půdy: Případnou stavbou napojení obchvatu MK by byly dotčeny pozemky ZPF (viz kapitolu 
Vyhodnocení předpokládaných dopadů na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí lesa). 

 
DOPRAVA V KLIDU 

 
Návrh řešení parkovacích ploch: S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti  v 

obci je výpočet dle ČSN 73 6110 problematický, parkovací  plochy je nutno navrhovat spíše podle potřeb jednotlivých  
objektů. Uspokojování parkování ve stávající i navržené obytné zástavbě se předpokládá především na pozemcích 
rodinných domů. Při výstavbě nových rodinných domů doporučujeme v podmínkách stavebního povolení požadovat 
vyřešení odstavování vozidel v objektu, případně na pozemku stavebníka. Stejné podmínky je třeba vyžadovat i při 
povolování stavebních úprav v oblastech, kde je odstavování vozidel problematické, především podél průtahu silnic. 
U navržené výroby je uvažováno s parkováním v areálu. Parkoviště jsou vyznačena na výkrese č. 3. 

 
Tabulka č. 6 Výpočet koeficientu pro přepočet počtu potřebných stání pro obec (informativní) 
stupeň automobilizace velikost obce (obyvatel) poloha objektu dělba dopravní práce výsledný koeficient 

3,0 do 20 000  vyšší vybavenost 30:70  
1,2 0,4 0,8 1,2 0,46 = 0,5 

 
Tabulka č. 7 Potřeba parkovacích stání v obci 
druh objektu úč.jedn./1stání potřeba stání redukovaná skutečný stav (návrh) 
Vranová Lhota 
obecní úřad 30 m2 2 (vyznačit na návsi *) 
kostel 4 místa 10 (vyznačit na návsi *) 
bytovky obyvatelé 20 20 
rekreační areál u zámečku 10 návštěvníků 15 (vyznačit na návsi *) 
vodácký areál a hřiště 10 návštěvníků 10 (vyznačit na návsi *) 
hostinec 5 míst 4 (vyznačit na návsi *) 
dům služeb 20 m2 2 (vyznačit na návsi *) 
obchod Jednota 20 m2 2 (upravit na MK) 
obchod 20 m2 2 (vyznačit na návsi *) 
hřbitov 700 m2 5 (vybudovat před hřbitovem) 
armaturka 7 zaměstnanců 20 10 (rozšířit) 
výrobní areál  navržený 7 zaměstnanců 7 (upravit před areálem) 
Vranová 
obchod  20 m2 2 (upravit na MK) 
zemědělský areál 7 zaměstnanců 3 (upravit před areálem) 
Hraničky 
pod osadou 7 zaměstnanců 7 (upravit v areálu) 
* sdílené odstavné plochy na návsi ve Vranové Lhotě kapacita 20 osobních vozidel 

 
Odnětí půdy: Případnou výstavbou parkovišť u hřbitova a u navrženého výrobního areálu ve Vranové Lhotě 

by byly dotčeny pozemky ZPF (viz kapitolu Vyhodnocení předpokládaných dopadů na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené pro plnění funkcí lesa). 
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VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA OSOB 
 
Autobusová doprava: Hromadná doprava osob v oblasti je zajišťována autobusovou dopravou s linkami 

(rok 2002): 680789 Moravská Třebová  Městečko Trnávka  Vranová Lhota (ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.); 680804 
Jevíčko  Chornice  Vranová Lhota (ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.); 710914 Velké Opatovice  Moravská Třebová  
Městečko Trnávka  Loštice  Litovel  Olomouc (BODOS a.s.Boskovice); 930224 Šumperk  Zábřeh  Mohelnice  
Jevíčko – Brno (ČSAD BUS Ostrava); 930445 Mohelnice  Vranová Lhota (CONNEX Morava a.s.); 950108 Jeseník  
Hanušovice  Šumperk  Jevíčko  Brno. V obci jsou 3 zastávky hromadné dopravy. Na návsi ve Vranové a Vranové 
Lhotě jsou upravené zastávky s jedním přístřeškem a alespoň naznačenými zálivy. Zastávka v Hraničkách je 
situována na silnici II/644 (vzhledem k jejímu nízkému dopravnímu zatížení a četnosti linek není situování zastávky 
posuzováno jako dopravní závada). Správně byla již dříve zrušena zastávka u mostu ve Vranové Lhotě, jejíž 
situování do úzkého profilu průtahu silnice III/37332 v blízkosti mostu ohrožovalo bezpečnost a plynulost dopravy. 
Docházkové vzdálenosti (500 m chůze) jsou vyznačeny ve výkrese č. 3 a jsou pro většinu obyvatel obce přijatelné. 
Změna se v této dopravě nenavrhuje. Doporučujeme provést úpravu stávajících zálivů u zastávek ve Vranové Lhotě 
a Vranové a pokud je to technicky možné doporučujeme zřídit zálivy u zastávky Hraničky.  

Železniční doprava: Řešené území leží mimo oblast současných i výhledových zájmů Českých drah. 
Katastrem obce neprochází železnice, nejbližší stanice je v Městečku Trnávka na trati č. 262 Česká Třebová  
Chornice  Skalice nad Svitavou. Změna se v této dopravě nenavrhuje. 

 
ÚČELOVÁ DOPRAVA 

 
Síť účelových komunikací: Účelové komunikace (ÚK) v katastru slouží především zemědělské a lesní 

výrobě. Byla zachována stávající ÚK k objektům zemědělského areálu ve Vranové který byl zmenšen o parcelu č. 
117. Vzhledem k redukci tohoto areálu se sníží zatížení silnice III/37332 a obytné zástavby ve Vranové zemědělskou 
dopravou. Důležité jsou ÚK obsluhující zemědělské a lesní pozemky jižně od Vranové Lhoty a severně od Vranové. 
Specifickou roli hraje ÚK z osady Hraničky přes Třebnůvku k pro obsluhu rekreačních objektů v osadě Jarovice, kde 
je omezena nosnost mostu na 1t. Celkem 6 ÚK se napojuje přímo na silnice, ostatní navazují na místní komunikace. 
Stávající ÚK mají šířku okolo 3 m, jsou nezpevněné nebo jen minimálně zpevněné a bez odvodnění.  

Řešení sítě účelových komunikací: Stávající síť ÚK je respektována. Územní plán zachovává přístup jak 
k obhospodařovaným pozemkům zemědělského půdního fondu, tak k lesním pozemkům. Úpravy stávajících ÚK 
(šířka, konstrukce, odvodnění) závisí na způsobu jejich dalšího využívání. Územní plán navrhuje doplnění sítě ÚK 
celkem 7 novými či obnovenými cestami v tratích Hradisko, Rybník, Na Dílech, Sékorník a Závratek a k navržené 
čistírně odpadních vod ve Vranové Lhotě (viz výkres č. 3). S novými cestami u Hradiska jsou navrženy dva mostky 
pro pěší lehkou dopravu přes Třebůvku a její levostranný přítok. Na potřebných místech jsou navrženy nové cestní 
příkopy pro odvedení povrchových vod (viz výkres č. 5).  

Odnětí půdy: Případnou výstavbou ÜK v tratích Hradisko, Rybník, Sékorník a Závrtek by byly dotčeny 
pozemky ZPF (viz kapitolu Vyhodnocení předpokládaných dopadů na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro 
plnění funkcí lesa). 

 
PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

 
Síť pěších a cyklistických tras: V obci jsou vybudovány přilehlé chodníky pouze na částech průtahu 

silnice III/37332. Jejich absence je hodnocena jako dopravní závada, jejich dobudování však není všude možné, 
vzhledm k úzkým profilům průtahu silnice zejména ve Vranovvé Lhotě. Samostatné chodníky jsou jen na návsi ve 
Vranové. Na spojení obou částí obce Vranová Lhota a Vranová údolím Třebůvky je pěší lávka na kůlech, která 
umožňuje přechod i v době zaplavení údolí řeky. Katastrem obce prochází dvě značené turistické trasy: zelená (Bílá 
Lhota  Bouzov  Kladky  Jesenec) po východní hranici katastru a žlutá (Javoříčko  Bouzov  Mestečko Trnávka) ve 
směru východ  západ napříč jižní části katastru Vranové Lhota. Území je atraktivní pro cyklistickou dopravu, kterou 
je zde možné s ohledem na zátěže motorové dopravy vést omezeně i po silnicích. Značená cyklistická trasa vede 
údolím Třebůvky od Městečka Trnávky na Bouzov po silnicích II/644, III/37332 a III/37322 (viz výkresy č. 2 a 3). 

Návrh řešení pěších tras: Stávající zařízení a trasy pěší a cyklistické dopravy zůstanou zachovány (viz 
přílohu č. 1  Turistická mapa ČR č. 51). Navrhuje se tam, kde je to možné, dobudovat chodníky podél průtahu silnic 
II/644, III/37332 obcí a u MK funkční třídy C3. Jako součást turistických tras je navržena naučná stezka z Vranové 
Lhoty do staré Rovně, jejíž součástí mají být i vyčištěné havířské štoly jižně od Jarovic (viz výkres č. 2). 

Odnětí půdy: K odnětí půdy v daném řešení nedojde. 
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VLIV DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Hluk z dopravy: Hladina hluku z dopravy ve venkovním prostoru byla stanovena výpočtem podél průtahu 

silnic II/644 a III/37332. Údaje o hluku z dopravy jsou vztaženy k platné legislativě (viz přílohu č. 2 Výpočet hluku 
z dopravy). Vzhledem k tomu, že nejsou zatím známy výsledky sčítání dopravy z roku 2005, byly použity výsledky ze 
sčítání dopravy z roku 2000 (sčítací úsek č. 5 4360 v obci Petrůvka: S = 432, T = 125 vozidel/24 hod.; sčítací úsek č. 
7 1876: S = 390, T = 89 vozidel/24 hod.; silnice III/37332 – odborný odhad: S = 780, T = 189 vozidel/24 hod.). 
S ohledem na velmi malé dopravní zátěži na sledovaných silnicích nemůže dojít k výraznější chybě. V případě silnice 
II/644 lze navíc očekávat příznivý vliv tzv. sacího efektu budoucí rychlostní silnice R 35 a obě silnice budou 
v budoucnu zatíženy pouze místní automobilovou dopravou. 

Výpočet hluku z dopravy: Výpočet je zpracován na základě metodiky pro výpočet hluku ze silniční 
dopravy, zpracované Ing. Janem Kozákem, CSc. a RNDr. Milošem Liberkem – Praha, listopad 1995, vydané 
v příloze zpravodaje MŽP č.3 v březnu 1996. Byly posuzovány celkem 4 profily silnic (a navrhovaný obchvat jako 
profil č. 5): 

Profil č.1 – silnice II/644 v zastavěné části obce Vranová Lhota, v části Vranová: Teoretická 
vzdálenost izofony hluku při uvažování stávající zástavby činí pro den 50 dB(A)  23,57 m od osy silnice, pro noc 
40 dB(A)  15,24 m od osy silnice. To znamená, že stávající zástavba a uliční prostor jsou ve dne i v noci zatíženy 
nadměrným hlukem z dopravy. Při použití korekce pro starou zátěž (až 12 dB(A)) je tento problém odstraněn.  

Profil č.2 – silnice II/644 v nezastavěném území (volná krajina): Teoretická vzdálenost izofony hluku 
v nezastavěném území (volné krajině) činí pro den 50 dB(A)  15,19 m od osy silnice, pro noc 40 dB(A)  15,07 m 
od osy silnice. 

Profil č.3 – silnice III/37332 v zastavěné části obce Vranová Lhota (stav bez obchvatu): Teoretická 
vzdálenost izofony hluku při uvažování stávající zástavby pro den 50 dB(A)  31,67 m od osy silnice, pro noc 40 
dB(A) je 22,27 m od osy silnice. To znamená, že stávající zástavba a uliční prostor jsou ve dne i v noci zatíženy 
nadměrným hlukem z dopravy. Při použití korekce pro starou zátěž (až 12 dB(A)) je tento problém odstraněn. 

Pro silnice II/644 a III/37332 je tedy rozhodující hluk ve dne, jsou proto vyznačeny hranice izofon pro den, 
izofony pro noc jsou v nich obsaženy (viz výkres č. 3). 

Profil č.4 –silnice III/37332 (včetně navrhovaného obchvatu – profil č. 5) v nezastavěném území 
(volná krajina): Teoretická vzdálenost izofony hluku v nezastavěném území (volné krajině)činí pro den 50 dB(A) 
 14,28 m od osy silnice, pro noc 40 dB(A)  14,28 m od osy silnice. Obě izofony jsou uvnitř ochranného pásma 

silničního a nejsou proto ve výkresu kolem navrženého obchvatu vyznačeny. 
 
Navrhovaná opatření proti hluku z dopravy  
V územním plánu nejsou navrhovány plochy pro obytnou zástavbu ani jiné funkce podél silnic (původní 

návrhová plocha č. 3 pro obytnou zástavbu u silnice II/644 ve Vranové byla z návrhu územního plánu vypuštěna). 
Přestože není zátěž stávající zástavby hlukem z dopravy nepříznivá, doporučuje se při rekonstrukcích 

stávajících staveb či jejich fasád podél průtahů silnic obcí použít pohltivých materiálů, které mohou podstatně snížit 
hlukovou zátěž (cca o 3 5 dB(A)). 

 
 
 

ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 
 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ  
 

SÍŤ VVN A VN 
 
Síť VVN a VN: Řešeným územím dále prochází ve směru jihovýchod – severozápad venkovní vedení VVN 

400 kV č. 402. Obec Vranová Lhota je zásobena elektrickou energií z venkovního kmenového vedení VN 22 kV č. 
243. Z tohoto vedení jsou pak venkovními odbočkami zásobeny jednotlivé trafostanice 22/0,4 kV ve Vranové Lhotě, 
Vranové a Hraničkách (viz výkres č. 4). Vedení VVN a VN je vyhovující a nepočítá se v nejbližší době s jeho 
rekonstrukcí nebo změnou trasy. 

Trafostanice VN/NN: V obci je v současné době celkem 6 trafostanic 22/0,4 kV (viz výkres č. 4). Ve 
Vranové Lhotě jsou instalovány tři trafostanice v majetku VČE a.s.: sloupová trafostanice TR1 s možností osazení 
transformátoru do 250 kV, příhradová trafostanice TR2 s možností osazení transformátoru do 400 kV a příhradová 
trafostanice TR3 s možností osazení transformátoru do 250 kV a dále jedna trafostanice v majetku armaturky TR4 
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v areálu armaturky. Ve Vranové je instalována jedna sloupová  trafostanice TR5 v majetku VČE a.s. s možností 
osazení transformátoru do 250 kV. V Hraničkách je instalována jedna sloupová trafostanice TR6 v majetku VČE a.s. 
s možností osazení transformátoru do 250 kV, která zásobuje i osadu Jarovice. 

Návrh řešení sítě VN: Stávající zařízení pro rozvod elektrické energie jsou respektována a zůstanou 
zachována krom dále uvedených případných změn. Jinak se předpokládá, že budou prováděny místní úpravy, jako 
je výměna jednotlivých podpěrných bodů ve stávající trase a výšce vedení. 

Územní plán respektuje zpracovaný projekt na přemístění trafostanice TR5, včetně nové přípojky VN 22kV, 
který zahrnuje i rekonstrukci sítě NN ve Vranové. 

V rámci rozvoje obytné a další zástavby ve Vranové se uvažuje s případnou výstavbu nové trafostanice 
TR7, napojené na odbočku VN k trafostanici TR5 ve Vranové venkovním vedením NN 22 kV. 

V rámci rozvoje obytné zástavby na návrhové ploše č. 1 ve Vranové Lhotě se předpokládá přemístění 
trafostanice TR3 ke hřbitovu a její napojení na stávající odbočku VN 22 kV. 

Umístění navrhovaných trafostanic a přípojek VN je pouze orientační a bude upřesněno v rámci zpracování 
příslušné dokumentace a řešeno v územním řízení.  

Ochranné pásmo: Ochranné pásmo stávajícího venkovního vedení VVN 400 kV je 25 m od krajního vodiče 
na každou stranu vedení. Ochranné pásmo venkovního vedení VN 22 kV je u stávajícího vedení 10 m a u 
navrženého vedení 7 m od krajního vodiče na každou stranu veden. Ochranné pásmo trafostanic 22 kV je u 
stávajících v okruhu 10 m a u navržených  v okruhu 7 m. 

Odnětí půdy: Trvalé odnětí půdy se v daném řešení neuvažuje. 
 

SÍŤ NN 
 
Síť NN: Stávající síť NN v obci je provedena venkovním způsobem. Celková délka sítě NN je ve Vranové 

Lhotě cca 3220 m a ve Vranové cca 3130 m. Síť již není v dobrém stavu. Je zpracován projekt její rekonstrukce ve 
Vranové. 

Návrh řešení sítě NN: Doporučujeme provést rekonstrukci celé sítě NN v obci.Výhledově by bylo vhodné 
všechny rozvody NN v obci provést zemními kabely. Zásobování jednotlivých návrhových ploch pro výstavbu 
doporučujeme provést zemními kabely připojenými na stávající distribuční síť NN. Přímé napojení sítě NN na 
trafostanici (TR3) doporučujeme provést zejména u návrhové plochy č. 1 pro obytnou zástavbu ve Vranové Lhotě a u 
návrhové plochy č. 8 pro výrobu ve Vranové Lhotě. a ve Vranové Lhotě. 

 
NÁVRH ZÁSOBOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH ELEKTRICKOU ENERGIÍ A BILANCE 
POTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 
Obec v současné době není plynofikována. Plynofikace se však v územním plánu navrhuje. Z energetického 

hlediska se proto předpokládá dvojcestné zásobování energiemi a to elektřinou a plynem. Pro výpočet podílu 
jednoho rodinného domu na maximu se zde uvažuje 2,5 kVA / 1 rodinný dům. V těchto hodnotách je při dnešním 
trendu růstu spotřeby zahrnuta hodnota pro I. i II. etapu výstavby (cca rok 2010 respektive 2020), jelikož se 
nepředpokládá, že zátěž bytových jednotek a rodinných domů bude po roce 2010 výrazněji dále narůstat. Čísla dále 
uváděných návrhových ploch jsou dle výkresu č. 2. 

Návrhová plocha č. 1 obytná zástavba ve Vranové Lhotě u armaturky: napojení je možno provést 
samostatným zemním kabelem přímo z trafostanice TR3. Pro 18 RD je potřebný souč. příkon Ps = 18x2,5 = 45 kW. 

Návrhová plocha č. 2 obytná zástavba na východním okraji Vranové: napojení je možno provést 
přípojkou zemním kabelem od nejbližšího sloupu stávajícího vzdušného vedení NN. Pro 8 RD je potřebný současný 
příkon Ps = 8x2,5 = 20 kW. 

Návrhová plocha č. 3: na základě výsledků projednání byla vypuštěna. 
Návrhové plochy č. 4 a 5 rekreační bydlení v Jarovicích: napojení je možno provést přípojkou zemním 

kabelem ze stávajícího vzdušného vedení NN. Pro 7 rekreač. chalup je potřebný souč. příkon Ps = 7x2,5 = 17,5 kW. 
Návrhová plocha č. 6 hřiště u Vranové Lhoty (včetně vodáckého areálu): napojení je možno provést 

přípojkou zemním kabelem od nejbližšího sloupu stávajícího vzdušného vedení NN. Potřebný maximální současný 
příkon  Ps = 10 kW. 

Návrhová plocha č. 3: na základě výsledků projednání byla vypuštěna. 
Návrhová plocha č. 8 výroba ve Vranové Lhotě v místě bývalého zemědělského areálu: napojení je 

možno provést z trafostanice TR3 samostatným zemním kabelem. Charakter výroby není předem znám. Bude proto 
nutno posoudit potřeby elektrické energie v areálu až na základě jeho konkrétního využití, navrhnout vhodné řešení a 
stanovit potřebný příkon. Předpokládaný současný příkon  Ps = 60 kW. 

Návrhová plocha č. 9: na základě výsledků projednání byla vypuštěna. 
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Pro novou občanskou vybavenost, služby a drobné podnikatelské aktivity v obci lze dále předpokládat  
nárůst ve výši cca 150 kW. 

 
Tabulka č. 8 Nárůst potřeby elektrické energie 
Předpokládané navýšení stávajícího příkonu pro Vranovou Lhotu 115 kW 
 celkový možný instalovaný výkon trafostanic TR1, TR2, a TR3 ve Vranové Lhotě 900 kVA 
Předpokládané navýšení stávajícího příkonu pro Vranovou 20 kW 
 celkový možný instalovaný výkon trafostanice TR5 ve Vranové 250 kVA 
Předpokládané navýšení stávajícího příkonu pro Hraničky je 17,5 kW 
 celkový možný instalovaný výkon trafostanice TR6 v Hraničkách 250 kVA 
Předpokládané navýšení stávajícího příkonu pro služby a drobné podnikání ve stávající zástavbě 150 kW 
Předpokládané celkové navýšení stávajícího příkonu pro obec 302,5 kW 
 celkový možný instalovaný výkon všech trafostanic v obci 1400 kWA 

 
Z uvedeného vyplývá, že pro předpokládané navýšení stávajícího příkonu by měla stávající distribuční síť 

VN vyhovět s výjimkou trafostanice TR5 ve Vranové, jejíž výkon 250 kV by patrně nedostačoval a bude proto patrně 
nutná výstavba nové trafostanice TR7 s transformátorem 250 kV. 

 
Poznámka: Případné přeložky a další změny zařízení pro rozvod elektrické energie budou řešeny v souladu 

se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění a budou projednány s VČE a.s. Připojení jednotlivých lokalit a objektů 
bude řešeno v aktuální době výstavby dle konkrétních potřeb. Stavba trafostanice a přípojky VN je svým 
charakterem veřejně prospěšnou stavbou dle odst. (3) § 108 zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění (viz kapitolu 
Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav). 

 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A MÍSTNÍ ROZHLAS 

 
Veřejné osvětlení je provedeno výbojkovými svítidly, která jsou osazena na sloupech rozvodů NN. V případě 

kabelizace sítě NN doporučujeme osvětlení provést novými svítidly, osazenými na samostatných ocelových sloupech 
(dle výpočtu osvětlení). Rozvody by byly provedeny kabely, uloženými ve společných výkopech s kabely NN. V obci 
je instalován místní rozhlas. 

 
 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
 

NÁVRH KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ OBCE PLYNEM  
 
VTL plynovod: Obec Vranová Lhota není plynofikována. V říjnu 2002 byla realizována větev VTL 

plynovodu pro oblast Gruna, Radkov a Městečko Trnávka v dimenzi DN 150. Tato větev je napojena na hlavní 
zásobní řad Pardubice  Olomouc o dimenzi DN 350, PN 25. Dle Studie plynofikace svitavska bude obec Vranová 
Lhota zásobována z VTL větve DN 100 napojené na stávající VTL plynovod u Městečka Trnávka (viz výkres č. 1).  

Územní plán navrhuje napojení obce Vranová Lhota na VTL plynovod mezi Radkovem a Městečkem 
Trnávka. VTL přípojka DN 80 bude vedena podél komunikace mezi obcemi Petrůvka, Pěčíkov, Hraničky a Vranová. 
Délka přívodního VTL řadu je cca 7000 m. Ve Vranové na severním okraji zástavby u silnice na Městečko Trnávka 
bude zřízena regulační stanice VTL/STL 500/2/1. Lokality Hraničky a případně i Jarovice, které leží v katastru 
Vranová, by bylo výhodnější plynofikovat společně s obcí Pěčíkov, která se nachází blíže. V rekreační oblasti 
Jarovice nejsou žádní trvale bydlící obyvatelé a v Hraničkách je nyní 8 trvale bydlících obyvatel. Vzdálenost přívodu 
z Vranové by byla téměř 2 km, od obce Pěčíkov pouze 600 m. Variantně je možné regulační stanici umístit před obcí 
Pěčíkov a na tuto napojit obec Pěčíkov i Vranovou Lhotu. Od Pěčíkova do Vranové by byl veden STL přívodní řad. 

STL plynovod: Středotlaké rozvody (viz výkres č. 4) jsou navrženy o provozním tlaku 0,3 MPa z  lPE 63  
lPE 110. Celková délka STL řadů je cca 4500 m. Odběratelé budou napojeni přes domovní regulátory AL Z 6U/BD. 

Umístění a dimenze navrhovaných VTL a STL řadů a regulační stanice plynovodu je pouze orientační a 
bude upřesněno v rámci zpracování příslušné dokumentace a řešeno v územním řízení. 

Odnětí půdy: Případnou výstavbou regulační stanice by byly dotčeny pozemky ZPF (viz kapitolu 
Vyhodnocení předpokládaných dopadů na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí lesa). 
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BILANCE POTŘEBY PLYNU 
 
Je uvažováno se 95 % plynofikací obce. Lokality Jarovice a Hraničky jsou řešeny samostatně. Počet 

bytových jednotek ve Vranové a Vranové Lhotě (rodinné i bytové domy) je 179, z toho 95 % činí 170 bytových 
jednotek. V období do roku 2020 se uvažuje se 100% plynofikací. Ve výpočtu je uvažována spotřeba 2,6 m3/bytovou 
jednotku/hod a 3000 m3/bytovou jednotku/rok. Není zahrnuta současnost odběru plynu. Armaturka se ve výpočtu 
neuvažuje, areál má vlastní výtopnu na lehké topné oleje. 

 
Tabulka č. 9  Bilance potřeby plynu 
a) bytový fond (Vranová Lhota a Vranová) m3/hod m3/rok 
stávající stav:   
170 bytových jednotek (včetně rekreačních chalup) 442,00 510 000 
I. etapa do roku 2010:   
max. 184 bytových jednotek (včetně rekreačních chalup) 478,40 552 000 
II. etapa do roku 2020:   
max. 201 bytových jednotek (včetně rekreačních chalup) 522,60 603 000 
b) maloodběr (Vranová Lhota a Vranová)   
stávající stav:   
 obecní úřad 3,00 5 000 
 prodejna 5,00 7 000 
 dům služeb 8,00 15 000 
 mateřská škola 6,00 8 000 
 základní škola 12,00 20 000 
 tvrz s hospodářskými objekty 10,00 12 000 
 hostinec 6,00 8 000 
 zdravotní středisko 3,00 5 000 
 kostel 10,00 12 000 
 fara 5,00 7 000 
 hasičská zbrojnice 5,00 7 000 
 vodácký areál 3,00 4 000 
maloodběr stávající stav celkem 76,00 110 000 
I. etapa do roku 2010:   
 maloodběr stávající 76,00 110 000 
 výroba v bývalém zemědělském areálu u Vranové Lhoty 20,00 40 000 
maloodběr I. etapa do roku 2010 celkem 96,00 150 000 
II. etapa do roku 2020:   
 výroba za zemědělským areálem ve Vranové 10,00 12 000 
maloodběr II. etapa do roku 2020 celkem  106 000 162 000 
c) velkoodběr (Vranová Lhota a Vranová) 96,00 150 000 
velkoodběr stávající stav (shodný s I. a II. etapou)   
 zemědělský areál ve Vranové 40,00 60 000 
velkoodběr celkem  40,00 60 000 
spotřeba plynu celkem (Vranová Lhota a Vranová)   
stávající stav celkem 558,00 680 000 
I. etapa návrh do roku 2010 celkem 614,40 762 000 
II. etapa návrh do roku 2020 celkem 668,60 825 000 
a) bytový fond a rekreační objekty (Hraničky a Jarovice) m3/hod m3/rok 
stávající stav:   
20 bytových jednotek (včetně rekreačních chalup) 52,00 60 000 
I. etapa a II. etapa do roku 2020:   
max. 27 bytových jednotek (včetně rekreačních chalup) 70,20 81 000 

 
Ochranné pásmo (OP) a bezpečnostní pásmo (BP): Mimo zastavěné území činí pro VTL plynovod do DN 

100 BP 15 m na obě strany od líce potrubí a OP 4 m na obě strany od líce potrubí. Pro STL plynovod činí mimo 
zastavěné území OP 4 m a v zastavěném území 1 m na obě strany od líce potrubí. BP kolem STL plynovodů není 
stanoveno. U regulační stanice VTL/STL činí BP 10 m a OP 4 m od líce konstrukce. 



ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VRANOVÁ LHOTA – TEXTOVÁ ČÁST                                                                                                                  39 

 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

 
MOŽNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ OBCE TEPLEM 

V případě obce Vranová Lhota lze pro zásobování obce teplem (pro vytápění objektů a ohřev teplé vody) 
teoreticky uvažovat o třech možných energetických zdrojích: elektřině, plynu a obnovitelných zdrojích energie 
(energie vodní, větrná, sluneční a biomasy). Na základě stávajícího stavu a předpokládaného vývoje na trhu s 
energiemi a rentability jejího využití byla z možných hlavních zdrojů tepla vyloučena energie elektrická (může však 
být pro vytápění použita v individuálních případech). V územním plánu navržena koncepce využití zemního plynu 
(viz kapitolu Zásobování plynem) a koncepce využití biomasy (viz dále), přičemž individuální využití jiných 
obnovitelných zdrojů energie není vyloučeno. 

Na základě výsledků projednání byla zejména z ekonomických důvodů z řešení územního plánu vypuštěna 
varianta centrálního teplovodního vytápění s kotelnou na dřevní odpad. 

 
ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ OBCE DŘEVNÍ ŠTĚPKOU LOKÁLNÍMI TOPIDLY  

Jako ekonomicky přijatelná alternativní varianta zásobování obce teplem se jeví možnost využití biomasy, v 
tomto případě dřevní štěpky. Varianta předpokládá vybavení vytápěných objektů individuálním otopným systémem s 
kotlem na dřevní štěpku a skladem paliva. Centrální zpracování štěpkovačem a sklad dřevní štěpky by byl umístěn 
v navržené výrobním areálu ve Vranové Lhotě (návrhová plocha č. 8). Zpracování a skladování dřevní štěpky a 
rozvoz paliva by zabezpečovala obec. 

 
 

TELEKOMUNIKACE, RDIOKOMUNIKACE A SPOJE 
 

TELEKOMUNIKACE 
Telefonní sítě pevnými linkami: V obci je vybudována kompletní kabelová síť. Telekomunikační kabely 

přístupové sítě je veden podél silnice II/644 od Městečka Trnávky (viz výkres č. 4). Síť je připojená na telefonní 
ústřednu v Městečku Trnávka. Kapacita sítě je dostatečná. Provozovatelem je Český TELECOM, a.s. V dohledné se 
neuvažuje o výstavbě ani rozšíření telefonní sítě v území. Připojení jednotlivých lokalit a objektů bude řešeno v rámci 
stávající kabelizace, nebo dostavbu telekomunikační sítě v jednotlivých navržených lokalitách, ve kterých bude 
vyčleněn prostor (chodníky, zelené pásy apod.) pro uložení podzemních telekomunikačních zařízení. Před jakoukoliv 
stavební činností je nutno vyžádat stanovisko oddělení technické dokumentace Českého TELECOMU, k existenci a 
ochraně stávajících telekomunikačních vedení a zařízení.  

Ochranné pásmo: V územním plánu je respektováno ochranné pásmo stávajících telekomunikačních 
kabelů 1,5 m od osy kabelu. 

Dálkové kabely: Dálkové kabely ve správě Českého TELECOMU a.s. se dle vyjádření ze dne 14.6.2002 na 
území obce Vranová Lhota nevyskytují. 

 
RADIOKOMUNIKACE 

RR trasy Českých radiokomunikací: Řešeným územím dle vyjádření Českých radiokomunikací ze dne 
18.8.2002 neprochází žádná rr trasa  

Televizní signál je v obci zajišťován TV vysílačem Brno – Kojál, který pracuje na těchto kanálech: 9. kanál 
– NOVA, 29. kanál – ČT 1, 46. kanál – ČT 2 a TV vysílačem Jeseník – Praděd, který pracuje na těchto kanálech: 36. 
kanál – ČT 1, 50. kanál – ČT 2, 53. kanál – NOVA. Pro dokrytí míst s nevyhovujícím příjmem z těchto vysílačů slouží 
televizní převaděč TVP Vranová Lhota, umístěný v katastru Svojanov, s kruhovým ochranným pásmem o poloměru 
30 m, pracující na kanálech: 12. kanál – NOVA, 32. kanál – ČT 2, 55. kanál – ČT 1.  Pokud by došlo vlivem nové 
výstavby či nástavby objektů ke zhoršení televizního či rozhlasového signálu, je povinností stavebníka v souladu 
s platnými předpisy zjednat nápravu na vlastní náklady. 

 
SPOJE 

Česká pošta: V obci je zřízen poštovní úřad České pošty a.s. Jde o poštu dodací a podací. Pro potřeby 
obce pošta plně vyhovuje. 
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ 
 
V územním plánu je vyznačeno záplavové území Třebůvky (viz výkresy č. 2, 5 a 8) vyhlášené dne 5.4.2004 

Krajským úřadem Pardubického kraje pod číslem jednacím OŽZP/493/04/CK (podle podkladů Povodí Moravy). 
Stanovené záplavové území je součástí závazné části územního plánu (viz kapitolu Závazná část ve formě 
regulativů), která je vyhlášena vyhláškou o závazných částech územního plánu. Režim záplavového území vyplývá 
z obecně platných předpisů, zejména ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění. 

V záplavovém území není územním plánem navrhována žádná výstavba, mimo hájené trasy plavebního 
kanálu D O L a výstavby silničního obchvatu, který s výstavbou kanálu souvisí (viz výkresy č. 2 a 5 a kapitolu 
Doparva). 

 
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 

 
Zástavba v řešeném území je ohrožena záplavami. Územní plán proto navrhuje soustavu opatření 

protipovodňové ochrany obce, která by měla tuto situaci podstatně zlepšit. Systém se skládá z několika částí.  
Opatření v krajině: Tato opatření zhrnují plošná zatravnění a travní meze. Tato opatření nebylo nutno 

v území navrhovat. Zejména velkoplošná zatravnění svahů byla provedena již v dřívější době (viz kapitolu 
Zemědělský půdní fond). Travní meze jsou navrženy v rámci interakčních prvků ÚSES (viz kapitolu Územní systém 
ekologické stability a výkres č. 8).  

Opatření pro zadržení extrémních povrchových vod: Třebůvka jako páteřní tok, protékající územím 
nemá dostatečnou kapacitu pro odvedení průtoků Q100. Proto je nad zástavbou obce v trati Rybník navržena 
retenční nádrž Vranová Lhota (suchý poldr), která má zadržet vody při extrémních srážkách a omezit tak 
maximální průtok pod svou hrází (viz výkresy č. 2 a 5). Výška hráze je 6 m (varianta 2  7 m). Maximální možný 
objem zadržené vody při nadmořské výšce vzduté hladiny 293,5 m je 643 670 m³ (varianta 2  při nadmořské výšce 
vzduté hladiny 294,5 m je 1 031 340 m³). Zatopená plocha je 33,5 ha (varianta 2 . 47,8 ha). Zátopa dosahuje do 
blízkosti obce Hraničky. (varianta 2 .zátopa dosahuje do blízkosti obce Pěčíkov). Návrh poldru je převzat 
z dokumentace Studie odtokových poměrů (Šindlar s.r.o., 09/2005) a z digitálního podkladu poskytnutého Povodím 
Moravy. V uvedené Studii odtokových poměrů se rovněž uvažuje s revitalizaci toku Třebůvky, které by spočívalo ve 
vymezení meandrového pásu pro přirozené meandrování toku v ose přirozené údolnice, vytvoření iniciačního stavu a 
ponechání toku přirozenému vývoji. 

Opatření pro odvedení povrchových vod: Tato opatření zhrnují zejména údržbu přirozených vodotečí 
v krajině. Pro zabezpečení průchodnosti průtočného profilu toků je v územním plánu respektováno provozní pásmo 
pro údržbu vodních toků, které je u Třebůvky jako významného vodního toku v šíři 8 m od břehové hrany, u ostatních 
toků v území je v šíři 6 m od břehové hrany. Průtočnost koryta Třebůvky omezuje i most mezi Vranovou Lhotou a 
Vranovou, který by bylo vhodné rekonstruovat tak, aby se průtočnost zlepšila. Dále se jedná o povrchové příkopy 
pro odvedení vod podél cest a nad zástavbou ohroženou povrchovými vodami. Tyto příkopy jsou navrženy zejména 
nad návrhovými plochami č. 1 a 2 pro obytnou zástavbu ve Vranové Lhotě a ve Vranové (viz kapitolu Odvedení 
dešťových a splaškových vod a výkres č. 5). Jako těchto opatření protipovodňové ochrany byl zapracován návrh 
propustě v levém břehu řeky Třebůvky v pravotočivé zatáčce v prostoru pod zámečkem, která má zajistit rozliv vody 
do údolní nivy z koryta toku při zvýšené hladině. 

Opatření v zástavbě: V zástavbě jsou opatření tvořena dešťovou kanalizací zahrnující: povrchové 
příkopy, lapače splavenin, vpusti a stoky dešťové kanalizace, která odvádí vody do přírodních toků (viz kapitolu 
Odvedení dešťových a splaškových vod a výkres č. 5). 

Soustavu opatření protipovodňové ochrany obce je třeba budovat jako celek. Systém je třeba řešit 
v ucelených částech, například po hydrologických okrscích.  

Odnětí půdy: Případnou výstavbou hráze retenční nádrže by byly dotčeny pozemky ZPF (viz kapitolu 
Vyhodnocení předpokládaných dopadů na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí lesa). 

 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

 
Vodní zdroje: V území se nenachází vodní zdroje ani jejich ochranná pásma. Jižně od Vranové Lhoty se 

nalézá dnes již nevyužívaný, delší dobu odstavený vodní zdroj (původní zdroj místního vodovodu), který je 
bez ochranných pásem. Jižně od Vranové je pak vodní zdroj vodovodu armaturky, který dnes není rovněž využíván. 
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Koncepce zásobování vodou: Obec Vranová Lhota (Vranová Lhota, Vranová a Hraničky) jsou zásobeny 
pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, která je součástí skupinového vodovodu Teplice (Městečko Trnávka). 
Vodovod je v majetku obcí a je provozovaný firmou VHOS a.s. Moravská Třebová. Zdrojem vody je vrt HV 1 v 
katastru Petrůvka na parcele č. 349/1 situovaný vlevo od silnice Petrůvka – Pěčíkov. Vrt hluboký 53 m byl vybudován 
v roce 1976, trvalá vydatnost vrtu je 33 l/s. Vrt je ohraničen ochranným pásmem. Voda je z něj čerpána do řídícího 
vodojemu o obsahu 420 m3 s kótou hladiny 362,20 m n.m. a dnem 358,20 m n.m. Vodojem je umístěn v katastru 
Petrůvka. Celková situace skupinového vodovodu je na výkresu č. 1. 

Z vodojemu Petrůvka je voda gravitačně přiváděna přes vodojem vodovodním řadem z PVC DN 160 mm 
přes spotřebiště Pěčíkov a Hraničky do vodojemu v katastru Vranová na parcele č. 663/2 o obsahu 250 m3 s kótou 
hladiny 332,30 m n.m. a kótou dna 329,10 m n.m. Do Vranové Lhoty je voda přiváděna z vodojemu řadem z PVC DN 
160 mm přes obec Vranová. Řad na začátku obce Vranová Lhota přechází na litinu o DN 150 mm. Větevná 
vodovodní síť v obci Vranová a Vranová Lhota je provedena z trub PVC DN 90 mm. Osada Hraničky je připojena na 
propojovací potrubí mezi vodojemy Petrůvka a Vranová řadem DN 90, ze kterého odbočují přípojky k nemovitostem. 
Areál Armaturky je v současné době rovněž připojen na veřejný vodovod. Vodovod v řešeném území je na výkresu č. 
5. Dle vyjádření VHOS a.s. Moravská Třebová je stav vodovodu dobrý, kapacita vodojemu i vodovodních rozvodů je 
dostatečná. Neuvažuje se s žádnou významnější investicí v obci na současně vybudovaných vodovodních řadech. 

Osada Jarovice je rekreační, není trvale obydlena, jednotlivé nemovitosti jsou zásobeny studnami. Budou li 
mít vlastníci rekreačních objektů zájem, je možno napojit Jarovice na skupinový vodovod od Hraniček. 

Zajištění požární vody: Dle vyjádření VHOS a.s. Moravská Třebová je kapacita vodojemu i vodovodních 
rozvodů dostatečná i pro požární zabezpečení obce vodou, které je řešeno hydranty osazenými na vodovodní síti 
Tlak v potrubí je 3,5 atmosféry. Dalším zdrojem požární vody je požární nádrž ve Vranové o objemu 150 m3. Požární 
vodu je možno odebírat z toku Třebůvky. Pro tento účel jsou připravena 2 odběrová místa u Vranové Lhoty a 1 u 
Jarovic. Hydranty i místa odběru jsou zakreslena na výkresu č. 5. Výhledově bude možno požární vodu odebírat i 
z navrženého rybníku pod Vranovou Lhotou (viz výkres č. 5). 

Návrh zásobování vodou: Uvažovaná zástavba bude napojena na stávající rozvody veřejného vodovodu 
potrubím z PVC DN 90 mm. V rámci řešení zásobování návrhových ploch vodou budou na navržených nových 
vodovodních řadech osazeny v souladu s platnými předpisy požární hydranty. Situování vodojemu, uložení 
vodovodního potrubí i návrh jeho tras pro napojení navržené bytové zástavby, rekreace i výroby je na výkresu č. 5. 
Dimenze a umístění navržených sítí jsou pouze orientační. Přesně budou stanoveny dle příslušné dokumentace 
konkrétních staveb v územní řízení. 

Kapacita stávajícího vodovodu pro napojení nové zástavby v obci bude dostatečná. V návaznosti na 
jednotlivé konkrétní záměry ji však doporučujeme znovu posoudit. Z hlediska potřebného tlaku v potrubí bude nutno 
podrobně posoudit zejména návrhovou plochu pro obytnou zástavbu č. 1 u hřbitova ve Vranové Lhotě (v případě 
napojení Jarovic na vodovod i návrhovou plochu č. 4 v Jarovicíh), kde se navržená zástavba nachází na kótě 320 m 
n.m. Bude nutno posoudit výškové poměry konkrétní navržené zástavby a potřebný přetlak v potrubí pro požární 
vodu a případně v těchto lokalitách posílit tlak ve vodovodní síti pomocí AT stanice osazené např. přímo na potrubí.  

Bilance potřeby vody 
Tabulka č. 10 Bilance potřeby vody 
současný stav při spotřebě 140 l/osobu/den (včetně občanské vybavenosti) 
počet trvale bydlících obyvatel = 510 osob  
Qd = 510 x 140 = 71 400 l/den  
Qp = 71 400 : 86 400 = 0,83 l/s 
I. etapa  návrh do r. 2010 při spotřebě 140 l/osobu/den (včetně občanské vybavenosti) 
počet trvale bydlících obyvatel = 566 osob  
Qd = 566 x 140 = 79 240 l/den 
Qp = 79 240 : 86 400 = 0,92 l/s 
počet přechodně bydlících obyvatel = 100 osob  
Qd = 100 x 140 = 14 000 l/den 
Qp = 14 000 : 86 400 = 0,16 l/s 
II. etapa  návrh do r. 2010 při spotřebě 140 l/osobu/den (včetně občanské vybavenosti) 
počet trvale bydlících obyvatel = 634 osob  
Qd = 634 x 140 = 88 760 l/den 
Qp = 24 000 : 86 400 = 1,03 l/s 
počet přechodně bydlících obyvatel = 120 osob  
Qd = 120 x 140 = 16 800 l/den 
Qp = 11 400 : 86 400 = 0,19 l/s 



42        ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VRANOVÁ LHOTA – TEXTOVÁ ČÁST 

Ochranná pásma: Doporučujeme stanovit ochranné pásmo vodovodního potrubí v šířce 2 m na každou 
stranu od vnějšího líce potrubí. Ochranné pásmo vodojemu je 5 m od jeho líce. 

Odnětí půdy: Trvalé odnětí půdy se v daném řešení neuvažuje. 
 
 

ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH A SPLAŠKOVÝCH VOD 
 

STÁVAJÍCÍ ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH A SPLAŠKOVÝCH VOD 
Vranová Lhota: Obec nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť. V některých částech zástavby jsou 

příkopy kolem komunikací zatrubněny a vyústěny do vodoteče. Kanalizační síť je fyzicky opotřebovaná, neodpovídá 
současným požadavkům na provedení a provoz stokové sítě. Do kanalizační sítě jsou zaústěny povrchové vody i 
splaškové vody z některých nemovitostí mnohdy bez jakéhokoliv předčištění a také vývěry podzemních vod o velmi 
nízké teplotě do 80 C. Část nemovitostí je napojena samostatnými kanalizačními přípojkami do nejbližší vodoteče 
rovněž bez předčištění a jakékoliv úpravy výustních objektů. Splachy z pozemků kde je otevřené hnojiště ve dvorních 
traktech se dostávají do vodotečí. Podnik Armaturka Vranová Lhota a.s. má vybudovanou oddílnou kanalizaci s 
vlastní provozovanou čistírnou odpadních vod, avšak s ne dokonalým čistícím efektem. 

Vranová: V obci není soustavná kanalizace. Vranovský potok je v zástavbě zatrubněn. Dešťová voda je 
odváděna povrchovými příkopy podél komunikace nebo odtéká do svažitého terénu. Pokud jsou v krátkých úsecích 
položeny kanalizační trouby a vpusti, jsou neodborně uloženy a udržovány. Zemědělský areál má vybudovány jímky 
na tekuté odpady. 

Hraničky: V osadě není kanalizace. Dešťovou vodu odvádí místní potůček, který se vlévá do Třebůvky. 
Jarovice: Rozptýlená zástavba v osadě nemá kanalizaci. Dešťová voda odtéká povrchově. 
 

KONCEPCE ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH A SPLAŠKOVÝCH 
Pro zodpovědný návrh stokové sítě je nutné vypracovat pasport stávající kanalizační sítě v obci i Armaturce 

Vranová Lhota a.s. Odvedení vod navrhujeme důsledně řešit pro stávající i navrženou zástavbu oddílnou kanalizací  
Dešťová kanalizace: Je navržena z trub v profilech DN 300 až 500 mm s vyústěním jednotlivých 

kanalizačních větví dešťové kanalizace přímo do nejbližšího otevřeného toku. Profil je nutno ověřit podrobným 
hydrotechnickým výpočtem a případně upravit. Dešťovou kanalizaci doplňují v kritických místech kolem stávající 
zástavby i u zástavby navržené povrchové příkopy pro odvedení povrchových vod v tratích Na Dílech, Od Černé 
hory, Příhon a u silnice východně u Vranové Lhoty. K zachycení splachů navrhujeme vtocích do kanalizace osadit 
lapači splavenin. Případná nově zřizovaná parkoviště budou odvodněna dešťovou kanalizací, vedenou přes 
odlučovač ropných látek. Stoky dešťové kanalizace i příkopy jsou na výkresu č. 5. 

Splašková kanalizace: Bude budována pro Vranovou a Vranovou Lhotu s jednou kanalizační čistírnou 
situovanou v jihovýchodní části Vranové Lhoty. Splaškové vody z Vranové budou gravitačně svedeny do údolí 
Třebůvky odkud budou přečerpávány čerpací stanicí splaškovách vod umístěnou vedle mostu do navrhované 
splaškové kanalizační sítě ve Vranové Lhotě, která vyústí do čistírny odpadních vod. Stoky splaškové jsou navrženy 
v dimenzích DN 250 až 300 mm, výtlačný řad má profil 150 mm. Profily je nutno ověřit hydrotechnickým výpočtem. 
Situování jednotlivých kanalizačních větví splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod je na výkresu č. 5. 
Situování je pouze orientační a musí být upřesněno na základě příslušné dokumentace v územním řízení. 

Čistírna odpadních vod: ČOV Vranová Lhota bude navržena s mechanickým a biologickým stupněm 
čištění, včetně uskladnění kalu a jeho následnou likvidací použitím na hnojení v případě, že kal nebude obsahovat 
toxické látky, nebo s odvozem na ČOV s technologií, kde je možno kal odvodňovat na kalolisech a uložit jej na 
zabezpečenou skládku. Přečištěné vody z ČOV budou zaústěny do Třebůvky. Správnou funkci ČOV umožní pouze 
důsledné oddělení dešťových a splaškových vod z jednotlivých nemovitostí. Kanalizační přípojky musí proto být 
součástí projektové dokumentace kanalizace a ČOV. Umístění čistírny splaškových vod je navrženo v jihovýchodní 
části obce v inundačním území Třebůvky. Výškové osazení ČOV musí uvedenou skutečnost zohlednit na základě 
zaměření území nejen pro ČOV, ale i pro bezpečné stanovení záplavového území říčky Třebůvky. Současně je 
nutno řešit i oddělení ČOV od navrženého hřiště a rybníku na pravém břehu Třebůvky, nejlépe zemním valem. 
K ČOV je navržena účelová komunikace. 

Armaturka Vranová Lhota: Po uvedení kanalizace do provozu bude odstavena čistírna odpadních vod v 
Armaturce Vranová Lhota a.s. a areál bude na kanalizaci napojen. V areálu armaturky navrhujeme důsledně oddělit 
vody splaškové, odpadní průmyslové vody a vody dešťové. Splaškové vody budou zaústěny do veřejné kanalizace 
splaškové, průmyslové vody budou čištěny samostatně v areálu, dešťové vody ze střech se odvedou do dešťové 
kanalizace obce bez předčištění, dešťové vody ze zpevněných ploch budou čištěny v odlučovači ropných látek a 
následně vyústěny do dešťové kanalizace obce. 
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Osada Hraničky: V osadě navrhujeme řešení likvidace splaškových vod z jednotlivých objektů svedením do 
malé zakryté čistírny odpadních vod bez odvětrání, umístěné pod obcí. Přečištěné vody z ČOV budou zaústěny do 
Radelnovského potoka. Variantně lze řešit likvidaci svedením odpadních vod do bezodtokových jímek a odvozem na 
ČOV ve Vranové Lhotě. Dešťové vody budou svedeny povrchově do Radelnovského potoka. 

Osada Jarovice: V osadě navrhujeme řešení likvidace splaškových vod z jednotlivých objektů svedením do 
bezodtokových jímek a odvozem na ČOV ve Vranové Lhotě. Dešťové vody budou svedeny povrchově do Třebůvky. 

 
Ochranná pásma: Doporučujeme stanovit ochranné pásmo kanalizace v šířce 3 m od vnějšího líce 

kanalizačních stok. Ochranné pásmo čistírny odpadních vod ve Vranové Lhotě navrhujeme v rozsahu 50 m od líce 
objektu čistírny. Pro malou zakrytou čistírnu odpadních vod bez odvětrání v Hraničkách navrhujeme stanovit 
ochranné pásmo 20 m od líce objektu čistírny. 

Odnětí půdy: Případnou výstavbou ČOV v Hraničkách by byly dotčeny pozemky ZPF na katastru Pěčíkov 
(viz kapitolu Vyhodnocení předpokládaných dopadů na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí 
lesa). 

 
 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
Obecně závazná vyhláška o odpadech: Od 1.1. 2002 nabyla v obci platnosti obecně závazná vyhláška č. 

3/2001 týkající se systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem v obci Vranová Lhota. Původci odpadu, právnické i fyzické osoby, se řídí při 
likvidaci odpadů citovanou vyhláškou.  

Hospodaření s odpady na území obce Vranová Lhota: Tříděný odpad: Původci odpadů mají povinnost 
odpady třídit do sběrných nádob dle druhu odpadů: do sběrných nádob (popelnic, kontejnerů, plastových pytlů se 
ukládají zbytkové odpady popel, saze, nevratné obaly, kuchyňské odpady; do kontejnerů na tříděný odpad 
s barevným označením jsou ukládány plasty (žlutá barva) a sklo (zelená barva). Nebezpečný odpad: Sběr, odvoz a 
likvidaci zajišťuje oprávněná firma (současně Selio Velké Opatovice) 2x ročně. Kovy: Sběr kovů organizují místní 
organizace. Papír: Sběr starého papíru organizuje škola. Stavební odpad: Stavební odpad se ukládá do kontejnerů 
oprávněné osoby, která zajišťuje odvoz. Obec nemá vyhrazenou skládku pro stavební odpad. Kontejnery na 
tříděný odpad: Rozmístění kontejnerů pro tříděný odpad je v současné době vyhovující. Obec zajišťuje svoz 
odpadů u oprávněných organizací, které odvážejí odpady na řízené skládky mimo území katastru Vranová Lhoty. 
Komunální odpad, nebezpečný odpad, kovový odpad, papír a stavební odpad: bude nadále likvidován podle platné 
vyhlášky OÚ Vranová Lhota č. 3/2001. 

Staré ekologické zátěže: Samostatným a závažným problémem v území byla likvidace nebezpečných 
odpadů z havířských štol na důlních dílech v trati Roveňský důl západně od Vranové Lhoty (viz výkresy č. 2 a 5), kde 
byly v minulosti neoprávněně uloženy nebezpečné odpady. Tato stará ekologická zátěž již zlikvidována. 
V posledních letech byla provedena sanace těchto důlních děl, odpady byly vytěženy a odvezeny. V současnosti je 
sanace ukončena. Po ukončení sanace byly původní sanační vrty v lokalitě ponechány a slouží dnes jako vrty 
monitorovací. Pro kontrolu účinnosti sanace, ale i pro sledování stavu vývoje při přirozeném zatěsňování puklin, je 
nutno nadále provádět takzvaný postsanační monitoring zde i s využitím původních sanačních vrtů. Zajištění těchto 
prací je nutno nárokovat na Krajském úřadě Pardubického kraje. 

Řízené skládky odpadu: V území se tyto skládky nenachází. Vzhledem ke skutečnosti, že řešené území 
leží v Přírodním parku Bohdalov – Hartinkov, není zde řízená skládka odpadu navrhována. 

Černé skládky: Obec Vranová Lhota postupně likvidovala černé skládky odpadů. V současnosti nejsou 
další v území registrovány. 

Odnětí půdy: Trvalé odnětí půdy se v daném řešení neuvažuje. 
 
 

2.6. VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ 
A JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A OCHRANA NEROSTNÁCH SUROVIN 
 

VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 
V území se plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů a jeho technické zajištění nenacházejí a územní 

plán je nenavrhuje. 
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OCHRANA NEROSTNÝCH SUROVIN 
V řešeném území nejsou dle podkladů MŽP ČR a Geofondu ČR evidována chráněná ložisková území, 

dobývací prostory, chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, ani území náchylná k sesuvům. 
Dle údajů Geofondu ČR se v řešeném území nachází poddolovaná území, která jsou zakreslena na 

výkresech č. 2 a 5 dle digitálních podkladů odboru informačních systémů Geofondu ČR, jsou to: 
• poddolované území číslo 3946  13 Vranová (po těžbě rud) 
• poddolované území číslo 3947  14 Vranová Lhota (po těžbě rud) 
• poddolované území číslo 3953  18 Vranová Lhota (po těžbě nerud) 
Ve štolách v poddolovaném území číslo 3947  14 Vranová Lhota byly neoprávněně skladovány toxické 

odpady, které již byly vytěženy a odvezeny (viz kapitolu Odpadové hospodářství). Havířské štoly budou součástí 
navržené naučné stezky z Vranové Lhoty do staré Rovně viz kapitolu Doprava). Územní plán nenavrhuje v 
poddolovaných územích žádné stavby ani jiná opatření. 

 
 
 

2.7. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
 
Podklady: Územní systém ekologické stability (ÚSES) byl do územního plánu zapracován na základě 

několika podkladů, kterými byly:.Generel místního ÚSES zpracovaný pro 17 obcí (Ing. Pavel Pernica, ZVHS Svitavy, 
1994), Sjednocení okresní sítě lokálních ÚSES (Löw a spol. s.r.o. Brno, 2000) a Návrh ÚP VÚC Pardubického kraje. 
Převzaty a upřesněny byly tyto prvky ÚSES: regionální biocentra (RBC), lokální biocentra (LBC), nadregionální 
biokoridory (NRBK) a lokální biokoridory (LBK). Interakční prvky (IP) byly navrženy územním plánem. 

Prvky nadregionálního a regionálního ÚSES jsou tedy v souladu s návrhem ÚP VÚC Pardubického kraje na 
jehož základě byl dle požadavku zadání upřesněn i rozsah regionálního biocentra RBC 355. Prvky místního ÚSES 
byly do územního plánu zapracovány na podkladě dokumentace Sjednocení okresní sítě lokálních ÚSES (Löw a 
spol. s.r.o. Brno, 2000). 

Ekologická stabilita: Ekologická stabilita představuje schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené 
vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené funkce. Pro zajištění ekologické stability krajiny se na území navrhuje 
územní systém ekologické stability. Prostorový rámec, vystihující rozmanitost ekologických podmínek představuje 
biochora, kterou tvoří typická kombinace přírodních společenstev v rámci určitého území. 

Územní systém ekologické stability: Územní systém ekologické stability definuje zákon číslo 114/92 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišují se tři úrovně ÚSES: místní, regionální a 
nadregionální. Územní systém ekologické stability se skládá z těchto prvků: 

Biocentrum (dále jen BC) je definováno v §1 prováděcí vyhlášky č. 395/92 Sb. k zákonu č. 114/92 Sb. jako 
biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či 
pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor (dále jen BK) je definován v §1 prováděcí vyhlášky č. 395/92 Sb. k zákonu č. 114/92 Sb. jako 
území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci 
mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

Interakční prvek (dále jen IP) je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé 
působení ostatních ekologicky významných částí ÚSES (biocenter a koridorů) na okolní méně stabilní krajinu do 
větší vzdálenosti. Jde o lokality zabezpečující dílčí, avšak základní funkce organismů. Často plní v krajině i další 
funkce (protierozní, krajinotvornou, estetickou). 

 
VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

 
Prvky nadregionálního a regionálního ÚSES jsou tedy v souladu s návrhem ÚP VÚC Pardubického kraje na 

jehož základě byl dle požadavku zadání upřesněn i rozsah regionálního biocentra RBC 355. Prvky místního ÚSES 
byly do územního plánu zapracovány na podkladě dokumentace Sjednocení okresní sítě lokálních ÚSES (Löw a 
spol. s.r.o. Brno, 2000). Z hlediska zajištění návaznosti prvků ÚSES na území sousedních obcí byly prověřeny 
rozpracované i schválené územní plány sousedních obcí Pavlov, Hartinkov, Vrážné, Městečko Trnávka, Bouzov. 
Většina prvků ÚSES zůstává v původní kultuře (les, travní porost, lado) a vyžaduje pouze šetrné obhospodařování. 
ÚSES je vyznačen na výkresu č. 8. NRBK je vyznačen osou. Přehled prvků ÚSES je v následující tabulce. 
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Tabulka č. 11 Prvky ÚSES a chráněná území přírody (viz výkres č. 8) 
označení číslo název stručný popis 
PRVKY ÚSES 

RBC 355 regionální biocentrum 
Hartinkov 

rozsah: cca 477 ha na katastru Vranová Lhota (RBC zasahuje do 
sousedních katastrů Stará Roveň, Vrážné, Hartinkov a Svojanov u 
Bouzova); popis: západní, severozápadní, severní a východní strmé 
zalesněné svahy u Roveňského potoka, Vrašenského potoka a Věžnice 
v tratích Roveňský důl, Vrašenský důl, Obora, Zlom a Sušice, leží v trase 
NRBK 92; fyziotyp: lesní kulticenosy a jedliny, bučiny acidofilní; priority: 
potřeba obnovy listnatých porostů na pův. dřevinnou skladbu 

RBC 395 regionální biocentrum 
Pod lískovcem 

rozsah: cca 40 ha na katastru Vranová (RBC zasahuje do sousedního 
katastru Pěčíkov); popis: jižní strmý zalesněný svah a svahové louky a 
pastviny v trati Nad Lipi u Hraniček, propojuje NRBK 92 a NRBK 93, leží 
v něm VKP 181 Stráně na Hraničkách; fyziotyp: lesní kulticenosy a 
paseková vegetace hydrofilní a mezofilní trávníky; priority: zachování 
smíšeného biocentra, v lesních porostech obnova pův. dřevinné skladby 

LBC 8   lokální biocentrum 
U Jarovice 

rozsah: cca 5,5 ha;popis: severozápadní strmý zalesněný svah nad 
rekreační osadou Jarovice, propojuje NRBK 92; fyziotyp: dubohabřiny 

LBC 8a lokální biocentrum 
Rovenský důl 

rozsah: cca 6,0 ha; popis: jižní strmý zalesněný svah, propojuje NRBK 
92; fyziotyp: BU, tj. jedliny a bučiny acidofilní 

LBC 8b lokální biocentrum 
Dolečky 

rozsah: 6,3 ha; popis: jižní velmi strmý zalesněný svah nad Pušnou 
struhou, propojuje NRBK 92; fyziotyp: jedliny a bučiny acidofilní 

LBC 18 lokální biocentrum 
Kobylí důl 

rozsah: cca 5,1 ha; popis: západní zalesněný svah se zatravněným 
pruhem u Lhotského potoka, propojuje NRBK 93; fyziotyp: jedliny a 
bučiny acidofilní a lesní kulticenosy a paseková vegetace 

LBC 19 lokální biocentrum 
Sloní hlava 

rozsah: cca 5,4 ha, jihozápadní zalesněný svah, propojuje NRBK 93 a 
LBK 24; fyziotyp: bory a lesní kulticenosy a paseková vegetace 

LBC 19a lokální biocentrum 
Žádlovický les 

rozsah: cca 4,4 ha; popis: jihozápadní zalesněný a zatravněný svah, 
částečný překryv s VKP 182 Strážnička, propojuje NRBK 93; fyziotyp: 
lesní kulticenosy, paseková vegetace 

LBC 20 lokální biocentrum 
Brankův důl 

rozsah: cca 5,5 ha, jihozápadní zalesněný svah, nad horní částí 
Vranovského potoka, navazuje na LBK 24; fyziotyp:jedliny a bučiny 
acidofilní 

LBC 21 lokální biocentrum 
Doleček 

rozsah: cca 4,9 ha; popis: jižní zalesněný a travnatý svah, částečný 
překryv s VKP 182 Strážnička, propojuje NRBK 93; fyziotyp: hydrofilní 
až mezifilní trávníky, lesní kulticenosya paseková vegetace, 
semixerotermní až xerotermní trávníky a lemy 

LBC 21a lokální biocentrum 
Draha 

rozsah: cca 3,4 ha; popis:  jižní zalesněný svah s travnatým lemem, 
částečně se překrývající s VKP č.182 „Strážnička“, propojuje NRBK 93; 
fyziotyp: lesní kulticenosy, paseková vegetace, hydrofilní a mezofilní 
trávníky 

LBC 32 
lokální biocentrum 
Na dílech 
 

rozsah: cca 3,4 ha; popis:  louky,lada,vodní tok Třebůvka (na pravém 
břehu pod Hradiskem), propojuje LBK 38 a 39; fyziotyp: bylinná vodní a 
pobřežní vegetace, mokřadní  a pobřežní křoviny a lesy, hydrofilní až 
mezofilní trávníky, orná půda; opatření: změnit intenzívní využití luk a 
orné na biocentrum smíšené, spíše lučního typu s břehovým porostem 

LBC 33 lokální biocentrum 
U Třebůvky (Lovisko) 

rozsah: cca 4,4 ha; popis:  louky, lada, mezi tokem Třebůvky a silnicí, 
jihovýchodně od zástavby obce Vranová Lhota, fyziotyp: hydrofilní až 
mezofilní trávníky (louky,pastviny a slaniska); opatření: návrh vodní 
nádrže s litorálním pásmem a mokřadem s cílem vytvoření nového, 
sukcesně mladého biotopu pro populace vodních a mokřadních taxonů. 
Návaznost na vyvinuté travinobylinné porosty ke zvýšení výskytu nových 
populací vodních ptáků, obojživelníků, ryb vodních a mokřadních rostlin. 

NRBK 92 mezi biocentry RBC 
431,395,355,277             

rozsah: min. šířka 40 m; popis:  mezofilní společenstva bučin ve směru 
S  J, na katastru Vranová Lhota na něm leží LBC 8 U Jarovice, LBC 8a 
Rovenský důl, LBC 8b Dolečky 

NRBK 93    
mezi biocentry RBC 
395,1958,394,1745, 
445,1744 

rozsah: min. šířka 40 m; popis: mezofilní hájová společenstva ve směru 
JV  SZ, na katastru Vranová Lhota na něm leží LBC 18 Kobylí důl, LBC 
19 Sloní hlava, LBC 19a Žádlovický les, LBC 21 Doleček, LBC 21a Draha 

LBK   22 mezi RBC 355/2 a LBC 
Na pastvě 

rozsah: min. šířka 15 m; popis: lesní a luční porosty s RTZ, ve směru JZ 
 SV, částečně funkční (u Maratovského potoka); opatření: cílový stav 

kontaktní biokoridor lesního a lučního typu, druhově podle STG. (návrh) 
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LBK 23 SV od LBC 19 rozsah: min. šířka 15 m; popis: lesní porost  ve směru JZ  SV, funkční; 
opatření:  cílový stav kontaktní biokoridor lesního typu 

LBK 24    mezi LBC 19 a LBC 20 rozsah: lesní porost ve směru JV  SZ,min.šířka 15 m, funkční, cílový 
stav kontaktní biokoridor lesního typu 

LBK 37 západně od LBC Niva 
(KÚ Pěčíkov) 

rozsah: min. šířka15 m; popis: vodní tok Třebůvka a břehová liniová 
společenstva,min. částečně funkční, doplnit liniová společenstva na 
pravém břehu; opatření:  cílový stav spojovací biokoridor smíšený v nivě 
Třebůvky 

LBK 38 mezi LBC Niva a LBC 32 
Na dílech 

rozsah: min. šířka 15 m; popis: vodní tok Třebůvka a břehová 
společenstva, min. šířka 15 m, částečně funkční, doplnit liniová 
společenstva na pravém břehu; opatření:  cílový stav spojovací 
biokoridor smíšený v nivě Třebůvky (výhledově poldr) 

LBK 39 mezi LBC 32 a LBC 33 

rozsah: min. šířka15 m; popis: vodní tok Třebůvka a břehová 
společenstva, jen velmi málo funkční, doplnit břehová společenstva na 
levém břehu(západní část nad lávkou u vodáckého klubu), na pravém 
břehu (východní část ,pod lávkou); opatření:  cílový stav spojovací 
biokoridor smíšený v nivě Třebůvky 

LBK 40 mezi LBC 33 a LBC Na 
pastvě (KÚ Kozov) 

rozsah: min. šířka 15 m; popis: vodní tok Třebůvka a břehová 
společenstva, min. šířka 15 m, částečně funkční, doplnit břehové porosty; 
opatření:  cílový stav spojovací biokoridor smíšený v nivě Třebůvky 
(návrh) 

LBK 41 západně od LBC 8 rozsah: min. šířka 15 m; popis: lesní porost, min. šířka 15 m, funkční; 
opatření:  cílový stav kontaktní biokoridor lesního typu (návrh) 

IP 1 u silnice II/ 644 popis: alej (oboustranné stromořadí) podél silnice Hraničky –V ranová, 
druhově dle STG, možno i ovocné stromy, s bylinným patrem (návrh) 

IP 2 u cesty za hřbitovem popis: stromořadí s bylinným patrem, druhově dle STG (návrh) 
 

IP 3 nad zástavbou (návrh) popis: zatravněný příkop se záchytnou funkcí jako ochrana proti vodní 
erozi (návrh) 

IP 4 u vodní strouhy popis: keře s bylinným patrem vč. zatravněného koryta strouhy jako 
ochrana před zanášením vodní erozí (návrh) 

IP 5 u polní cesty (Sekorník) popis: stromořadí s bylinným patrem, stabilizování nové cesty, druhově 
dle STG, možno i ovocné stromy třešně (návrh) 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY 
NATURA 
2000 

CZ 
0533694 

evropsky významná 
lokalita 

rozsah: věž kostela ve Vranové Lhotě; popis: letní kolonie 
netopýra velkého (statut přírodní památky) 

VKP 180 významný krajinný prvek 
Nad Věžnickým potokem 

rozsah: 1,46 ha; popis: loučky na terasách, suchomilná květena 

VKP 181 významný krajinný prvek 
Stráně na Hraničkách 

rozsah: 4,67 ha; popis: suché stráně s teplomilnou květenou 

VKP 182 významný krajinný prvek 
Strážnička I, II, III 

rozsah: 5,82 ha; popis: jižní strmé svahy na okraji lesa,teplomilná 
květena na třech izolovaných lokalitách 

PP  Přírodní park 
Bohdalov  Hartinkov 

rozsah: celé katastry Vranová Lhota a Vranová; popis: přírodně a 
kulturně vyvážená krajina, ochrana krajinného rázu, uchování trvalých 
travních porostů a rozptýlené zeleně, únosná individuální rekreace 

Vysvětlivky: VKP: významný krajinný prvek; RBC: regionální biocentrum, LBC: lokální biocentrum; NRBK: nadregionální 
biokoridor, LBK: lokální biokoridor; IP: interakční prvek; RTZ: rozptýlená trvalá zeleň; STG: skupina typů geobiocenů 

 
Regulativy ploch územního systému ekologické stability 

Funkční využití přípustné: Plochy územního systému ekologické stability. Ekologická kostra území s 
přirozenou skladbou flóry a fauny. Funkční využití podmíněně přípustné: Zemědělská a lesní půda 
mimoprodukční funkce. Stavby a zařízení sloužící ochraně přírody a krajiny. Křížení s liniovými stavbami a 
zařízeními dopravy a technické vybavenosti, jejichž vedení mimo tyto plochy by bylo nereálné. Funkční využití 
nepřípustné: Jiné funkční využití, stavby a zařízení než výše uvedené. Rozšiřování a změny dokončených staveb, 
nejde li o výše uvedené stavby přípustné. Změny kultur na kulturu s nižším stupněm ekologické stability Změny 
funkčního využití pozemků na zemědělskou nebo lesní půdu s produkční funkci. Provádět bez souhlasu orgánu 
ochrany přírody pozemkové úpravy, úpravy vodních nádrží a toků, odvodňování pozemků, těžbu surovin nebo 
jakékoliv jiné činnosti a zásahy, které by mohly vést k ohrožení či oslabení ekologické funkce a k poškození těchto 
ploch. 
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2.8. VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 
ASANACÍ A ASANAČNÍCH ÚPRAV  
 
 

VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 
 
Ve smyslu § 108 Zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění. jsou v obci dle tohoto územního plánu vymezeny 

v obci Vranová Lhota plochy pro dále uvedené veřejně prospěšné stavby (vymezení ploch veřejně prospěšných 
staveb je vyznačeno na výkresu č. 6, čísla veřejně prospěšných staveb jsou shodná s čísly na výkresu): 

Poznámka: Stavby uličních rozvodů sítí technické vybavenosti nejsou na výkresu č. 6 zakresleny z důvodu 
zachování jeho čitelnosti. Jedná se o veřejně prospěšné stavby č. 10 – řady dešťové kanalizace, č. 12 – řady 
splaškové kanalizace a č. 14 – vodovodní řady, které jsou na výkresu č. 5.a veřejně prospěšnou stavbu č. 19 – 
středotlaké plynovodní řady, která je na výkresu č. 4. 

 
Tabulka č. 12 Veřejně prospěšné stavby 
číslo 
stavby 

popis 
(čísla návrhových ploch dle výkresu č. 2) 

etapa výstavby 

1 hřiště (návrhová plocha č. 6) I. etapa 

3 rybník (návrhová plocha č. 10) I. etapa 

4 hráz poldru u Hradiska II. etapa 

5a d místní komunikace zklidněné (5a  návrh. pl. č. 1, 5b  návrh. pl. č. 2, 5c   návrh. pl. č. 6, 
5d – Na pasekách) 

I.  II. etapa  
(dle  návrhových ploch)  

6a g účelové komunikace (6a  Hradisko, 6b  pod Hradiskem, 6c  Rybník, 6d  Na Dílech, 6e   
Sékorník, 6f  Závrtek, 6g  ČOV) 

I.  II. etapa 

7a g parkoviště (7a  výroba V. Lhota, 7b  hřbitov, 7c e  náves V. Lhota, 7f  zem. areál 
Vranová, 7g  Hraničky) 

I. etapa 

8a b přemostění toků (8a  most nad Hradiskem, 8b  lávka pod Hradiskem)  I. etapa 

9 naučná stezka Vranová Lhota  Stará Roveň I. etapa 

10 řady dešťové kanalizace 
I.  II. etapa 
(dle návrhových ploch)  

11a d záchytné příkopy povrchových vod (11a – Na Dílech, 11b – Od Černé hory, 11c – 
Příhon, 11d – u silnice) 

I. etapa 

12 řady splaškové kanalizace II. etapa 

13 čistírna odpadních vod Vranová Lhota II. etapa 

14 vodovodní řady I.  II. etapa 
(dle  návrhových ploch)  

15a c elektrické nadzemní vedení VN 22 kV (15a  přeložka tr. V. Lhota, 15b  přeložka tr. 
Vranová, 15c  nová tr. Vranová) 

I. etapa 
(15c  II.etapa) 

16a c trafostanice (16a  přeložka tr. V. Lhota, 16b  přeložka tr. Vranová, 16c  nová tr. Vranová) 
I. etapa 
(16c  II.etapa) 

17 vysokotlaké plynovodní řady II. etapa 

18 regulační stanice plynu VTL/STL II. etapa 

19 středotlaké plynovodní řady II. etapa 

22 čistírna odpadních vod Hraničky II. etapa 

V1 obchvat silnice III. třídy (2 varianty, řešení vázáno na stavbu plavebního kanálu) III. etapa  výhled 
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V2 napojení silničního obchvatu místní komunikací obslužnou III. etapa  výhled 

V3 plavební kanál Dunaj – Odra – Labe III. etapa  výhled 

V4 most pro silniční obchvat III. etapa  výhled 

V5 tunel pod plavebním kanálem pro silniční obchvat III. etapa  výhled 

 
Poznámka: 
Veřejně prospěšné stavby č. 2, 20 a 21 byly dle požadavků zadání vypuštěny. 
Plochy veřejně prospěšných staveb (včetně tras dopravní a technické infrastruktury) jsou na výkresu č. 6 

vymezeny pouze rámcově, přesná lokalizace jednotlivých staveb je možná až na základě územního řízení. 
Etapy výstavby jsou předpokládány v horizontech: I. etapa  do roku 2010, II. etapa  do roku 2020, III. etapa 

 výhled  po roce 2020). Postup realizace zařízení dopravy a sítí závisí na postupu výstavby v jednotlivých lokalitách. 
 
 

VYMEZENÍ PLOCH ASANACÍ A ASANAČNÍCH ÚPRAV 
 
Plochy pro asanace a asanační úpravy územní plán nevymezuje. 
Asanační zásahy přichází případně v úvahu při odstraňování dopravních závad, při případné výstavbě 

kanálu D O L nebo pří výstavbě silničního obchvatu. Potřeba asanačních zásahů vyplyne až na základě konkrétního 
řešení staveb. 

 
 
 

2.9. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DOPADŮ NA ZEMĚDĚLSKÝ 
PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ PRO PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
 
 

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DOPADŮ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND  
 

POUŽITÁ METODIKA 
Vyhodnocení předpokládaných dopadů navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond bylo provedeno dle 

požadavků zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany půdního fondu, zejména dle §§ 3 a 4 a přílohy č. 3 této vyhlášky a na základě 
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10. 1996 č.j. OOLP/1067/96. Trvalé odnětí ZPF 
je vyznačeno na výkresu č. 7. 

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Údaje o struktuře a uspořádání zemědělského půdního fondu v území: Zemědělská půda zaujímá v 
katastrech Vranová Lhota a Vranová cca 443 ha, to je asi 31% celkové plochy 1406 ha, z toho činí cca 181 ha půda 
orná, cca 238 ha zabírají trvalé travní porosty (louky a pastviny) a cca 22 ha tvoří zahrady (blíže viz kapitolu 
Zemědělský půdní fond). Ohrožení půdy vodní a větrnou erozí je vzhledem k rozsáhlému zatravnění malé. Území 
obce Vranová Lhota leží v klimatickém regionu č. 7  mírně teplém a vlhkém. 

Údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách: Půdy jsou zde spíše lehčí a středně těžké, 
v údolích až velmi těžké, většinou štěrkovité až kamenité. Jsou tu hnědé půdy kyselé, mělké a oglejené, svažité 
půdy, v údolích nivní a glejové půdy. Hlavní půdní jednotky jsou zde 26, 27, 29, 37, 40, 46, 47, 48, 50, 59, 68 (viz 
výkres č. 7). 

Údaje o investicích do půdy: Vodohospodářská hydromeliorační opatření jsou realizována jako plošná 
drenážní odvodnění, včetně melioračních odpadů, na velké části zemědělské půdy (viz výkresy č. 5 a 7). Některá 
však mohou být vzhledem k době své realizace již nefunkční. 

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby: Areál Zemědělské společnosti 
Městečko Trnávka ve Vranové: Uživatel a vlastník: Zemědělská společnost a.s. Městečko Trnávka Středisko ve 
Vranové. Chovy v areálu: hovězí dobytek (předpokládá se chov vepřového dobytka). Objekty v areálu: stáj, seník. 
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Ochranné pásmo emisí živočišné výroby: nebylo stanoveno. Záměry: s rozvojem areálu mimo jeho stávající hranice 
se nepočítá. Areál ve Vranové Lhotě: Provoz byl ukončen. Objekty v areálu: vepřín, drůbežárna. Záměry: Púzemné 
plán zde navrhuje umístění výrobních aktivit (viz kapitolu Výroba). 

 
ÚDAJE O OPATŘENÍCH K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 

Údaje o opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny: Tyto údaje jsou podrobně uvedeny v 
kapitolách Ochrana přírody a krajiny a Územní systém ekologické stability. Územní systém ekologické stability je na 
výkresech č. 2, 7 a 8. 

 
DOPAD NAVRHOVANÝCH ZMĚN NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

TRVALÉ ODNĚTÍ ZPF 
Navržené trvalé odnětí zemědělské půdy lze rozdělit na (čísla záboru jsou podle výkresu č. 7): 
Trvalé odnětí pro zástavbu, technickou vybavenost a dopravu pro: 
• obytnou zástavbu (zábory č. 1 a 2 pro rodinné domy) 
• obytnou zástavbu rekreační (zábory č. 4 a 5 pro rekreační chaty) 
• technickou vybavenost (zábor č. 8 pro regulační stanice plynu, zábor č. 9 pro čistírnu odpadních vod) 
• dopravu (zábor č. 10 místní komunikaci, zábory č. 11 a 12 pro parkoviště, zábory č. 13 až 17 účelové 

komunikace) 
Trvalé odnětí v krajině pro: 
• příkopy pro odvedení povrchových vod (zábory č. 18 až 20) 
• hráz poldru (zábor č. 21) 
• izolační zeleň (zábory č. 22 a 23) 
Trvalé odnětí pro dopravu  výhled pro: 
• silniční obchvat (zábory č. V1 a V2) 
• místní komunikaci pro napojení na obchvat (zábor č. V3) 
• plavební kanál (zábor č. V4) 
Trvalé odnětí zemědíl. půdního fondu navržené v územním plánu je podrobně uvedeno v následující tabulce 

Přehled navrhovaného trvalého odnětí ZPF a PUPFL vyplývajícího z návrhu územního plánu. 
DOČASNÉ ODNĚTÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY 
Není v územním plánu navrhováno. 
 
ZDŮVODNĚNÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
Zdůvodnění navrženého trvalého odnětí ploch ZPF je toto: 
Trvalé odnětí pro zástavbu, technickou vybavenost a dopravu pro: 
Navržené umístění ploch pro obytnou zástavbu je dáno těmito skutečnostmi: 
• potřeba ploch pro nové stavby trvalého bydlení, 
• plochy navazují přímo na stávající obytnou zástavbu, 
• plochy navazují na komunikace a lze k nim přivést inženýrské sítě, 
• plochy jsou umístěny pouze na půdě třídy ochrany IV a V. 
Navržené umístění ploch pro obytnou zástavbu rekreační je dáno těmito skutečnostmi:  
• potřeba ploch pro nové stavby přechodného (rekreačního) bydlení, 
• plochy navazují přímo na stávající rekreační zástavbu, 
• plochy navazují na komunikace a lze k nim přivést inženýrské sítě, 
• plochy jsou umístěny pouze na půdě třídy ochrany V. 
Navržené umístění staveb pro dopravu je dáno těmito skutečnostmi: 
• potřeba vybudování místních komunikaci k návrhovým plochám, 
• potřeba zajištění odpovídajících parkovacích ploch v obci, 
• potřeba dobudování sítě účelových komunikací pro zpřístupnění krajiny, 
• potřeba zkvalitnění dopravní obsluhy území, 
• stavby jsou umístěny na půdě třídy ochrany IV a V (částečně i III). 
Trvalé odnětí v krajině pro: 
Navržené umístění příkopů pro odvedení povrchových vod je dáno těmito skutečnostmi: 
• potřeba odvedení povrchových vod v kritických místech u stávající i navržené zástavby, 
• umístění příkopů je jednoznačně určeno morfologií terénu, 
• příkopy jsou umístěny pouze na půdě třídy ochrany IV a V 
Navržené umístění hráze poldru pro retenci extrémních povrchových vod je dáno těmito skutečnostmi: 
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• potřeba ochrany obce před záplavami.  
• umístění hráze poldru je jednoznačně určeno morfologií terénu. 
• hráz poldru je umístěna pouze na půdě třídy ochrany IV a V. 
Navržené umístění izolační zeleně je dáno těmito skutečnostmi: 
• potřeba odclonění výrobního areálu a hřbitova od obytné zástavby,  
• umístění izolační je určeno vzájemnou polohou ploch výroby, hřbitova a obytné zástavby, 
• izolační zeleň je umístěna pouze na půdě třídy ochrany IV. 
Trvalé odnětí pro dopravu  výhled pro: 
Navržené umístění staveb pro dopravu je dáno těmito skutečnostmi: 
• hájený koridor plavebního kanálu Dunaj – Odra – Labe plyne z ÚP VÚC Pardubického kraje, 
• trasa plavebního kanálu vychází z podkladů zpracovávaných na celostátní úrovni,  
• plavební kanál je umístěn na půdě třídy ochrany I, II a V, 
• potřeba vybudování silničního obchvatu Vranové Lhoty, 
• trasa silničního obchvatu je vázána na realizaci a trasu plavebního kanálu, 
• silniční obchvat je umístěn pouze na půdě třídy ochrany V. 
Poznámka: Podrobnější zdůvodnění je uvedeno v příslušných kapitolách. 
Závěr: Z uvedeného vyplývá, že územní plán zvolil řešení, které se vyhýbá záborům na půdách s třídou 

ochrany I a II. Zábory jsou navrženy pouze na půdách s třídou ochrany IV a V. Řešení trasy plavebního kanálu 
územní plán přebírá ze závazných podkladů celostátního a evropského významu, zde jsou zábory i na půdách 
s třídou ochrany I a II. V případě vlastní realizace jednotlivých záborů ZPF bude nutno jednat s vlastníky pozemků. 

 
 

VYHODNOCENÍ DOPADŮ NA POZEMKY URČENÉ PRO PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
 

POUŽITÁ METODIKA 
Vyhodnocení předpokládaných dopadů navrhovaného řešení na pozemky určené pro plnění funkcí lesa 

bylo provedeno ve smyslu zákona č. 289/95 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
v platném znění a příslušných vyhlášek, zejména vyhlášky č. 77/96 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany 
pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE O LESÍCH 

Pozemky určené pro plnění funkcí lesa zujímají většinu plochy obou katastrů Vranová Lhota a Vranová, 
celkem cca 876 ha, to je cca 62 % celkové plochy 1406 ha. Řešené území se nachází ve dvou lesních oblastech, 
hranici tvoří řeka Třebůvka. Jižní spadá do Drahanské vrchoviny, severní do Českomoravského mezihoří. V jižní 
části jsou kvalitní bukové porosty, dále je četně zastoupen smrk, méně borovice lesní, habr, modřín, klen, jasan a 
jedle. V severní části je hospodářství převážně smrkové, dále jsou zde buk, dub, borovice lesní, modřín, habr, bříza, 
klen, jasan, douglaska, osika. Většinu lesů zde spravují Lesy České republiky. 

Jedná se o lesy hospodářské s produkční funkcí. Část lesů na nichž je navrženo umístění prvků ÚSES bude 
nutno převést do kategorie lesů zvláštního určení. Ochranné lesy se v území nevyskytují. V územním plánu jsou 
respektovány a zakresleny přístupové cesty k lesním pozemkům (viz výkresy č. 2, 3 a 8). Ochranné pásmo lesa je 
50 m od hranice porostu.  

Při realizaci navržených účelových komunikací a plavebního kanálu D O L může dojít k dotčení ochranného 
pásma lesa, případně pozemků určených pro plnění funkcí lesa (viz výkres č. 7). Vtom případě bude nutno požádat 
v souladu s platnými předpisy odbor životního prostředí Městského úřadu Moravská Třebová o souhlas s umístěním 
stavby v ochranném pásmu lesa, případně o trvalé odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa. 

 
DOPAD NAVRHOVANÝCH ZMĚN NA POZEMKY UŘČENÉ PRO PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

TRVALÉ ODNĚTÍ PUPFL 
Trvalé odnětí ploch PUPFL vyplývající z návrhu územního plánu přichází v úvahu pouze při případné 

realizaci plavebního kanálu Dunaj – Odra – Labe. Realizace kanálu přichází v úvahu ve výhledu po roce 2020. 
Trvalé odnětí zemědíl. půdního fondu navržené v územním plánu je podrobně uvedeno v následující tabulce 

Přehled navrhovaného trvalého odnětí ZPF a PUPFL vyplývajícího z návrhu územního plánu. 
DOČASNÉ ODNĚTÍ PUPFL 
Dočasné odnětí PUPFL není v územním plánu navrhováno. 
 
ZDŮVODNĚNÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ  
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Navržené umístění hájeného koridoru plavebního kanálu Dunaj – Odra – Labe dáno těmito skutečnostmi: 
• hájený koridor plavebního kanálu Dunaj – Odra – Labe plyne z ÚP VÚC Pardubického kraje, 
• trasa plavebního kanálu vychází z podkladů zpracovávaných na celostátní úrovni,  
• zábory PUPFL jsou pouze minimální. 
Poznámka: Podrobnější zdůvodnění je uvedeno v příslušných kapitolách. 
 
ZALESNĚNÍ A LESNICKÁ REKULTIVACE DEVASTOVANÝCH PLOCH LESA 
Zalesnění ani lesnická rekultivace není v územním plánu navrhována. 
KATEGORIZACE LESA 
Změna kategorizace lesů není navrhována s výjimkou části lesů, na nichž jsou navrženy prvky ÚSES, 

kterou bude nutno převést do kategorie lesů zvláštního určení (viz výkresy č. 2, 7 a 8). Jinak zůstane stávající 
struktura lesů v území zachována. 

 
Závěr: Z uvedeného vyplývá, že územní plán navrhuje řešení s minimálními zábory PUPFL. V případě 

vlastní realizace jednotlivých záborů PUPFL bude nutno jednat s vlastníky pozemků. 
 
 

PŘEHLED NAVRHOVANÉHO ODNĚTÍ ZPF A PUPFL VYPLÝVAJÍCÍHO Z NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
 

Tabulka č. 13 Přehled navrhovaného trvalého odnětí ZPF a PUPFL vyplývajícího z návrhu územního plánu 

číslo popis záboru 
(čísla návrhových ploch dle výkresu č. 2)) 

plocha 
celkem 

(ha) 

trvalé 
odnětí 
(ha) 

dotčené parcely 
ZPF nebo PUPFL kultura BPEJ 

kategorie lesa 
třída 
ochr. 

melior 
(%) 

TRVALÉ ODNĚTÍ PRO ZÁSTAVBU, TECHNICKOU VYBAVENOST A DOPRAVU – I. ETAPA do roku 2010 a II. ETAPA do roku 2020 
 OBYTNÁ ZÁSTAVBA 

1 rodinné domy 
(KÚ Vranová Lhota  návrhová plocha č. 1) 3,20 0,72 145/3, 145/29 O 7.48.11 IV 95 

2 rodinné domy 
(KÚ Vranová  návrhová plocha č. 2) 

1,35 0,32 241/17, 241/19, 242 244, 
246/1 2, 246/6 

TTP 7.40.78 V  

 REKREACE 

4 rekreační chaty 
(KÚ Vranová  Jarovice – návrh. plocha č. 4) 0,53 0,04 1219, 1222, 1223, 1230/2 TTP 

Z 5.40.99 V  

5 rekreační chaty 
(KÚ Vranová  Jarovice – návrh. plocha č. 5) 

0,45 0,03 1234, 1235, 1244/1 2, 1262 TTP 5.40.99 V  

 TECHNICKÁ VYBAVENOST 

8 regulační stanice plynu VTL/STL 
(KÚ Vranová) 0,01 0,01 633 O 7.27.14 IV  

9 čistírna odpadních vod 
(Hraničky  KÚ Pěčíkov) 

0,01 0,01 409/1 O    

 DOPRAVA 

10 místní komunikace zklidněná 
(KÚ Vranová Lhota, š. 8 m, d. 205 m) 0,16 0,16 145/3, 145/29 O 7.48.11 IV 100 

11 parkoviště 
(KÚ Vranová Lhota – hřbitov) 

0,03 0,03 145/3 O 7.48.11 IV 100 

12 parkoviště 
(KÚ Vranová Lhota – výroba) 

0,10 0,10 129/2 O 7.48.11 IV  

13 účelová komunikace 
(KÚ Vranová  š. 3 m, d. 170 m) 

0,05 0,05 785/38 TTP 7.59.00 IV  

14 účelová komunikace 
(KÚ Vranová  š. 3 m, d. 300 m) 0,09 0,09 822 824, 829, 831, 832/1, 

833, 834, 842, 848/7,  TTP 7.40.89 V  

15 účelová komunikace 
(KÚ Vranová a V. Lhota  š. 3 m, d. 900 m) 0,27 0,27 12/9, 78, 915/1, 938, 1322 

(V. Lhota: 157, 160/1 2) O 7.59.00 IV  

16 účelová komunikace 
(KÚ Vranová Lhota  š. 3 m, d. 85 m) 0,03 0,03 399/9 TTP 7.37.56 V  

17 účelová komunikace 
(KÚ Vranová Lhota  š. 3 m, d. 140 m) 

0,04 0,04 779/1 O 7.26.14 
7.47.10 

IV 
III 

 

 celkem odnětí ZPF  2,92      
 celkem odnětí PUPFL        

TRVALÉ ODNĚTÍ V KRAJINĚ – I. ETAPA do roku 2010 a II. ETAPA do roku 2020 
 PŘÍKOPY 

18 ochranný příkop nad zástavbou 
(KÚ Vranová Lhota  š. 2 m, d. 200 m) 0,06 0,06 145/3 O 7.48.11 IV 100 

19 svodný příkop u silnice 
(KÚ Vranová Lhota  š. 2 m, d. 130 m) 

0,03 0,03 435, 437/2, 443/1, 834/1 Z 7.48.11 IV  

20 ochranný příkop nad zástavbou 
(KÚ Vranová  š. 2 m, d. 420 m) 

0,08 0,08 237/8, 237/11, 246/1 TTP 7.40.78 V  
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 POLDRY 

21 hráz poldru (š. cca 15 m, d. 280) 
(KÚ Vranová – Hradisko) 

0,42 0,42 160/1 2, 161/5, 848/3, 1279, 
915/1 

TTP 7.26.54, 7.40.89, 
7.59.00 

V 
IV 

 

 IZOLAČNÍ ZELEŇ 

22 izolační zeleň 
(KÚ Vranová Lhota – hřbitov) 0,30 0,30 145/3 O 7.48.11 IV 100 

23 izolační zeleň 
(KÚ  Vranová Lhota – výroba) 

0,20 0,20 129/7 O 7.48.11 IV  

 celkem odnětí ZPF  1,09      
 celkem odnětí PUPFL        

TRVALÉ ODNĚTÍ PRO DOPRAVU – III. ETAPA – VÝHLED po roce 2020 

V1 silniční obchvat (KÚ Vranová a Vran. Lhota  
var. bez kanálu D O L, š. 12 m, d. 1000 m) 

1,20 1,00 257/9 10, 257/46, 260/1 2 
(V. Lhota: 57/1, 487/2) 

O 
TTP 

7.59.00 IV 70 

V2 silniční obchvat (KÚ Vranová a Vran. Lhota  
var. s kanálem D O L, š. 12 m, d. 1070 m) 

1,28 1,08 257/9 10, 257/46, 260/1 2,  
(V. Lhota: 40/1, 57/1, 487/2) 

O 
TTP 

7.59.00 IV 20 

V3 místní komunikace obslužná (KÚ Vranová a 
V. Lhota  napojení obchv., š. 10 m, d. 260 m) 0,26 0,26 260/3 (V. Lhota: 40/1) O 7.59.00 IV  

V4 plavební kanál D O L (KÚ Vranová a Vranová 
Lhota  koridor, š. 100 m, d. 3250 m) 32,50 31,40 

72/1, 257/20, 260/1, 275/4, 
276/1 2, 277/1 3, 293/1 2, 
294/1 2, 295, 776, 781/1 2, 
785/38, 787/1, 789, 815/1, 
815/3, 815/5, 832/2, 848/1, 

851/1 3, 862/4 5, 915/1,  
(V. Lh.: 55/1, 57/1, 57/5 13, 

O 
TTP 

Z 

7.59.00 
7.47.00 
7.26.01 
7.40.89 
7.26.44 

IV 
II 
I 
V 
V 

15 

V4 plavební kanál D O L 
(KÚ Vranová  koridor, š. 100 m, d. 3250 m) 

32,50 0,43 785/47, 792/2, 815/6, 291/3, 
309 

PUPFL hospodářský   

 celkem odnětí ZPF  33,74      
 celkem odnětí PUPFL  0,43      

Poznámka: Čísla záborů v tabulce odpovídají číslování záborů na výkresu č. 7 Zábory ZPF a PUPFL, investice do půdy. 
Zkratky kultur: TTP  trvalé travní porosty, Z  zahrada, O  orná půda , L  les. 
Zábory č. 3, 6, 7, 24 a 25 byly dle požadavků zadání vypuštěny. 

 
 
 

2.10. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DOPADŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 
Popis a zhodnocení životního prostředí je uveden v kapitolách Ochrana přírody a krajiny, Pozemky určené 

pro plnění funkcí lesa, Zemědělsky půdní fond, Krajinná zeleň mimo lesní pozemky, Vodní plochy a toky a Územní 
systém ekologické stability, kde jsou popsány základní charakteristiky složek životního prostředí, ekologická stabilita 
území, chráněná území přírody a ÚSES. 

 
 

ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
 
Zdroje znečišťování a ohrožení ovzduší: Zdroje znečišťování ovzduší v obci tvoří lokální zdroje vytápění 

na tuhá paliva, což je argument pro plynofikaci obce, nebo ekologické vytápění dřevní štěpkou. V současnosti je 
v obci jediný významnější potenciální znečišťovatel a to průmyslový podnik Armaturka Vranová Lhota a.s. Ochranné 
pásmo hygienické zemědělského areálu Vranová nebylo stanoveno. Znečištění ovzduší z dopravy je vzhledem k 
nízké frekvenci vozidel zanedbatelné. Jiné potenciální zdroje znečišťování ovzduší zde nejsou. Se vznikem nových 
zdrojů znečišťování ovzduší se nepočítá, v případě jejich vzniku podléhají souhlasu ČIŽP dle § 11 zákona č. 
309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů. 

Zdroje znečišťování a ohrožení povrchových a podzemních vod: Zdroje znečišťování povrchových a 
podzemních vod jsou dosud zejména odpadní vody z obytné zástavby obce, ale i splachy ze zemědělského areálu 
Vranová a připadně i z Armaturky Vranová Lhota. Situace by byla vyřešena realizací splaškové kanalizace. 
Potenciálním zdrojem znečištění podzemních i povrchových vod mohou dosud představovat zbytky po staré 
ekologické zátěži (neoprávněné uložení toxických odpadů v důlních štolách). Tato stará ekologická zátěž již 
zlikvidována. V posledních letech byla provedena sanace těchto důlních děl, odpady byly vytěženy a odvezeny. 
V současnosti je sanace ukončena. Po ukončení sanace byly původní sanační vrty v lokalitě ponechány a slouží 
dnes jako vrty monitorovací (viz kapitolu Odpadové hospodářství a výkresy č. 2 a 5). 
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Zdroje znečišťování a ohrožení půdy: Znečišťování půdy bylo vzhledem k omezení umělých hnojiv a 
chemického ošetřování plodin značně redukováno. Ohrožení zemědělské půdy vodní a větrnou erozí je vzhledem 
k velkoplošnému zatravnění svahů minimální (viz kapitolu Zemědělský půdní fond). 

Zdroje hluku: Zdroj většího hluku představuje v obci pouze doprava. Zástavba podél průtahu silnic obcí je 
však postižena hlukem z dopravy pouze zanedbatelně, neboť frekvence vozidel je zde nízká. Z provedeného výpočtu 
vyplývá, že přípustné hladiny hluku (při uplatnění korekce pro starou zátěž) nebudou překročeny ani v současnosti, 
ani do roku 2020 (viz kapitolu Doprava). Nové plochy obytné zástavby územní plán u silnic nenavrhuje. 

Přirozená radioaktivita: Řešené území se nalézá v oblasti nízkého až středního radonového indexu 
geologického podloží (dle map radonového indexu ČGS, údaje podle těchto map neslouží pro stanovení radonového 
indexu na stavebním pozemku ve smyslu vyhlášky č. 307/2002 Sb., ten lze zjistit pouze měřením na konkrétním 
pozemku). V návrhových plochách bude proto provedeno měření radonového indexu a dle jeho výsledků budou 
navržena případná opatření. Tato měření by bylo vhodné provést i v zástavbě stávající. 

Zdroje ovlivňování přírodního prostředí jako celku: V současné době možnost takového ovlivnění 
přírodního prostředí v území není. Potenciálně se může projevit vliv plavebního kanálu v případě jeho realizace a to 
zejména na mikroklima a vodní režim území. 

 
NÁVRH ŘEŠENÍ A REKAPITULACE OPATŘENÍ NA OCHRANU A ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

 
Řešení územního plánu obce nenavrhuje žádné stavby, zařízení, činnosti nebo opatření, které by měly 

negativní vliv na životní prostředí. V závazných regulativech územní plán důsledně dbá na ochranu všech složek 
životního prostředí (viz kapitolu Závazná část ve formě regulativů). 

Předpokládané dopady navrhovaného řešení na životní prostředí jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách 
územního plánu. 

V následujícím je proto uveden pouze stručný přehled a odkazy na příslušné kapitoly: 
• Územní systém ekologické stability: biocentra, biokoridory, interakční prvky (travní pruhy, meze, 

stromořadí apod.) a rybník jako součást biocentra (viz kapitoly Vodní plochy a toky a Územní systém 
ekologické stability a výkresy č. 2, 5 a 8). 

• Protierozní opatření v krajině a obci, zejména zatravnění, meze a záchytné příkopy povrchových vod 
(viz kapitoly Zemědělský půdní fond, Vodní plochy a toky, Odvedení dešťových a splaškových vod a 
Územní systém ekologické stability a výkresy č. 2, 5 a 8). 

• Realizace systému protipovodňové ochrany obce, zejména poldr, propusť, rybník, dešťová kanalizace 
(viz kapitoly Vodní plochy a toky, Záplavová území, Protipovodňová ochrana a Odvedení dešťových a 
splaškových vod a výkresy č. 2, 5 a 8). 

• Vybudování silničního obchvatu Vranové Lhoty (viz kapitolu Doprava a výkres č. 5). 
• Úplná plynofikace obce nebo ekologické vytápění dřevní štěpkou lokálními zdroji tepla (viz kapitoly 

Zásobování plynem a Zásobování teplem a výkres č. 4). 
• Výhledově doporučujeme zhodnotit možnosti využívání místních energetických zdrojů (využití biomasy, 

výroba bioplynu, sluneční energie, vodní energie, větrná energie). 
• Vybudování splaškové kanalizace (viz kapitolu Odvedení dešťových a splaškových vod a výkres č. 5). 
• Monitorování účinnosti provedené sanace důlních štol se starou ekologickou zátěži. Sledování kvality 

ohrožených podzemních a povrchových vod (viz kapitolu Odpadové hospodářství a výkres č. 5). 
• Likvidace veškerého odpadu vznikajícího na území obce v souladu se schválenou obecní vyhláškou o 

hospodaření s odpady (viz kapitolu Odpadové hospodářství). 
• Ochrana před ozářením: V návrhových plochách vhodných k zastavění, příp. i ve stávající zástavbě, 

provést měření radonového indexu (viz kapitolu Obytná zástavba a Závaznou část ve formě regulativů). 
• V případě realizace plavebního kanálu předem posoudit možné vlivy plavebního kanálu na přírodní 

prostředí jako celku a to zejména na mikroklima a vodní režim území. 
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2.11. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z NÁVRHU ÚZEMNÍHO 
PLÁNU 
 
Z návrhu územního plánu vyplývají tyto limity využití území: 
 

OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
Územní plán vymezuje na výkresu č. 8 „Územní systém ekologické stability“ plochy územního systému 

ekologické stability: biocentra regionální a lokální a biokoridory nadregionální a lokální (viz kapitolu Územní systém 
ekologické stability). Tyto plochy jsou nezastavitelné s výjimkou křížení s liniovými stavbami dopravy a technické 
vybavenosti a staveb a zařízení sloužících ochraně přírody a krajiny. 

 
OCHRANA PAMÁTEK 

Územní plán vymezuje na výkresu č. 2 „Hlavní výkres“ území archeologického zájmu: ÚAN I – území 
s archeologickými nálezy I, to je území s pozitivně prokázaným a bezpečně předpokládaným výskytem 
archeologických nálezů, ÚAN II – území s archeologickými nálezy II to je území s pravděpodobností výskytu 
archeologických nálezů 51  100%. Viz kapitolu Ochrana památek. 

 
OCHRANA STAVEB 

Územní plán vymezuje na výkresu č. 2 „Hlavní výkres“ ochranné pásmo etické hřbitova 50 m od líce zdi. Viz 
kapitolu Občanská vybavenost. 

 
OCHRANA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Územní plán vymezuje na výkresech č. 3 „Doprava“, 4 „Energetika, telekomunikace“ a 5 „Vodní a odpadové 
hospodářství“ ochranná pásma vyplývající dle obecně závazných předpisů z návrhu územního plánu navržených 
zařízení technické vybavenosti (silnice III. tř. 15 m od osy vozovky či přilehlého jízdního pruhu mimo souvisle 
zastavěné území, elektrického vedení VN 22 kV 7 m od krajního vodiče, stožárové trafostanice 22 kV VN/NN v 
okruhu 7 m, VTL plynovodu DN 80 4 m od vnějšího líce, STL plynovodu do DN 63  110 mimo zastavěné území 4 m 
a v zastavěném území 1 m od vnějšího líce, vodovodního potrubí 2 m od vnějšího líce, kanalizačního potrubí 3 m od 
vnějšího líce, čistírny odpadních vod Vranová Lhota 50 m od vnějšího líce, čistírny odpadních vod Hraničky 20 m od 
vnějšího líce). Viz kapitoly Doprava, Zásobování elektrickou energií, Zásobování plynem, Zásobování vodou a 
Odvedení dešťových a splaškových vod. 

Územní plán vymezuje na výkresu č. 4 „Energetika, telekomunikace“ bezpečnostní pásma vyplývající dle 
obecně závazných předpisů z návrhu územního plánu navržených zařízení technické vybavenosti (plynovodu DN 80 
15 m od vnějšího líce, regulační stanice plynu VTL/STL 10 m od vnějšího líce). Viz kapitolu Zásobování plynem. 

 
 

2.12. NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 
 
Návrh řešení požadavků civilní obrany v rámci územního plánu obce Vranová Lhota Dřevohostice je 

zpracován v souladu s vyhláškou MV č.380/2002. Sb. 
 

A.1 POŽADAVKY CIVILNÍ OBRANY 
 

A)  OCHRANA ÚZEMÍ PŘED PRŮCHODEM PRŮLOMOVÉ VLNY VZNIKLÉ ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ  
• Průlomová vlna obci hrozí. Průchod povodňové vlny vzniklé zvláštní povodní vodního díla Moravská 

Třebová (celkový objem 0,221 mil. m³  by již byl v k.ú. Vranová Lhota transformován pod úroveň Q100 . 
• Pro vodní tok Třebůvka je vyhlášeno záplavové území (Krajský úřad Pardubického kraje dne 5.4.2004 

pod č.j. OŽZP/493/04/CK). Viz výkres č.2 Hlavní výkres. 
• V k.ú Vranová je navržen poldr, jeho rozliv přechází i na k.ú. Pečíkov. Viz výkres č.2 Hlavní výkres  
 

B)  ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
Problematika havarijní plánování obce je řešena v Havarijním plánu Pardubického kraje pro obec 

s rozšířenou působností Moravská Třebová.  
Zóna havarijního plánování nebyla v obci vyhlášena. 
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C)  UKRYTÍ OBYVATEL V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
Ukrytí obyvatelstva se při mimořádných událostech zajišťuje v improvizovaných a ve stálých úkrytech. 

V obci nejsou vybudované stálé tlakově odolné úkryty ani stále tlakově neodolné úkryty. 
Ukrytí obyvatel bude zajištěno v improvizovaných úkrytech – sklepech. Pro 1 ukrývanou osobu je nutno 

počítat dle příručky: (tzv. úkryty PRÚ – BS) 1,5 m2 na jednotlivou osobu. 
 

Tabulka č. 14  Bilance potřebných ploch pro ukrytí obyvatelstva  stav 
počet obyvatel požadovaná plocha stávající stav 

pivovarský sklep – 180 m² 510 765 m2 sklepy na zámečku  125 m² 
Poznámka: Většina stávajících objektů je podsklepena. 
 

Tabulka č. 15  Bilance potřebných ploch pro ukrytí obyvatelstva  návrh 
Lokalita Počet BJ  Počet obyvatel Požadovaná plocha Poloha 

1 18 54 81 mimo důležité dopravní komunikace 
2 8 24 36 mimo důležité dopravní komunikace 

Celkem 26 78 117  
 

D)  EVAKUACE OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVÁNÍ  
Na katastru obce se nenachází přijímací evakuační středisko. Přehled přijímacích středisek na území obce 

s rozšířenou působností viz  Příloha C6 – 3  MT Havarijního plánu. 
 

E)  SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU CIVILNÍ OCHRANY 
Skladování materiálu Co je řešeno centrálně v rámci kraje mimo území obce. 
 

F)  VYVEZENÍ A SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK MIMO SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE 
A ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ  
Na katastru obce se neskladují nebezpečné látky. Nebezpečné odpady jsou 2x ročně odváženy firmou SITA 

MORAVA a.s., Firma Armaturka má svůj samostatný program odvozu. 
 

G)  PLOCHY POTŘEBNÉ PRO ZÁCHRANNÉ, LIKVIDAČNÍ A OBNOVOVACÍ PRÁCE, PRO ODSTRANĚNÍ 
NEBO SNÍŽENÍ ŠKODLIVÝCH ÚČINKŮ KONTAMINACE, VZNIKLÝCH PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI  
Na území obce se předpokládá jako možné riziko mimořádné události automobilový provoz na průjezdné 

silnici II/644 a III/37322. Zvláštní plochy nejsou vyhrazeny. Zdravotní zabezpečení obyvatelstva za krizových situací 
a při mimořádných událostech je v Moravské Třebové.  

 
H)  OCHRANA PŘED VLIVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK SKLADOVANÝCH V ÚZEMÍ  

V řešeném území nejsou skladovány nebezpečné látky. 
 

I)  NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU A ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
Při kontaminaci lokálních zdrojů pitné vody nebo přerušení dodávky pitné vody budou zajištěny mobilní 

cisterny pitné vody nebo rozvoz balené vody a sanace a dekontaminace lokálních pitných zdrojů. 
Zásobování elektrickou energií za krizových situací není řešeno územním plánem. 
 

J)  POŽÁRNÍ VODA 
Zabezpečení požární vodou je řešeno hydranty osazenými na vodovodní síti v obci (tlak v potrubí 3,5 

atmosféry). Dalším zdrojem požární vody je požární nádrže Vranová (objem 150 m³). V obco jsou dále zřízena tři 
místa pro odběr požární vody z vodoteče Třebůvka (průtok 6l/s). Viz kapitolu Zásobování vodou a výkres č. 5 Vodní 
a odpadové hospodářství. 

 
 

A.2 ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY  OBRANA STÁTU 
 
Vojenská správa nemá v řešeném území svá specifická zájmová území. Na řešeném území se nenacházejí 

žádné objekty a zařízení, ani zde nezasahují ochranná pásma vojenských objektů. 
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2.13. NÁVRH ETAP VÝSTAVBY A ZMĚN V ÚZEMÍ 
 
 

VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY 
 
Obsahem této kapitoly je stanovení posloupnosti realizace navržených záměrů. Navržené etapy je nutno 

chápat jako orientační a doporučené, neboť u řady záměrů bude záviset postup výstavby na zájmu a finančních 
možnostech investorů a také na ochotě vlastníků pozemků k prodeji. 

Navržené etapy výstavby vychází jednak z posouzení současných ekonomických možností obce a jednak 
z logické návaznosti jednotlivých akcí. Vzhledem ke skutečnosti, že nelze dnes odhadnout ekonomický vývoj našeho 
hospodářství a budoucí finanční možnosti obce, bude nutno časem návrh etap přehodnotit. 

Výběr lokalit pro I. etapu výstavby bude záležet na různých faktorech, zejména na vlastnících pozemků, 
zájmu stavebníků a na realizaci podmiňujících investic (sítí, komunikací). Lze předpokládat, že nová obytná výstavba 
bude zpočátku realizována spíše rozptýleně. Nejdříve budou patrně využívány vhodné pozemky v zainvestovaném 
území s komunikacemi a sítěmi. Využití ploch navržených pro rozvoj výroby a ostatních podnikatelských aktivit není 
možno časově odhadnout, závisí na zájmu ze strany podnikatelů. 

Postup realizace záměrů dopravy a technické vybavenosti závisí na postupu výstavby v návrhových 
plochách a na finančních možnostech obce. Výstavbu komunikací je nutno sladit s výstavbou sítí, která by měla vždy 
předcházet. V případě plavebního kanálu bude záviset zejména na strategických záměrech a finančních možnostech 
státu a Evropské unie. 

Realizace územního systému ekologické stability a protipovodňových opatření jsou dlouhodobé akce, které 
nelze realizovat jednorázově. Vytvoření uceleného funkčního systému ekologické stability a systému protipovodňové 
ochrany je proces dlouhodobý, přesahující časový rámec územního plánu. 

Etapy výstavby a změn v území jsou uvedeny na výkresu č. 2, na kterém jsou označeny jednotlivé návrhové 
plochy, navržené stavby a změny využití jednotlivých ploch a objektů. Zařízení dopravy a technické vybavenosti jsou 
na výkresech č. 3, 4 a 5. Navržená protipovodňová opatření jsou na výkresech č. 2 a 5. Územní systém ekologické 
stability je na výkresu č. 8. Etapy výstavby veřejně prospěšných staveb jsou na výkresu č. 6.  

Etapy výstavby a změn v území, jsou předpokládány v horizontech: I. etapa do roku 2010, II. etapa 
do roku 2020 a III. etapa výhled po roce 2020. 

 
 

NÁVRH ETAP VÝSTAVBY A ZMĚN V ÚZEMÍ 
 
Etapy výstavby a změn v území jsou doporučeny následující: 
 

I. ETAPA (orientačně do roku 2010) 
• návrhová plocha č. 2 obytná zástavba u Vranové v trati Od Černé hory (rodinné domy) 
• návrhová plocha č. 5 obytná zástavba rekreační v Jarovicích (rekreační chaty či chalupy) 
• návrhová plocha č. 6 rekreace u Třebůvky ve Vranové Lhotě (hřiště) 
• návrhová plocha č. 8 výroba v bývalém zem. areálu u Vranové Lhoty (řemesla, sklady, zprac. dřevní štěpky) 
• návrhová plocha č. 10 vodní plocha na vých. okraji Vranové Lhoty na pravém břehu Třebůvky (průtočný rybník) 
I. – II. ETAPA (orientačně do roku  2010  2020) 
• návrhová plocha č. 1 obytná zástavba u Vranové Lhoty v trati Na dílech (rodinné domy) 
• územní systém ekologické stability (biocentra, boikoridory, interakční prvky) 
• protipovodňová opatření (poldr, propusť, rybník, příkopy, dešťová kanalizace) 
II. ETAPA (orientačně do roku  2020) 
• návrhová plocha č. 4 obytná zástavba rekreační v Jarovicích (rekreační chaty či chalupy) 
III. ETAPA (orientačně výhled po roce  2020) 
• plavební kanál Dunaj – Odra – Labe 
• silniční obchvat Vranové Lhoty 
 

Poznámka: Etapy realizace veřejně prospěšných staveb jsou uvedeny na výkresu č. 6 a v tabulce č. 12 
Veřejně prospěšné stavby. 
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2.14. NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE 
 
 

VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY 
 
Územní plán vychází jednak ze známého historického vývoje obce jednak z daných současných 

společenských a ekonomických podmínek a z odhadu společenského a ekonomického vývoje obce, našeho státu a 
Evropy. Zatímco prvé dvě výchozí oblasti územního plánu jsou poměrně jasně specifikované, odhad budoucího 
vývoje je pouze přibližný, spíše však velmi nepřesný a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že nelze dnes 
odhadnout ekonomický vývoj našeho hospodářství a budoucí finanční možnosti obce v dlouhodobém horizontu. 

 
 

LHŮTY AKTUALIZACE 
 
Vzhledem k výše uvedenému se nám jeví jako optimální časový horizont pro vyhodnocení, zda se 

nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán schválen 4 roky, to v praxi znamená aktualizaci územního 
plánu v návaznosti na cykly volebního období. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brno duben 2006         ing. arch. Jaroslav Tušer 
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3. ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
Úvodní ustanovení 

 

Článek 1 
Účel 

 
V této části se v souladu s ustanovením § 18 odstavce 2 písmene b) vyhlášky č. 135/2001 Sb. vymezují závazné 
části Územního plánu obce Vranová Lhota (dále jen „územní plán“) pro účely územního plánování a správního 
rozhodování podle zvláštních obecně závazných předpisů:  
1. Stanovuje se urbanistická koncepce, funkční a prostorové uspořádání území (využití ploch a jejich uspořádání) a 

podmínky jeho využití, vymezuje se zastavitelné území a dále se stanovují podmínky pro umísťování a 
povolování jednotlivých druhů staveb, jejich změn a změn jejich užívání, vymezených podle užitných funkcí 
obecně závaznými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích 
na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. 

2. Stanovuje se koncepce řešení dopravy a technické vybavenosti, vymezuje územní systém ekologické stability, 
vymezují plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů a jeho technické zajištění, stanovují limity využití území 
vyplývající z územního plánu a stanovují plochy pro veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy. 

 

Článek 2 
Rozsah platnosti 

 
1. Vyhláška o závazných částech Územního plánu obce Vranová Lhota platí na správním území obce 

Vranová Lhota, které je shodné s katastrálními územími Vranová Lhota a Vranová. Doba platnosti vyhlášky 
není stanovena. 

2. Lhůty aktualizace pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán schválen 
se pro územní plán obce Vranová Lhota stanovují ve čtyřletých obdobích, poprvé do čtyř let od schválení. 

3. Nedílnou součástí vyhlášky je dokumentace Územního plánu obce Vranová Lhota (grafická i textová část), 
opatřená schvalovací doložkou podle § 8 odstavce 2 písmene b) a § 16 odstavce 4 vyhlášky č. 135/2001 Sb. 

 

Článek 3 
Vymezení pojmů 

 
1. Pro jednoznačnost výkladu územního plánu se na území obce rozlišují: z hlediska funkčního využití: funkční 

plochy; z hlediska zastavitelnosti: území zastavěné a zastavitelné a území nezastavitelné, z hlediska 
změn v území: území rozvojové a území stabilizované . 

2. Funkční plocha je plocha vymezená územním plánem na výkresu č. 2 „Hlavní výkres“, určená pro určitou 
funkci, přičemž monofunkční plochy jsou určené pro jednu stanovenou funkci, která vylučuje jiné využití a 
polyfunkční plochy jsou určené pro více stanovených funkcí s vymezením přípustných staveb a zařízení.  

3. Zastavěné a zastavitelné území tvoří zde vyjmenované a v grafické části územního plánu na výkresu č. 2 
„Hlavní výkres“ vymezené plochy zastavěné a plochy vhodné k zastavění zahrnující funkční plochy: obytné 
zástavbyí, občanské vybavenosti, rekreace a sportu, výroby, technické vybavenosti a dopravy. 

4. Nezastavitelné území tvoří zde vyjmenované a v grafické části územního plánu na výkrese č. 2 „Hlavní výkres“ 
vymezené plochy nezastavitelné zahrnující funkční plochy: pozemků určených pro plnění funkcí lesa, 
zemědělského půdního fondu, krajinné zeleně mimo lesní pozemky, veřejné zeleně a vodních ploch a toků. 

5. Současně zastavěné území obce je území vymezené územním plánem v souladu s § 139a odstavec 2 zákona 
č. 50/1976 Sb. v platném znění a vyznačené na výkresu č. 2 „Hlavní výkres“. 

6. Území zastavitelné tvoří plochy vhodné k zastavění takto určené územním plánem a vyznačené na výkresu 
č. 2 „Hlavní výkres“ ve smyslu odstavce 3 § 139a zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění, nestanoví li vyhláška 
o závazných částech územního plánu, nebo obecně platné předpisy ve zvláštních případech jinak. 
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7. Plochy zastavěné jsou plochy jejíchž současné funkční využití je v rámci funkčních ploch zahrnutých do 
zastavěného a zastavitelného území. 

8. Plochy nezastavitelné jsou plochy, na nichž není dovoleno umísťovat a povolovat stavby s výjimkou staveb, 
které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb drah a na dráze, pozemních komunikací, 
liniových staveb technického vybavení a úprav vodních toků. 

9. Rozvojové území je území zahrnující návrhové plochy, to jsou plochy, které územní plán určuje k zastavění a 
plochy, které územní plán určuje ke změně funkčního využití nebo prostorového uspořádání. 

10. Stabilizované území je území zahrnující stabilizované plochy, to jsou plochy, jejichž funkční využití nebo 
prostorové uspořádání nebude územím plánem měněno. 

11. Pojmy užité v dokumentaci územního plánu se vykládají ve smyslu obvyklém pro praxi územního plánování. 
V případě pochybnosti rozhodne nadřízený orgán. 

 
 

ČÁST DRUHÁ 
Regulativy 

 

Článek 4 
Urbanistická koncepce 

 
1. Záměrem návrhu Územního plánu obce Vranová Lhota je vytvořit vhodným vymezením organizace a funkčního 

využití území a stanovením regulativů kvalitní prostředí pro bydlení a život obyvatelstva a optimální podmínky 
pro rozvoj území, zachování jeho osobitého charakteru, ochranu hodnot a zajištění trvale udržitelného rozvoje 
celého území obce. 

2. Charakter osídlení: Obec Vranová Lhota bude rozvíjena jako souvisle urbanizovaný celek. Ve volné krajině 
mimo současně zastavěné území obce a zastavitelné území určené tímto územním plánem nebudou vytvářena 
nová sídla či jednotlivé objekty s výjimkou staveb pro dopravu a technickou vybavenost. 

3. Charakter sídla: Bude zachován stávající venkovský charakter sídla a jeho přirozená silueta s dominantou 
kostela. Bude respektována urbanistickou strukturu sídla a jeho sevřené uspořádání, které dotváří v územním 
plánu v návaznosti na současně zastavěné území obce vymezené návrhové plochy vhodné k zastavění. 

4. Krajinný ráz: Územní plán vytváří podmínky pro citlivé začlenění sídla do krajiny a jeho propojení s ní. Územní 
plán zachovává stávající krajinný ráz na území Přírodního parku Bohdalov  Hartinkov. K tomu účelu územní 
plán vymezuje zejména plochy pro územní systém ekologické stability a plochy pro krajinnou zeleň mimo lesní 
pozemky, trvalé travní porosty a vodní plchy. 

5. Funkční členění území: Územní plán člení na výkresu č. 2 „Hlavní výkres“ řešené území na zastavěné a 
zastavitelné území a nezastavitelné území. Zastavěné a zastavitelné území tvoří plochy zastavěné a plochy 
vhodné k zastavění zahrnující funkční plochy: obytné zástavby, občanské vybavenosti, rekreace a sportu, 
výroby, technické vybavenosti a dopravy. Nezastavitelné území tvoří plochy nezastavitelné zahrnující funkční 
plochy: pozemků určených pro plnění funkcí lesa, zemědělského půdního fondu, krajinné zeleně mimo lesní 
pozemky, veřejné zeleně a vodních ploch a toků. 

6. Plochy zastavěné a plochy vhodné k zastavění: Územní plán zachovává stávající zastavěné plochy obytné 
zástavby, občanské vybavenosti, rekreace a výroby a jejich strukturu v území. Pro rozvoj obce vymezuje územní 
plán na výkresu č. 2 „Hlavní výkres“ návrhové plochy vhodné k zastavění pro obytnou zástavbu, rekreaci a 
výrobu. Řešení preferuje vzájemnou návaznost stávajících a návrhových ploch s toutéž funkcí a jednoznačně 
odděluje plochy výroby od ploch obytné zástavby, občanské vybavenosti a rekreace. 

7. Plochy nezastavitelné: Územní plán zachovává stávající nezastavitelné plochy pozemků určených pro plnění 
funkcí lesa, zemědělského půdního fondu, přírodní krajinné zeleně mimo lesní pozemky a vodní plochy a toky, 
s výjimkou ploch na kterých jsou navrženy návrhové plochy zastavitelného území a ploch na nichž je navržena 
změna kultury nebo přírodní krajinná zelen mimo lesní pozemky. 

8. Plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů: Územní plán plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů 
nevymezuje.  

9. Výšková hladina zástavby: Doporučují se stavby s nejvýše dvěma nadzemními podlažími. Více jak 
dvoupodlažní stavby se nedoporučují. 

10. Obytná zástavba: V rámci ploch obytné zástavby je přípustné umísťovat případně i stavby a zařízení občanské 
vybavenosti, služeb, drobné řemeslné výroby a drobné zemědělské výroby (malá rodinná hospodářství). 
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Umísťování těchto staveb a zařízení je přípustné, pokud jsou malého rozsahu, svým umístěním a provozem 
nenarušují funkci bydlení nad přípustnou míru a vyhoví obecně platným předpisům. 

11. Rekreace a sport: Umísťování staveb a zařízení pro rekreaci a sport mimo současně zastavěné území a v 
územním plánu k tomuto účelu vymezené plochy je nepřípustné. 

12. Výroba: Stavby a zařízení pro výrobu nesmí svým umístěním a provozem narušovat ostatní funkce v území nad 
přípustnou míru a musí vyhovovat obecně platným předpisům. Případné ochranné pásmo nesmí zasahovat 
plochy obytné zástavby, občanské vybavenosti a rekreace a sportu. Těžký průmysl je nepřípustný. 

13. Ochrana zdraví: Pro navržené zastavitelné plochy bude provedeno měření radonového indexu na stavebním 
pozemku. Nové chráněné vnitřní i venkovní prostory nemohou být umísťovány v území ve kterém jsou 
překračovány přípustné hladiny hluku vztažené k platné legislativě. Na plochách výroby nesmí být umístěny 
hlučné provozy, které by způsobily překročení přípustné hladiny hluku vztažené k platné legislativě v chráněných 
vnitřních i venkovních prostorech. 

14. Životní prostředí: Oddělením jednotlivých funkcí v území (viz výkres č. 2) omezuje územní plán možnost jejich 
případného vzájemného negativního ovlivňování a vytváří tak předpoklady pro omezení funkčních kolizí a 
zlepšení životního prostředí v území. Návrhem alternativního řešení zásobování energií s využitím biomasy 
vytváří územní plán podmínky pro přiměřené využívání neobnovitelných i obnovitelných přírodních zdrojů a 
zlepšení životního prostředí. 

15. Mimořádné situace: Urbanistické řešení zástavby musí usnadňovat případné záchranné a vyprošťovací práce 
při mimořádných situacích. Doporučuje se upřednostňovat stavby s úrovní podlahy sklepa více jak 1,7 m pod 
terénem jako úkryty pro mimořádné situace. 

16. Ochrana proti povodním a extrémním povrchovým vodám: Územní plán navrhuje soustavu opatření proti 
ohrožení zástavby a ostatního území povodněmi a extrémními povrchovými vodami. Jednotlivá části systému 
tvoří: retenční nádrž (poldr), propusť, povrchové příkopy, dešťová kanalizace, plošné zatravnění a travní meze 
(viz výkresy č. 2, 5 a 8). 

 

Článek 5 
Funkční a prostorové uspořádání území 

 
1. Územní plán na výkresu č. 2 „Hlavní výkres“ závazně vymezuje: zastavěné a zastavitelné území, které tvoří 

zde vyjmenované a v grafické části územního plánu na výkresu č. 2 „Hlavní výkres“ vymezené plochy 
zastavěné a plochy vhodné k zastavění zahrnující funkční plochy: obytné zástavby, občanské 
vybavenosti, rekreace a sportu, výroby, technické vybavenosti a dopravy. 

2. Územní plán na výkresu č. 2 „Hlavní výkres“ závazně vymezuje: nezastavitelné území, které tvoří zde 
vyjmenované a v grafické části územního plánu na výkrese č. 2 „Hlavní výkres“ vymezené plochy 
nezastavitelné zahrnující funkční plochy: pozemků určených pro plnění funkcí lesa, zemědělského 
půdního fondu, krajinné zeleně mimo lesní pozemky, veřejné zeleně a vodních ploch a toků. 

3. Územní plán pro funkční plochy vymezené na výkrese č. 2 „Hlavní výkres“ závazně stanovuje dále uvedené 
regulativy, vymezující jejich využitelnost z hlediska: funkčního využití, prostorového uspořádání a limitů využití 
území vyplývajících: z požadavků ochrany přírody, krajiny, životního prostředí, půdního fondu a přírodních 
zdrojů, z požadavků ochrany kulturních, architektonických a urbanistických hodnot území a z požadavků 
ochrany dopravní a technické infrastruktury. 

4. Regulativy funkčního využití funkčních ploch jsou stanovovány jako přípustné funkční využití stanovující 
funkci nebo funkce pro které je plocha určena, nepřípustné funkční využití stanovující funkce které v ploše 
nelze umístit a podmíněně přípustné funkční využití stanovující výjimky z nepřípustného funkčního využití.   

5. Vymezenému funkčnímu využití funkčních ploch musí odpovídat způsob jejich užívání a zejména účel 
umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn jejich užívání. Stavby a jiná zařízení, 
neodpovídající stanovenému funkčnímu využití funkčních ploch nelze na nich umístit nebo povolit. Umísťování a 
povolování staveb pro dopravu a staveb technického vybavení pro obsluhu území je přípustné jen tehdy, pokud 
negativně neovlivní stanovenou funkci těchto funkčních ploch nad přípustnou míru. 

6. Dosavadní způsob využití území a jednotlivých funkčních ploch, který neodpovídá funkčnímu využití 
stanovenému územním plánem je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a nejsou dány 
důvody pro opatření podle zákona (§ 87 a § 102  odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

7. Pro rozvoj obce územní plán na výkresu č. 2 „Hlavní výkres“ vymezuje pro jednotlivé funkce dále 
uvedené návrhové plochy. 
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Článek 6 
Zastavěné a zastavitelné území 

 
Územní plán na výkrese č. 2 „Hlavní výkres“ stanovuje v rámci zastavěného a zastavitelného území stávající a 
v územním plánu navržené funkční plochy: obytné zástavby, občanské vybavenosti, rekreace a výroby a dále 
dopravy (viz článek 8) a technické vybavenosti (viz článek 9). Pro každou funkční plochu jsou stanoveny dále 
uvedené regulativy. Dále v rámci funkčních ploch uváděné návrhové plochy jsou vyznačeny na výkresu č. 2 „Hlavní 
výkres“. 

 
OBYTNÁ ZÁSTAVBA 

Stabilizované území obytné zástavby zahrnující plochy stávající obytné zástavby: Přípustné funkční 
využití: Bydlení trvalé i přechodné (rekreační) převážně v rodinných domech (rekreačních chalupách). Podmíněně 
přípustné funkční využití: Občanská vybavenost, služby, drobná výroba charakteru řemeslné výroby nebo malého 
rodinného zemědělského hospodářství. Nepřípustné funkční využití: Rekreace, sport, výroba. 

Rozvojové území obytné zástavby zahrnující návrhové plochy obytné zástavby č. 1 a 2 pro rodinné 
domy: Přípustné funkční využití: Bydlení trvalé i přechodné (rekreační) v rodinných domech (rekreačních 
chalupách). Podmíněně přípustné funkční využití: Občanská vybavenost, služby, drobná výroba charakteru 
řemeslné výroby nebo malého rodinného zemědělského hospodářství. Nepřípustné funkční využití: Rekreace, 
sport, výroba. 

 
OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Stabilizované území občanské vybavenosti zahrnující stávající plochy občanské vybavenosti (kostel 
a hřbitov): Přípustné funkční využití: Občanská vybavenost. Podmíněně přípustné funkční využití: Veřejná 
zeleň. Nepřípustné funkční využití: Bydlení, služby, rekreace, sport, výroba. Nelze připustit jiné než uvedené 
přípustné funkční využití. Objekt kostela je nemovitou kulturní památkou, u které veškerá stavební činnost podléhá 
souhlasu orgánu památkové ochrany 

Stabilizované území občanské vybavenosti zahrnující stávající plochy občanské vybavenosti (fara, 
škola, mateřská škola, obecní úřad, dům služeb, obchody, hostinec): Přípustné funkční využití: Občanská 
vybavenost. Podmíněně přípustné funkční využití: Bydlení majitele nebo správce, služby, veřejná zeleň. 
Nepřípustné funkční využití: Bydlení, rekreace, sport, výroba. 

Stabilizované území občanské vybavenosti zahrnující stávající plochy občanské vybavenosti (tvrz): 
Přípustné funkční využití: Občanská vybavenost, služby. Podmíněně přípustné funkční využití: Bydlení majitele 
nebo správce, rekreace, sport, drobná řemeslná výroba, veřejná zeleň. Nepřípustné funkční využití: Bydlení, 
výroba. Objekt tvrze je nemovitou kulturní památkou, u které veškerá stavební činnost podléhá souhlasu orgánu 
památkové ochrany 

 
REKREACE 

Stabilizované území rekreace zahrnující stávající plochy rekreace (rekreační areál u tvrzi, vodácký 
areál): Přípustné funkční využití: Rekreace, sport. Podmíněně přípustné funkční využití: Občanská vybavenost 
a služby související s rekreací a sportem, veřejná zeleň. Nepřípustné funkční využití: Bydlení, občanská 
vybavenost, výroba. 

Rozvojové území rekreace zahrnující návrhovou plochu rekreace č. 6 pro hřiště: Přípustné funkční 
využití: Rekreace, sport, veřejná zeleň. Podmíněně přípustné funkční využití: Občanská vybavenost a služby 
související s rekreací a sportem. Nepřípustné funkční využití: Bydlení, občanská vybavenost, služby, výroba. 

Stabilizované území rekreace zahrnující stávající plochy rekreační obytné zástavby (rekreační chaty 
a chalupy v Jarovicích): Přípustné funkční využití: Rekreační bydlení, individuální rekreace. Podmíněně 
přípustné funkční využití: Trvalé bydlení (v souladu s platnými předpisy), zahrady. Nepřípustné funkční využití: 
Občanská vybavenost, hromadná rekreace, sport, výroba. 

Rozvojové území rekreace zahrnující návrhové plochy rekreační obytné zástavby č. 4 a 5 pro 
rekreační chaty a chalupy v Jarovicích: Přípustné funkční využití: Rekreační bydlení, individuální rekreace. 
Podmíněně přípustné funkční využití: Trvalé bydlení (v souladu s platnými předpisy), zahrady. Nepřípustné 
funkční využití: Občanská vybavenost, hromadná rekreace, sport, výroba. 

 
VÝROBA 

Stabilizované území výroby zahrnující stávající plochy výroby (areál Armaturky Vranová Lhota): 
Přípustné funkční využití: Výroba, skladování. Podmíněně přípustné funkční využití: Služby pro zaměstnance, 
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služby výrobního charakteru, výroba řemeslná. Nepřípustné funkční využití: Bydlení, občanská vybavenost, 
rekreace, sport, výroba zemědělská, těžký průmysl. 

Stabilizované území výroby zahrnující stávající plochy výroby (zemědělský areál ve Vranové): 
Přípustné funkční využití: Výroba zemědělská, skladování. Podmíněně přípustné funkční využití: Služby 
výrobního charakteru, výroba řemeslná. Nepřípustné funkční využití: Bydlení, občanská vybavenost, rekreace, 
sport, výroba průmyslová. 

Rozvojové území výroby zahrnující návrhovou plochu výroby č. 8 pro průmyslovou a řemeslnou 
výrobu: Přípustné funkční využití: Výroba průmyslová a řemeslná, skladování. Podmíněně přípustné funkční 
využití: Služby pro zaměstnance, služby výrobního charakteru. Nepřípustné funkční využití: Bydlení, občanská 
vybavenost, služby, rekreace, sport, výroba zemědělská, těžký průmysl.  

 

Článek 7 
Nezastavitelné území 

 
Územní plán na výkresech č. 2 „Hlavní výkres“ stanovuje v rámci nezastavitelného území stávající a v územním 
plánu navržené funkční plochy: pozemků určených pro plnění funkcí lesa, zemědělského půdního fondu, 
krajinné zeleně mimo lesní pozemky, veřejné zeleně a vodních ploch a toků. Pro každou funkční plochu jsou 
stanoveny dále uvedené regulativy. Dále v rámci funkčních ploch uváděné návrhové plochy jsou na výkresu č. 2 
„Hlavní výkres“. 

 
POZEMKY URČENÉ PRO PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Funkční využití přípustné: Pozemky určené pro plnění funkcí lesa. Lesy zvláštního určení (plochy lesa na 
nichž jsou vymezena chráněná území přírody a ÚSES). Lesy hospodářské (ostatní plochy lesa). Funkční využití 
podmíněně přípustné: Lesní výroba a výroba související s lesním hospodářstvím a myslivostí. Stavby a zařízení 
sloužící lesnímu hospodářství a ochraně přírody a krajiny. Účelové komunikace (lesní cesty, turistické a cyklistické 
trasy). Stavby a zařízení dopravy a technické vybavenosti, jejichž umístění mimo tyto plochy by bylo nereálné. 
Funkční využití nepřípustné: Jiné funkční využití, stavby a zařízení než výše uvedené. Rozšiřování a změny 
dokončených staveb, nejde li o výše uvedené stavby přípustné. 

 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Funkční využití přípustné: Zemědělsky využívaní půda (zemědělský půdní fond). Zemědělská půda s 
produkční funkcí: Zemědělská půda s mimoprodukční funkcí, plnící funkci ekologickou (plochy zemědělské půdy  na 
níž jsou vymezena chráněná území přírody a ÚSES), protierozní a krajinotvornou. Funkční využití podmíněně 
přípustné: Zemědělská výroba na zemědělské půdě. Změny kultur v rámci zemědělské půdy. Stavby a zařízení 
sloužící zemědělské výrobě, ochraně přírody a krajiny a protierozní ochraně půdy (plošné zatravnění, meze, příkopy, 
propustky, meliorace apod.). Účelové komunikace (polní cesty, turistické a cyklistické trasy). Stavby a zařízení 
dopravy a technické vybavenosti, jejichž umístění mimo tyto plochy by bylo nereálné. Funkční využití nepřípustné: 
Jiné funkční využití, stavby a zařízení než výše uvedené. Rozšiřování a změny dokončených staveb, nejde li o výše 
uvedené stavby přípustné. 

 
KRAJINNÁ ZELEŇ MIMO LESNÍ POZEMKY 

Funkční využití přípustné: Krajinná přírodní zeleň mimo lesní pozemky s přirozenou skladbou flóry a fauny 
(remízky, meze, lada, mokřady apod.). s funkcí ekologickou a krajinotvornou. Funkční využití podmíněně 
přípustné: Zemědělská a lesní půda mimoprodukční funkce. Stavby a zařízení sloužící ochraně přírody a krajiny a 
protierozní ochraně půdy (plošné zatravnění, meze, příkopy, propustky apod.). Stavby a zařízení dopravy a 
technické vybavenosti, jehož umístění mimo tyto plochy by bylo nereálné. Funkční využití nepřípustné: Jiné 
funkční využití, stavby a zařízení než výše uvedené. Rozšiřování a změny dokončených staveb, nejde li o výše 
uvedené stavby přípustné. Změny funkčního využití pozemků nebo změny kultur na zemědělskou nebo lesní půdu 
s produkční funkci, odstraňování porostů a jednotlivých stromů, zatrubňování vodních toků. 

 
VODNÍ PLOCHY A TOKY 

Funkční využití přípustné: Vodní plochy a toky. Vodní plochy a toky s funkcí vodohospodářskou, 
ochrannou, ekologickou nebo rekreační. Funkční využití přípustné: Rybářství. Rekreace. Stavby a zařízení sloužící 
využívání a ochraně vod a ochraně před extrémními vodami. Stavby a zařízení sloužící ochraně přírody a krajiny. 
Křížení se stavbami a zařízeními dopravy a technické vybavenosti, jejichž vedení mimo tyto plochy by bylo nereálné. 
Funkční využití nepřípustné: Jiné funkční využití, stavby a zařízení než výše uvedené. Rozšiřování a změny 
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dokončených staveb, nejde li o výše uvedené stavby přípustné. Návrhové plochy: Územní plán vymezuje pro 
výstavbu rybníku návrhovou plochu č. 10. 

 
VEŘEJNÁ ZELEŇ 

Funkční využití přípustné: Veřejná zeleň. Funkční využití podmíněně přípustné: Stavby sloužící užívání 
veřejných prostor (chodníky, zpevněné plochy, dětská hřiště, altány, kašny, čekárny, telefonní automaty, apod.). 
Stavby a zařízení dopravy a technické vybavenosti, jehož umístění mimo tyto plochy by bylo nereálné. Funkční 
využití nepřípustné: Jiné funkční využití, stavby a zařízení než výše uvedené, Změny funkčního využití pozemků 
nebo změny kultur. Rozšiřování a změny dokončených staveb, nejde li o výše uvedené stavby přípustné. 

 

Článek 8 
Uspořádání dopravy 

 
1. Trasy stávajících silnic a místních a účelových komunikací zůstanou zachovány. Územní plán navrhuje 

následující nová zařízení dopravy pro obsluhu území: silniční obchvat obce (včetně mostu a tunelu), místní a 
účelové komunikace pro obsluhu zastavitelných ploch, doplnění cestní sítě v krajině, veřejná parkoviště pro 
potřeby zařízení občanské vybavenosti a rekreace, most, lávka, naučná stezka. Územní plán respektuje koridor 
pro výstavbu plavebního kanálu Dunaj Odra Labe. Územní plán vymezuje dopravní závady na silnicích a 
komunikacích a navrhuje jejich řešení. 

2. Plochy a trasy stávajících a v územním plánu navržených staveb dopravy jsou včetně ochranných pásem 
vyznačeny na výkresech č. 2 „Hlavní výkres“ a 3 „Doprava“ a popsány v textu v kapitole „Doprava“. Na 
pozemcích vymezených tras a ploch staveb a zařízení pro dopravu nesmí být umísťovány a povolovány 
novostavby a přístavby stávajících staveb s výjimkou liniových staveb technického vybavení. 

 

Článek 9 
Uspořádání technické vybavenosti 

 
1. Stávající zařízení technické vybavenosti zůstanou zachována. Územní plán navrhuje následující nová zařízení 

technické vybavenosti pro obsluhu území: přeložky dvou trafostanic včetně nadzemního elektrického vedení VN, 
trafostanici včetně nadzemního elektrického vedení VN, vysokotlaký plynovod, regulační stanici plynu, 
středotlaký plynovod, splaškovou kanalizaci, čerpací stanici splaškových vod, dvě čistírny odpadních vod, 
dešťovou kanalizaci, záchytné příkopy povrhových vod, doplnění vodovodních řadů, poldr (retenční nádrž) a 
propusť. 

2. Plochy a trasy stávajících a v územním plánu navržených staveb technického vybavení jsou včetně ochranných 
pásem vyznačeny na výkresech č. 2 „Hlavní výkres“, 4 „Energetika, telekomunikace“ a 5 „Vodní a odpadové 
hospodářství“ a popsány v textu v kapitolách „Zásobování elektrickou energií“, „Zásobování plynem“, 
„Radiokomunikace, telekomunikace a spoje“, „Protipovodňová ochrana“, „Zásobování vodou“, „Odvedení 
dešťových a splaškových vod“ a „Odpadové hospodářství“. 

 

Článek 10 
Územní systém ekologické stability 

 
1. Územní plán vymezuje na výkrese č. 8 „Územní systém ekologické stability“ na výše vyjmenovaných 

nezastavitelných plochách plochy územního systému ekologické stability: regionální biocentra (RBC355, 
RBC395), lokální biocentra (LBC8, LBC8a, LBC8b, LBC18, LBC19, LBC19a, LBC20, LBC21, LBC21a, LBC32, 
LBC33, LBC20), a nadregionální biokoridory (NRBK92, NRBK93), lokální biokoridory (LBK22, LBK23, 
LBK24, LBK37, LBK38, LBK39, LBK40, LBK41). Územní systém ekologické stability je popsán v kapitole 
„Územní systém ekologické stability“. 

2. Pro plochy územního systému ekologické stability jsou stanoveny dále uvedené regulativy: Funkční využití 
přípustné: Plochy územního systému ekologické stability. Ekologická kostra území s přirozenou skladbou flóry 
a fauny. Funkční využití podmíněně přípustné: Zemědělská a lesní půda mimoprodukční funkce. Stavby a 
zařízení sloužící ochraně přírody a krajiny. Křížení s liniovými stavbami a zařízeními dopravy a technické 
vybavenosti, jejichž vedení mimo tyto plochy by bylo nereálné. Funkční využití nepřípustné: Jiné funkční 
využití, stavby a zařízení než výše uvedené. Rozšiřování a změny dokončených staveb, nejde li o výše uvedené 
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stavby přípustné. Změny kultur na kulturu s nižším stupněm ekologické stability Změny funkčního využití 
pozemků na zemědělskou nebo lesní půdu s produkční funkci. Provádět bez souhlasu orgánu ochrany přírody 
pozemkové úpravy, úpravy vodních nádrží a toků, odvodňování pozemků, těžbu surovin nebo jakékoliv jiné 
činnosti a zásahy, které by mohly vést k ohrožení či oslabení ekologické funkce a k poškození těchto ploch. 

 

Článek 11 
Záplavová území a protipovodňová opatření 

 
1. V území bylo stanoveno záplavové území vodního toku Třebůvka (Q 100) vyhlášené dne 5.4.2004 Krajským 

úřadem Pardubického kraje pod č.j. OŽZP/493/04/CK. Režim záplavového území vyplývá zejména z příslušných 
ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění. 

2. Územní plán vymezuje na výkrese č. 2 „Hlavní výkres“ retenční nádrž (poldr) a propusť jako součásti 
protipovodňových opatření. Protipovodňová opatření jsou popsána v kapitole „Protipovodňová ochrana“. 

 

Článek 12 
Limity využití území vyplývající z návrhu územního plánu 

 
Z územního plánu vyplývají tyto limity využití území: 
1. Ochrana přírody a krajiny: Územní plán vymezuje na výkresu č. 8 „Územní systém ekologické stability“ plochy 

územního systému ekologické stability (viz článek 10). 
2. Ochrana památek: Územní plán vymezuje na výkresu č. 2 „Hlavní výkres“ území archeologického zájmu: ÚAN I 

– území s archeologickými nálezy I, to je území s pozitivně prokázaným a bezpečně předpokládaným výskytem 
archeologických nálezů, ÚAN II – území s archeologickými nálezy II. to je území s pravděpodobností výskytu 
archeologických nálezů 51  100%. Viz kapitolu „Ochrana památek“. 

3. Ochrana staveb: Územní plán vymezuje na výkresu č. 2 „Hlavní výkres“ ochranné pásmo etické hřbitova 50 m 
od líce zdi. Viz kapitolu „Občanská vybavenost“. 

4. Ochrana dopravní a technické infrastruktury: Územní plán vymezuje na výkresech č. 3 „Doprava“, 4 
„Energetika, telekomunikace“ a 5 „Vodní a odpadové hospodářství“ ochranná pásma vyplývající dle obecně 
závazných předpisů z návrhu územního plánu navržených zařízení technické vybavenosti (silnice III. tř. 15 m od 
osy vozovky či přilehlého jízdního pruhu mimo souvisle zastavěné území, elektrického vedení VN 22 kV 7 m od 
krajního vodiče, stožárové trafostanice 22 kV VN/NN v okruhu 7 m, VTL plynovodu DN 80 4 m od vnějšího líce, 
STL plynovodu do DN 63  110 mimo zastavěné území 4 m a v zastavěném území 1 m od vnějšího líce, 
vodovodního potrubí 2 m od vnějšího líce, kanalizačního potrubí 3 m od vnějšího líce, čistírny odpadních vod 
Vranová Lhota 50 m od vnějšího líce, čistírny odpadních vod Hraničky 20 m od vnějšího líce). Viz kapitoly 
„Doprava“, „Zásobování elektrickou energií“, „Zásobování plynem“, „Zásobování vodou“ a „Odvedení dešťových 
a splaškových vod“. Územní plán vymezuje na výkresu č. 4 „Energetika, telekomunikace“ bezpečnostní pásma 
vyplývající dle obecně závazných předpisů z návrhu územního plánu navržených zařízení technické vybavenosti 
(plynovodu DN 80 15 m od vnějšího líce, regulační stanice plynu VTL/STL 10 m od vnějšího líce). Viz kapitolu 
„Zásobování plynem“. 

 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
Plochy veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav  

 

Článek 13 
Plochy veřejně prospěšných staveb 

 
1. Ve smyslu § 108 Zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění. jsou v obci dle tohoto územního plánu vymezeny 

v obci Vranová Lhota plochy pro dále uvedené veřejně prospěšné stavby (vymezení ploch veřejně 
prospěšných staveb je vyznačeno na výkresu č. 6 „Veřejně prospěšné stavby“, čísla veřejně prospěšných 
staveb jsou shodná s čísly na výkresu): 

 



ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VRANOVÁ LHOTA – TEXTOVÁ ČÁST                                                                                                                  65 

číslo popis 
1 hřiště 
3 rybník 
4 hráz poldru 

5a d místní komunikace zklidněné 
6a g účelové komunikace 
7a g parkoviště 
8a b přemostění toků 

9 naučná stezka 
10 řady dešťové kanalizace 

11a d záchytné příkopy povrchových vod 
12 řady splaškové kanalizace 
13 čistírna odpadních vod Vranová Lhota 
14 vodovodní řady 

15a c elektrické nadzemní vedení VN 22 kV 
16a c trafostanice 

17 vysokotlaké plynovodní řady 
18 regulační stanice plynu VTL/STL 
19 středotlaké plynovodní řady 
22 čistírna odpadních vod Hraničky 
V1 obchvat silnice III. třídy 
V2 napojení silničního obchvatu místní komunikací obslužnou 
V3 plavební kanál Dunaj – Odra – Labe 
V4 most pro silniční obchvat 
V5 tunel pod plavebním kanálem pro silniční obchvat 

 
Poznámka: Plochy veřejně prospěšných staveb (včetně tras dopravní a technické infrastruktury) jsou na výkresu č. 6 
vymezeny pouze rámcově, přesná lokalizace jednotlivých staveb je možná až na základě územního řízení. Stavby 
uličních rozvodů sítí technické vybavenosti nejsou na výkresu č. 6 zakresleny z důvodu zachování jeho čitelnosti. 
Jedná se o veřejně prospěšné stavby č. 10 – řady dešťové kanalizace, č. 12 – řady splaškové kanalizace a č. 14 – 
vodovodní řady, které jsou na výkresu č. 5.a veřejně prospěšnou stavbu č. 19 – středotlaké plynovodní řady, která je 
na výkresu č. 4. 

 
2. Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění 

pozemků nebo staveb podle § 108 odstavce 2 písmeno a) Zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění, pokud 
nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem. 

 

Článek 14 
Plochy asanací a asanačních úprav 

 
Plochy pro asanace a asanační úpravy územní plán nevymezuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brno duben 2006         ing. arch. Jaroslav Tušer 


