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ÚVOD 
 
Pořizovatelem Územního plánu Velká Bíteš je Město Velká Bíteš, kde je výkon veřejné 
správy svěřen do působnosti ORP, kterou je město Velké Meziříčí a současně území obce 
spadá do správního obvodu pověřeného úřadu města Velká Bíteš.  
 
Nový územní plán navazuje na předchozí ÚP města Velká Bíteš, včetně vydaných změn č. 1 – 
7 a zpracovávaných změn č. 8 a č.9, přičemž v rámci zpracování nového ÚP byly 
vyhodnoceny pozitivní i negativní zkušenosti z užívání původního ÚP.  
 
Nedílnou součástí Územního plánu Velká Bíteš je vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
zpracované podle ustanovení §10i) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění a ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu přílohy stavebního zákona. 
Vyhodnocení je zpracováno metodou interaktivního posouzení “ex-ante“, vytvářené souběžně 
s konceptem posuzovaného územního plánu. 
Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí je autorizovaná osoba ve smyslu  
zák.č. 100/2001 Sb., Ing. Jarmila Paciorková, autorizace č.j. 5251/3988/OEP/92, prodloužení 
č.j. 14816//ENV/16 z 30. 3. 2016. 
 
Vyhodnocení komplexně řeší dotčené i širší území a postihuje vlivy Územního  plánu Velká 
Bíteš na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví. Součástí  je návrh 
případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví. 
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1.  STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍL Ů POLITIKY ÚZEMNÍHO  
     ROZVOJE NEBO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE , VZTAH K JINÝM  
     KONCEPCÍM 
 
Účelem zpracování územního plánu Velká Bíteš je vytvořit podmínky pro přiměřený a 
proporcionální rozvoj města (zejména ve vztahu k veřejné infrastruktuře i přírodnímu 
potenciálu), zachování a zlepšení kvality bydlení ve městě, čemuž bude podřízen rozvoj 
dalších funkcí města, zajištění odpovídající dopravní, technické i občanské vybavenosti a 
ploch pro sport a rekreaci jako jedné z hlavních podmínek rozvoje města, rozvoj 
podnikatelských aktivit, zejména služby a nerušící výrobu, ochranu a zajištění odpovídající 
kvality veřejných prostranství a zeleně, pro vytvoření harmonické krajiny sloužící jak k 
zemědělské výrobě, tak i jako kvalitní rekreační zázemí sídla pro zachování významu 
místních částí, pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami (sesuvy půdy, eroze, záplavy, atd.) a pro ochranu kulturních hodnot 
území vnitřního města zejména městské památkové zóny a nemovitých kulturních památek a 
jejich prostředí.   
 
Územní plán má za cíl chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.  Těmito hodnotami jsou 
zejména veřejná prostranství včetně veřejné zeleně, dálkové pohledy na historické a krajinné 
dominanty města, přírodní hodnoty, jako např.  vyhlášené památné stromy, chráněná území a 
kulturní památky. 
Veškeré změny v území směřují ke zvýšení atraktivity a prosperity obce, je kladen důraz na 
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.   
 
Výčet vybraných koncepčních dokumentů (strategických dokumentací) je rozdělen podle 
jejich koncepční úrovně: 

o Národní koncepční dokumenty České republiky 
o Krajské koncepční dokumenty Kraje Vysočina 
o Komunální koncepční dokumenty obce, ORP Velké Meziříčí 
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2. ZHODNOCENÍ VZTAHU POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍ LŮM  
      OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ PŘIJATÝM NA MEZISTÁTNÍ NEBO  
      KOMUNITÁRNÍ ÚROVNI  
 
Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, v níž jsou 
konkretizovány základní nástroje a úkoly územního plánování v republikových, příhraničních 
a mezinárodních souvislostech.  
 
Státní politika životního prostředí 2012 - 2020 
Cílem dokumentu je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České 
republice, výrazně přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat 
negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice 
státu. Státní politika životního prostředí je jeden ze základních strategických dokumentů, 
který zastřešuje všechny ostatní koncepční materiály v oblasti životního prostředí (např. 
politiky týkající se jednotlivých složek životního prostředí). Vymezuje základní rámec pro 
dlouhodobé a střednědobé směřování rozvoje environmentálního rozměru udržitelného 
rozvoje České republiky. Zahrnuje požadavky na ochranu životního prostředí a návrh 
indikátorů ke sledování jejich naplňování.  
 
Přehled vybraných cílů Státní politiky životního prostředí 

o Omezovat trvalý zábor zemědělské půdy a podložních hornin 
o Zlepšit kvalitu ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, a zároveň 

udržet kvalitu v územích, kde imisní limity nejsou překračovány 
o Zvýšení ekologické stability krajiny - zlepšit podmínky pro realizaci územního 

systému ekologické stability 
o Omezení a zmírnění dopadů fragmentace krajiny - zajistit územní ochranu spojitého 

systému migračně významných území a dálkových migračních koridorů v rámci 
územního plánování 

o Zajištění ochrany a péče o nejcennější části přírody a krajiny 
o Zlepšení systému zeleně v sídlech a jeho struktury - zajistit zachování a vymezení 

nových ploch a prvků zeleně jako součásti funkčního a strukturovaného systému 
sídelní zeleně v sídlech v rámci územního plánování, aby byla zajištěna základní 
podmínka pro plnění jeho funkcí 

o Omezení úbytku původních druhů a přírodních stanovišť - zajistit ochranu zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů, udržet stav jejich biotopů a posílit ochranu a 
udržitelné využívání genetických zdrojů zvířat, rostlin a mikroorganismů 

 
Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny 
Aktualizovaný program (usnesení vlády č. 1497 z 30. listopadu 2009) analyzuje stav 
přírodního a krajinného prostředí, formuluje dlouhodobé cíle a opatření, nezbytná k jejich 
dosažení. Státní program se zabývá problematikou ochrany krajiny obecně a dále, podrobněji, 
podle jednotlivých typů krajinných ekosystémů, chráněnými územími a druhovou ochranou. 
Aktualizace Státního programu rozpracovává jednotlivé cíle Strategie biologické rozmanitosti 
ČR, schválené usnesením vlády č. 620/2005, jako základního meziresortního a 
mezioborového dokumentu, kterým se v ČR naplňuje Úmluva o biologické rozmanitosti. 
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Přehled vybraných cílů státního programu ochrany přírody a krajiny 
o Zajistit efektivní uplatnění plánování (uspořádání) krajiny ve smyslu Úmluvy o 

krajině, jako koncepčního nástroje k zajištění jejího funkčního uspořádání s cílem 
zachování nebo zlepšení jejích funkcí, zvýšení ekologické stability a životaschopnosti 
krajiny a zachování jejích ekologických a estetických hodnot s přihlédnutím k 
ostatním funkcím, které jsou v krajině nezbytné; 

o Při vymezování ploch výroby a skladování v rámci funkčního využití území 
upřednostňovat v zastavěném a zastavitelném území nevyužívané nebo opuštěné 
plochy bývalých průmyslových aj. areálů (brownfields); 

o Stanovit jako povinnost vymezovat záplavová území včetně území určených 
k rozlivům povodní a zajistit jejich ochranu před změnou využití území v územně 
plánovacích dokumentacích; 

o Vymezit záplavová území včetně území určených k rozlivům povodní na celém území 
ČR; 

o V sídlech podporovat péči o plochy zeleně a prioritně zakládat nové parky; 
o Vymezit v rámci územního plánování dostatečné plochy pro zachování a zakládání 

přírodních a přírodě blízkých prvků v sídlech, jejich propojování a návaznost na 
příměstskou krajinu, včetně jejich využití pro pěší a cyklisty. 

 
Strategie udržitelného rozvoje České republiky 
Strategie udržitelného rozvoje České republiky tvoří rámec pro zpracování materiálů 
koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních programů). Je východiskem pro 
strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů i pro meziresortní spolupráci a 
spolupráci se zájmovými skupinami. Strategie pracuje se třemi hlavními pilíři - 
ekonomickým, environmentálním a sociálním. Strategie definuje hlavní (strategické) cíle v 
rámci pěti prioritních os, dále dílčí cíle a nástroje. Jsou formulovány tak, aby co nejvíce 
omezovaly nerovnováhu ve vzájemných vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a 
sociálním pilířem udržitelnosti. Směřují k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro 
současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích. 
Horizont dokumentu je k roku 2030. 
 
Přehled vybraných cílů Strategie udržitelného rozvoje České republiky 

o Podporovat ekonomický rozvoj respektující kapacitu únosnosti životního prostředí a 
zajišťující udržitelné financování veřejných služeb (udržitelnou ekonomiku); 

o Rozvíjet a všestranně podporovat ekonomiku založenou na znalostech a dovednostech 
a zvyšovat konkurenceschopnost průmyslu, zemědělství a služeb; 

o Zajišťovat na území ČR dobrou kvalitu všech složek životního prostředí a fungování 
jejich základních vazeb a harmonické vztahy mezi ekosystémy, v nejvyšší 
ekonomicky a sociálně přijatelné míře uchovat přírodní bohatství ČR tak, aby mohlo 
být předáno příštím generacím a zachovat a nesnižovat biologickou rozmanitost; 

o Podporovat udržitelný rozvoj obcí a regionů; 
o Podporovat rozvoj veřejných služeb a sociální infrastruktury; 
o Minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního 

prostředí a kulturního dědictví, hmotného i nehmotného; 
o V oblasti ochrany biologické a krajinné rozmanitosti v rámci územního plánování 

podporovat rozvoj přírodní a krajinné infrastruktury, včetně posilování retenční 
schopnosti krajiny a prostřednictvím vhodných opatření aktivně chránit cenné části 
území; 
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o Zajišťovat ochranu neobnovitelných přírodních zdrojů (včetně zemědělského půdního 
o fondu); 
o V oblasti ochrany půdy zastavit nadměrný přísun živin a dalších znečišťujících látek 

do půdního horizontu a ve stanovených lhůtách dosáhnout limitních požadavků na 
obsah nežádoucích látek a dále je nepřekračovat, provést opatření k zabránění 
kontaminace půd ze starých ekologických zátěží, zajistit ochranu půdy před vodní a 
větrnou erozí a před zbytečnými zábory pro nezemědělské a nelesní účely. 

 
 
2.1. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍL ŮM  
       OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ  
       ÚROVNI 
 

Národní koncepční dokumenty České republiky 
o Akční plán České republiky pro zdraví a životní prostředí (NEHAP) 
o Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro 

všechny v 21. století) 
o Dopravní politika ČR 2005-2013 
o Integrovaný národní program snižování emisí ČR  
o Národní lesnický program 2008 - 2013 
o Národní program snižování emisí ČR 
o Národní rozvojový plán ČR 2007-2013 
o Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 
o Národní strategický referenční rámec 2007-2013 
o Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti 
o Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy Č; 
o Plán odpadového hospodářství ČR 
o Politika územního rozvoje ČR (2008) 
o Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 
o Státní energetická koncepce 
o Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 
o Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny 
o Státní surovinová politika 
o Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta 2007-2013 
o Strategie udržitelného rozvoje ČR 

 
Z koncepčních dokumentů se vztahem k životnímu prostředí a zdraví obyvatelstva jsou dále 
vymezeny ty, které definují přístupy relevantní ve vztahu k charakteru zájmového území a 
definující požadavky, které je nezbytné zohlednit v územně plánovací dokumentaci. 
 
Politika územního rozvoje České republiky 
Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který slouží zejména 
pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací 
činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů ČR v rámci 
územního rozvoje Evropské unie. Určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního 
plánování v republikových, mezinárodních nadregionálních a přeshraničních souvislostech, 
určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů a stanovuje republikové 
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
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V Politice územního rozvoje se rovněž vymezují oblasti se zvýšenými požadavky na změny v 
území, které svým významem přesahují území jednoho kraje, a dále stejně významné oblasti 
se specifickými hodnotami a se specifickými problémy a koridory a plochy dopravní a 
technické infrastruktury. Pro vymezené oblasti, koridory a plochy se stanovují kritéria a 
podmínky pro rozhodování o možnostech změn v jejich využití (MŽP 2008). 
Politika územního rozvoje mimo zájmové oblasti stanovuje republikové priority (cíle) 
územního plánování stanovené k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území. 
 
Při zpracování Územního plánu Velká Bíteš je nutné respektovat Politiku územního rozvoje 
(PÚR) České republiky, která byla schválena vládou České republiky dne 20. 7. 2009 
usnesením č. 929/2009. Dne 15. 4. 2015 schválila vláda ČR Aktualizaci č. 1 PÚR.  
Od 17. 4. 2015 je PÚR závazná ve znění aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády ČR ze 
dne 15. dubna 2015 č. 276, t. j. republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje, které se týkají urbanistické koncepce obce a jsou převzaty do Zásad 
územního rozvoje Kraje Vysočina s upřesněním. 
Územní plán Velké Bíteše zohledňuje všechny republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území, které se dotýkají území řešeného tímto územním plánem.  
Vztah rozvojových oblastí, os, specifických oblastí, koridorů a ploch dopravy, koridorů 
a ploch technické infrastruktury vymezených v PÚR ČR, k řešenému územnímu plánu: 

o řešené území neleží v žádné rozvojové oblasti 
o území města Velká Bíteš se nachází v Rozvojové ose OS5 Praha – Jihlava – Brno; toto 

je východiskem pro další rozvoj města 
o Velká Bíteš se nenachází v žádné specifické oblasti vymezené PÚR ČR 
o území Velké Bíteše se bezprostředně dotýká, v oddíle Železniční doprava, koridor 

vysokorychlostní dopravy (trasa vysokorychlostní trati) vedená v PÚR pod kódem 
VR1 

o PÚR vymezuje koridory a plochy technické infrastruktury; přes území obce jsou 
trasovány linie nadřazené technické infrastruktury; jedná se o stávající trasy 
produktovodů, ropovodu, VTL plynovodu a elektrického vedení ZVN (V422) 

o území Velké Bíteše se dále dotýká plocha pro výstavbu nových skladovacích ropných 
nádrží  Velká Bíteš ( 2x 50 000 m3), která je v PÚR vedená pod kódem DV 1 

 
PÚR stanovuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
především ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou 
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Při stanovování způsobu využití území v 
územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním 
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty 
území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na 
zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje. Podporovat polycentrický rozvoj 
sídelní struktury; hospodárně využívat zastavěné území. Podle místních podmínek vytvářet 
předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s 
ohledem na prostupnost krajiny. Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu před 
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s 
cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zajistit územní ochranu ploch potřebných pro 
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umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k 
řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod 
v území jako alternativy k umělé akumulaci vod. 
Pro ÚP města Velká Bíteš žádné konkrétní požadavky k řešení z PÚR nevyplývají.  
Ekologická problematika legislativy České republiky a Evropské unie se promítá do 
krajských dokumentů a odráží se v cílech stanovených v těchto dokumentech.  
 
Akční plán zdraví a životní prostředí ČR 
Akční plán zdraví a životního prostředí ČR (NEHAP ČR) je národní aplikací Evropského 
akčního plánu (EHAPE), který dohromady tvoří plány jednotlivých států Evropy. Dokument 
obsahuje soubor doporučení, směřujících ke zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu 
populace v ČR. Zabývá se širokou škálou problémů životního prostředí a koncepční podpory 
zdraví. Na NEHAP navazují místní Akční plány zdraví a životního prostředí (LEHAP). 
 
Přehled vybraných cílů Akčního plánu pro zdraví a životní prostředí ČR 

o ochrana biologické a krajinné rozmanitosti; 
o postupné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a odolnosti krajiny vůči vodní 

erozi; 
o zajištění takové struktury využívání území, která povede ke zlepšení přírodní 

infrastruktury a bude podmínkou efektivity složkové ochrany (ochrana vod, horninové 
o prostředí, půdy a klimatu a snižování hlučnosti); 
o chránit půdu jako základní složku životního prostředí s důrazem na zabezpečení jejích 

funkcí. 
 

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina v právním stavu po vydání aktualizace č.1, č.2 a č.3 
(dále jen ZÚR), která nabyla účinnosti dne 7. 10. 2016. Zásady územního rozvoje (ZÚR) 
představují základní územně plánovací dokumentaci na krajské úrovni. ZÚR navazují na 
celostátní politiku územního rozvoje (PÚR) a dále rozpracovávají její požadavky v měřítku 
kraje. 
Zásady územního rozvoje stanovují v zájmovém území jako jevy schvalované: 

o návrh vedení el. energie 400 kV; 
 
Zásady územního rozvoje se ke správnímu území města Velká Bíteš vymezují následovně: 

o ZÚR zpřesňují vymezení rozvojové osy OS 5 Praha – Jihlava – Brno (dle PÚR 2008) 
tak, že do této osy jsou zahrnuty následující katastrální území města Velká Bíteš 
(Velká Bíteš, Bezděkov u Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř, Jestřabí 
u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké  Bíteše, Košíkov a  Ludvíkov u Velké Bíteše) 

o ZÚR vymezují na území Kraje Vysočina koridor územní rezervy pro výhledové 
rozšíření dálnice D1, která je v PÚR 2008 vedena jako součást IV. transevropského 
multimodálního koridoru s tím, že rezervní plochy pro rozšíření dálnice jsou součástí 
stávajícího koridoru dálnice D1 v šíři jejího ochranného pásma (tj. 100 m oboustranně 
od krajního dopravního pruhu) 

o ZÚR požadují respektovat a zpřesnit koridor pro homogenizaci stávajícího tahu I/37, 
který je v ZÚR vymezený v šíři 150 m jako VPS DK 05 

o ZÚR požadují respektovat a zpřesnit koridor pro homogenizaci stávajícího tahu II/602, 
který je v ZÚR vymezený v šíři 80 m jako VPS DK 32 
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o ZÚR požadují respektovat a zpřesnit koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a 
umístění staveb silnice  II/379, který je v ZÚR vymezený v šíři 80 m jako VPS DK 22 

o   ZÚR požadují respektovat a zpřesnit koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a 
umístění staveb silnice  II/399, který je v ZÚR vymezený v šíři 80 m jako VPS DK 26 

o ZÚR vymezují pro silnici I/37 jako územní rezervu koridor pro prověření budoucího 
umístění stavby „Obchvat Velká Bíteš – jižní varianta“  (propojení silnice I/37 od 
dálnice D1 na silnici I/37 ve směru na Žďár nad Sázavou v k. ú. Velká Bíteš) v šíři 
400 m 

o ZÚR vymezují jako územní rezervu dopravní koridor pro prověření budoucího 
umístění stavby „obchvat silnice II/379“ (severozápadního obchvatu města Velká 
Bíteš – napojení silnice II/379 od Tišnova na silnici I/37 od Žďáru nad Sázavou  v  
k. ú. Velká Bíteš) v šíři 200 m 

o ZÚR vymezují jako územní rezervu dopravní koridor pro prověření budoucího 
umístění stavby „obchvat silnice II/602“  (jihovýchodní obchvat města Velká Bíteš – 
propojení silnice II/602 od Domašova na silnici I/37 u dálniční křižovatky v k. ú. 
Velká Bíteš) v šíři 200 m 

o ZÚR stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti při zpřesňování 
územního vymezení ploch a koridorů pro umístění staveb; dále náleží výše zmíněné 
silnice do civilizačních hodnot kraje; u územních rezerv stanovují požadavky na 
koordinaci územně plánovací činnosti obce při prověření budoucího umístění staveb 
ev. jiných opatření v koridorech a plochách územních rezerv– obchvat I/37 a přeložky 
II/379 a II/602 Velká Bíteš apod. 

o ZÚR vymezují jako územní rezervu pro prověření trasy vysokorychlostní trati ve 
variantě jižního koridoru, který je veden na převážné části území obce v souběhu 
s dálnicí D1 

o ZÚR dále na území obce Velká Bíteš vymezují koridor o šířce 300 m pro umístění 
nového vedení ZVN 400 kV – zdvojení vedení ZVN 400 kV Mírovka-Velká Bíteš-
hranice Jihomoravského kraje jako VPS E02 

o ZÚR dále na území obce Velká Bíteš vymezují plochu o výměře 6000 m2 pro 
umístění VPS  R03 - skladovací nádrže ropy Velká Bíteš vedle stávající přečerpávací 
stanice 

o ZÚR požadují respektovat požadavky na ochranu městské památkové zóny Velká 
Bíteš 

o V aktualizovaných ZÚR je správní území obce Velká Bíteš zařazeno do krajinného 
typu „ krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace“; pro výše uvedený krajinný 
typ jsou v ZÚR KrV stanoveny následující podmínky:  
ZÚR vymezují „krajinu s vyšší mírou urbanizace“ v územích se zvýšenými požadavky 
na změny v území, tedy v územích rozvojových oblastí a os zpřesněných nebo 
vymezených ZÚR;  ZÚR stanovují hlavní cílové využití krajiny pro:  
a) intenzivní zemědělskou výrobu a s ní spojené ekonomické aktivity 
b) bydlení 
c) místní a nadmístní veřejnou vybavenost 
d) místní a nadmístní ekonomické aktivity 
ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:  
a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu 
b) v rozvojových oblastech a osách soustřeďovat aktivity republikového a krajského 

významu a tím přispívat k zachování charakteru a k ochraně krajinných hodnot v 
ostatních oblastech 
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c) preferovat využití územních rezerv a nevyužívaných nebo nedostatečně 
využívaných ploch v zastavitelném území (brownfields) 

d) vymezit a chránit před zastavěním pozemky, nezbytné pro vytvoření souvislých 
ploch krajinné zeleně (zelené pásy), zajištující prostupnost krajiny, plochy pro 
rekreaci, podmínky pro vznik a rozvoj lesních porostů a zvýšení ekologické 
stability 

e) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené 
zeleně 

V aktualizovaných ZÚR  je vlastní  území města Velká Bíteš zařazeno do oblasti 
krajinného rázu CZ0610 - OB009 Křižanovsko – Bítešsko  a CZ0610 - OB022 
Rosicko.  
ZÚR stanovují ve všech oblastech krajinného rázu pro činnost v území a rozhodování 
o změnách v území zásadu chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytvářející 
jedinečnost krajiny.   

o ZÚR požadují respektovat regionální biocentrum Červená, který je v ZÚR veden jako 
VPO U058 

o ZÚR požadují respektovat regionální biokoridor Holinka – Červená, který je v ZÚR 
veden jako VPO U298 

o ZÚR požadují respektovat regionální biokoridor Červená – Jindřichovská obora, který 
je v ZÚR veden jako VPO U299 

o ZÚR stanovují na území Kraje Vysočina Velkou Bíteš jako lokální centrum osídlení 
o V ÚP bude řešena koordinace dopravní a technické infrastruktury v rámci širších 

vztahů 
 
Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina 
Strategie je určena k ochraně pozitivních hodnot krajinného rázu na úrovni kraje a je také 
podkladem pro zpracování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Strategie diferencuje 
území kraje do tzv. oblastí a míst krajinného rázu, ve kterých jsou individuálně identifikovány 
znaky a hodnoty těchto území, měřítka a vztahy v krajině, včetně nalezení pozitivních hodnot 
území a nalezení vztahů mezi vymezenými územními jednotkami. Dále je pro jednotlivá 
diferencovaná území stanoven návrh ochrany pozitivních hodnot krajinného rázu jednotlivých 
území. 
 
Zpracování územního plánu Velká Bíteš je koordinováno se  zpracovanými koncepčními 
rozvojovými materiály kraje Vysočina, územními studiemi a oborovými dokumenty. 
V rámci posouzení vlivů na životní prostředí je porovnán soulad navržených cílů a záměrů 
územně plánovací dokumentace s následujícími krajskými koncepčními materiály 
vztahujícími se k danému území: 

o Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (aktualizace č.1) 
o Územně analytické podklady Kraje Vysočina (aktualizace 2011) 
o Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2008 - 2013 
o Územní energetická koncepce Kraje Vysočina 
o Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina 
o Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina (2009) 

 
Územní plán Velká Bíteš respektuje kulturně historický potenciál území, respektuje přírodní i 
kulturní krajinné dominanty, vytváří předpoklady pro stabilizaci a rozvoj občanského 
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vybavení , vytváří předpoklady pro zvýšení ekonomické prosperity obce a vytváří předpoklady 
pro stabilizaci obyvatel v místě. 
 
  
2.2  CÍL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÁ BÍTEŠ  
 
Město Velká Bíteš (správní území obce Velká Bíteš) je stabilním sídlem a součástí sídelní 
struktury regionu, je součástí ORP Velké Meziříčí. Nový územní plán stanoví základní 
koncepci rozvoje území obce a ochranu jeho hodnot. V územním plánu jsou navržena 
opatření nutná k zabezpečení rozvoje obce, stabilizace obyvatel v místě, rozvoje občanského 
vybavení, posílení hospodářské stability území, rozvoje rekreační funkce, řešení silniční a 
technické infrastruktury. Navržená opatření dále stabilizují plochy a koridory územních 
systémů ekologické stability. Územní plán respektuje základní koncepci rozvoje území a 
navržené plochy jsou v souladu s požadavky  obce. 
 
Změna územního plánu v zastavěném a zastavitelném území vymezuje následující plochy 
s rozdílným způsobem využití: 

Plochy bydlení (B) 
BH - bydlení - v bytových domech 
BI   - bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské 
BV – bydlení – v rodinných domech - venkovské 

Plochy rekreace (R ) 
RI -  rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 
RZ - rekreace – zahrádkářské lokality 

Plochy občanského vybavení (O) 
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
OK – občanské vybavení – komerční zařízení 
OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
OH – občanské vybavení – hřbitovy 

Plochy smíšené obytné (S)  
SC - plochy smíšené obytné - v centru města 
SM -  plochy smíšené obytné – městské 
SV -  plochy smíšené obytné – venkovské 

Plochy dopravní infrastruktury (D) 
DS – dopravní infrastruktura – silniční 
DP – dopravní infrastruktura - parkoviště 

Plochy technické infrastruktury (T) 
TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě 
TO – technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady 

Plochy výroby a skladování (V) 
VP – výroba a skladování – průmysl 
VD – výroba a skladová í – drobná a řemeslná výroba 
VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba 

Plochy veřejných prostranství (P) 
PV – veřejná prostranství 



15 
 

 
                                                                                                                             

HODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ BÍTEŠ 
                     NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Červenec 2017 
 

ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň 

Plochy zeleně (Z) 
ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená 
ZO – zeleň – ochranná a izolační 
ZP – zeleň - přírodního charakteru 
ZX – zeleň – se specifickým využitím 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) 
W – plochy vodní a vodohospodářské 

Plochy zemědělské (A) 
NZ – plochy zemědělské 

Plochy lesní (L) 
NL – plochy lesní 

Plochy přírodní (N) 
NP – plochy přírodní 

Plochy smíšené nezastavěného území (H) 
NS – plochy smíšené nezastavěného území 

Plochy těžby nerostů (M) 
NT – plochy těžby nerostů - nezastavitelné 

 
Územní plán navrhuje celkem 142 zastavitelných ploch, z toho 93 ploch pro bydlení a 26 
ploch smíšených obytných a venkovských, 4 plochy pro rekreaci, 16 ploch občanského 
vybavení. 
Územní plán navrhuje tři plochy přestavby, dvě plochy jsou určeny pro občanské vybavení 
(komerční zařízení a veřejná infrastruktura) a jedna plocha je určena pro bydlení v bytových 
domech. Územní plán vymezuje rovněž 16 ploch územních rezerv: 
 
Územní plán obce sleduje takové funkční a prostorové uspořádání ploch, které při optimálním 
využití území respektují rozvojové záměry a zároveň chrání hodnoty území, zejména v oblasti 
životního prostředí. 
 
 
3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ  
    A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATN ĚNA  
    ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ  DOKUMENTACE  
 
Předmětem kapitoly je výčet a popis charakteristik jednotlivých složek přírodního a 
charakteristik životního prostředí. Tento popis je doplněn o vyhodnocení jejich možného 
ovlivnění posuzovanou dokumentací, přičemž u vybraných charakteristik životního prostředí 
je také vyhodnocen jejich předpokládaný vývoj v případě neuplatnění vyhodnocované 
dokumentace. 
 
Vymezení území 
Území města se skládá ze dvou nesousedících území – jedno tvoří město Velká Bíteš a místní 
části Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jachymov, Janovice, Jestřabí, Jindřichov, Košíkov a 
Ludvíkov, druhým územím je Pánov. Řešeným územím je katastrální území Velká Bíteš, 
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Bezděkov u Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jestřabí u Velké 
Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Košířov u Velké Bíteše, Ludvíkov u Velké Bíteše, Pánov. 
 
Situování obce Velká 
Bíteš 
Obr. č.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Řešené území 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Území Velké  Bíteše sousedí s následujícími obcemi:  
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ORP Náměšť nad Oslavou : Jasenice, Číkov, Krokočín, Jinošov, Pucov 
ORP Velké Meziříčí: Tasov, Ruda, Záblatí, Vlkov, Břeské, Nové Sady, Křoví 
ORP Rosice: Přibyslavice, Zálesná Zhoř, Stanoviště 
ORP Tišnov: Deblín,  Svatoslav, Katov 

 
První písemné zprávy o Velké Bíteši jsou z roku 1240. Osada vznikla v druhé polovině 12. 
století na křižovatce obchodních cest. Na město byla povýšena v roce 1408.  
Obec má k 1. 1. 2012   5124 obyvatel, počet obyvatel na 1 km2 je 108,29. Celková výměra je 
4732 ha. Obec zahrnuje 9 katastrálních území, 11 částí obce (údaje dle ÚAP Velké Meziříčí, 
IV. úplná aktualizace 2016).   
Velká Bíteš je dynamicky se rozvíjející město. Od roku 1950 do současné doby se 
zdvojnásobil počet obyvatel. Rozvíjeny jsou především plochy výroby a logistiky a s tím 
související rozšiřování ploch bydlení. Město Velká Bíteš je přirozeným centrem 
velkobítešského mikroregionu. Má charakter průmyslového města. Historické jádro Velké 
Bíteše bylo vyhlášeno Městskou památkovou zónou. Starší výstavba navazující na centrum 
má spíše venkovský charakter, který přechází dále od centra v městské enklávy. Okrajové 
části s výstavbou nových rodinných domů a bytových domů mají charakter městské zástavby, 
skupina bytových domů v SZ části města je typickým městským sídlištěm. 
Místní části mají charakter většinou zemědělský či zemědělsko – rekreační, některé převážně 
rekreační. Město Velká Bíteš je spádovým územím pro desítky dalších menších obcí, které 
leží v nejbližším i vzdálenějším okolí. 
 
 
3.1. SOUČASNÝ STAV ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
 
Řešené území se nachází v podhůří Českomoravské vrchoviny v tzv. Bítešské vrchovině. Jde 
o území ploché kotliny ležící ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny. Zarovnaný 
povrch je rozčleněn velmi mělkými brázdami a rovněž údolí řek jsou nevýrazná. 
Území leží na jihovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny v Křižanovické vrchovině. 
Jde o  část nejvýznamnější geomorfologické provincie - České vysočiny. 
Na území města Velká Bíteš je třeba respektovat přírodní památku Olšoveček, dálkový 
migrační koridor, regionální biokoridor a regionální biocentrum a navržené lokální prvky 
ÚSES a významné krajinné prvky vymezené zákonem č. 114/1992 Sb., v platném znění. 
Řešení ÚP respektuje zásady ochrany kulturních, přírodních a jiných hodnot správního území 
obce Velká Bíteš a širšího území v souladu s principy udržitelného rozvoje.  
 
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů navržený v ÚP Velká Bíteš je  v souladu 
s koncepcí neregionálního a regionálního ÚSES vymezenou v ZÚR kraje Vysočina. 
 
 
3.1.1  KLIMATICKÉ POM ĚRY 
 
Obec se nachází dle Quitta (1975) v mírně teplé klimatické oblastí MT9. Tato oblast je 
charakterizována dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým létem, s krátkým přechodným 
obdobím, s mírným až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírnou, suchou zimou 



18 
 

 
                                                                                                                             

HODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ BÍTEŠ 
                     NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Červenec 2017 
 

s krátkým trváním sněhové pokrývky. Srážky jsou vzhledem k nadmořské výšce 
nadprůměrné.  
 
Charakteristika klimatické  oblasti  MT 9  
Tabulka č.1 

 

 

 

 

 

 

 

Pro údolní polohy je typický výskyt místních teplotních inverzí, někdy doprovázených 
mlhami. 
 
Čistota ovzduší 
Stávající imisní zatížení území lze hodnotit na základě §11 bod 6 zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (průměr hodnot koncentrací pro čtverec území 
o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let, které Ministerstvo  životního 
prostředí každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím 
dálkový přístup). Zveřejněny jsou na internetových stránkách Českého 
hydrometeorologického ústavu Praha - oblasti s překročenými imisními limity, OZKO - 
vrstvy GIS, pětileté průměry 2011 - 2015 http://chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko 
CZ.html). 
 
Pětiletý průměr 2011 - 2015 
Obr. č.3 
NO2 roční průměr v μg/m3  
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PM10 roční průměr v μg/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PM10 36 nejvyšší 24 hod.koncentrace v μg/m3              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jemné částice PM2,5 roční průměr v μg/m3 
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Benzen roční průměr v μg/m3                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benzo(a)pyren  roční průměr v ng/m3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal) 
 
Průměrné imisní pozadí posuzované lokality dle dat ČHMÚ je pro PM10 19 – 21,7 µg/m3 

(imisní limit 40 µg/m3),  PM2,5 15,3 – 16,1 µg/m3 (imisní limit 25 µg/m3),  NO2 ,2 – 18,3 
µg/m3 (imisní limit 40 µg/m3),  benzen 1 – 1,3 µg/m3 (imisní limit 5 µg/m3) a benzo(a)pyren~ 
0,42 – 0,87 ng/m3 (imisní limit 1 ng/m3).  
 
Na základě přílohy č. 1 (Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok) 
k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny 
následující imisní limity: 
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Imisní limity – ochrana zdraví lidí 
Tabulka č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dle dat za rok 2016 není v zájmové území zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší. 
 
 
3.1.2 GEOLOGICKÉ POMĚRY   
 
Základní regionálně geologickou jednotkou pokrývající větší část rozlohy České republiky je 
Český masív. V rámci této nejvyšší jednotky je studované území součástí jednotky 
moldanubika, a sice části s durbachitovými tělesy, která v širším okolí zájmového území 
reprezentuje Třebíčský masív.  
Třebíčský masív, na jehož ploše se zájmové území nachází, je durbachitové těleso 
trojúhelníkového tvaru, jehož vrcholy se nachází poblíž měst Polná, Velká Bíteš a Moravské 
Budějovice (se základnou o délce cca 50 km). Zájmové území je situováno u jeho 
severovýchodní strany. Podstatná část geologického podloží zájmového území je tvořena 
horninami utvářejícími toto těleso, tedy granitem (žula) až křemenným syenitem. Severní 
okrajová část zájmového území se pak nachází vně Třebíčského masívu. Podloží v údolních 
dnech budují nivní sedimenty (hlína, písek, štěrk), případně splachové sedimenty (stejné 
frakce jako u nivních sedimentů). 
 
Těžba nerostných surovin 
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 
44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a dle mapy ložiskové ochrany 1 : 50 000, list 24 – 31 Velké Meziříčí, nejsou v k.ú. 
města Velká Bíteš a v místních částech Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jestřabí, 
Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov a Pánov vyhodnocena ložiska nerostů nebo jejich prognózní 
zdroj a nebyla zde stanovena chráněná ložisková území. 
V  k.ú. Velká Bíteš je vyhodnoceno výhradní ložisko stavebního kamene Křoví – ev.č. 
3060800 – pro něž byl stanoven dobývací prostor (DP) Křoví, který se stal rovněž chráněným 
ložiskovým územím (CHLÚ). Evidencí a ochranou je pověřena organizace COLAZ CZ, a.s., 
Praha.  
 
Poddolovaná území 
V řešeném území jsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb v k. ú.: 

o Holubí Zhoř – Holubí Zhoř – po těžbě rud do 19. stol. – ev. č. 2431004 – index 
v mapě poddolovaných území  (i) = 6. 

o Březka – Březka u Velké Bíteše – po těžbě rud do 19. Stol. – ev. č. 2431010 – 
index v mapě poddolovaných území  (i) = 10. 
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V zájmovém území jsou situována dvě bodová poddolovaná území (Březka, Holubí Zhoř). 
 
Sesuvná území 
V zájmovém území nejsou evidována sesuvná území.  
 
Geomorfologie 
Zařazení dle geomorfologického členění ČR  
Tabulka č. 3 
 

 

 

 
 
Pro území oblasti je charakteristický mírně zvlněný reliéf s výraznějšími údolími řek a potoků. 
V údolních svazích jsou běžné skalní výchozy. Pro plošiny v širším okolí zájmového území 
jsou charakteristickou součástí krajiny skalní výchozy vzniklé zvětráváním syenitu třebíčsko-
meziříčského plutonu. Skalní výchozy obvykle obsahují shluky erodovaných izolovaných  
balvanů.  
 
Radonové riziko 
Z mapy radonového indexu geologického podloží (Česká geologická služba) vyplývá, že 
V řešeném území je převážně radonový index střední. V severozápadní části katastru je potom 
radonový index vysoký  (SZ okraj Velké Bíteše a místní části Bezděkov, Březka, Jáchymov a 
Holubí Zhoř). 
 
 
3.1.3 HYDROGEOLOGIE 
 
Dle hydrogeologické rajonizace je zájmové území součástí hydrologického rajónu č. 6550 - 
Krystalinikum v povodí Jihlavy, který náleží do skupiny hydrologických rajónů 
Krystalinikum Českomoravské vrchoviny. V regionu se objevují dva typy oběhu podzemní 
vody: mělký (průlinový) a hlubší (puklinový). Mělký oběh podzemních vod je vázán na 
kvartérní uloženiny a zónu zvětrávání a podpovrchového rozpojení hornin krystalinika. Ke 
vzniku a doplňování zásob podzemní vody dochází prostřednictvím infiltrace atmosférických 
srážek v závislosti na míře propustnosti kvartérního pokryvu a zvětralinového pláště. 
Nevýhodou mělkého oběhu je jeho rozkolísanost, je závislý na srážkách. Je zranitelný 
povrchovým znečištěním. Mělký oběh je využíván prostřednictvím dlouhých jímacích zářezů 
orientovaných podél dílčích údolí. 
 
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
Území obce leží mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 
 
 
 
 
 

provincie    Česká vysočina 
subprovincie     II. Českomoravská soustava 
oblast    II C. Českomoravská vrchovina 
celek    II C – 5. Křižanovská vrchovina  
podcelek    II C – 5A. Bítešská vrchovina 
okrsek    IIC – 5A – k. Velkomeziříčská pahorkatina 
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3.1.4 POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
 
Řešené území se nachází v úmoří Černého moře, v povodí Moravy, v dílčím povodí řeky 
Svratky (č. h. p. 4-15-01-001). Nejvýznamnějšími vodními toky zájmového území jsou 
Jelenka, Bitýška, Jasinka, Chvojnice a Bílý potok. Další zastoupené vodoteče mají převážně 
západo-východní průběh a tvoří přítoky řeky Svratky. 

 
 
Širší území obce Velká Bíteš je pramennou oblastí se sítí drobných vodních toků. Přibližně 
středem katastru probíhá ve směru ZSZ – VJV rozvodí mezi povodím řeky Svratky na severu 
a řeky Oslavy na jihu. Srážkovou vodu do Svratky odvádí Bílý potok, který je 
nejvýznamnějším tokem v oblasti, se svými drobnými přítoky. Katastr obce odvodňuje řeka 
Bítýška (č.h.p. 4 – 15 – 01 – 133). 
Řeka Bítýška pramení u Svin, ve výšce 595 m n.m., plocha povodí 39,4 km2, délka toku 17,3 
km. Množství vody v Bítýšce značně kolísá, při jarním tání se hladina zvedá o 50 – 70 cm. 
Koryto Bítýšky je v zastavěné části města a pod městem regulováno. Řeka Bítýška 
představuje významný vodní tok především vzhledem ke své ekostabilizující funkci v krajině. 
Do Oslavy se pak vlévají řeky Chvojnice, Jasinka a Jelenka. 
V zájmovém území  se nachází také četné vodní plochy – rybníky a nádrže. V povodí Bítýšky 
jich bylo vybudováno osm, největší z nich je Silnický s rozlohou 2 ha. Rybníky jsou 
využívány jako chovné. Na dalších tocích (Jelenka, Jasinka) jsou vybudovány nádrže pro 
zachycení přívalové vody a bahnitých splachů z polí. 
 
 

Bítýška 
ID toku:  10185867 

Jelenka 
ID toku: 
10391669 

Jasinka 
ID toku:  10197461 

Chvojnice 
ID toku:  10203127 

Přibyslavický potok 
ID toku:  10200139 

Bílý potok 
ID toku:  10100127 

Drchalka 
ID toku:  6544 
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Záplavové území 

Velká Bíteš je položena v území, kde počínají první přítoky Bílého potoka, nehrozí městu 
větší nebezpečí záplav. Toto nebezpečí je dále redukováno návrhem nového rybníka na 
přítoku potoka Bitýšky na západním okraji města. Další možnosti jsou ve zřízení poldrů na 
všech funkčních plochách mimo zastavěné území. Tuto potřebu a návrh je však třeba opřít o 
podrobnější posudek s hydrologickým a hydrotechnickým výpočtem. 
Další místní části leží na horních tocích či prameništích malých potoků a nebezpečí záplav je 
minimální. Jedná se především o Bezděkov, Jáchymov, Jestřabí, Jindřichov, Košíkov, 
Ludvíkov a Pánov. 
Na výraznějších tocích leží místní části Březka a Holubí Zhoř. Březkou protéká potok Jelenka, 
sbírající své vody z katastrálních územích obcí Ruda, Osová Bitýška a Záblatí. Okrajovou 
částí Holubí Zhoře protéká potok Drchalka pramenící u Jáchymova. Pro zvýšení ochrany 
těchto sídel by bylo vhodné vyhledat vhodná místa pro zřízení poldrů. I tuto případnou 
potřebu a návrh je třeba opřít o podrobnější posudek s hydrologickým a hydrotechnickým 
výpočtem. 
 
 
3.1.5 PŮDA 
 
Zemědělský půdní fond 
Zábor půd, především pro stavební účely je většinou nevratným procesem, který podstatně 
omezuje nebo úplně odstraňuje plnění funkcí půdy. Zábory půd patří podle závěrů dokumentu 
„Politika ochrany půdy EU“ mezi nejzávažnější procesy poškozující půdní fond jako celek.  
Pro nezemědělské účely je nutné co nejméně využívat zemědělskou půdu, navržené odnětí 
ZPF v nezbytných případech je třeba zdůvodňovat, přitom je nezbytné co nejméně narušovat 
organizaci ZPF, hydrologické poměry v území a zemědělskou cestní síť. Dále je třeba co 
nejméně zatěžovat obhospodařování ZPF a po ukončení stavby nebo jiné nezemědělské 
činnosti rychle provést úpravu nebo rekultivaci dotčené půdy. 
 
Z hlediska využití území je dle údajů katastru nemovitostí katastrální území města Velká 
Bíteš členěno (k 11.6.2017) takto: 
Tabulka č. 4 

 plocha(ha) podíl ploch(%) 

Výměra celkem 4730,0 100 

Zemědělská půda celkem 2388,3 50,5 

z toho:  orná půda  2055,6 43,5 
zahrady 83,3 1,8 

sady 19,9 0,4 
travní porost 229,6 4,9 

Lesní pozemky 1888,7 40,0 

Vodní toky a plochy 40,6 0,9 

Zastavěné plochy 82,0 1,7 

Ostatní plochy 323,2 6,9 
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Nejčastějším typem půd jsou hnědé půdy jílovito-písčité a detritické se značným podílem 
úlomků navětraných hornin a nízkým obsahem humusu. Mocnost svrchního horizontu 
hnědých půd se pohybuje od 25 – 40 cm. Na mírných svazích a v prameništích potoků se 
vytváří hnědá půda slabě oglejená, těžší, ulehlá, hůře propustná, se značně kolísavou vlhkostí, 
obsahující žlutě až hnědě zbarvený horizont obohacený hydroxidy železa. Na návějích 
sprašových hlín se v omezené míře vyskytuje hnědozem, lehčí, poréznější, s větší mocností 
humózního horizontu. 
Splachové sedimenty v údolních nivách potoků, hlavně Bítýšky, Chvojnice a Jasinky, se staly 
základem nivních půd oglejených, s velkým kolísáním hladiny podzemní vody. Nivní půdy 
jsou často i povrchově zamokřené a občas také zaplavované. 
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) 
jako nezbytná součást pedologických charakteristik, označeny pětimístným kódem, 
charakterizujícím klimatický region, příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 
svažitost pozemku a jeho expozici, hloubku a skeletovitost půdního profilu. 
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) 
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.  
 
Navrhované plocha zahrnuje BPEJ:           7.29.01 

7.29.11 
7.29.14 
7.15.12 
7.29.44 
7.68.11 
7.69.01 
7.74.41 

 
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) 
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.  
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem - 1. číslo označuje klimatický region, 2. a 
3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo 
vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti 
půdního profilu. 
 
Klimatický region zájmové oblasti  7 
 
Základní charakteristika hlavních půdních jednotek (2.a 3.číslo BPEJ): 
Tabulka č. 5 

15 Illimerizované půdy, hnědozemě illimerizované, hnědé půdy a hnědé půdy illimerizované včetně slabě 
oglejených forem na svahovinách se sprašovou příměsí, středně těžké až těžké s příznivým vodním režimem 

29 Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a na 
výlevných kyselých horninách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry 

32 Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, rulách svorech a jím podobných horninách a výlevných kyselých 
horninách, většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku, značně vodorozpustné, 
vláhové poměry jsou velmi závislé na vodních srážkách 

37 Mělké hnědé půdy většinou kyselé na všech horninách , středně těžké až těžší, v ornici středně štěrkovité až 
kamenité, v hloubce 30 cm pevná hornina nebo silně kamenité, výsušné půdy. 

67 Glejové  půdy depresí a rovinných celků při vodních tocích, středně těžké až velmi těžké, s nepříznivým vodním 
režimem, při vodních tocích závislé na hladině toku - převážně TTP. 

68 Glejové půdy  zrašeliněné a glejové půdy úzkých depresí a svahů, obvykle lemující menší vodní toky, středně 
těžké až velmi těžké, s nepříznivým vodním režimem - převážně TTP. 
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69 Glejové půdy zrašelinělé a rašeliništní (hydrogleje), středně těžké, výrazně zamokřené, i po odvodnění vhodné 
pouze pro louky 

75 Různé hydromorfní a semihydromorfní půdy v hlubších údolích, v mapově nevymezitelném střídání, většinou 
středně těžké, slabě až středně štěrkovité, s různými vláhovými poměry, ale vždy se zamokřenými místy- vhodné 
jen pro louky. 

 

 
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané 
zemědělské půdy pro zájmové území platí dle vyhlášky č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví 
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a 
aktualizaci, ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb. a vyhlášky č.48/2011 Sb. o stanovení tříd 
ochrany:  
Tabulka č. 6 

BPEJ třída ochrany 
7.29.01 I. 

7.29.11 I. 
7.29.14 II. 

7.15.12 IV. 
7.29.44 V. 

7.68.11 V. 

7.69.01 V. 

7.75.41 V. 

 
Do I. třídy ochrany patří půdy, bonitně nejcennější, které je možné odejmout ze zemědělského 
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické 
stability krajiny případně pro liniové stavby zásadního významu.  
Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy s nadprůměrnou produkční schopností, 
jde o půdy jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně 
zastavitelné.  
Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s podprůměrnou produkční schopností s jen 
omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 
Do V. třídy ochrany jsou sdruženy půdy, které představují půdy s velmi nízkou produkční 
schopností, jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné, lze u nich předpokládat 
efektivnější nezemědělské využití. 
 
Na území Velké Bíteše se nachází vodní dílo  - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) 
v příslušnosti hospodaření SPÚ s označením „Velká Bíteš“- ID 5160000038-11201000. Jedná 
se o trubní kanál celkové délky 0,560 km z roku 1981, ČHP 4-15-01-132.  
V území dlouhodobě hospodařilo JZD Velká Bíteš, které tu odvodnilo dle podkladů získaných 
z archivu SMS 74 ha půd, především v polních tratích Dolní obůrka, Černé padělky, Dlouhé 
nivy, Příčníky, Šebestky, Za pastviskem, Za rybníkem, Kavice a prostor mezi Hradčenským 
potokem s silnicí Velká Bíteš – Hradčany. 
Kromě odvodnění se v území realizovaly rozsáhlé rekultivace, které měly výrazný vliv na tvář 
zdejší krajiny a podpořily rozvoj vodní eroze. 
V zájmovém území je provedeno rozsáhlé odvodnění pozemků tak, jako ostatně i v jiných 
částech (především v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech) naší republiky. Jsou 
odvodněny všechny akumulační polohy v území i široké nivy potoků. Pouze bezprostředně 
kolem toků jsou ponechány přirozené nivy. 
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Zranitelné oblasti 
Nařízení vlády 262/2012 Sb. ze dne 4. července 2012 stanovuje zranitelné oblasti a možnost 
používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních 
opatření v těchto oblastech. Zájmové území není dle revidovaného vymezení zranitelných 
oblastí (podle nařízením vlády č. 262/2012 Sb.) součástí zranitelných oblastí.  
 
Půda určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 
Podle zákona o lesích č.289/1995 Sb. §3 odst.1 a) se jedná o pozemky s lesními porosty a 
plochy, na nichž byly lesní pozemky odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a 
nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m a pozemky na nichž byly lesní porosty dočasně 
odstraněny na základě rozhodnutí orgánu  státní správy lesů. Pozemky s lesními porosty jsou 
v zákoně o lesích rozděleny v § 6 podle převažujících funkcí do tří kategorií – na lesy 
ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. 
Celková plocha PUPFL na území obce Velká Bíteš je 1 888,7 ha, což je 40 % celkové plochy. 
Navrhované řešení územního plánu města Velké Bíteš nepředpokládá žádný zábor pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. Začlenění drobných lesních pozemků do návrhových ploch 
přírodních není myšleno jako zábor PUPFL - u žádného z dotčených lesních pozemků není 
navrhována změna druhu pozemku. 
Na území se nacházejí lesy hospodářské a lesy, které jsou zařazeny jako prvky ÚSES, které 
jsou kategorií lesa zvláštního určení. Lesy ochranné ani lesy zvláštního určení na území obce 
nejsou. Větší komplexy lesů jsou především v J, JV a SV části řešeného území. Zalesněné 
členité pahorkatinné partie s vršky kopců, které vystupují nad okolní krajinu, tak vytváří 
dojem harmonické kulturní krajiny. 
Lesní porosty mají přírodě vzdálenou dřevinnou skladbu a jsou silně antropicky ovlivněné. 
Převládá především smrk ztepilý, dále je zastoupena borovice lesní, jako příměs v porostech 
bývá pěstován modřín opadavý, vzácně se objevuje buk lesní a javor klen. Hojně se zde 
vyskytuje i bříza bradavičnatá, z břehových porostů olše lepkavá. 
 
 
3.1.6 FLÓRA A FAUNA 
 
Dle biogeografického členění náleží předmětné území do Velkomeziříčského bioregionu 
(Culek a kol., 1996). Bioregion je tvořen pahorkatinou na zdviženém zarovnaném povrchu na 
rulách a syenitech. Převažuje ochuzená hercynská biota 4., bukového stupně s přechody do 5. 
stupně. Zejména na východním okraji je patrný vliv suchých, teplejších částí jihozápadní 
Moravy s přítomností východních a jižních migrantů a řadou mezních prvků. 
Netypickou část tvoří jihovýchodní okraj bioregionu, který je nižší, teplejší, sušší, a vyskytují 
se zde i acidofilní doubravy, v údolích větších toků též dubohabrové háje. Přirozenou 
náhradní vegetaci reprezentují na mezofilních místech ovsíkové louky (Arrhenatherion), 
případně Violion caninae. Na vlhkých místech jsou louky podsvazů Calthenion a 
Filipendulenion. 
 
Flora 
Ve Velkomeziříčském bioregionu převažuje ochuzená hercynská biota 4., bukového stupně s 
přechody do 5. stupně.  Bioregion se rozkládá v mezofytiku a zaujímá část fytogeografického 
celku okrsku 67. Českomoravská vrchovina, včetně fytogeografického okrsku 68. Moravské 
podhůří Vysočiny. Flóra je velmi chudá s mezními prvky méně náročných (panonských) 
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mezofytů. Je tvořena takřka výhradně zástupci hercynské květeny. Vliv Alp se projevuje 
vzácným výskytem submontánních druhů, např. ostřice chlupaté (Carex pilosa), řeřišnice 
trojlistá (Cardamine triforia) a dřípatka horská (Soldanella montana). Z rašelinných druhů 
byla dříve typická vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a rosnatka okrouhlolistá (Drosera 
montana). Vlhkomilné a rašeliništní druhy minerálně silnějších substrátů jsou velmi vzácné.  
 
Fauna 
V zájmovém území se vyskytuje převážně běžná fauna hercynského původu, s počínajícími 
východními vlivy (ježek východní) ve vysoce zkulturnělé krajině. Říčními údolími proniká od 
jihovýchodu teplomilnější prvek (otakárek ovocný, někteří modrásci). Početné rybníky jsou 
významné pro výskyt ptactva. Tekoucí vody patří především pstruhovému pásmu. 
Dle nálezové databáze ochrany přírody je opakovaně v okolí Velké Bíteše doložen výskyt 
silně ohrožené vydry říční (Lutra lutra). 
 
Migra čně významná území 
Jedná se o jev poskytovaný AOPK ČR ve smyslu přílohy č. 1 části A bodu 119 a části B bodu 
37 vyhlášky č. 500/2006 Sb., zobrazuje údaje o území z hlediska rizik fragmentace a migrační 
propustnosti krajiny pro velké savce, kteří jsou vázáni především na lesní ekosystémy. 
Vychází z celonárodní koncepce zachování migrační prostupnosti těchto typů ekosystémů s 
možnými vazbami na nadnárodní úroveň.  
 
Výřez mapy migračně významného území 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

(dle UAP ORP Velké Meziříčí) 
                                                                                                                                                                                                                                      
 
Dálkové migrační koridory jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě udržitelné 
průchodnosti krajiny pro velké savce. Propojují oblasti významné pro trvalý i přechodný 
výskyt velkých savců, a to v národním i nadnárodním měřítku. Představují místa se zvýšenou 
pravděpodobností pohybu velkých savců a jsou navrženy v hustotě, která představuje 
nezbytné minimum pro zajištění trvalého migračního propojení, a tedy i nezbytné minimum 
pro zachování dlouhodobé existence populací velkých savců.  
Velkou bariérou pro migračně vymezené území je přítomnost dálnice D1, která tvoří bariéru 
jak pro migraci zvěře, tak pro pohyb obyvatel. Proto jsou na území ORP vymezena 3 kritická 
místa pro migraci, z nichž jedno je vymezeno ve Velké Bíteši. 
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3.1.7 KRAJINA 
 
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.  
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání 
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a 
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. 
 
Výřez výkresů typů krajin podle stanovených cílových charakteristik 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(dle http://extranet.kr-vysocina.cz/download/odbor_uzemni/pravni_stav/.pdf) 
 
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích, 
zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot, 
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému. 
Území Velké Bíteše představuje kulturní krajinu silně antropicky ovlivněnou. Dlouhodobou 
činností člověka, především zemědělskou, byla krajina rozčleněna v obdělávaná pole, 
pastviny a louky. Ke značné devastaci krajiny došlo při scelování pozemků do větších honů, 
rozorávání mezí, scelování pozemků a rušení rozptýlené zeleně. Nejvýraznějším zásahem do 
krajiny byly provedené odvodňovací akce, kdy byly odvodněny značné plochy luk a mokřadů. 
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Území Velké Bíteše představuje krajinu kulturní, hustě osídlenou a zastavěnou (5 % plochy 
katastru), intenzivně zemědělsky využívanou. Zemědělsky obhospodařovaná půda tvoří přes 
40% rozlohy řešeného území. 
 
Velká Bíteš spadá do oblasti  krajinného rázu Křižanovsko-Bítešsko (CZ0610-OB009), typu 
krajiny dle využití s předpokládanou vyšší mírou urbanizace. 
 
ZÚR stanovují hlavní cílové využití krajiny pro:  

a) intenzivní zemědělskou výrobu a s ní spojené ekonomické aktivity 
b) bydlení 
c) místní a nadmístní veřejnou vybavenost 
d) místní a nadmístní ekonomické aktivity 

 
ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:  

a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu  
b) v rozvojových oblastech a osách soustřeďovat aktivity republikového a krajského 
významu a tím přispívat k zachování charakteru a k ochraně krajinných hodnot v 
ostatních oblastech  
c) preferovat využití územních rezerv a nevyužívaných nebo nedostatečně 
využívaných ploch v zastavitelném území (brownfields)  
d) vymezit a chránit před zastavěním pozemky, nezbytné pro vytvoření souvislých 
ploch krajinné zeleně (zelené pásy), zajišťující prostupnost krajiny, plochy pro 
rekreaci, podmínky pro vznik a rozvoj lesních porostů a zvýšení ekologické stability  
e) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně 

 
ZÚR stanovují pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB009 Křižanovsko - Bítešsko tyto 
specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:  

a) neumisťovat výškové stavby v prostorech, ze kterých se budou vizuálně uplatňovat 
v území přírodních parků Svratecká hornatina, Třebíčsko či Údolí Balinky a též ve 
vyvýšených prostorech, odkud se budou uplatňovat jako dominanta mnoha dalších 
oblastí, nebo budou v kontrastu se stávajícími dominantami kostelních věží či kulturně 
cenných prostorů 

b) chránit znaky širšího krajinného rámce prostoru v okolí Heřmanova, Moravce, 
Křižanova, Osové 

 
Pro prostupnost krajiny územní plán navrhuje zachovat a respektovat všechny stávající 
účelové komunikace a polní cesty, účelové komunikace jsou využity pro cyklotrasy a 
turisticky značené pěší trasy spojující Velkou Bíteš s okolními významnými lokalitami. Pro 
začlenění dopravní a technické infrastruktury do krajiny územní plán navrhuje respektovat 
všechny stávající trasy dopravní i technické infrastruktury 
respektovat všechny navržené trasy a koridory dopravní i technické infrastruktury vymezené 
ZÚR 
 
Koeficient ekologické stability  
Pro zjištění stavu krajiny z hlediska její vyváženosti a rovnováhy se krajina vyhodnocuje 
pomocí koeficientu ekologické stability (KES). Ekologická stabilita představuje schopnost 
krajiny samovolnými vnitřními mechanismy vyrovnávat rušivé vlivy vnějších faktorů bez 
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trvalého narušení mechanismů, tzn., že se systém brání změnám během působení cizího 
činitele zvenčí nebo se vrací po skončeném působení cizího činitele k normálu. KES je 
poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků 
ve zkoumaném území.  
 
Hodnota KES pro Velkou Bíteš je 0,92 :  

• 0,30 < KES < 1,00: území intenzívně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, 
oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou 
ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie  

 
 
3.1.8 CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY A KRAJINY 
 
Zvláště chráněná území  
V zájmovém území Velká Bíteš se nachází maloplošně zvláště chráněné území (MZCHÚ) - 
přírodní památka Olšoveček. PP Olšoveček se nachází v rozsáhlém lesním komplexu 
Košíkovského lesa jižně od Velké Bíteše. Dvojice lesních rybníčků a úsek Pucovského potoka 
mezi nimi představují refugium ohrožených druhů ryb a obojživelníků. Ochranné pásmo tvoří 
pruh široký 50m podél celé hranice přírodní památky.  
 
Uvedené území nebude návrhovými plochami dotčeno ani ovlivněno.  
 
Území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 
NATURA 2 000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a 
živočichů a cenné biotopy. Na základě směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a 
92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
se ČR  zavázala k jejímu vyhlášení v souvislosti se vstupem do Evropské unie. 
V rámci Územního plánu Velká Bíteš nejsou navrhovány žádné plochy, které by byly součástí 
evropsky významné lokality (= pSCI)  nebo ptačí oblasti (= SPA).  
 
Přírodní parky 
V zájmovém území se nenachází národní přírodní park ani zájmové území není součástí 
takového území.  
 
Významné krajinné prvky 
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo 
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.   
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením.  
V řešeném území se nacházejí z obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků lesy, 
rybníky, vodní toky a jejich nivy. 
Jedná se o: 

• Vodní tok Bitýšky (přirozená niva vodního toku s mokrými polokulturními loukami, 
poměrně bohaté břehové porosty olší, jasanů a vrb, přes město je tok regulovaný, 
přesto s poměrně přirozenými poměry)   

• Bílý potok (přirozený vodní tok s přirozenými mokrými loukami, bohaté břehové 
porosty toku)  



32 
 

 
                                                                                                                             

HODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ BÍTEŠ 
                     NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Červenec 2017 
 

• U Jestřabí (loučka v údolí Jasinky, dubohabrový les a přilehlá přirozená louky 
s pestrou bylinnou skladbou) 

• Jasinka (vodní tok s přirozenými mokrými loukami a přirozenými břehovými porosty)  
• Louky na Jelence (polokulturní louky poměrně rozsáhlé výměry, zvyšují biodiverzitu 

v území) 
• Stráně nad Drchalkou (přirozené a přírodě blízké louky, vodní tok Drchalky 

s břehovými porosty) 
• Jestřabec (polokulturní louky a prameniště v mělkém údolí, infiltrační území) 
• Rajhradský rybník (rybník s litorálním pásmem a polokulturní mokré louky, místy 

vrby) 
• K hraničkám (přirozené mokré louky, prameniště, filtrační území) 
• Ludvíkov (přírodě blízké mokré louky a prameniště, filtrační území) 
• Pánovský rybníček (drobný rybníček s přirozenými okolními loukami, prameniště, 

významný biotop v území, zvláště chráněné druhy rostlin) 
• Balačka (přírodě blízké mokré loučky, zvláště chráněné druhy rostlin) 
• Stráže (lesík s přirozeným jezírkem přirozené mokré louky prameniště, významné 

území pro zvýšení biodiverzity v krajině)  
 
Významné krajinné prvky registrované podle § 6 zákona na území Velké Bíteše nejsou. 
 
Památné stromy včetně ochranného pásma  
Na území obce nejsou památné stromy. 
 
Územní systém ekologické stability  
Pro zajištění územního systému ekologické stability (ÚSES) jsou vymezeny ve správním 
území obce skladebné prvky – biocentra, propojená biokoridory. V území obce jsou 
vymezeny:  

• prvky lokální úrovně: lokální biocentra (LBC) a lokální biokoridory (LBK)  
• prvky regionální úrovně: regionální biocentrum (RBC), regionální biokoridor (RBK) s 

vloženými lokálními biocentry  
 
V zájmovém území je regionální úroveň zastoupena regionálním biocentrem 244 Červená, 
napojeném regionálním tahem  RBK 1458 Červená – Jindřichovská, 1456 Holínka – Červená 
a 1457 Červená – Hamerská. 
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Prvvky vyššího hierarchického stupně jsou zřejmé z následujícího výřezu mapy 
 
 

(dle https://geoportal.gov.cz/web/guest/map) 
 
Lokální úroveň je tvořena většinou větvemi hydrofilními - reprezentující vlhká až podmáčená 
stanoviště sledující vodní toky a několika větvemi mezofilními bez významnějšího ovlivnění 
podzemní vodou. 
Jedná se o následující větve lokálního ÚSES 

• hydrofilní větev sledující vodní tok Bílý potok v souběhu s regionálním biokoridorem 
RK 1456 s lokálními biocentry Mezi Žlíbky, Pod Rejtokem, Nad soutokem, U lomu, 
Pod Bítešskou horou 

• převážně hydrofilní větev propojující regionální biokoridory RK 1456 a RK 1458  
severojižním směrem. Vychází  RK 1456 z vloženého lokálního biocentra U lomu 
sleduje krátký úsek toku Bitýšky,   v lokálním biocentru Pod koupelnou se od toku 
odpojuje a sleduje bezejmenný přítok Bitýšky se soustavoun rybníků. Po průchodu 
pod dálnicí prochází podél lesního průseku a napojuje se na RK 1458 mezi vloženými 
biocentry V Černém lese I a II. Omezení: průchod pod dálnicí D1.    

• větev sledující vodní tok Bitýška s biocentry Pod Vodany, U Spravedlností, Hadr, Pod 
koupelnou. Omezení: prochází zastavěným územím města,  

RBK č. 1458  
Červená – Jindichovská 
obora 

RBC č. 244 
Červená  

RBK č. 1456 
Holínka- Červená 

RBK  č. 1457 
Červená - Hamerská 
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• větev vycházející z k.ú. Vlkov sledující bezejmenný přítok Bílého potoka, tvořená 
jedním biokoridorem je zaústěna do LBC Pod Rejtokem. Omezení: biokoridor v 
očekávaném střetu s budováním silnice II 379 

• větev sledující údolí a vodní tok Jelenka s lokálním biocentrem Jelenka  a dvěma 
biokoridory. Omezení: prochází zastavěným územím Holubí Zhoře 

• větev sledující údolí a vodní tok Drchanka s lokálním biocentrem Drchanka a dvěma 
biokoridory  

• větev sledující údolí a vodní tok Jasinka s lokálními biocentry Korbel a U Hadinky a 
dvěma biokoridory  

• mezofilní větev probíhající lesními porosty levobřežně od toku Jasinky  se společnými 
biocentry Korbel a U Hadinky. Odtud pokračuje jihovýchodním směrem rozsáhlými 
lesními komplexy do lokálního biocentra V oboře, U Starého dvora v Košíkově , kde 
se stáčí k jihu a pravobřežně od toku Chvojnice, kde se posléze napojuje na regionální 
biokoridor RK 1458  

•  převážně hydrofilní větev sledující pravostranný přítok Bitýšky, s lokálním 
biocentrem Rajhradský rybník se v  lokálním biocentru V oboře odpojuje z předchozí 
mezofilní větve  

• převážně hydrofilní větev vycházející z regionálního biokoridor RK 1458 – vloženého 
LBC U Jedle, sledující podmáčená lesní stanoviště a tok Pucovského potoka s 
lokálním biocentrem Olšoveček, 

• hydrofilní větev vycházející z regionálního biokoridoru RK 1458 , vloženého 
biocentra V Černém lese I sledující tok Ludvíkovského potoka  s lokálním biocentrem 
U Ludvíkova 

• hydrofilní větev sledující tok Bílé vody vychází  z regionálního biokoridoru RK 1458 , 
jeho vloženého biocentra  Pramen Bílé vody s lokálním biocentrem Na Bílé vodě.   

• Mezofilní větev vycházející z regionálního biocentra  RC 244 Červená  a 
severovýchodním směrem směřující do lokálního biocentra U Kamene  

 
Chybějící části prvků jsou vymezeny většinou v minimálních parametrech (velikosti 
biocenter, šířky biokoridorů). Existující, funkční i nefunkční části prvků jsou vymezeny v 
rozměrech větších a jejich upřesnění - zmenšení je možné v další podrobnější územně 
plánovací nebo prováděcí dokumentaci za předpokladu dodržení dalších, metodikou 
předepsaných, podmínek.  Územní  systém ekologické stability se neprojevuje jako 
samostatný prostorový prvek, ale jako součást krajinných struktur, jejichž podobu ovlivňuje 
svými funkčními nároky a vazbami. Z důvodu probíhajícího tahu ÚSES vyššího 
hierarchického stupně je významnost tahu ÚSES v zájmovém území tím větší. Z uvedených 
důvodů je významné v zájmovém území udržet vývojový trend přírodních struktur a 
zabezpečit tak ochranu a údržbu stávajícího porostu. 
 
Hospodaření na území vymezeném pro prvky územních systémů ekologické stability 
Prvky, které nejsou funkční, pouze vymezeny, budou nově vysazeny s ohledem na typ prvku a 
potřebu zabezpečení ekologické stability chybějících částí v území s cílem obnovy přirozené 
bioty v krajině. 
 
Nepřípustné aktivity v rámci prvků ÚSES: 

• umisťování staveb (výjimky na základě posouzení stavu konkrétního prvku ÚSES a 
charakteru stavby) 
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• rekreačně-sportovní zařízení  
• noční osvětlení  
• oplocování pozemků 
• skládkování 
 
Přípustné aktivity v rámci prvků ÚSES 
• cyklotrasy  
• jezdecké trasy 
• rekreační koupání na vyhrazených místech   
• zřizování neoplocených malých vodních nádrží 
• jednorázové táboření bez pevného zázemí budov (vyhrazené plochy)  
• úrovňové křížení biokoridoru místní komunikací, nejlépe v kolmém směru 
• křížení biokoridorů a biocenter v údolnicích komunikacemi na mostech  
 
 
3.2 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ, POKUD BY NEBYLA UPLATN ĚNA ÚZEMNĚ  
         PLÁNOVACÍ  DOKUMENTACE  
 
Územní plán navrhuje zastavitelné plochy, z toho 93 ploch je určeno pro bydlení,(Zb 1 – 93), 
4 plochy pro rekreaci (Zr 1, 2, 30 -31), 16 ploch pro občanské vybavení (Zo 1 – 16), 26 ploch 
smíšených obytných (Zs 1 – 10, 30 – 42), 22 ploch pro dopravní infrastrukturu (Zd 1 – 20, 30 
– 31), 1 plochu technické infrastruktury (Zt 1), 22 ploch výroby a skladování (Zc 1 – 14, 30 – 
37), 22 ploch veřejných prostranství (Zp 1 – 16, 30 – 35) , 7 ploch pro sídelní zeleň (Zz 1 – 5, 
30 – 31).  Navrženy jsou tři plochy přestavby (P1 – P3).     
 
Bez uplatnění územně plánovací dokumentace by nebyl řešen rozvoj v rámci následujících 
ploch. 
 
Přehled zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Velká Bíteš 
 
Plochy bydlení 
Tabulka č. 7 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle podrobnějšího členění 

k. ú. Velká Bíteš 
Zb1 BH bydlení v bytových domech 
Zb2 BH bydlení v bytových domech 
Zb3 nezadáno  
Zb4 BH bydlení v bytových domech 
Zb5 BH bydlení v bytových domech 
Zb6 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb7 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb8 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb9 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb10 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb11 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb12 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 

 Zb13  BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb14 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
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Zb15 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb16 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb17 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb18 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb19 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb20 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb21 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb22 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb23 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb24 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb25 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb26 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb27 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb28 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb29 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb30 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb31 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb32 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb33 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb34 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb35 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 
Zb36 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb37 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb38 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb39 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb40 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 

k. ú. Bezděkov u Velké Bíteše 
Zb60 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 
Zb61 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 
Zb62 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 

k. ú. Březka u Velké Bíteše 
Zb63 

 
BV bydlení v rodinných domech - venkovské 

Zb64 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 
Zb65 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 
Zb66 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 
Zb67 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 

k. ú. Holubí Zhoř 
Zb68 

 
BV bydlení v rodinných domech - venkovské 

Zb69 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 
Zb70 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 
Zb71 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 
Zb72 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 

k. ú. Jáchymov 
Zb73 

 
BV bydlení v rodinných domech - venkovské 

Zb74 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 
k.ú. Jestřabí u Bíteše 

Zb75 
 

BV bydlení v rodinných domech - venkovské 

Zb76 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 
Zb77 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 
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k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše 
Zb78 

 
BV bydlení v rodinných domech - venkovské 

k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše 
Zb79 

 
BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 

Zb80 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb81 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb82 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb83 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb84 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb85 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
Zb86 BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 

k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše 
Zb87 

 
BV bydlení v rodinných domech - venkovské 

Zb88 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 
Zb89 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 
Zb90 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 

k.ú. Pánov 
Zb91 

 
BV bydlení v rodinných domech - venkovské 

Zb92 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 
Zb93 BV bydlení v rodinných domech - venkovské 

 
 
Plochy rekreace 
Tabulka č. 8 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle podrobnějšího členění 

k.ú. Velká Bíteš 
Zr1 RZ rekreace – zahrádkářské lokality 
Zr2 RZ rekreace – zahrádkářské lokality 

k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše 
Zr30 RI rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

k.ú. Pánov 
Zr31 RI rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

 
Plochy občanského vybavení 
Tabulka č. 9 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle podrobnějšího členění 

k.ú. Velká Bíteš 
Zo1 OK občanské vybavení – komerční zařízení 
Zo2 OH občanské vybavení – hřbitov 
Zo3 OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
Zo4 OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
Zo5 OK občanské vybavení – komerční zařízení  
Zo6 OV občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

 
Zo7 OV občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
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Zo8 OV občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
 

Zo9 nezadáno  
Zo10 OV občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
Zo11 OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
Zo12 OV občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
Zo13 OV občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
Zo14 nezadáno  
Zo15 OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
Zo16 OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

 
Plochy smíšené obytné 
Tabulka č. 10 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle podrobnějšího členění 

k.ú. Velká Bíteš 
Zs1 SM plochy smíšené obytné - městské 
Zs2 SM plochy smíšené obytné - městské 
Zs3 SM plochy smíšené obytné - městské 
Zs4 SM plochy smíšené obytné - městské 
Zs5 SM plochy smíšené obytné - městské 
Zs6 SM plochy smíšené obytné - městské 
Zs7 SM plochy smíšené obytné - městské 
Zs8 SM plochy smíšené obytné - městské 
Zs9 SM plochy smíšené obytné - městské 
Zs10 SM plochy smíšené obytné - městské 

k.ú. Bezdělov u Velké Bíteše 
Zs30 SV plochy smíšené obytné - venkovské 

k.ú. Březka u Velké Bíteše 
Zs31 SV plochy smíšené obytné - venkovské 
Zs32 SV plochy smíšené obytné - venkovské 
Zs33 SV plochy smíšené obytné - venkovské 

k.ú. Holubí Zhoř 
Zs34 SV plochy smíšené obytné - venkovské 
Zs35 SV plochy smíšené obytné - venkovské 

k.ú. Jáchymov 
Zs36 SV plochy smíšené obytné - venkovské 
Zs37 SV plochy smíšené obytné - venkovské 
Zs38 SV plochy smíšené obytné - venkovské 

k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše 
Zs39 SV plochy smíšené obytné - venkovské 

k.ú. Košíkov u Velké Bíteše 
Zs40 SV plochy smíšené obytné - venkovské 
Zs41 SV plochy smíšené obytné - venkovské 

k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše 
Zs42 SV plochy smíšené obytné - venkovské 
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Plochy dopravní infrastruktury 
Tabulka č. 11 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle podrobnějšího členění 

k.ú. Velká Bíteš 
Zd1 DP dopravní infrastruktura - parkoviště 
Zd2 DP dopravní infrastruktura - parkoviště 
Zd3 DP dopravní infrastruktura - parkoviště 
Zd4 DP dopravní infrastruktura - parkoviště 
Zd5 DP dopravní infrastruktura - parkoviště 
Zd6 DP dopravní infrastruktura - parkoviště 
Zd7 DP dopravní infrastruktura – parkoviště 
Zd8 DS dopravní infrastruktura - silniční 
Zd9 DP dopravní infrastruktura – parkoviště 
Zd10 DP dopravní infrastruktura – parkoviště 
Zd11 DP dopravní infrastruktura – parkoviště 
Zd12 DP dopravní infrastruktura – parkoviště 
Zd13 DP dopravní infrastruktura – parkoviště 
Zd14 DP dopravní infrastruktura – parkoviště 
Zd15 DP dopravní infrastruktura – parkoviště 
Zd16 DS dopravní infrastruktura - silniční 
Zd17 DS dopravní infrastruktura - silniční 
Zd18 DS dopravní infrastruktura - silniční 
Zd19 DP dopravní infrastruktura – parkoviště 
Zd20 DP dopravní infrastruktura – parkoviště 

k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše 
Zd30 DP dopravní infrastruktura - parkoviště 

k.ú. Košíkov u Velké Bíteše 
Zd31 DS dopravní infrastruktura - silniční 

 
Plochy technické infrastruktury 
Tabulka č. 12 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle podrobnějšího členění 

k.ú. Velká Bíteš 
Zt1 TI technická infrastruktura – inženýrské sítě 

 
Plochy výroby a skladování 
Tabulka č. 13 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle podrobnějšího členění 

k.ú. Velká Bíteš 
Zv1 VP výroba a skladování - průmysl 
Zv2 VP výroba a skladování - průmysl 
Zv3 VP výroba a skladování – průmysl 
Zv4 VP výroba a skladování - průmysl 
Zv5 VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
Zv6 VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
Zv7 VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
Zv8 VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
Zv9 VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
Zv10 VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
Zv11 VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
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Zv12 VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
Zv13 VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
Zv14 VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 

k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše 
Zv30 VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 

k.ú. Březka u Velké Bíteše 
Zv31 VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
Zv32 VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
Zv33 VZ výroba a skladování – zemědělská výroba 

k.ú. Košíkov u Velké Bíteše 
Zv34 VP výroba a skladování - průmysl 
Zv35 VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
Zv36 VP výroba a skladování - průmysl 
Zv37 VZ výroba a skladování – zemědělská výroba 

 
Plochy výroby a skladování 
Tabulka č.  14 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle podrobnějšího členění 

k.ú. Velká Bíteš 
Zp1 PV veřejná prostranství 
Zp2 PV veřejná prostranství 
Zp3 PV veřejná prostranství 
Zp4 PV veřejná prostranství 
Zp5 PV veřejná prostranství 
Zp6 PV veřejná prostranství 
Zp7 PV veřejná prostranství 
Zp8 PV veřejná prostranství 
Zp9 PV veřejná prostranství 
Zp10 PV veřejná prostranství 
Zp11 PV veřejná prostranství 
Zp12 PV veřejná prostranství 
Zp13 PV veřejná prostranství 
Zp14 PV veřejná prostranství 
Zp15 PV veřejná prostranství 
Zp16 PV veřejná prostranství 

k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše 
Zp30 PV veřejná prostranství 
Zp31 PV veřejná prostranství 

k.ú. Březka u Velké Bíteše 
Zp32 PV veřejná prostranství 
Zp33 PV veřejná prostranství 
Zp34 PV veřejná prostranství 

k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše 
Zp35 PV veřejná prostranství 
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Plochy vodní a vodohospodářské (plochy změn v krajin ě) 
k.ú. Velká Bíteš 
Tabulka č. 15 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Specifické podmínky využití ploch 

k.ú. Velká Bíteš 
Kw1 W plochy vodní a 

vodohospodářské 
- respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo 

k.ú. Holubí Zhoř 
Kw2 W plochy vodní a 

vodohospodářské 
 

Kw3 W plochy vodní a 
vodohospodářské 

 

 
Plochy přestavby 
Tabulka č. 16 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle podrobnějšího členění 

P1 OK občanské vybavení – komerční zařízení 
P2 OV občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

 
P3 BH bydlení v bytových domech 

 
Plochy sídelní zeleně 
k.ú. Velká Bíteš 
Tabulka č. 17 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle podrobnějšího členění 

k.ú. Velká Bíteš 
Zz1 ZX zeleň – se specifickým využitím 
Zz2 ZV veřejná prostranství – veřejná zeleň 
Zz3 ZO zeleň – ochranná a izolační 
Zz4 ZO zeleň – ochranná a izolační 
Zz5 ZO zeleň – ochranná a izolační 

k.ú. Holubí Zhoř 
Zz30 ZO zeleň – ochranná a izolační 

k.ú. Jáchymov 
Zz31 ZO zeleň – ochranná a izolační 

 
Mimo výše uvedené plochy územní plán vymezuje plochy územních rezerv: 
Tabulka č. 18 

Označení 
plochy 
územní 
rezervy 

Funkční 
kód 

Podmínky možného budoucího 
využití 

Popis 

R1 DZ vysokorychlostní trať ve variantě 
jižního koridoru 

- koridor veden na převážné části území obce 
v souběhu s dálnicí D1 

R2 DS koridor pro „Obchvat Velká Bíteš 
– jižní varianta“ 

- propojení silnice I/37 od dálnice D1 na 
silnici I/37 ve směru na Žďár nad Sázavou 
v k.ú. Velká Bíteš 
- koridor v šíři 400 m  

R3 DS koridor pro obchvat silnice II/602 - jihovýchodní obchvat města Velká Bíteš – 
propojení silnice II/602 od Domašova na 
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silnici I/37 u dálniční křižovatky v k.ú. Velká 
Bíteš 
- koridor v šíři 200 m – částečně nahrazen 
návrhovou plochou dopravy DS 

R4 TI technická infrastruktura - 
inženýrské sítě 

- plocha rezervy pro VDJ v m.č. Pánov 

R5 VD výroba a skladová í – drobná a 
řemeslná výroba 

- plocha rezervy na SZ okraji města 

R6 SM plochy smíšené obytné – městské - plocha rezervy na SZ okraji města 

R7 BH bydlení - v bytových domech - plocha rezervy na SZ okraji města 

R8 BV bydlení – v rodinných domech - 
venkovské 

- plocha rezervy na S okraji m.č. Březka 

R9 TI technická infrastruktura - 
inženýrské sítě 

- plocha rezervy pro ČOV v m.č. Březka 

R10 TI technická infrastruktura - 
inženýrské sítě 

- plocha rezervy pro ČOV v m.č. Jindřichov 

R11 TI technická infrastruktura - 
inženýrské sítě 

- plocha rezervy pro ČOV v m.č. Holubí 
Zhoř 

R12 TI technická infrastruktura - 
inženýrské sítě 

- plocha rezervy pro VDJ v m.č. Jestřabí 

R13 OH občanské vybavení – hřbitovy - plocha pro rozšíření hřbitova na S okraji 
města 

R14 DS plochy dopravní infrastruktury - 
silniční 

- koridor rezervy pro cyklostezku do 
Košíkova 

R15 DS plochy dopravní infrastruktury - 
silniční 

- koridor rezervy pro cyklostezku do 
Přibyslavic 

R16 DS plochy dopravní infrastruktury - 
silniční 

- koridor rezervy pro cyklostezku do Nových 
Sadů 

 

V rámci územního plánu se následně realizují jednotlivá opatření k naplňování strategických 
cílů. Konkrétní opatření již jsou navrhovaná jako reálná a dosažitelná. 
Je předpoklad, že rozvoj bude pokračovat bez nepříznivého vlivu na prostředí. Územní plán 
stanoví lokality a podmínky pro možný rozvoj území, který bude příznivý pro zájmové území 
se zohledněním rázu území a okolního prostředí. Tyto jsou dodrženy v rámci návrhových 
ploch navržených v Územním plánu Velká Bíteš.   
Připravený a projednaný územní plán obce bude základním vymezujícím dokumentem pro 
následnou přípravu nových záměru a rozvoj obce v území. 
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4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT  
      UPLATNĚNÍM ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMN Ě  
      OVLIVNĚNY     
 
Územní plán obce Velká Bíteš může ovlivnit některé ze složek životního prostředí v území, 
zejména z hlediska návaznosti na okolní prostory. Konkrétní vlivy budou záviset na 
konečném projekčním řešení umístění  staveb dle vymezených ploch v územním plánu.  
 
 
4.1 ZÁBOR ZPF 
 
Z negativních vlivů návrhu je zábor zemědělského půdního fondu. Dotčena bude zemědělská 
půda, pro kterou platí potřeba řešit trvalé vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu a 
zabezpečit provedení skrývek kulturních zemin. Provedeno bylo vyhodnocení záboru 
zemědělské půdy v rámci návrhových ploch územního plánu. 

 
Zábor půdy podle funkčního členění ploch 
 
Plochy bydlení (B) 
Tabulka č. 19 
 Výměra 

celkem  
Výměra 
ZPF  

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

(ha) (ha) I. II. III. IV. V. 

Celkem bydlení ve Velké 
Bíteši 

50,2075 48,788 38,7223 0 6,2555 0,9688 2,8414 

Celkem bydlení v 
ostatních místních částech 

18,7604 17,8513 12,1653 2,6821 0,7521 0,3725 1,8793 

Celkem plochy bydlení 
na celém území Velké 
Bíteše 

68,9679 66,6393 50,8876 2,6821 7,0076 1,3413 4,7207 

 
 
Plochy smíšené obytné (S) 
Tabulka č. 20 
 Výměra 

celkem  
Výměra 
ZPF  

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

(ha) (ha) I. II. III. IV. V. 

Celkem plochy smíšené 
obytné ve                              
Velké Bíteši 

5,2423 4,8652 1,3096 0 0,4535 0 3,1021 

Celkem plochy smíšené 
obytné v ostatních 
místních částech 

6,9897 6,8929 0,5083 3,2535 2,712 0 0,4191 

Celkem plochy smíšené 
obytné na celém území   
Velké Bíteše 

12,232 11,7581 1,8179 3,2535 3,1655 0 3,5212 

 
 
 



44 
 

 
                                                                                                                             

HODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ BÍTEŠ 
                     NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Červenec 2017 
 

Plochy občanského vybavení (O) 
Tabulka č. 21 
 Výměra 

celkem  
Výměra 
ZPF  

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

(ha) (ha) I. II. III. IV. V. 

Celkem občanského 
vybavení ve                              
Velké Bíteši 

12,3116 9,6056 8,1705 0 0,5811 0 0,854 

Celkem plochy 
občanského vybavení v 
ostatních místních částech 

       

Celkem plochy 
občanského vybavení na 
celém území Velké Bíteše 

12,3116 9,6056 8,1705 0 0,5811 0 0,854 

 
 
Plochy výroby a skladování (V) 
Tabulka č. 22 
 Výměra 

celkem  
Výměra 
ZPF  

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

(ha) (ha) I. II. III. IV. V. 

Celkem plochy výroby a 
skladování ve  Velké 
Bíteši 

17,7937 16,4512 14,2964 0,0545 0,0332 0 2,0671 

Celkem plochy výroby a 
skladování v ostatních 
místních částech 

17,5264 16,4304 6,6713 2,6896 6,8103 0 0,2592 

Celkem plochy výroby a 
skladování na celém 
území Velké Bíteše 

35,3201 32,8816 20,9677 2,7441 6,8435 0 2,3263 

 
 
Plochy dopravní infrastruktury (D) 
Tabulka č. 23 
 Výměra 

celkem  
Výměra 
ZPF  

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

(ha) (ha) I. II. III. IV. V. 

Celkem plochy dopravní 
infrastruktury ve Velké 
Bíteši 

14,8586 12,8713 6,9549 0,7681 1,6462 0,155 3,3471 

Celkem plochy dopravní 
infrastruktury v ostatních 
místních částech 

0,3144 0,3143 0,0583 0 0,256 0 0 

Celkem plochy dopravní 
infrastruktury na celém 
území Velké Bíteše 

15,173 13,1856 7,0132 0,7681 1,9022 0,155 3,3471 
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Plochy rekreace (R) 
Tabulka č. 24 
 Výměra 

celkem  
Výměra 
ZPF  

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

(ha) (ha) I. II. III. IV. V. 

Celkem rekreace ve  
Velké Bíteši 

1,6021 1,5998 0,3947 0 0 1,2051 0 

Celkem rekreace v 
ostatních místních částech 

0,1464 0,1391 0 0 0,015 0,1111 0,013 

Celkem rekreace na 
celém území Velké Bíteše 

1,7485 1,7389 0,3947 0 0,015 1,3162 0,013 

 
 
Plochy veřejných prostranství (PV) 
Tabulka č. 25 
 Výměra 

celkem  
Výměra 
ZPF  

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

(ha) (ha) I. II. III. IV. V. 

Celkem plochy veřejných 
prostranství ve Velké 
Bíteši 

3,2502 2,529 2,0618 0 0,3245 0,0044 0,1383 

Celkem plochy veřejných 
prostranství v ostatních 
místních částech 

1,5076 1,2337 0,8276 0,1396 0,2028 0 0,0637 

Celkem plochy 
veřejných prostranství 
na celém území Velké 
Bíteše 

4,7578 3,7627 2,8894 0,1396 0,5273 0,0044 0,202 

 
 
Plochy technické infrastruktury (T) 
Tabulka č. 26 
 Výměra 

celkem  
Výměra 
ZPF  

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

(ha) (ha) I. II. III. IV. V. 

Celkem plochy technické 
infrastruktury ve Velké 
Bíteši 

4,5155 4,5155 4,0651  0,0652 0,3852  

Celkem plochy technické 
infrastruktury v ostatních 
místních částech 

       

Celkem plochy technické 
infrastruktury na celém 
území Velké Bíteše 

4,5155 4,5155 4,0651  0,0652 0,3852  
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Rekapitulace 
Tabulka č. 27 
Funkční členění Zábor půdy  celkem 

(ha) 
Z toho zemědělských pozemků  

(ha) 
Plochy zastavitelné:   
B Plochy bydlení  68,9679 66,6393 
S Plochy smíšené obytné 12,232 11,7581 
O Plochy občanského vybavení 12,3116 9,6056 
V Plochy výroby a skladování 35,3201 32,8816 
D Plochy dopravní infrastruktury 15,173 13,1856 
R Plochy rekreace 1,7485 1,7389 
PV Plochy veřejných prostranství 4,7578 3,7627 
T Plochy technické infrastruktury 4,5155 4,5155 
 Celkem 155,0264 144,0873 

 
Územní plán předpokládá zábor 155,0264 ha pozemků, z toho zábor zemědělské půdy činí 
114,0873 ha. 
 
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané 
zemědělské půdy územním plánem platí pro nové návrhové plochy: 
Tabulka č. 28 
 
Území Velké Bíteše 

Výměra 
ZPF  

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

(ha) I. II. III. IV. V. 
Plochy bydlení na  66,6393 50,8876 2,6821 7,0076 1,3413 4,7207 
Plochy smíšené obytné  11,7581 1,8179 3,2535 3,1655 0 3,5212 
Plochy občanského vybavení  9,6056 8,1705 0 0,5811 0 0,854 
Plochy výroby a skladování  32,8816 20,9677 2,7441 6,8435 0 2,3263 
Plochy dopravní infrastruktury  13,1856 7,0132 0,7681 1,9022 0,155 3,3471 
Rekreace  1,7389 0,3947 0 0,015 1,3162 0,013 
Plochy veřejných prostranství  3,7627 2,8894 0,1396 0,5273 0,0044 0,202 
Plochy technické infrastruktury  4,5155 4,0651 0 0,0652 0,3852 0 
Celkem 144,0873 96,2061 9,5874 20,1074 3,2021 14,9843 
 
 
Vyhodnocení tříd ochrany 
Tabulka č. 29 

Třída ochrany zemědělské půdy Výměra  
(ha) 

Procentické zastoupení 
(%) 

I 96,2061 66,77 
II 9,5874 6,65 
III 20,1074 13,96 
IV 3,2021 2,22 
V 14,9843 10,40 

Celkem 144,0873 100 
                                                                          
Z tabulky vyplývá, že  pro řešení záboru půdy pro nové návrhové plochy jsou navrženy 
v převaze půdy I. a II. třídy ochrany (73,42 % záboru), půdy III. třídy ochrany tvoří 13,96 % 
záboru.  Půdy IV. a V. třídy ochrany tvoří zábor 12,62 %. 
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Investice do půdy 
Investicemi do půdy rozumíme provedená opatření ke zvýšení úrodnosti půdy a možnosti 
efektivnějšího využívání pozemků. V řešeném území se jedná především o provedené 
odvodnění pozemků (závlahy v řešeném území nejsou realizovány). 
V území dlouhodobě hospodařilo JZD Velká Bíteš, které tu odvodnilo (územní plán uvádí dle 
podkladů získaných z archivu SMS 74 ha půd) v lokalitách Dolní obůrka, Černé padělky, 
Dlouhé nivy, Příčníky, Šebestky, Za pastviskem, Za rybníkem, Kavice a prostor mezi 
Hradčenským potokem s silnicí Velká Bíteš – Hradčany. 
 
Na území Velké Bíteše se nachází vodní dílo  - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) 
v příslušnosti hospodaření SPÚ s označením „Velká Bíteš“- ID 5160000038-11201000. Jedná 
se o trubní kanál celkové délky 0,560 km z roku 1981, ČHP 4-15-01-132. Z hlediska 
umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél trubních úseků HOZ nezastavěný 
manipulační prostor o šíři 4,0 m od osy potrubí na obě strany. Do HOZ nesmí být vypouštěny 
žádné odpadní ani dešťové vody. Na vodních dílech HOZ je zajišťována běžná údržba tzn. 
v případě trubních úseků opravy trubních vedení včetně revizních šachet. 
 

 
4.2 ZÁBOR PŮDY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
 
Územní plán Velké Bíteše předpokládá pouze drobný zábor pozemků určených k plnění 
funkcí lesa. Jedná se o část plochy Kw31, určené pro realizaci rybníka v m. č. Holubí Zhoř, 
který bude sloužit jako vodohospodářské zařízení – ochrana proti povodním. 
Začlenění drobných lesních pozemků do návrhových ploch přírodních není myšleno jako 
zábor PUPFL - u žádného z dotčených lesních pozemků není navrhována změna druhu 
pozemku. 
Realizace územních systémů ekologické stability (ÚSES) se částečně promítne do změny 
dřevinné skladby lesních porostů zahrnutých do prvků ÚSES ve prospěch autochtonních  
dřevin. 
 
 
4.3 KVALITA OVZDUŠÍ 
 
V rámci zájmového území a jeho blízkého okolí je kvalita ovzduší snižována především 
vlivem emisí z automobilového provozu na dopravně zatížených komunikacích (D1, II/602, 
I/37). Dalším významným zdrojem znečištění ovzduší jsou zvláště v zimním období lokální 
topeniště (spolu s provozem v zástavbě). 
Pro vymezené plochy  v rámci Územního plánu Velká Bíteš je předpoklad, že nebudou  
připravovány stavby, které budou zařazeny dle přílohy č.2 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, mezi vyjmenované stacionární zdroje. Navržené dopravní stavby umožní odklonění 
dopravy z centra města, řešena jsou parkoviště a dopravní napojení nově navrhovaných ploch.  
 
 
4.4 HLUKOVÁ ZÁT ĚŽ 
 
Při přípravě jednotlivých staveb, které mohou být zdrojem hlukové zátěže, bude zpracováno 
hlukové posouzení. Dlouhodobé působení hlukové zátěže způsobuje u exponované populace 
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závažná civilizační onemocnění – hypertenzi, infarkt myokardu, neurózy, změny krevního 
tlaku, poškození sluchu.  
Na základě rozboru situace bude možné konstatovat, zda provozem nových aktivit na 
vymezených plochách dle územního plánu na základě uplatněných hodnot hlukové zátěže 
budou  dodrženy limity hluku pro chráněné objekty dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  V případě navrhovaných ploch 
v rámci Územního plánu Velká Bíteš nejsou navrženy takové aktivity, které by znamenaly 
vznik významné hlukové zátěže. 
Životní podmínky budoucích uživatelů staveb na plochách navržených pro stavby (objekty 
bydlení), které jsou situovány v blízkosti dopravních staveb mohou být negativně ovlivněny 
dopravou, zejména hlukem. Na plochách navržených pro zastavění je tedy možné umisťovat 
pouze takové stavby, u kterých budou provedena preventivní opatření pro zajištění 
přípustného hygienického zatížení hlukem z dopravy nebo pouze pokud nebude vyvolána 
potřebu provedení těchto preventivních opatření. 
Územním plánem je tedy stanovena vzdálenost od výše uvedených komunikací, v rámci které 
bude nutno prokázat dodržení příslušných hygienických předpisů z hlediska ochrany zdraví 
obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací při užívání stavby nebo objektu (tzn. je 
nutno splnit podmínky pro ochranu před hlukem v chráněném venkovním prostoru, resp. 
chráněném venkovním prostoru staveb, v odůvodněných případech pak alespoň v chráněném 
vnitřním prostoru staveb – např. na základě podrobného měření hluku). Pro jednotlivé třídy a 
druhy komunikací jsou v platném územním plánu vzdálenosti od os dotčených komunikací 
stanoveny takto (s rezervou zohledňující možné odlišnosti místních podmínek – pohltivý / 
odrazivý terén apod.). Tyto vzdálenosti platí především pro posouzení budoucí zástavby, tzn., 
že pro nové objekty situované uvnitř výše stanovených odstupových vzdáleností bude 
vyžadováno, aby stavebník doložil dodržení platných hygienických předpisů (např. odborným 
posudkem, výpočtem nebo projektovou dokumentací prokazující použití certifikovaných 
materiálů zaručující splnění hygienických předpisů). Pro ostatní nové budovy, jejichž funkce 
nevyvolává potřebu provedení ochranných opatření proti účinkům hluku, není nutno hlukové 
posouzení provádět. Tato opatření platí pro plochy navržené v rámci Územního plánu Velká 
Bíteš. 
 
 
4.5 HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 
 
Historické jádro města Velká Bíteš je vyhlášeno „Městskou památkovou zónou“. V území se 
nacházejí památky, zapsané ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek. 
Ve Velké Bíteši jde o náměstí jako urbanistický celek, farní kostel sv. Jana Křtitele, gotická 
hradba s baštami , zvonice (pevnostní věž), socha sv. Jana Nepomuckého a dvě kašny  na 
náměstí, objekty č.p. 117 - poplužní dvůr, č.p. 14 - měšťanský dům, č.p. 85 - měšťanský dům,  
č.p. 87 – neorenesanční radnice, č.p. 5 - městský dům, č.p. 8 – městský dům a č.p. 88 – 
městský dům, v části Březka zvonice na návsi  a boží muka, v Holubí Zhoř zvonice na návsi, 
v části Košíkov kostel sv. Bartoloměje a v Ludvíkově boží muka na návsi. 
Při přestavbách, dostavbách a nových stavbách v místních částech (mimo vlastní Velkou Bíteš) 
je třeba respektovat dále uvedená doporučení, která byla vymezena  při zpracovávání návrhu 
územního plánu. V části Bezděkov musí být zachován místní ráz s přihlédnutím k místní 
urbanistice, v části Březka, Holubí Zhoř a  Jáchymov v návrzích nových ploch pro výstavbu je 
třeba navázat na tradiční urbanistiku a lánovou strukturu, v Jestřabí zachovat místní ráz 
s přihlédnutím k místní urbanistice, v Jindřichově v návrzích nových ploch pro výstavbu je 



49 
 

 
                                                                                                                             

HODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ BÍTEŠ 
                     NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Červenec 2017 
 

třeba navázat na tradiční urbanistiku a respektovat přírodní prostředí, v Košíkově v návrzích 
nových ploch pro výstavbu je třeba navázat  na tradiční urbanistiku a architekturu s cílem 
vrátit sídlu ztracenou malebnost a pohledově je nutno zachovat dominantu kostela s ohradní 
zídkou na malém návrší a v částech Ludvíkov a Pánov v návrzích nových ploch pro výstavbu 
je třeba navázat na místní urbanismus a respektovat přírodní prostředí. 
 Plochy vymezené v rámci Územního plánu Velká Bíteš hmotný majetek a kulturní památky 
respektují.  V rámci přípravy staveb bude respektován zákon o státní památkové péči. 
 
 
4.6 VODA POVRCHOVÁ A PODZEMNÍ 
 
Nejvýznamnějším tokem je Bílý potok s přirozenými a přírodě blízkými vodními a břehovými 
společenstvy. Ohrožení těchto přírodních hodnot představuje především úpravy koryt toků a 
změny kultur přilehlých pozemků, přeměna luk na ornou půdu. 
Dalším významným tokem je Bitýška a to pro svoji ekostabilizující funkci v krajině. 
V zastavěné části města Velká Bíteš a pod městem je regulována. S úpravou jejího toku se 
v časovém horizontu platnosti územního plánu neuvažuje, nutná bude pouze pravidelná 
údržba. K.ú. Jestřabí, Jindřichova, Košíkova a Ludvíkova patří k dílčímu povodí Oslavy. 
V území pramení Bílá voda, Chvojnice, Jasinka a další jejich drobné přítoky.  K.ú. Březky, 
Holubí Zhoře a Jáchymova patří do povodí Oslavy. Zájmovým územím protékají dva hlavní 
toky a to potok Jelenka a Drchalka. K.ú. Pánov patří do dílčího povodí Svratky, v území 
protéká Blahoňůvka, vlévající se do Libochovky. 
Většina vodních toky je ve správě Lesů České republiky s.p., oblastní správy toků Brno nebo 
Státní meliorační správy, územního pracoviště Žďár nad Sázavou, pouze Bílý potok je ve 
správě akciové společnosti Povodí Moravy, závod Dyje, provoz Brno – Svratka. 
Na uvedeném vodním toku neplánuje jejich správce žádné zásahy kromě běžné údržby. 
Z toho důvodu je třeba zachovat přístup, resp. zachovat 6 m široký pruh od břehové čáry (§49 
zákona č.254/2001 o vodách). Potoky společně  s částí nivy a  doprovodnou zelení tvoří 
lokální biokoridory. 
Navržený Územní plán neohrozí vodní zdroje, nebudou dotčeny vodoteče.  
 
 
4.7 ZABEZPEČENÍ VODY 
  
V městské části Velká Bíteš je veřejná vodovodní síť, která byla budována v sedmdesátých 
letech 20.století. Zdrojem vody je vodárenská nádrž Mostiště. Městská část je zásobována 
vodou z ÚV Mostiště přes VDJ Velká Bíteš z vodovodního přivaděče Dobrá Voda – Velká 
Bíteš. Přímo v městské části se nachází ještě další zdroj vody, a to studna vybavená 
akumulačním prostorem 13,0 m3. Voda v této studni je hygienicky zabezpečena a je čerpána 
přímo do vodovodního potrubí. Tento zdroj pokrývá asi 20 % spotřeby vody městské části.  
Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě Plán rozvoje vodovodů a kanalizace 
Kraje Vysočina (dále PRVKUK) předpokládá částečnou obnovu (rekonstrukci) vodovodní 
sítě včetně souvisejících objektů a je navržena dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde 
dosud není vybudována. 
Městská část Bezděkov má vybudovaný veřejný vodovod. Pitná voda je přiváděna z ÚV 
Mostiště. Městská část je napojena na přívodný řad pro městskou část Holubí Zhoř. Vzhledem 
k technickému stavu části vodovodní sítě PRVKUK předpokládá částečnou obnovu 
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(rekonstrukci) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále je navrhována dostavba 
vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována a do návrhových lokalit. 
Městská část Bezděkov má vybudovaný veřejný vodovod, pro který je voda přiváděna z ÚV 
Mostiště. Přívodný řad do městské části odbočuje z přívodného řadu pro Holubí Zhoř. 
Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě PRVKUK předpokládá částečnou 
obnovu (rekonstrukci) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále je navrhována 
dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována a do návrhových lokalit. 
Městská část Holubí Zhoř má vybudovaný veřejný vodovod. Pitná voda je přiváděna z ÚV 
Mostiště. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě PRVKUK předpokládá 
částečnou obnovu (rekonstrukci) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále je 
navrhována dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována a do 
návrhových lokalit. 
Městská část Jáchymov má vybudovaný veřejný vodovod. Pitná voda je přiváděna z ÚV 
Mostiště. Městská část je napojena na přívodný řad pro městskou část Holubí Zhoř.  
Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě PRVKUK předpokládá částečnou 
obnovu (rekonstrukci) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále je navrhována 
dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována a do návrhových lokalit. 
Městská část Jestřabí má vybudovaný veřejný vodovod jen pro část obce. Ostatní obyvatelé 
městské části (cca 70 % obyvatel) jsou zásobeni ze soukromých studní.  
PRVKUK předpokládá připojení městské části na zdroj Mostiště ze sítě Velká Bíteš přes ČS. 
Voda bude čerpána do navrženého VDJ Jestřabí a dále rozvedena gravitačně po městské části. 
Pro VDJ Jestřabí je v UP vymezena územní rezerva. 
Městská část Jindřichov má veřejný vodovod zásobený vodou ze dvou studní v lese nad obcí 
přes VDJ Jindřichov 50 m3. 
PRVKUK předpokládá připojení městské části na zdroj Mostiště ze sítě Velká Bíteš přes ČS. 
Voda bude čerpána do navrženého VDJ Jestřabí a dále rozvedena gravitačně po městské části. 
Městská část Košíkov má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody jsou tři studny, 
z nichž je přes ATS obec zásobena. Zdroje zejména v letním období vykazují zhoršení 
některých ukazatelů (radon, zákal, dusičnany).  
PRVKUK předpokládá připojení městské části Košíkov na horní tlakové pásmo vodovodu 
Velká Bíteš zásobené z ATS Lipová směr průmyslová zóna. 
Městská část Ludvíkov má vybudovaný veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod 
Ivančice – Rosice přívodním řadem z obce Stanoviště. 
Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě PRVKUK předpokládá částečnou 
obnovu (rekonstrukci) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále je navrhována 
dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována a do návrhových lokalit. 
Městská část Pánov nemá vybudovaný veřejný vodovod.  Obyvatelé jsou vodou zásobeni ze 
studní. 
PRVKUK navrhuje zásobení městské části z nového VDJ Pánov v rámci nové části 
skupinového vodovodu Mostiště – přivaděče velká Bíteš – Kuřimská Nová ves a současně 
vybudování nové rozvodné sítě. V případě, že nebude realizováno napojení na skupinový 
vodovod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel jednotlivé domácnosti zásobovány 
individuálním způsobem (studny, vrty). 
Jak je zřejmé z výše uvedeného výčtu, celé území Velké Bíteše je nebo bude napojeno na 
skupinový vodovod (zdroj Mostiště ze sítě Velká Bíteš přes ČS nebo skupinový vodovod 
Ivančice – Rosice přívodním řadem z obce Stanoviště, z ATS Lipová kromě části Pánov kde 
pokud nebude realizováno napojení na skupinový vodovod, budou vzhledem k nízkému počtu 
obyvatel jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (studny, vrty). 
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4.8 ODPADNÍ VODY 
 
Na území místní části Velká Bíteš je vybudována kanalizační síť různého stáří a technického 
stavu. Stoková síť města je převážně jednotná, pouze lokality ulic Sadová, Pod Spravedlností 
a průmyslová zóna Košíkov jsou odkanalizovány oddílným stokovým systémem. Stoková síť 
městské části je ukončena ČOV, ležící na SV okraji městské části na levém břehu říčky 
Bítýšky. 
Místní části Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Ludvíkov, Pánov nemají 
vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých 
jímek. Místní části Jestřabí, Košíkov (kromě průmyslové zóny) nemají vybudovanou veřejnou 
kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po přečištění 
v biologických septicích do vodního toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek. 
Místní část Jindřichov má vybudovanou veřejnou kanalizační síť, jejíž výstavba byla 
ukončena v roce 1976. Celá kanalizační síť je zaústěna do otevřeného odpadu a odtud do 
vodního toku Jasinka.  
Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě v místní části Velká Bíteš předpokládá 
PRVKUK částečnou obnovu (rekonstrukci) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. 
Dále je navržena dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. 
Předpokládá se napojení místní části Košíkov na ČOV Velká Bíteš. 
PRVKUK předpokládá výstavbu ČOV v obci Březka, do které by byly odváděny také 
splaškové vody z místních částí Bezděkov a Jáchymov. Pokud nebude zajištěna výstavba 
nové ČOV, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody zneškodňovány 
individuálním způsobem. 
Dle PRVKUK je výstavba ČOV předpokládána také v místní části Jestřabí, do které by byly 
odvedeny i splaškové vody z místní části Jindřichov. Vzhledem k charakteru sídla Jestřabí zde 
bude výhodnější nakládat s odpadními vodami individuálním způsobem. Reálnější je 
výstavba ČOV v Jindřichově a výstavba ČOV v místní části Holubí Zhoř. Pokud nebude 
zajištěna výstavba nových ČOV, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel, odpadní vody 
řešeny individuálním způsobem. 
Technický stav kanalizace v místní části Košíkov je nevyhovující, proto je uvažováno 
s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky by plnily 
funkci dešťové kanalizace. Splašky by byly odváděny do jímky a odtud výtlakem 
dopravovány na ČOV Velká Bíteš. 
V místních částech Ludvíkov a Pánov, vzhledem k nízkému počtu obyvatel, budou vody 
z jednotlivých domácností i nadále likvidovány individuálním způsobem.  
U nových staveb  je nutno v maximální míře postupovat podle pokynů vodoprávního úřadu, 
pokud takové pokyny vydal (§ 67 zákona č. 251/2001 Sb. v platném znění).  
 

4.9 FLORA,  FAUNA, EKOSYSTÉMY 
 
V rámci přípravy jednotlivých staveb na plochách vymezených Územního plánu Velká Bíteš 
bude v případě přítomnosti nebo blízkosti přírodních společenstev, lesní nebo mimolesní 
zeleně proveden v předstihu biologický průzkum území, pokud bude jeho nutnost vzhledem 
k porostu a stavu území vhodná. V Územním plánu Velká Bíteš je však v převaze navržena 
k zástavbě orná půda, pravidelně obdělávaná, zahrnující agrocenózu.  
Po provedeném průzkumu přímo pro navrhované nové využití jednotlivých lokalit (další 
stupeň posouzení záměru) pak bude možné jednoznačně konstatovat, zda se v území 
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dotčeného jednotlivými záměry nacházejí druhy flory nebo fauny chráněné ve smyslu 
ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 
395/1992 Sb. MŽP ČR a zda je možné stavbu realizovat bez vlivu na  floru a faunu nebo jaká 
budou realizována opatření.  
 
 
5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ, KTERÉ BY 

MOHLY BÝT UPLATN ĚNÍM ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
VÝZNAMN Ě OVLIVN ĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠT Ě 
CHRÁNĚNÁ  ÚZEMÍ A PTA ČÍ OBLASTI.      
    

Plochy  navržené v rámci Územního plánu ke změně využití nejsou situovány ani neleží 
v blízkosti lokality, která by byla zařazena do programu Natura 2000 jako významná ptačí 
lokalita nebo evropsky významná lokalita. Nejsou součástí chráněných území ani jiných typů 
chráněných území. 
 
Opatření k prevenci negativních vlivů   
Předložený Územní plánu Velká Bíteš nezasahuje do evropsky významné lokality (EVL) a 
ptačí oblasti (PO). Opatření vedoucí k prevenci negativních vlivů této změny tudíž nejsou 
navrhována. Výstavbou na vymezených plochách sice dojde ke změnám vlivů v užívání 
pozemků, ale území bude schopno zásah akceptovat a při dodržení všech platných právních 
norem nedojde vlivem jejich výstavby a provozu k významnému ovlivnění nebo k negativním 
změnám v kvalitě jednotlivých složek životního prostředí. 
 
Potřebné  trendy dalšího vývoje: 
� soulad rozvojových plánů se zájmy ochrany životního prostředí především v souvislosti se 

zachováním ekologické stability území 
� stanovení limitů rozvoje území a územních rezerv ve vztahu k ochraně přírodního a 

krajinného prostředí a jejich prosazení do nástrojů územního plánování 
� dostatečná a účelná ochrana přírodního a kulturního bohatství, respektování zachování 

krajinného rázu a ekologické stability území 
� ochrana půdy před neopodstatněnými zábory, dodržet území vhodná k realizaci dle 

navrhovaných ploch územním plánem 
� prosazování principů environmentální výchovy 
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6.  ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A P ŘEDPOKLÁDANÝCH VLIV Ů  
     NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE,  
     VČETNĚ VLIV Ů SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH,  
     KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A  
     PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH  
     (vlivy na obyvatelstvo, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima,   
     hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a  
     vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení).   
 
V posouzení (SEA) je hlavní prostor věnován posouzení Územního plánu Velká Bíteš a 
charakterizaci složek životního prostředí na území dotčeném navrhovaným využitím území na 
plochu podnikatelských aktivit s cílem poskytnout dostatečné informace a poklady orgánům 
veřejné správy a dalším zainteresovaným skupinám včetně veřejnosti pro provedení 
posouzení navrhované změny územního plánu. Každý navrhovaný záměr musí být projekčně 
a provozně řešen tak, aby nesouvisel s dalšími negativními vlivy na okolní prostředí.  
Základním prvkem  vlivů je zabezpečení minimalizace vlivů na okolní prostředí, zejména na 
nejblíže situované objekty bydlení (otázka hlučnosti, emisí škodlivin, vegetační úpravy) a 
umístění každé aktivity v území.  
Při přípravě konkrétních staveb v rámci vymezených navrhovaných ploch by mohly být 
zvoleny varianty konkrétního umístění jednotlivých staveb a záměru a konkrétního stavebního, 
architektonického a technického řešení. 
Významným prvkem bylo posouzení možných vlivů jednotlivých záměrů z krajinářského 
hlediska. Vyhodnocení vlivů jednotlivých návrhových ploch je uvedeno v následujících 
tabulkách. 



54 
 

 

Zastavitelné plochy vymezené Územním plánem Velká Bíteš  
Plochy bydlení  
K. ú. Velká Bíteš 
Tabulka č. 30 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy 
s rozdílným využitím 
území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zb1 BH bydlení v bytových 
domech 

1,6640 
 

1,6640 
III. t řída ochrany  
 
Orná půda, trvalý 
travní porost 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Nízký stupeň ochrany ZPF. 
Doplnění výstavby a navázání na 
stávající bytové domy. 
Podmínky: - max. 4NP a obytné 
podkroví 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky. 

Zb2 BH bydlení v bytových 
domech 

0,8382 0,8382 
III. t řída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Doplnění výstavby a navázání na 
stávající bytové domy. 
Podmínky: max. 4NP a obytné 
podkroví 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky. V době výstavby nutné respektování 
ochranného a bezpečnostního pásma VTL 
plynovodu a RS 

Zb4 BH bydlení v bytových 
domech 

0,3819 0,3819 
0,2306 – I. třída 
ochrany 
0,1513 –  V. třída  
ochrany 
Trvalý travní 
porost 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Navazuje na obdobnou zástavbu. 
Podmínky: max. 3NP a obytné 
podkroví 
 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Bude přednostně 
provedena zástavba na ploše V. třídy 
ochrany. Nedojde k záboru PUPFL. Není 
předpoklad vlivu na chráněné části přírody 
ani na přírodní složky. 

Zb5 BH bydlení v bytových 
domech 

1,0048 1,0048 
III. t řída ochrany 
 
Orná půda 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Nížší stupeň ochrany ZPF. 
Podmínky: max. 2NP a obytné 
podkroví, v dalším stupni nutno 
dořešit zásobování vodou 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Při stavbě bude 
respektováno bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu. V blízkosti silnice I/37 bude 
prověřena hluková zátěž a respektovat 
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hlukové pásmo silnice I/37 při projektu 
stavby. 

Zb6 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

9,2782 9,2782 
Orná půda, sad 
I.třída ochrany – 
9,1109 
V.třída ochrany – 
0,0906 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Lokalita stěžejního rozvoje bydlení 
v RD ve městě. Lokalita Babinec je 
ve výstavbě, realizuje se technická a 
dopravní infrastruktura. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Respektovat existenci průběhu radioreléové 
trasy a vedení VN a jeho ochranné pásmo. 

Zb7 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

4,2994 4,2994 
Orná půda 
I.třída ochrany – 
3,3517 
III.t řída ochrany 
– 0,2036 
 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha doplňuje zastavěné území. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Respektovat existenci průběhu radioreléové 
trasy, vedení VN a jeho ochranné pásmo. 
Respektovat hlukové pásmo silnice II/602. 

Zb8 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

1,0904 
 

1,0904 
Orná půda, 
zahrada 
I.třída ochrany 
 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Respektovat existenci průběhu radioreléové 
trasy a hlukové pásmo silnice II/602. 

Zb9 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

1,7667 1,7667 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Částečně v zastavěném území. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo a hlukové pásmo silnice II/602. 
Pro plochu Zb9 územní plán vymezuje 
zpracování územní studii. 

Zb10 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

3,4024 3,2436 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Částečně v zastavěném území. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo a hlukové pásmo silnice II/602. 
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 Pro plochu Zb10 územní plán vymezuje 
zpracování územní studii. 

Zb11 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

2,6093 2,6093 
Orná půda 
I.třída ochrany  

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území – 
dostavba území. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo a hlukové pásmo silnice II/395 

Zb12 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

2,7262 2,7262 
Orná půda, 
zahrada, trvalý 
travní porost 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Plochy Zb11, ZB12, Zb13 a Zb15 vytvářejí 
ucelenou plochu v lemu navazující na 
zástavbu města. Komplexně se jedná o 
významný zásah související se záborem 
ZPF.  
Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Respektovat hlukové pásmo silnice II/395. 

 Zb13  BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

2,3745 2,3745 
Orná půda, 
zahrada,  
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha navazuje na zastavěné území. 
Rozšíření stávající lokality 
v Janovicích po trasu vedení VN. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Respektovat ochranné pásmo vedení VVN a 
VN. 

Zb14 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

2,3447 2,3447 
Orná půda, 
zahrada,  
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Rozšíření stávající lokality 
v Janovicích. 
Dojde k záboru půdy I. třídy 
ochrany. 
max. 2NP s rovnou střechou nebo 
1NP s obytným podkrovím, 
koeficient zastavění max. 0,5 
 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Respektovat hlukové pásmo silnice II/602. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo a existenci průběhu radioreléové 
trasy. 
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Zb15 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,3976 0,3976 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha navazuje na zastavěné území. 
Rozšíření stávající lokality 
v Janovicích po trasu vedení VN. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo a existenci průběhu radioreléové 
trasy. 

Zb16 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,8162 0,8162 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Dostavba stávající lokality. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
 

Zb17 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

1,3491 1,3491 
Orná půda, 
zahrada, trvalý 
travní porost 
I.třída ochrany – 
0,054 
III.t řída ochrany 
– 1,2951 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Nízký stupeň ochrany ZPF. 
Částečně v zastavěném území. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Respektovat existenci průběhu radioreléové 
trasy. 

Zb18 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,3886 0,3886 
Orná půda, 
zahrada, trvalý 
travní porost 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Doplnění proluky zastavěném území. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Respektovat ochranné pásmo lesa. 
Respektovat návaznost na údolní nivu a 
návaznost na lokální biokoridor a lokální 
biocentrum LBC U spravedlnosti. 

Zb19 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

1,0263 1,0263 
Orná půda, 
zahrada, sad 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v proluce mezi hřbitovem a 
stávajícím bydlením. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Respektovat pietní ochranné pásmo 
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max. 0,5 
 

hřbitova.  
Respektovat ochranné pásmo areálu 
zemědělské výroby. 
Respektovat hlukové ochranné pásmo 
silnice II/379. Prověřena bude možnost 
dopravní dostupnosti lokality.  

Zb20 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,3961 0,3961 
Orná půda 
III.t řída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD – 
v menším rozsahu. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 
 

Navržen je zábor půdy III. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - agrocenózy. 
Doporučuji zvážit nezbytnost této lokality. 
Jedná se o plochu vstupující do uceleného 
pozemku orné půdy. 

Zb21 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,5894 0,5894 
Orná půda, trvalý 
travní porost 
III. t řída ochrany 
– 0,0325 
IV. třída ochrany 
– 0,5433 
V. třída ochrany 
– 0,0135 

Část plochy v souladu s předchozí 
ÚPD. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,3 
 

Navržen je zábor půdy III., IV. a V. třídy 
ochrany. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - 
agrocenózy.Respektovat vedení VN a jeho 
ochranné pásmo. 
Respektovat blízkost lokálního biokoridoru.   

Zb22 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,5411 0,5411 
Sad 
I.třída ochrany – 
0,2639 
V.třída ochrany – 
0,2772 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Proluka v zastavěném území. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Navržen je zábor půdy I. a V. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - agrocenózy. 

Zb23 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 

0,4869 0,4869 
Orná půda 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Proluka v zastavěném území.  

Navržen je zábor půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
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příměstské I.třída ochrany Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - 
agrocenózy.Respektovat existenci průběhu 
radioreléové trasy. 

Zb24 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,4004 0,4004 
Orná půda 
I.třída ochrany – 
0,1568 
V.třída ochrany – 
0,2436 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Navržen je zábor půdy I. a V. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - 
agrocenózy.Respektovat hlukové ochranné 
pásmo silnice III/3928. 
Bude respektována údolní niva, zachovat  
lokální biokoridor podél potoka o minimální 
šířce 6 m směrem k budoucímu oplocení 
pozemku. 

Zb25 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,1911 0,1911 
Orná půda 
V.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 
 

Navržen je zábor půdy V. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - 
agrocenózy.Respektovat hlukové ochranné 
pásmo silnice III/3928 
Respektována bude návaznost lokálního 
biokoridoru  a údolní niva. 
Zachována bude plocha  lokální biokoridor 
podél potoka o minimální šířce 6 m směrem 
k budoucímu oplocení pozemku. 

Zb26 BI bydlení v rodinných 0,3037 0,3036 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. Navržen je zábor půdy I. třídy ochrany. 
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domech – městské a 
příměstské 

Orná půda, 
zahrada 
I.třída ochrany 

Proluka v zastavěném území. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - agrocenózy. 

Zb27 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,6445 0,6445 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 
 

Navržen je zábor půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - 
agrocenózy.Plocha je situována v přímé 
návaznosti na  lokální biocentrum ĹBC 
Rajhradský rybník a váže se k silnici 
III/3928. 
Pro lokalitu je nezbytné respektovat prvky 
ÚSES,  respektovat manipulační pás podél 
potoka o minimální šířce 6 m směrem 
k budoucímu oplocení pozemku. 
Vzhledem k blízkosti funkční plochy 
biocentra, dopravní trase a skutečnosti, že 
lokalita nenavazuje na zástavbu města 
doporučuji zvážit vhodnost realizace návrhu 
této lokality k zástavbě pro bydlení 
v rodinných domech. 

Zb28 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,4393 0,4393 
Orná půda, sad 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Dostavba stávající lokality. 
Podmínky: koeficient zastavění max. 
0,5 

Navržen je zábor půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - agrocenózy. 

Zb29 BI bydlení v rodinných 0,4198 0,4198 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. Navržen je zábor půdy I. třídy ochrany a 
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domech – městské a 
příměstské 

Orná půda, trvalý 
travní porost 
I.třída ochrany – 
0,0097 
V.třída ochrany – 
0,4101 

Plocha v zastavěném území. 
Dostavba stávající lokality. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

v převaze V. třídy ochrany. Dodrženy 
budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., 
v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., 
bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - 
agrocenózy.Respektovat vedení VN a jeho 
ochranné pásmo. 

Zb30 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,3513 0,3513 
Orná půda, trvalý 
travní porost 
I.třída ochrany – 
0,0388 
V.třída ochrany – 
0,3125 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Dostavba stávající lokality. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Navržen je zábor půdy I. a v převaze V. 
třídy ochrany. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - 
agrocenózy.Respektovat vedení VN a jeho 
ochranné pásmo a hranici pásma hygienické 
ochrany ČOV. 

Zb31 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,2816 0,2816 
Trvalý travní 
porost 
V.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území, 
doplnění zástavby. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Navržen je zábor půdy V. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - agrocenózy. 

Zb32 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,3574 0,3574 
Orná půda, trvalý 
travní porost 
III.t řída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 
 

Navržen je zábor půdy III. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - 
agrocenózy.Respektovat vedení VN a jeho 
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ochranné pásmo. 
Plocha navazuje na lokální biocentrum LBC 
U spravedlnosti. Plocha nenavazuje na 
zastavěné území. Vykrojuje část ucelené 
zemědělské plochy. Doporučuji zvážit 
nezbytnost tohoto záboru. Faktorem je i 
potřeba zachování prostupnosti krajiny. 

Zb33 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,8234 0,8234 
Orná půda 
I.třída ochrany  
 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Rozšíření ploch bydlení v lokalitě 
Karlov – dostavba území mezi 
stávající plochou bydlení a 
komunikací. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Navržen je zábor půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - agrocenózy. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo a existenci průběhu radioreléové 
trasy. 
Respektovat hlukové ochranné pásmo 
silnice II/602. 

Zb34 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

2,1717 2,1716 
Orná půda 
I.třída ochrany – 
1,6821 
V.třída ochrany – 
0,4895 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Rozšíření ploch bydlení v lokalitě 
Karlov – dostavba území mezi 
stávající plochou bydlení a 
komunikací. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Navržen je v převaze zábor půdy I. a V. 
třídy ochrany. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy (agrocenózy). 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo. 

Zb35 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,4216 0,4216 
Sad 
IV.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Podmínky: - max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 
 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky. 
Stavba sice doplní  lokalitu Rasovna, je 
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navržena v blízkosti  stavby „Silnice II/379 
Velká Bíteš - severozápadní obchvat. 
Bude ověřeno, že budou dodrženy 
limity hluku pro chráněné objekty (chráněný 
prostor chráněných objektů) dle nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
v době přípravy staveb nebo navrhnout 
opatření pro zabezpečení uvedeného 
požadavku. 

Zb36 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,6485 0,6485 
Orná půda, 
zahrada 
I.třída ochrany  
 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Částečně na ploše územní rezervy. 
Dostavba stávající lokality Janovice. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Navržen je zábor půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - agrocenózy. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo a hlukové ochranné pásmo silnice 
II/602. 

Zb37 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,4677 0,4677 
Orná půda 
III.t řída ochrany 
IV.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 
 

Navržen je zábor půdy III. a IV. třídy 
ochrany. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - agrocenózy. 
Prověřena bude dopravní obslužnost 
lokality. 
Respektovat prvky ÚSES,  zachovat  lokální 
biokoridor - respektovat manipulační pás 
podél potoka o minimální šířce 6 m směrem 
k budoucímu oplocení pozemku. 

Zb38 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,4669 0,4669 
Orná půda, 
zahrada, sad 

Na ploše původního návrhu plochy 
pro sport.  
Rozšíření původního návrhu bydlení. 

Navržen je zábor půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
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I.třída ochrany Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - agrocenózy. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo a pietní ochranné pásmo hřbitova. 

Zb39 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,9919 0,9919 
Orná půda, 
zahrada, sad 
I.třída ochrany 

Plocha částečně dle původní ÚPD. 
Navazuje na obdobnou okolní 
zástavbu. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Navržen je zábor půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - agrocenózy. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo. Respektovat pietní ochranné pásmo 
hřbitova. 

Zb40 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,6193 0,6193 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území – 
dostavba stávající lokality Janovice. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Navržen je zábor půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, neboť dojde 
k záboru zemědělské půdy - 
agrocenózy.Respektovat průběh 
radioreléové trasy. 
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k. ú. Bezděkov u Velké Bíteše 
Tabulka č. 31 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zb60 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,7215 0,7215 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Na ploše rezervy pro bydlení 
s podnikáním dle původní schválené 
ÚPD. 
Požadavek sídla. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 
 

Navržen je zábor půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nebude narušena 
možnost uceleného obdělání navazujícího 
pozemku. Přesto doporučuji zvážit 
navrhovaný zábor půdy I. třídy ochrany – 
v tomto případě je navržen zábor části 
uceleného lánu pozemku velmi kvalitní 
půdy. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky, neboť dojde k záboru 
zemědělské půdy - agrocenózy. 

Zb61 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,5731 0,5731 
Trvalý travní 
porost 
I.třída ochrany 

Na ploše drobné výroby dle původní 
UPD, v menším rozsahu. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 
 

Navržen je zábor půdy I. třídy ochrany. 
Plocha doplňuje stávající plochy BV. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nebude narušena 
možnost uceleného obdělání navazujícího 
pozemku. Respektovat bezpečnostní pásmo 
VTL plynovodu a ochranné pásmo 
ropovodu / produktovodu 

Zb62 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,4707 0,4707 
Orná půda 
III.t řída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD, 
v menším rozsahu. 
Trvalý záměr sídla. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Navržen je zábor půdy III. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky, neboť dojde k záboru 
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zemědělské půdy - agrocenózy. 

 
 
k. ú. Březka u Velké Bíteše 
Tabulka č. 32 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zb63 
 

BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,9225 0,9225 
Orná půda 
II.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Obestavění komunikace, dlouhodobý 
záměr místní části. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dojde k záboru kvalitní půdy II.třídy 
ochrany. Plocha doplňuje pruh stávající 
zástavby. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin. 
Nebude narušena možnost uceleného 
obdělání navazujícího pozemku. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 

Zb64 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,2529 0,2529 
Orná půda 
II.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD, 
v menším rozsahu. 
Obestavění komunikace, dlouhodobý 
záměr místní části. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dojde k záboru kvalitní půdy II.třídy 
ochrany. Plocha doplňuje pruh stávající 
zástavby. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin. 
Nebude narušena možnost uceleného 
obdělání navazujícího pozemku. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 

Zb65 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,5563 0,0895 
Orná půda 
II.třída ochrany 

Nižší třída ochrany ZPF. 
Obecní pozemek. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dojde k záboru kvalitní půdy II.třídy 
ochrany. Plocha doplňuje stávající zástavbu. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nebude narušena 
možnost uceleného obdělání navazujícího 
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pozemku. 
Nedojde k záboru PUPFL. Provedeno bude 
posouzení vlivu na přírodní složky území 
vzhledem k blízkosti vodoteče (VKP) a 
lokálního biokoridoru. Respektovat při 
stavbě a následně po realizaci stavby 
přímou návaznost na VKP (vodoteč) a 
lokální biokoridor. 

Zb66 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,2933 0,2933 
Orná půda 
II.třída ochrany 

Na ploše územní rezervy. 
Obecní pozemek. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím 
- koeficient zastavění max. 0,5 

 Dojde k záboru kvalitní půdy II.třídy 
ochrany. Plocha doplňuje stávající a 
navrhovanou zástavbu. Dodrženy budou 
podmínky zák.č.334/1992 Sb., v platném 
znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., bude 
provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky 
kulturních zemin. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 

Zb67 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,1376 0 Není předmětem záboru ZPF. 
Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dojde k záboru kvalitní půdy II. třídy 
ochrany. Plocha doplňuje stávající zástavbu. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky. 
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k. ú. Holubí Zhoř 
Tabulka č. 33 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zb68 
 

BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,4243 0,4243 
Orná půda, 
zahrada 
I.třída ochrany – 
0,1661 
III.t řída ochrany 
– 0,2582 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 

Dojde k záboru půdy I. a III. třídy ochrany. 
Plocha doplňuje stávající zástavbu. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky – agrocenóza. 

Zb69 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,3783 0,3783 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Obestavění komunikace. 

Dojde k záboru půdy I.. třídy ochrany. 
Plocha navazuje na stávající zástavbu. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky – agrocenóza. 

Zb70 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,0864 0,0864 
Zahrada 
IV.třída ochrany 

Nízký stupeň ochrany ZPF. 
Požadavek vlastníka sousedního 
pozemku i návrhové plochy, příkrý 
svah. 

Dojde k záboru půdy IV. třídy ochrany. 
Plocha stávající zástavbu nedoplňuje.  
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Pozemek se blíží lokalitě 
s biokoridorem lokálního významu. 

Zb71 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,2991 0,2991 
Orná půda 
II.třída ochrany 
– 0,2635 
V.třída ochrany 
– 0,0356 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
V zastavěném území. Doplnění 
proluky. 

Dojde k záboru půdy II. a V. třídy ochrany. 
Plocha doplňuje stávající zástavbu. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
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k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky – agrocenóza. 

Zb72 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

1,1475 1,1475 
Orná půda 
II.třída ochrany 
– 0,603 
V.třída ochrany 
– 0,5445 

Plocha většího rozsahu než 
v původní ÚPD. 
Na západní části plochy  - nízká 
ochrana ZPF. 

Dojde k záboru půdy II. a V. třídy ochrany. 
Plocha navazuje na stávající zástavbu, ale 
vytváří významný šířkový rozsah záboru.  
Doporučuji zvážit nezbytnost rozsahu 
takého záboru zemědělské půdy 
v předmětné části území. 
V případě záboru budou dodrženy budou 
podmínky zák.č.334/1992 Sb., v platném 
znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., bude 
provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky 
kulturních zemin. Nedojde k záboru 
PUPFL. Není předpoklad vlivu na chráněné 
části přírody ani na přírodní složky – 
agrocenóza. 

 
k. ú. Jáchymov 
Tabulka č. 34 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zb73 
 

BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,6181 0,6181 
Orná půda 
II.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Doplnění zástavby u komunikace. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 
 

Dojde k záboru půdy II. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL, ale bude 
respektováno ochranné pásmo pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. 
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky – agrocenóza. 
Respektovat bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu a ochranné pásmo ropovodu / 
produktovodu. 

Zb74 BV bydlení v rodinných 0,9669 0,9669 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. Dojde k záboru půdy II. třídy ochrany, 
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domech - venkovské Orná půda 
II.třída ochrany 
– 0,0314 
V.třída ochrany 
– 0,9355 

Nízká tř. ochrany ZPF. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

převážný zábor je navržen na půdě V. třídy 
ochrany. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. 
 Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky – agrocenóza. 

 
 
k. ú. Jestřabí u Bíteše 
Tabulka č. 35 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zb75 
 

BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,4891 0,4891 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Dlouhodobý záměr obce. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 
 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nebude narušena možnost uceleného 
obdělání navazujícího pozemku.  
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky – agrocenóza. 
Respektovat bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu, ochranné pásmo ropovodu / 
produktovodu. 

Zb76 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,4795 0,4795 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Dlouhodobý záměr obce, návaznost 
na novou výstavbu. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nebude narušena možnost uceleného 
obdělání navazujícího pozemku.  
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
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přírodní složky – agrocenóza. 
Respektovat hlukové ochranné pásmo 
silnice III/3929 

Zb77 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,6027 0,6027 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Dlouhodobý záměr obce, návaznost 
na novou výstavbu. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 
 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nebude narušena možnost uceleného 
obdělání navazujícího pozemku.  
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky – agrocenóza. 
Respektovat hlukové ochranné pásmo 
silnice III/3929. 

 
 
k. ú. Jindřichov u Velké Bíteše 
Tabulka č. 36 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zb78 
 

BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

1,4479 1,4479 
Orná půda 
I.třída ochrany – 
1,4237 
III.t řída ochrany 
– 0,0232 
V.třída ochrany 
– 0,001 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD.  
Jediná návrhová plocha čistého 
bydlení. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 
 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nebude narušena možnost uceleného 
obdělání navazujícího pozemku.  
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky – agrocenóza. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo. 
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k. ú. Košíkov u Velké Bíteše 
Tabulka č. 37 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zb79 
 

BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,0780 0,0780 
Zahrada 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Malá plocha těsně navazující na 
zastavěné území. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dojde k záboru I. třídy ochrany. Dodrženy 
budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., 
v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., 
bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky. 

Zb80 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,6367 0,6367 
Sad 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dojde k záboru I. třídy ochrany. Dodrženy 
budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., 
v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., 
bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo. 

Zb81 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,4543 0,4543 
Sad 
I.třída ochrany -
0,4127 
V.třída ochrany 
– 0,0416 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 
 

Dojde k záboru I. třídy ochrany, malá část 
dotčeného pozemku je V. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo. 

Zb82 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,6042 0,6042 
Orná půda, 
zahrada, sad 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Požadavek sídla. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 
 

Dojde k záboru I. třídy ochrany. Dodrženy 
budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., 
v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., 
bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
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přírody ani na přírodní složky. 
Respektovat přímou návaznost na lokální 
biocentrum LBC U Starého mlýna. 
Zabezpečeny budou podmínky pro ochranu 
tohoto biocentra v době stavby (zákaz 
ukládání stavebních materiálů do tohoto 
prostoru, ochrany flory a fauny), ochrana 
biocentra i po realizaci stavby. 

Zb83 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

1,0749 1,0749 
Orná půda, 
zahrada, sad 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Západní část na zastavěném území.  
Dlouhodobý záměr sídla. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dojde k záboru I. třídy ochrany. Dodrženy 
budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., 
v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., 
bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky. 
Respektovat hlukové ochranné pásmo 
silnice II/395. 

Zb84 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

1,6711 1,6711 
Orná půda, 
zahrada, sad 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Západní část na zastavěném území.  
Dlouhodobý záměr sídla. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

 Dojde k záboru I. třídy ochrany. Dodrženy 
budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., 
v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., 
bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky. 

Zb85 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,5842 0,5842 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Dlouhodobý záměr místní části. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dojde k záboru I. třídy ochrany. Dodrženy 
budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., 
v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., 
bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky. 
Respektovat hlukové ochranné pásmo 
silnice II/395. 

Zb86 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,1301 0,1301 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Obestavění komunikace. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dojde k záboru I. třídy ochrany. Dodrženy 
budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., 
v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., 
bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
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Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky. 

 
 
k. ú. Ludvíkov u Velké Bíteše 
Tabulka č. 38 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zb87 
 

BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

1,7901 1,7901 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Doplnění velké proluky v místní 
části, dlouhodobý záměr sídla i 
města. 
Podmínky: koeficient zastavění max. 
0,5, respektovat hlukové ochranné 
pásmo silnice II/395 

Dojde k záboru I. třídy ochrany. Dodrženy 
budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., 
v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., 
bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky.- max. 1NP 
s obytným podkrovím. 
Pro plochu Zb87 územní plán vymezuje 
zpracování územní studii. 

Zb88 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,3124 0,3124 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Obestavění druhé strany silnice, 
dlouhodobý záměr sídla i města. 
Podmínky: koeficient zastavění max. 
0,5, respektovat hlukové ochranné 
pásmo silnice II/395 

Dojde k záboru I. třídy ochrany. Dodrženy 
budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., 
v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., 
bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky.- max. 1NP 
s obytným podkrovím 

Zb89 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,0706 0,0706 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Doplnění proluky v zastavěném 
území. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dojde k záboru I. třídy ochrany. Dodrženy 
budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., 
v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., 
bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky.  

Zb90 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,0385 0,0385 
Zahrada  
I.třída ochrany 

Rozšíření stávající plochy bydlení. 
Podmínky: koeficient zastavění max. 
0,5, max. 1NP s obytným podkrovím 

Dojde k záboru I. třídy ochrany. Dodrženy 
budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., 
v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., 
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bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky.  

 
 
k. ú. Pánov 
Tabulka č. 39 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zb91 
 

BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,1855 0,1855 
Trvalý travní 
porost 
IV.třída ochrany 
– 0,024  
V.třída ochrany 
– 0,1615 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Nízká třída ochrany ZPF. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 
 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. Respektováno bude vedení 
VN a jeho ochranné pásmo 

Zb92 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,1913 0,1913 
Trvalý travní 
porost 
IV.třída ochrany 

Nízká třída ochrany ZPF. 
Podmínky: max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 
 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. Respektovat hlukové 
ochranné pásmo silnice II/395 

Zb93 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,0708 0,0708 
Zahrada 
IV.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
V zastavěném území. 
Nízká třída ochrany ZPF. 
Podmínky:  max. 1NP s obytným 
podkrovím, koeficient zastavění 
max. 0,5 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 
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Plochy rekreace 
k. ú. Velká Bíteš 
Tabulka č. 40 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zr1 RZ rekreace – zahrádkářské 
lokality 

0,8158 0,8158 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD, 
oproti původnímu řešení je rozsah 
zmenšen cca na ¼. 
Podmínky:  max. 1NP s obytným 
podkrovím, zastavěná plocha 
max. 25 m2 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde  
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky. 

Zr2 RZ rekreace – zahrádkářské 
lokality 

0,7863 0,7863 
Orná půda, 
trvalý travní 
porost 
I.třída ochrany – 
0,3947 
IV.třída ochrany 
– 0,3916 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Využití plochy u komunikace, v 
PHO ČOV pro zahrádkaření. 

Dojde k záboru půdy I. a IV. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 

 
k. ú. Jestřabí u Velké Bíteše 
Tabulka č. 41 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zr30 RI rekreace – plochy staveb 
pro rodinnou rekreaci 

0,0223 0,015 
Zahrada 
III.t řída ochrany 

Na ploše územní rezervy pro bydlení. 
Plocha v zastavěném území.  
Plocha po asanaci původní stodoly 
Podmínky:  max. 1NP s obytným 
podkrovím 

Dojde k záboru půdy III. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 
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k. ú. Pánov 
Tabulka č. 42 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zr31 RI rekreace – plochy staveb 
pro rodinnou rekreaci 

0,1241 0,1241 
Orná půda 
IV.třída ochrany 
– 0,1111 
V.třída ochrany 
– 0,013 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Nízká třída ochrany ZPF. 
Podmínky:  max. 1NP s obytným 
podkrovím 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 

 
 
Plochy občanského vybavení 
k. ú. Velká Bíteš 
Tabulka č. 43 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zo1 OK občanské vybavení – 
komerční zařízení 

3,4288 3,4288  
Orná půda 
I.třída ochrany 
2,8477 
III.t řída ochrany 
0,5811 

Plocha pro hypermarket v souladu 
s předchozí ÚPD.  
. 

 
 
 

Plocha je při severozápadním okraji města 
Velká Bíteš za stávající ČSPHM  
společnosti Bítešská dopravní společnost 
s.r.o. při silnici III/3791. 
Nejvhodnější umístění ve městě z hlediska 
kumulace počtu obyvatel a pracovních 
příležitostí Dojde k záboru ZPF  převážně 
v I. třídě ochrany. Dodrženy budou 
podmínky zák.č.334/1992 Sb., v platném 
znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., bude 
provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky 
kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, jedná se o 
agrocenózu. 
Pro tuto lokalitu bylo zpracováno posouzení 
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dle zák. č. 100/2001 Sb. a proběhlo 
zjišťovací řízení pro záměr „Obchodní 
centrum NIMIRU Velká Bíteš“, vydám byl 
závěr zjišťovacího řízení č. j. KUJI 
68478/2012/OZP/Fr z 12. 10. 2012. Pokud 
bude realizován uvedený záměr, budou 
dodrženy podmínky vymezené v závěru 
zjišťovacího řízení. Při přípravě stavby je 
nutné respektovat ochranné a bezpečnostní 
pásmo VTL plynovodu, zabezpečit min. 
podíl zeleně 10 %.  

Zo2 OH občanské vybavení – 
hřbitov 

1,0264 1,0264 
Orná půda 
I.třída ochrany  
 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Rozšíření stávajícího hřbitova.  
 
Není předpoklad vlivu na chráněné 
části přírody ani na přírodní složky, 
jedná se o agrocenózu. 

Dojde k záboru ZPF  v I. třídě ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL.  

Zo3 OS občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

1,7848 1,7848 
Orná půda 
I.třída ochrany  
 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha sportu, hřiště, navazující na 
stávající areál.  
Respektovat pietní ochranné pásmo 
hřbitova. 

Dojde k záboru ZPF  v I. třídě ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky, jedná se o agrocenózu. 

Zo4 OS občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

1,4556 1,4556 
Zahrada 
I.třída ochrany  
 

Plocha na ploše územní rezervy pro 
sport. 
Plocha sportu, hřiště, navazující na 
stávající areál. 

Dojde k záboru ZPF  v I. třídě ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde   záboru 
PUPFL.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, jedná se o 
agrocenózu. 

Zo5 OK občanské vybavení – 
komerční zařízení  

0,4633 0 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Využití pro ubytování a stravování. 
Plocha je požadavkem města. 

Nedojde k záboru ZPF. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo, bezpečnostní pásmo VTL  
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plynovodu a ochranné pásmo 
ropovodu/produktovodu. 

Zo6 OV občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura 
 

0,0681 0,0681 
Orná půda 
I.třída ochrany  
 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území.  
Doplňující plocha areálu základní 
školy. 
 

Dojde k záboru ZPF  v I. třídě ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, jedná se o 
agrocenózu. 

Zo7 OV občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura 
 

0,1231 0,1231 
Orná půda 
I.třída ochrany  
 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území.  
Doplňující plocha areálu základní 
školy. 
 

Dojde k záboru ZPF  převážně v I. třídě 
ochrany. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, jedná se o 
agrocenózu. 

Zo8 OV občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura 
 

0,1359 0 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Rozšíření stávajícího areálu je 
požadavkem města. 

Nedojde k záboru ZPF.Nedojde k záboru 
PUPFL.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, jedná se o 
agrocenózu. 

Zo10 OV občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura 

0,4894 0,4894 
Trvalý travní 
porost 
V.třída ochrany  
 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 

Dojde k záboru ZPF  v V. třídě ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL.  
Vzhledem k blízkosti vodoteče a přírodních 
systémů bude  při přípravě stavby proveden 
biologický průzkum pro zjištění možného 
vlivu na biotu dle konkrétního záměru. 
Respektovat tok vodoteče Bitýška s jeho 
manipulačním pásmem a lokální biokoridor 
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s jeho zelení. 
Zo11 OS občanské vybavení – 

tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

0,6218 0,5016 
Trvalý travní 
porost 
I.třída ochrany – 
0,137 
V.třída ochrany  
0,3646 
 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Rekreační využití ploch 
v zastavěném území. 

Dojde k záboru ZPF  v I. a V. třídě ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL.  
Vzhledem k blízkosti vodoteče a přírodních 
systémů bude  při přípravě stavby proveden 
biologický průzkum pro zjištění možného 
vlivu na biotu dle konkrétního záměru. 
Respektovat průběh radioreléové trasy. 
Respektovat biokoridor a manipulační 
pásmo potoka 6,0 m od břehové hrany. 

Zo12 OV občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura 

0,2192 0,1802 
Orná půda, 
zahrada 
I.třída ochrany 

Plocha v zastavěném území. 
Rozšíření zdravotního střediska, 
pečovatelské služby na ploše veřejné 
zeleně. 

Dojde k záboru ZPF  převážně v I. třídě 
ochrany. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, jedná se o 
agrocenózu. Respektovat průběh 
radioreléové trasy. 

Zo13 OV občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura 

0,1411 0,0351 
Zahrada  
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Zázemí pro kulturní dům. 

Respektovat přímou návaznost na městskou 
památkovou zónu. 

Zo15 OS občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

0,2360 0,1734 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD, 
na ploše rekultivované skládky TO. 
 

Respektovat vedení VVN a jeho ochranné 
pásmo a ochranné pásmo lesa. 
 

Zo16 OS občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

0,2418 0,2418 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha sportu, hřiště, navazující na 
stávající areál. 

Dojde k záboru ZPF  v I. třídě ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, jedná se o 
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agrocenózu. 
Pokud bude stavba spadat do režimu zák. č. 
100/2001 Sb., bude provedeno při přípravě 
stavby posouzení. 

 
 
Plochy smíšené obytné 
k. ú. Velká Bíteš 
Tabulka č. 44 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zs1 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

1,1125 1,1125 
Trvalý travní 
porost 
I.třída ochrany – 
0,0334 
III.t řída ochran 
– 0,0065 
V.třída ochrany 
– 0,9781 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Dostavba stávajícího území, využití 
zastavěného území. 
Podmínky:  max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, min. podíl zeleně 10%,  
 

Dojde k záboru ZPF  v I., III. a V. třídě 
ochrany. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL.  
Vzhledem k blízkosti vodoteče a přírodních 
systémů bude  při přípravě stavby proveden 
biologický průzkum pro zjištění možného 
vlivu na biotu dle konkrétního záměru. 
Při stavbě bude respektován tok vodoteče 
Bitýška s jeho manipulačním pásmem a 
lokální biokoridor s jeho zelení, vedoucí po 
tomto toku. 
Případné nezbytné zásahy do toku a 
lokálního biokoridoru mohou být provedeny 
pouze se souhlasem správce toku, 
vodoprávního úřadu a orgánu ochrany 
přírody. Respektovat hlukové ochranné 
pásmo silnice I/37. 

Zs2 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

0,8062 0,8062 
Trvalý travní 
porost 
V.třída ochrany  

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Dostavba stávajícího území, využití 
zastavěného území. 
Podmínky:  max. 2NP s rovnou 

Dojde k záboru ZPF  v V. třídě ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
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střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, min. podíl zeleně 10% 
 

Nedojde k záboru PUPFL.  
Vzhledem k blízkosti vodoteče a přírodních 
systémů bude  při přípravě stavby proveden 
biologický průzkum pro zjištění možného 
vlivu na biotu dle konkrétního záměru. 
Při stavbě bude respektován tok vodoteče 
Bitýška s jeho manipulačním pásmem a 
lokální biokoridor s jeho zelení, vedoucí po 
tomto toku. Případné nezbytné zásahy do 
toku a lokálního biokoridoru mohou být 
provedeny pouze se souhlasem správce 
toku, vodoprávního úřadu a orgánu ochrany 
přírody. Respektovat vedení VN a jeho 
ochranné pásmo. 

Zs3 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

1,4543 1,4543 
Trvalý travní 
porost 
V.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Návaznost na stávající výrobu. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, min. podíl zeleně 10% 
 

Dojde k záboru ZPF  v  V. třídě ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL.  
Lokalita je v přímé návaznosti na lokální 
biokoridor a lokální biocentrum LBC Hadr. 
Vzhledem k blízkosti přírodních systémů 
bude  při přípravě stavby proveden 
biologický průzkum pro zjištění možného 
vlivu na biotu dle konkrétního záměru. 
Respektován bude manipulační pás podél 
toku Bítýšky o minimální šířce 6 m směrem 
k budoucímu oplocení pozemku. 
Případné nezbytné zásahy do toku a 
lokálního biokoridoru mohou být provedeny 
pouze se souhlasem správce toku, 
vodoprávního úřadu a orgánu ochrany 
přírody.  
Respektovat polohu v chráněné nivě. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo, průběh radioreléové trasy. 
V navazujícím prostoru je vymezeny 
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poměrně rozsáhlá plocha Zb6, kterou plocha 
Zs3 dále ve směru k vodoteči (nivě 
vodoteče) a lokálnímu tahu ÚSES 
s vloženým lokálním biocentrem významně 
zastavuje. Doporučuji ponechat mezi 
zástavbou a nivou vodoteče volný prostor, 
které umožní rozvoj přírodních složek 
v tomto v budoucnu poměrně výrazně 
zastavěném území. 

Zs4 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

0,4767 0,4767 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Požadavek města. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, min. podíl zeleně 10% 
 

Dojde k záboru ZPF  v I. třídě ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL.  

Zs5 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

0,3294 0,3294 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Požadavek města. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, min. podíl zeleně 10% 
 

Dojde k záboru ZPF  v I. třídě ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL.  Respektovat existenci 
průběhu radioreléové trasy, respektovat 
hlukové pásmo silnice II/602. 

Zs6 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

0,2796 0,2796 
Orná půda 
I.třída ochrany – 
0,2464 
III.t řída ochrany 
– 0,0332 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Využití neudržované plochy. 
Podmínky:  max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, min. podíl zeleně 10% 
 

Dojde k záboru ZPF  v I. a III. třídě 
ochrany. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. Respektovat 
vedení VN a jeho ochranné pásmo. 

Zs7 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

0,2147 0,2147 
Trvalý travní 
porost  
III.t řída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Rozšíření stávajících ploch. SZ okraj 
u sil.I/37 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, min. podíl zeleně 10% 
 

Dojde k záboru ZPF  v III. třídě ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Plocha je situována na severozápadním 
okraji města, váže se k silnici I/37 a vytváří 
spolu s plochou Zs8 nový prvek v krajině (i 
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když na okraji města) uvnitř ucelené plochy 
trvalého travního porostu. Doporučuji zvážit 
nezbytnost záboru uvedené plochy. 
Nedojde k záboru PUPFL. Dopravní 
připojení bude nutné z přilehlé komunikace 
mimo silnici I/37. 
Respektovat hlukové pásmo silnice I/37. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo. 

Zs8 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

0,1991 0,1991 
Trvalý travní 
porost  
III.t řída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Rozšíření stávajících ploch. SZ okraj 
u sil.I/37 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, min. podíl zeleně 10% 
 

Dojde k záboru ZPF  v III. třídě ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Plocha je situována na severozápadním 
okraji města, váže se k silnici I/37 a vytváří 
spolu s plochou Zs7 nový prvek v krajině (i 
když na okraji města) uvnitř ucelené plochy 
trvalého travního porostu. Doporučuji zvážit 
nezbytnost záboru uvedené plochy. 
Nedojde k záboru PUPFL. Respektovat 
vedení VN a jeho ochranné pásmo. 

Zs9 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

0,2055 0,2055 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Připojení smíšeného bydlení ke 
komerční ploše. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, min. podíl zeleně 10% 
 

Dojde k záboru ZPF  v I. třídě ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. Nutné 
vybudování nové TI a DI 

Zs10 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

0,1643 0 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Požadavek města. 
Podmínky: max. 2NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, min. podíl zeleně 10% 

Nedojde k záboru ZPF. 
Respektovat existenci průběhu radioreléové 
trasy, manipulační pás podél toku o 
minimální šířce 6 m směrem k budoucímu 
oplocení pozemku. 
 

 
 



85 
 

                                                                                     
                                                                                      
 

 

 
 
k. ú. Bezděkov u Velké Bíteše 
Tabulka č. 45 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zs30 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,1924 0,1924 
Orná půda 
III.t řída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Nižší třída ochrany ZPF, trvalý 
záměr sídla. 
Podmínky: max. 1NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

Dojde k záboru ZPF  ve III. třídě ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. 

 
k. ú. Březka u Velké Bíteše 
Tabulka č. 46 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zs31 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,3743 0,3743 
Orná půda 
II.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozím ÚPD. 
Požadavek místní části. 
Podmínka: max. 1NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

Dojde k záboru i půdy II. třídy ochrany, 
převažuje zábor V. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. Respektováno 
bude ochranné pásmo pozemků určených 
k plnění funkcí lesa. 
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky – agrocenóza. 

Zs32 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,5700 0,5700 
Orná půda, 
trvalý travní 
porost 
II.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Částečně v zastavěném území. 
Podmínka: max. 1NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

Dojde k záboru půdy II. třídy ochrany.  
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
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vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky – agrocenóza. 

Zs33 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,8231 0,8231 
Orná půda 
II.třída ochrany 
– 0,8188 
V.třída ochrany 
– 0,0043 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Dostavba velké proluky za 
zahradami. 
Podmínka: max. 1NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

Dojde k záboru i půdy II. třídy ochrany, 
zábor půdy V. třídy ochrany v minimálním 
rozsahu. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky – agrocenóza. 

 
k. ú. Holubí Zhoř 
Tabulka č. 47 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zs34 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,3218 0,274 
III.t řída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Podmínka: max. 1NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

Dojde k záboru půdy III. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky – agrocenóza. 

Zs35 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,3448 0,3448 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Ve změně č.6 doplnění plochy u 
komunikace. 
Podmínka: max. 1NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky – agrocenóza. 
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k. ú. Jáchymov 
Tabulka č. 48 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zs36 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,4765 0,4765 
Orná půda 
II.třída ochrany 
– 0,0991 
V.třída ochrany 
– 0,3774 

Nízký stupeň ochrany ZPF. 
Podmínky: max. 1NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

Dojde k záboru i půdy II. třídy ochrany, 
převažuje zábor V. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Respektováno bude 
ochranné pásmo pozemků určených k plnění 
funkcí lesa. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky – agrocenóza. Respektovat 
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, 
ropovodu / produktovodu 

Zs37 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

1,8807 1,8655 
Orná půda, 
zahrada 
II.třída ochrany 
– 1,3913 
III.t řída ochrany 
-0,4368 
V.třída ochrany 
– 0,0374 

Částečný soulad s předchozí 
schválenou ÚPD. 
Plocha vymezuje obestavění 
záhumení cesty.  
Podmínky: max. 1NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím, respektovat průběh 
radioreléové trasy  

Dojde k záboru půdy II. třídy ochrany 
(převaha), III. i V. třídy ochrany.  převažuje 
zábor V. třídy ochrany. Dodrženy budou 
podmínky zák.č.334/1992 Sb., v platném 
znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., bude 
provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky 
kulturních zemin. Nedojde k záboru 
PUPFL. Respektováno bude ochranné 
pásmo pozemků určených k plnění funkcí 
lesa. 
Jedná se o poměrně velký rozvoj ploch 
vymezený v této části území. Doporučuji 
zvážit, zda pro tuto část území je reálný 
takový rozsah nových ploch smíšené obytné 
zástavby, zároveň se zástavba přibližuje 
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v uceleném pruhu k trase D1 (hluková a 
emisní zátěž). Navržena je sice plocha 
Zz31, ta by měla být realizována 
v předstihu. 

Zs38 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,1434 0,1434 
Zahrada  
III.t řída ochrany 

V zastavěném území. Plocha 
doplňuje stávající zástavbu 
Podmínky: max. 1NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

Dojde k záboru půdy III. třídy ochrany.  
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin 

 
k. ú. Jindřichov u Velké Bíteše 
Tabulka č. 49 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zs39 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,3858 0,3858 
Orná půda 
I.třída ochrany – 
0,0146 
III.t řída ochrany 
– 0,3712 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Jediná návrhová plocha pro smíšené 
obytné plochy. 
Podmínky: max. 1NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nebude narušena možnost uceleného 
obdělání navazujícího pozemku.  
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky – agrocenóza. 
  

 
k. ú. Košíkov u Velké Bíteše 
Tabulka č. 50 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zs40 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,3753 0,3752 
Zahrada, sad 
III.t řída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území, nižší 
stupeň ochrany ZPF. 
Podmínky: max. 1NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
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podkrovím vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 
Respektováno bude  ochranné pásmo 
zařízení katodové ochrany 

Zs41 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,9421 0,9421 
Orná půda, 
zahrada 
III.t řída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Nižší stupeň ochrany ZPF. 
Podmínka: max. 1NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo. 

 
k. ú. Ludvíkov u Velké Bíteše 
Tabulka č. 51 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zs42 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,1595 0,1489 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Doplnění proluky v zastavěném 
území 
Podmínka: max. 1NP s rovnou 
střechou nebo 1NP s obytným 
podkrovím 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany.  
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 

 
 
Plochy dopravní infrastruktury 
k. ú. Velká Bíteš 
Tabulka č. 52 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zd1 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

0,1440 0,1440 
Orná půda 
I.třída ochrany 

V původním ÚP plocha rezervy pro 
výrobu, ve zpracovávané změně č.8 
návrhová plocha dopravy – 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Plocha je  umístěna v blízkosti výrobního 
závodu, ale tvoří z hlediska krajiny nově 
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parkoviště firmy ITW Pronovia. 
Dle ÚP firma ITW PRONOVIA má 
svůj areál velice intenzivně využitý, 
na jeho ploše při stávajícím provozu 
již není místo pro kapacitní 
parkoviště.  

 
 

vybíhající prvek do zemědělské krajiny. 
Územní plán zdůvodňuje nezbytnost řešení 
navrhovaného záboru. Doporučuji zvážit 
plošné umístění souběžné s výrobním 
závodem. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nebude narušena možnost uceleného 
obdělání navazujícího pozemku.  
Nedojde k záboru PUPFL.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, jedná se o 
agrocenózu. 

Zd2 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

0,3212 0,3212 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Parkoviště jako součást zázemí pro 
čerpací stanici PHM. 

Dojde k záboru půdy I .třídy ochrany. 
Plocha navazuje na výrobní část území 
města, je mezi plochou Zv13 Oo1 a stávající 
čerpací stanicí. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL.  
Není předpoklad vlivu na chráněné části 
přírody ani na přírodní složky, jedná se o 
agrocenózu. 

Zd3 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

0,1199 0,1199 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Parkoviště pro bytové domy. 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany.  
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
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Zd4 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

0,2769 0,1759 
Orná půda 
III.t řída ochrany 
 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Částečně v zastavěném území. 
Parkoviště pro bytové domy. 

Dojde k záboru půdy III. třídy ochrany.  
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 

Zd5 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

0,7773 0,7773 
Orná půda, 
trvalý travní 
porost 
I.třída ochrany – 
0,1438 
V.třída ochrany 
– 0,6335 

Plocha pro parkoviště a garáže pro 
stávající obytnou zástavbu. 

Dojde k záboru půdy I. a V. třídy ochrany.  
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo. Plocha je v blízkosti vodoteče, bude 
proveden v rámci přípravy stavby 
biologický průzkum území.  
Pokud bude stavba spadat do režimu zák. č. 
100/2001 Sb., v platném znění, bude 
postupováno při přípravě stavby v souladu 
s touto legislativou. 

Zd6 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

0,2822 0,2822 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Parkoviště pro sportovní areál. 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany.  
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Pokud bude stavba spadat do režimu zák. č. 
100/2001 Sb., v platném znění, bude 
postupováno při přípravě stavby v souladu 
s touto legislativou. 

Zd7 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,2039 0,2039 
Trvalý travní 
porost  
I.třída ochrany – 
0,1028 
V.třída ochrany 
– 0,1011 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Parkoviště pro plochy rekreačního 
sportu. 

Dojde k záboru půdy I. a V. třídy ochrany.  
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Plocha je v blízkosti vodoteče, bude 
proveden v rámci přípravy stavby 
biologický průzkum území. Respektovat 
břehové pásmo 6m od hrany koryta. 
Pokud bude stavba spadat do režimu zák. č. 
100/2001 Sb., v platném znění, bude 
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postupováno při přípravě stavby v souladu 
s touto legislativou. 

Zd8 DS dopravní infrastruktura - 
silniční 

0,2524 0,2524 
Trvalý travní 
porost  
V.třída ochrany 

Plocha v zastavěném území. 
Plocha pro křižovatku silnic I/37 a 
II/602. 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Plocha je v blízkosti vodoteče, bude 
proveden v rámci přípravy stavby 
biologický průzkum území. 
Pokud bude stavba spadat do režimu zák. č. 
100/2001 Sb., v platném znění, bude 
postupováno při přípravě stavby v souladu 
s touto legislativou. 

Zd9 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,1449 0,1449 
Trvalý travní 
porost  
V.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Plocha parkoviště pro střed města 
(cílem je ulehčení náměstí od 
parkování). 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Respektovat 
břehové pásmo 6m od hrany koryta. 
Pokud bude stavba spadat do režimu zák. č. 
100/2001 Sb., v platném znění, bude 
postupováno při přípravě stavby v souladu 
s touto legislativou. 
Plocha je v blízkosti vodoteče, bude 
proveden v rámci přípravy stavby 
biologický průzkum území. 

Zd10 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,0378 0,0378 
Trvalý travní 
porost  
V.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Plocha parkoviště pro střed města 
(cílem je ulehčení náměstí od 
parkování). 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Respektovat břehové pásmo 6 m od hrany 
koryta. Při přípravě stavby bude proveden 
biologický průzkum. 
Pokud bude stavba spadat do režimu zák. č. 
100/2001 Sb., v platném znění, bude 
postupováno při přípravě stavby v souladu 
s touto legislativou. 

Zd11 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,2595 0,2595 
Orná půda 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Stávající neudržovaná plocha. 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany.  
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 



93 
 

                                                                                     
                                                                                      
 

 

I.třída ochrany 
 

Parkoviště pro kynologický areál a 
drobnou výrobu. 

Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Pokud bude stavba spadat do režimu zák. č. 
100/2001 Sb., v platném znění, bude 
postupováno při přípravě stavby v souladu 
s touto legislativou. 

Zd12 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,8085 0,8085 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu se zpracovávanou 
změnou č.8. 
Město na této ploše požaduje 
vybudování odstavných ploch a 
parkoviště pro nákladní automobily a 
pro kamiony, které jinak mají snahu 
parkovat v různých částech města.  

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany.  
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Plocha pro odstavování kamionu je pro 
město nezbytná, je třeba ale v případě 
zvolení této plochy zvážit, zda není 
v blízkosti území vhodnější místo právě pro 
parkování kamiónů. Zabírá se půda I.třídy 
ochrany, lokalita je v blízkosti vodoteče a 
tvoří společně s plochou Zv9 samostatnou 
plochu uvnitř plochy orné půdy. Rovněž 
dopravní dostupnost pro kamiony není 
optimální – plocha nepřiléhá ani k D1 ani 
k ploše Zd18. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo a ochranné pásmo 
ropovodu/produktovodu.  
Respektovat břehové pásmo 6 m od hrany 
koryta. Proveden bude při přípravě stavby 
biologický průzkum. Pokud bude stavba 
spadat do režimu zák. č. 100/2001 Sb., 
v platném znění, bude postupováno při 
přípravě stavby v souladu s touto 
legislativou. 

Zd13 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,2733 0,2733 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Parkoviště pro firmu ČEPRO. 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany.  
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
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Respektovat bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu a ochranné pásmo 
ropovodu/produktovodu. Pokud bude stavba 
spadat do režimu zák. č. 100/2001 Sb., 
v platném znění, bude postupováno při 
přípravě stavby v souladu s touto 
legislativou. 

Zd14 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,4726 0,4726 
Orná půda 
I.třída ochrany – 
0,1032 
V.třída ochrany 
– 0,3694 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Parkoviště pro plochy výroby u 
dálnice. 

Dojde k záboru půdy I. a V. třídy ochrany.  
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Stavba je situována v ochranném pásmu 
dálnice D1. Pokud bude stavba spadat do 
režimu zák. č. 100/2001 Sb., v platném 
znění, bude postupováno při přípravě stavby 
v souladu s touto legislativou. 

Zd15 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,1046 0 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Parkoviště pro plochy výroby u 
dálnice. 

Nedojde k záboru ZPF. Stavba je situována 
v ochranném pásmu dálnice D1. 
Pokud bude stavba spadat do režimu zák. č. 
100/2001 Sb., v platném znění, bude 
postupováno při přípravě stavby v souladu 
s touto legislativou. 

Zd16 DS dopravní infrastruktura - 
silniční 

2,2967 Z toho 1,8759 
orná půda  
I.třída ochrany – 
1,1078,  
II.třída ochrany 
– 0,7681 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha pro severní obchvat města. 
Novostavba dvoupruhové 
obousměrné komunikace, která 
propojí v severozápadní části 
extravilánu města Velká Bíteš 
silnici I/37 se silnicí II/379. Stavebně 
je trasa rozdělena na 
dvě etapy. První etapu tvoří úsek od 
km 0,000 na silnici I/37 
po konec v km 0,560 v místě křížení 
se silnicí III/3791 v jejím 
pasportním staničení cca km 1,711. 
Druhou etapu tvoří úsek 
od km 0,560 za křižovatkou se silnicí 

Dojde k záboru půdy I.a II.třídy ochrany 
(pro stavbu liniové dopravní stavby je tento 
zábor přípustný), ale i III.-V.třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nebude narušena 
možnost uceleného obdělání navazujícího 
pozemku. Nedojde k záboru PUPFL. 
Pro stavbu severozápadního  obchvatu 
města proběhlo posouzení „Silnice II/379 
Velká Bíteš - severozápadní obchvat“ a byl 
vydán závěr zjišťovacího řízení č. j. KUJI 
45099/2012/OZP/Fr z 27. 6. 2012. 
Při další přípravě stavy budou dodrženy 

Zd17 DS dopravní infrastruktura - 
silniční 

6,3489 Z toho 5,3642 
orná půda a 
trvalý travní 
porost 
I.třída ochrany – 
2,1486,  
III.t řída ochrany 
– 1,4703, 
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IV.třída ochrany 
– 0,155 a 
_V.třída 
ochrany 1,5903 
ha 

III/3791 po konec v km 
2,14289 na silnici II/379 v jejím 
pasportním staničení cca 
2,038 před usedlostí s místním 
názvem „Rasovna“.  

podmínky ZZŘ. 
Proveden bude dendrologický a biologický 
průzkum při další přípravě stavby. Rozsah a 
druhovou skladbu náhradní výsadby za 
vykácenou zeleň včetně následné 
péče bude projednán s příslušným orgánem 
ochrany přírody. Zabezpečena bude při 
stavbě ochrana  stromů proti poškození 
během výstavby zajistit dle normy ČSN 
839061. Respektována bude poloha LBK 
Při přípravě stavby a stavbě bude 
respektováno ochranné a bezpečnostní 
pásmo plynovodu, vedení VVN a jeho 
ochranné pásmo.  

Zd18 DS dopravní infrastruktura - 
silniční 

1,4766 Z toho 1,2474 
orná půda 
 
I. třída ochrany 
1,0297 
V. třída ochrany 
0,2177 
 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha pro část jižního obchvatu 
města (části jihovýchodního úseku 
obchvatu města Velká Bíteš). 
Prostor stavby je vymezen  tělesem 
dálnice , silnice I37, silnice II/395 a 
trasou tranzitního plynovodu VVTL 
DN 500, polohoi areálu čerpací 
stanice pohonných hmot u I/37 a 
areálem společnosti ČEPRO 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nebude narušena 
možnost uceleného obdělání navazujícího 
pozemku. Nedojde k záboru PUPFL.  
Plocha byla posouzena v rámci zjišťovacího 
řízení „Silnice II/379 V.Bíteš-křiž. s 
III/3792-DÚR“, ZZŘ, č.j. KUJI 49268/2013 
z 18. 7. 2013).  
Část jihovýchodního obchvatu města 
odkloní dopravu a ulehčí zátěži ve městě. 
Proveden bude v dalším stupni přípravy 
biologický průzkum pro zjištění výskytu 
chráněných druhů flory a fauny a uplatněna 
omezující opatření. Při další přípravě stavy 
budou dodrženy podmínky ZZŘ. 
Respektováno bude ochranné a 
bezpečnostní pásmo plynovodu, vedení 
VVN, VN a jejich ochranné pásmo a 
ochranné pásmo ropovodu /produktovodu. 

Zd19 DP0,07 dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,1104 0,1104 
orná půda 
I. třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Parkoviště pro sportovní areál. 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany.  
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
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Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo 
 

Zd20 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,1470 0 Plocha v souladu s předchozí ÚPD, 
v zastavěném území. 
Parkoviště pro ZŠ. 

Nedojde k záboru ZPF. Nedojde k záboru 
PUPFL. Není předpoklad vlivu na chráněné 
části přírody ani na přírodní složky. 

 
 
k. ú. Jestřabí u Velké Bíteše 
Tabulka č. 53 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zd30 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

0,0787 0,0787 
Orná půda, 
trvalý travní 
porost 
I.třída ochany – 
0,0583 
III.t řída ochrany 
– 0,0204 

VPS WD7 - plocha pro obratiště 
hromadné dopravy. 
 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 

 
 
k. ú. Košíkov u Velké Bíteše 
Tabulka č. 54 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zd31 DS dopravní infrastruktura - 
silniční 

0,2357 0,2037 
Orná půda 
III.t řída ochrany 

VPS WD7 - plocha pro obratiště 
hromadné dopravy. 
Plocha je navržena za hranicí 
zemědělského areálu.  
 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
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přírodní složky. 
 
 
 
Plochy technické infrastruktury 
k. ú. Velká Bíteš 
Tabulka č. 55 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zt1 TI technická infrastruktura 
– inženýrské sítě 

4,5155 4,5155 
Orná půda, 
trvalý travní 
porost 
I.třída ochrany – 
4,0651 
III.t řída ochrany 
– 0,0652 
IV.třída ochrany 
– 0,3852 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha pro umístění skladovací 
nádrže ropy jako VPS. 

Dojde k záboru půdy I., III. a IV. třídy 
ochrany. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin. 
Stavby budou provedeny v souladu se 
schválenými technickými kritérii a 
standardy NATO, českými státními 
normami a zákony, vyhláškami a předpisy 
platnými pro tato zařízení v ČR 
Respektovat ochranné pásmo 
ropovodu/produktovodu. 
Pokud bude stavba spadat do režimu zák. č. 
100/2001 Sb., v platném znění, bude 
postupováno při přípravě stavby v souladu 
s touto legislativou. 
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Plochy výroby a skladování 
k. ú. Velká Bíteš 
Tabulka č. 56 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zv1 VP výroba a skladování - 
průmysl 

5,5759 5,5759 
Orná půda 
 
I.třída ochrany 
0,382 
II.třída ochrany 
0,0545 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Rozšíření stávajícího areálu 
průmyslové výroby v atraktivní 
průmyslové zóně u křižovatky silnice 
II/399 a exitu 162 z D1. 

 
 

Dojde k záboru ZPF zařazeného do I.třídy 
ochrany. Plocha navazuje na průmyslovou 
zónu, část plochy územně přesahuje do 
bloku orné půdy. Jelikož se jedná o kvalitní 
ornou půdu, která je součástí bloku 
zemědělské půdy, doporučuji prověřit 
vymezený rozsah v západním směru. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.. 
Pokud bude záměr spadat do režimu 
posouzení zák. č. 100/1992 Sb., v platném 
znění, bude postupováno při další přípravě 
záměru v souladu s požadavky tohoto 
zákona. Nedojde k záboru PUPFL. Není 
předpoklad vlivu na chráněné části přírody 
ani na přírodní složky 

Zv2 VP výroba a skladování - 
průmysl 

1,8891 1,8891 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. Dojde k záboru ZPF zařazeného do I.třídy 
ochrany. Plocha navazuje na výrobní závod 
a souvisí se stávajícím parkovištěm a částí 
parkoviště, jehož stavba která již byla 
posouzena. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.. 
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Plocha pro rozšíření výroby firmy 
PBS a pro parkování. 
 

 

Část plochy vymezená pro parkování byla 
předmětem stavby „Modernizace a dostavba 
stávajícího parkoviště, Velká Bíteš“, 
proběhlo zjišťovací řízení se závěrem č. j. 
KUJI 64648/2013, OZP 1466/2013 Kle 
z 23. 9. 2013. 
Dodrženy budou pro stavbu parkoviště 
podmínky závěru zjišťovacího řízení., 
zejména vzhledem k počtu parkovacích míst 
a ploše parkoviště. Vyhodnocení nutnosti 
instalace odlučovače ropných látek.Pokud 
bude rozšíření výroby spadat do režimu 
posouzení zák. č. 100/1992 Sb., v platném 
znění, bude postupováno při další přípravě 
záměru v souladu s požadavky tohoto 
zákona. Nedojde k záboru PUPFL. Není 
předpoklad vlivu na chráněné části přírody 
ani na přírodní složky. Respektováno bude 
vedení VN a jeho ochranné pásmo a průběh 
radioreléové trasy. 

Zv3 VP výroba a skladování – 
průmysl 

0,4366 0,4366 
I.třída ochrany – 
0,382 
II. třída ochrany 
– 0,0545 

Plocha v souladu se zpracovávanou 
změnou č.8. 
Záměrem je rozšíření výroby  a vznik  
cca 35 pracovních míst. Územní plán 
uvádí, že firma PBS je v podstatě 
největším zaměstnavatelem obyvatel 
Velké Bíteše a okolí. Pro svůj rozvoj 
potřebuje další plochy v přímé 
návaznosti na stávající areál. Plocha 
navržená ve změně č.4, dílčí změna 
č.4-5, je vzhledem k vedením VN a 

Dojde k záboru ZPF zařazeného do I.třídy 
ochrany. Plocha navazuje na výrobní závod 
a je navržena ve směru k navrhovanému 
koridoru dopravní stavby.  
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky 
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jejich ochranným pásmům těžko 
využitelná. Je proto třeba vymezit 
nové plochy pro další rozvoj 
prosperující firmy, která je stěžejní 
pro Velkou Bíteš. Je v zájmu Velké 
Bíteše, aby firma PBS mohla využít 
tyto plochy. 

Respektováno bude vedení VTL plynu a 
jeho ochranné a bezpečnostní pásmo a  
polohu koridoru pro obchvat města. 

Zv4 VP výroba a skladování - 
průmysl 

0,5069 0,5069 
Orná půda 
I.třída ochrany  

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha pro rozšíření firmy ITW 
Pronovia, která má svůj areál velice 
intenzivně využitý. ÚP uvádí, že 
firma je jedním ze stěžejních 
zaměstnavatelů ve městě,  je 
rozšíření výrobních ploch 
mimořádným zájmem města. 

Plocha přímo navazuje na výrobní areál. 
Dojde k záboru kvalitní půdy. Plocha 
územně navazuje výrobní a podnikatelskou 
část města což umožňuje tento zábor 
akceptovat. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 
V návaznosti na rozšíření výrobních kapacit 
budou doplněny odstavné plochy pro osobní 
automobily zaměstnanců. 
Směrem ke sportovnímu areálu je navrženo 
realizovat izolační zeleň. 
Pokud bude stavba spadat do režimu zák. č. 
100/2001 Sb., v platném znění, bude 
postupováno při přípravě stavby v souladu 
s touto legislativou. 

Zv5 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná 
výroba 

2,0810 2,081 
Orná půda 
I.třída ochrany – 
0,0245 
III.t řída ochrany 
– 0,0167 
V. třída ochrany 
– 2,0398 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha pro rozšíření stávajícího 
areálu výroby.  
Plocha je negativně ovlivněná dálnicí 
D1, doplňuje chybějící plochy pro 
drobnou výrobu. 

Dojde k záboru ZPF zařazeného do I. a III. 
třídy ochrany.  
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 
Stavba je situována v ochranném pásmu 
dálnice D1. 
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Respektovat ochranné pásmo  
ropovodu/produktovodu.  

Zv6 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná 
výroba 

1,3424 0 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha pro rozšíření stávajícího 
areálu výroby.  
Plocha je negativně ovlivněná dálnicí 
D1, doplňuje chybějící plochy pro 
drobnou výrobu. 
 

Nedojde k záboru půdy ze ZPF. 
Stavba je situována v ochranném pásmu 
dálnice D1.  Respektovat ochranné pásmo 
ropovodu/produktovodu.  
Pokud bude stavba spadat do režimu zák. č. 
100/2001 Sb., v platném znění, bude 
postupováno při přípravě stavby v souladu 
s touto legislativou. 

Zv7 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná 
výroba 

1,1939 1,1939 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha je negativně ovlivněná dálnicí 
D1, doplňuje chybějící plochy pro 
drobnou výrobu. 

Dojde k záboru ZPF zařazeného do I. třídy 
ochrany. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo a ochranné pásmo 
ropovodu/produktovodu. 
Stavba je situována v ochranném pásmu 
dálnice D1.  
Respektovat břehové pásmo 6m od hrany 
koryta. 

Zv8 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná 
výroba 

0,5596 0,5596 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Rozšíření stávající plochy drobné 
výroby. 

Dojde k záboru ZPF zařazeného do I. třídy 
ochrany. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo, břehové pásmo 6 m od hrany koryta 
a ochranné pásmo ropovodu/produktovodu. 
Pokud bude stavba spadat do režimu zák. č. 
100/2001 Sb., v platném znění, bude 
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postupováno při přípravě stavby v souladu 
s touto legislativou. 

Zv9 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná 
výroba 

0,3789 0,3789 
Orná půda 
I.třída ochrany – 
0,3516 
V.třída ochrany 
– 0,0273 

Rozšíření stávající plochy drobné 
výroby. 

Dojde k záboru ZPF zařazeného do I. a V. 
třídy ochrany.  Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo, bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu, ochranné pásmo 
ropovodu/produktovodu a břehové pásmo 
6m od hrany koryta. 
Plocha souvisí s plochou Zd12 pro 
odstavování kamionu.  Zabírá se půda I. 
třídy ochrany, lokalita je v blízkosti 
vodoteče a tvoří společně s plochou Zd12 
samostatnou plochu uvnitř plochy orné 
půdy. Rovněž dopravní dostupnost plochy 
není optimální – plocha nepřiléhá ani k D1 
ani k ploše Zd18. 

Zv10 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná 
výroba 

0,4706 0,4706 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Rozšíření stávající plochy drobné 
výroby. 

Dojde k záboru ZPF zařazeného do I. třídy 
ochrany. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 
Respektovat bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu. 

Zv11 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná 
výroba 

0,5090 0,5090 
Orná půda, 
zahrada 
I.třída ochrany – 
0,4926 

Plocha částečně v souladu 
s předchozí ÚPD. 
Požadavek města. 

Dojde k záboru ZPF zařazeného do I. a III. 
třídy ochrany. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.. 
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III.t řída ochrany 
– 0,0165 

Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 
Respektovat bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu a VVN a jeho ochranné pásmo. 

Zv12 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná 
výroba 

0,2068 0,2068 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Rozšíření plochy malého 
prosperujícího podniku. 

Dojde k záboru ZPF zařazeného do I. třídy 
ochrany. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 
Respektovat polohu koridoru pro 
homogenizaci silnice II/379. 

Zv13 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná 
výroba 

0,7498 0,7498 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Požadavek města na doplnění ploch 
pro drobnou výrobu, kterých má 
město nedostatek. 

Dojde k záboru kvalitní půdy (I. třída 
ochrany). Plocha územně navazuje výrobní 
a podnikatelskou část města což umožňuje 
tento zábor akceptovat. Dodrženy budou 
podmínky zák.č.334/1992 Sb., v platném 
znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., bude 
provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky 
kulturních zemin. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. Respektováno bude 
ochranné a bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu. 

Zv14 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná 
výroba 

1,8932 1,8932 
Orná půda  
I.třída ochrany 

Část plochy je na místě původně 
navržené plochy pro bydlení, ale 
propojuje zastavěné plochy 
potřebnou plochou pro drobnou 
výrobu. 

Dojde k záboru ZPF zařazeného do I. třídy 
ochrany. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. Respektovat hlukové 
ochranné pásmo silnice II/602. Obsluha 
území bude z navržené místní komunikace. 
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k. ú. Bezděkov u Velké Bíteše 
Tabulka č. 57 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zv30 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná 
výroba 

1,4590 1,4590 
Orná půda, 
zahrada 
III.t řída ochrany 

Náhrada plochy výroby místo plochy 
u silnice, jediná plocha pro výrobu 
v sídle. 
 

Dojde k záboru půdy ve III. třídě ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. 
Doporučuji zmenšit rozsah záboru 
s ohledem na plochy navazujících bloků 
orné půdy a zástavbu místní části. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo a ochranné pásmo pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. 

 
 
k. ú. Březka u Velké Bíteše 
Tabulka č. 58 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zv31 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná 
výroba 

0,9373 0,9373 
Orná půda 
II.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Doplnění proluky mezi stávajícími 
plochami výroby. 
 

Dojde k záboru půdy ve II. třídě ochrany. 
Plocha je navržena v prostoru mezi dvěma 
plochami VD, které doplní. Dodrženy 
budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., 
v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., 
bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Respektováno bude 
ochranné pásmo pozemků určených k plnění 
funkcí lesa 

Zv32 VD výroba a skladování – 0,4786 0,4786 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. Dojde k záboru půdy ve II. třídě ochrany, 
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drobná a řemeslná 
výroba 

Orná půda 
II.třída ochrany 
– 0,4296 
V.třída ochrany 
– 0,049 

Plocha pro rozšiřující se výrobu. zábor půdy V. třídy ochrany je malý. Plocha 
je navržena v prostoru mezi dvěma 
plochami VD, které doplní. Dodrženy 
budou podmínky zák.č.334/1992 Sb., 
v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., 
bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. 

 
 
k. ú. Holubí Zhoř 
Tabulka č. 59 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zv33 VZ výroba a skladování – 
zemědělská výroba 

3,4662 3,4662 
Orná půda 
I.třída ochrany – 
0,9636 
II.třída ochrany 
– 1,3227 
III.t řída ochrany 
– 0,9697 
V.třída ochrany 
– 0,2102 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
 

Dojde k záboru půdy ve I., II., III.a V. třídy 
ochrany. Plocha je navržena v prostoru 
bezprostředně navazující na plochu 
zemědělské výroby. Dojde sice k postupu 
záboru mimo stávající zástavbu, ale pro 
zemědělskou výrobu je toto umístění plochy 
vhodné vzhledem k místu ve směru od 
zástavby. Plocha nevytváří samostatný 
výklenek do prostoru. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin.  
Nedojde k záboru PUPFL. 
Pokud bude umístěna výroba spadající do 
režimu posouzení dle zák. č. 100/2001 Sb., 
bude záměr posouzen. 
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k. ú. Košíkov u Velké Bíteše 
Tabulka č. 60 
 

Označení 
plochy 

Část obce typ plochy s rozdílným 
využitím území  

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis plochy Hodnocení - podmínky 

Zv34 VP výroba a skladování - 
průmysl 

7,1439 6,0479 
Orná půda 
I.třída ochrany – 
5,6122 
III.t řída ochrany 
– 0,4357 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Dlouhodobý záměr, částečně 
zainvestované pozemky. 

Převážná část záboru je na půdě I.třídy 
ochrany. Plocha navazuje na stávající 
průmyslovou zónu. Dodrženy budou 
podmínky zák.č.334/1992 Sb., v platném 
znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., bude 
provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky 
kulturních zemin. Nebude narušena možnost 
uceleného obdělání navazujícího pozemku. 
Nedojde k záboru PUPFL.  Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky, jedná se o agrocenózu.. 
Při přípravě stavby bude v případě 
navrhovaného záměru, který bude podléhat 
posouzení v režimu zák. č. 100/2001 Sb., 
bude postupováno v souladu s tímto 
zákonem. Stavby v rámci plochy budou 
respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo. 

Zv35 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná 
výroba 

0,698 0,698 
Orná půda 
I.třída ochrany – 
0,0659 
III.t řída ochrany 
– 0,6321 

Nižší stupeň ochrany ZPF. Převážná část záboru je na půdě III. třídy 
ochrany, pouze část plochy zahrnuje I. třídu 
ochrany. Plocha je situována východně od 
stávající průmyslové zóny. Dodrženy budou 
podmínky zák.č.334/1992 Sb., v platném 
znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., bude 
provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky 
kulturních zemin.  Nedojde k záboru 
PUPFL.  Není předpoklad vlivu na chráněné 
části přírody ani na přírodní složky, jedná se 
o agrocenózu. Při přípravě stavby bude 
v případě navrhovaného záměru, který bude 
podléhat posouzení v režimu zák. č. 
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100/2001 Sb., bude postupováno v souladu 
s tímto zákonem. 

Zv36 VP výroba a skladování - 
průmysl 

3,0005 3,0005 
Orná půda 
I.třída ochrany – 
0,0296 
III.t řída ochrany 
– 2,9709 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Nižší stupeň ochrany ZPF. 

Převážná část záboru je na půdě III. třídy 
ochrany, pouze část plochy zahrnuje I. třídu 
ochrany. Plocha je situována východně od 
stávající průmyslové zóny. Dodrženy budou 
podmínky zák.č.334/1992 Sb., v platném 
znění, zejm. zák. č. 41/2015 Sb., bude 
provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky 
kulturních zemin. Nedojde k záboru 
PUPFL.  Není předpoklad vlivu na chráněné 
části přírody ani na přírodní složky, jedná se 
o agrocenózu. Při přípravě stavby bude 
v případě navrhovaného záměru, který bude 
podléhat posouzení v režimu zák. č. 
100/2001 Sb., bude postupováno v souladu 
s tímto zákonem. Respektováno bude 
vedení VN a jeho ochranné pásmo 

Zv37 VZ výroba a skladování – 
zemědělská výroba 

0,3429 0,3429 
Orná půda 
III.t řída ochrany 

Plocha je situována zčásti 
v ochranném pásu lesa.  Je dopravně 
napojena, navazuje a zemědělský 
areál. 

Zábor zahrnuje půdu III. třídy ochrany.  
e část plochy zahrnuje I. třídu ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Jedná se o agrocenózu, ale 
plocha je v blízkosti lesního porostu, při 
přípravě stavby bude provedeno posouzení 
možného vlivu na faunu. Při přípravě stavby 
bude respektováno vedení VN a jeho 
ochranné pásmo. 
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Plochy veřejných prostranství 
k. ú. Velká Bíteš 
Tabulka č. 61 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zp1 PV veřejná prostranství 1,0214 1,0214 
Orná půda, 
zahrada, sad 
I.třída ochrany 

Obslužná komunikace pro navržené 
plochy občanského vybavení (OS, 
OH), výroby a bydlení. 
VPS – WD8. 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky. Respektovat vedení VN a jeho 
ochranné pásmo. 

Zp2 PV veřejná prostranství 0,4952 0,4952 
Orná půda, 
zahrada 
I.třída ochrany – 
0,1757 
III.t řída ochrany 
– 0,3195 

Obslužná komunikace pro navržené 
plochy bydlení (BH), občanského 
vybavení (OK, OV) a ploch 
smíšených obytných (SM). 
VPS – WD8. 

Dojde k záboru půdy I. a III. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky.  

Zp3 PV veřejná prostranství 0,0582 0,0483 
Orná půda, 
trvalý travní 
porost 
I.třída ochrany 

Plocha pro obslužnou komunikaci 
propojující ulice Pod Babincem a Za 
školou. 
VPS – WD8. 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky. 

Zp4 PV veřejná prostranství 0,1536 0,1536 
Orná půda 
I.třída ochrany – 
0,0585 
V.třída ochrany 

Obslužná komunikace pro lokality 
bydlení v rodinných domech (BI)-  
„Babinec“. 
VPS – WD8. 

Dojde k záboru půdy I. a V. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
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– 0,0951 Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. Respektovat vedení VN a 
jeho ochranné pásmo. 

Zp5 PV veřejná prostranství 0,1427 

0,0558 
Orná půda 
I.třída ochrany 
 
 

Obslužná komunikace pro navržené 
plochy bydlení v RD (BI).  
VPS – WD8. 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky. Respektovat vedení VN a jeho 
ochranné pásmo. 

Zp6 PV veřejná prostranství 0,2331 

0,1446 
Orná půda 
I.třída ochrany 
 
 

Obslužná komunikace pro navržené 
plochy drobné výroby (VD) a 
obsluhu areálu sportu (OS) a 
stávající drobné výroby (VD).  
VPS – WD8. 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky. 

Zp7 PV veřejná prostranství 0,2108 0,2108 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Obslužná komunikace pro navržené 
plochy bydlení v RD (BI). 
Požadavek města. 
VPS – WD8. 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky. Respektovat vedení VN a jeho 
ochranné pásmo a vedení radioreléové trasy. 

Zp8 PV veřejná prostranství 0,0808 0,0779 
Orná půda, 
zahrada 
I.třída ochrany 

Obslužná komunikace pro navržené 
plochy bydlení v RD (BI).  
VPS – WD8. 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky. Respektovat vedení radioreléové 
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trasy. 
Zp9 PV veřejná prostranství 0,4034 0,3485 

Orná půda 
I.třída ochrany 

Obslužná komunikace pro navržené 
plochy bydlení v RD (BI).  
VPS – WD8. 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. Respektovat vedení VN a 
jeho ochranné pásmo. 

Zp10 PV veřejná prostranství 0,115 0,065 
zahrada 
I.třída ochrany 

Plocha pro úpravu křižovatky silnic 
I/37 a II/395.   
VPS – WD8. 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky. 

Zp11 PV veřejná prostranství 0,0489 0,0489 
Orná půda, 
trvalý travní 
porost 
III.t řída 
ochrany- 0,0013 
IV.třída ochran 
– 0,0044 
V.třída ochrany 
-0,0432 

Obslužná komunikace pro navržené 
plochy bydlení v RD (BI). 
VPS – WD8. 

Dojde k záboru půdy III., IV a V. třídy 
ochrany. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin. 
Nedojde k záboru PUPFL. Respektovat 
vedení VN a jeho ochranné pásmo. 
Respektovat prvky ÚSES - zachovat  
lokální biokoridor a manipulační pás podél 
potoka o minimální šířce 6 m.  

Zp12 PV veřejná prostranství 0,075 0,0359 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Rozšíření obslužné komunikace pro 
navržené plochy bydlení v RD (BI). 
VPS – WD8. 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. Respektovat vedení VN a 
jeho ochranné pásmo. 
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Zp13 PV veřejná prostranství 0,006 0,006 
Orná půda, 
zahrada 
I.třída ochrany 

Zastávkový pruh VHD u II/602. 
VPS – WD8. 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky. 

Zp14 PV veřejná prostranství 0,1719 0,1719 
Orná půda 
I.třída ochrany 

Plocha pro rozšíření a úpravu 
obslužné komunikace pro navržené 
plochy bydlení v RD (BI). 
VPS – WD8. 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky. 

Zp15 PV veřejná prostranství 0,0109 0,0109 
Zahrada  
I.třída ochrany 

Obratiště pro hasiče a odvoz 
komunálního odpadu. 

Dojde k záboru půdy I. třídy ochrany. 
Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky. 

Zp16 PV veřejná prostranství 0,0233 0,0233 
Orná půda 
I.třída ochrany – 
0,0196 
III.t řída ochrany 
– 0,0037 

Součástí bude pěší komunikace 
propojující stávající lokalitu bydlení 
v bytových domech (BH) a plochu 
komerce.  
VPS – WD8. 

Součástí bude pěší komunikace k ploše 
komerce. Dojde k záboru půdy I. a III. třídy 
ochrany. Dodrženy budou podmínky 
zák.č.334/1992 Sb., v platném znění, zejm. 
zák. č. 41/2015 Sb., bude provedeno vynětí 
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 
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k. ú. Bezděkov u Velké Bíteše 
Tabulka č. 62 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zp30 PV veřejná prostranství 0,3169 0,2058 
Orná půda, 
trvalý travní 
porost 
I.třída ochrany 

Komunikace pro obsluhu ploch 
bydlení – VPS – WD8 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. Respektovat bezpečnostní 
pásmo VTL plynovodu a ochranné pásmo 
ropovodu / produktovodu 

Zp31 PV veřejná prostranství 0,0922 0,0922 
Orná půda, 
trvalý travní 
porost 
III.t řída ochrany 

Komunikace pro obsluhu ploch 
bydlení – VPS – WD8 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. Nedojde 
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na 
chráněné části přírody ani na přírodní 
složky. 

 
k. ú. Březka u Velké Bíteše 
Tabulka č. 63 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zp32 PV veřejná prostranství 0,0954 0,0954 
Orná půda 
II.třída ochrany 

Obslužná komunikace pro navržené 
plochy smíšené obytné (SV). 
VPS – WD8. 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. Respektovat bezpečnostní 
pásmo VTL plynovodu a ochranné pásmo 
ropovodu / produktovodu. 
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Zp33 PV veřejná prostranství 0,0709 0,0709 
Orná půda, 
trvslý travní 
porost 
II.třída ochrany 
– 0,0442 
V.třída ochrany 
– 0,0267 

Obslužná komunikace pro navržené 
plochy bydlení (BV). 
VPS – WD8. 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. 

Zp34 PV veřejná prostranství 0,0651 0 Obslužná komunikace pro navržené 
plochy bydlení (BV). VPS – WD8. 

Respektovat přímou návaznost na VKP a 
lokální biokoridor. 

 
 
k. ú. Jindřichov u Velké Bíteše 
Tabulka č. 64 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zp35 PV veřejná prostranství 0,3040 0,2786 
Orná půda, 
trvalý travní 
porost 
I.třída ochrany – 
0,2403 
III.t řída ochrany 
– 0,0013 
V.třída ochrany 
– 0,037 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
VPS WD8 – komunikace pro 
obsluhu území lokality bydlení. 
VPS – WD8. 
 

Dodrženy budou podmínky zák.č.334/1992 
Sb., v platném znění, zejm. zák. č. 41/2015 
Sb., bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a 
skrývky kulturních zemin. 
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad 
vlivu na chráněné části přírody ani na 
přírodní složky. Respektovat vedení VN a 
jeho ochranné pásmo. 
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Plochy vodní a vodohospodářské (plochy změn v krajin ě) 
k. ú. Velká Bíteš 
Tabulka č. 65 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Kw1 W plochy vodní a 
vodohospodářské 

0,3755  Vodohospodářské zařízení - opatření 
proti povodním. 
 

Nedojde k záboru půdy ze ZPF. 
Respektovat vedení VN a jeho ochranné 
pásmo 

 
k. ú. Holubí Zhoř 
Tabulka č. 66 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Kw2 W plochy vodní a 
vodohospodářské 

0,0329 0 Vodohospodářské zařízení. Biotop. 
Nízká třída ZPF. 

Nedojde k záboru půdy ze ZPF. 
 

Kw3 W plochy vodní a 
vodohospodářské 

0,4638  Vodohospodářské zařízení - opatření 
proti povodním. 
Lesní pozemek (0,1318ha). 

Nedojde k záboru půdy ze ZPF. 
Část plochy tvoří PUPFL. 

 
Plochy přestavby 
Tabulka č. 67 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

P1 OK občanské vybavení – 
komerční zařízení 

0,7044 0,354 
Zahrada 
I.třída ochrany 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. Využití 
plochy pro nákupní středisko je 
požadavkem města. 

Respektovat průběh radioreléové trasy. 
Respektovat měřítko historického jádra 
města a přímou návaznost na městskou 
památkovou zónu. 

P2 OV občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura 

1,1719 0 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 

Nedojde k záboru půdy ze ZPF. 
 

P3 BH bydlení v bytových 
domech 

0,4353 0 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Podmínka: max. 4NP a obytné 
podkroví 

Nedojde k záboru půdy ze ZPF. 
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Plochy sídelní zeleně 
k. ú. Velká Bíteš 
Tabulka č. 68 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zz1 ZX zeleň – se specifickým 
využitím 

  

 

Pro stavbu „Obchodní centrum Velká Bíteš 
– ul. Za loukama“ proběhlo zjišťovací 
řízení, vydal byl  Závěr zjišťovacího řízení – 
Rozhodnutí podle § 7 odst. 6 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, č.j. KUJI 77971/2015 OZPZ 
2663/2015 Ča z 26. 11. 2015. 

Zz2 ZV veřejná prostranství – 
veřejná zeleň 

   Respektovat bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu a vedení VN a jeho ochranné pásmo. 

Zz3 ZO zeleň – ochranná a izolační     

Zz4 ZO zeleň – ochranná a izolační     
Zz5 ZO zeleň – ochranná a izolační    Ochranná a izolační zeleň hřbitova s možností 

vybudování obslužné komunikace. 
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k. ú. Holubí Zhoř 
Tabulka č. 69 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zz30 ZO zeleň – ochranná a izolační     

 
 
k. ú. Jáchymov 
Tabulka č. 70 

Označení 
plochy 

Funkční kód Typ plochy s rozdílným 
využitím území 

Výměra Zábor ZPF: 
třída ochrany 

Popis Hodnocení - podmínky 

Zz31 ZO zeleň – ochranná a izolační   Plocha je navržena mezi dálnicí D1 a 
zástavbou obce (navrhovanou 
plochou Zs37 a stávající zástavbou).  

Význam plochy se zelení pro zástavbu části 
Jáchymov je nesporný. Doporučuji zvážit 
dostatečnost této ochrany pro případ 
realizace zástavby na ploše Zs37. 
Respektovat průběh radioreléové trasy 
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Jak je zřejmé z výše uvedeného rozboru ploch, navržené plochy jsou situovány v převaze na 
zemědělských plochách. Tato skutečnost odpovídá typu území v oblasti zástavby města Velká 
Bíteš a typické zástavby místních částí Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Ludvíkov, 
Pánov, Jestřabí, Košíkov, Jindřichov.  
Většinou u návrhových ploch není předpoklad vlivu na přírodní složky vzhledem k jejich 
umístění na plochách agrocenóz a převážně v návaznosti na stávající a navrženou zástavbu.  
 
V rámci územního plánu jsou vyhodnoceny plochy, jejichž zastavitelnosti je nezbytné 
věnovat samostatnou pozornost s možností zvážit jejich vypuštění nebo omezení. 
Jedná se o plochy: 
Tabulka č. 71 

Označení 
plochy 

Funkční 
kód 

Typ plochy s rozdílným 
využitím území  

Doporučení 

Plochy bydlení 

k. ú Velká Bíteš 

Zb12 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

Plochy Zb11, ZB12, Zb13 a Zb15 vytvářejí ucelenou 
plochu v lemu navazující na zástavbu města. Komplexně 
se jedná o významný zásah související se záborem ZPF.  

Zb20 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

Zvážit nezbytnost této lokality. Jedná se o plochu 
vstupující do uceleného pozemku orné půdy. 

Zb27 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

Vzhledem k blízkosti funkční plochy biocentra, dopravní 
trase a skutečnosti, že lokalita nenavazuje na zástavbu 
města zvážit vhodnost realizace návrhu této lokality 
k zástavbě pro bydlení v rodinných domech. 

Zb32 BI bydlení v rodinných domech – 
městské a příměstské 

Plocha navazuje na lokální biocentrum LBC U 
spravedlnosti, nenavazuje na zastavěné území. Vykrojuje 
část ucelené zemědělské plochy. Doporučuji zvážit 
nezbytnost tohoto záboru. Faktorem je i potřeba zachování 
prostupnosti krajiny. 

k. ú Bezděkov u Velké Bíteše 

Zb60 BV bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

Zvážit navrhovaný zábor půdy I. třídy ochrany – v tomto 
případě je navržen zábor části uceleného lánu pozemku 
velmi kvalitní půdy. 

k. ú Holubí Zhoř 
Zb72 BV bydlení v rodinných domech - 

venkovské 
Zvážit nezbytnost rozsahu takého záboru zemědělské půdy 
v předmětné části území. 

Plochy smíšené obytné 

k. ú Velká Bíteš 

Zs3 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

V navazujícím prostoru je vymezeny poměrně rozsáhlá 
plocha Zb6, kterou plocha Zs3 dále ve směru k vodoteči 
(nivě vodoteče) a lokálnímu tahu ÚSES s vloženým 
lokálním biocentrem významně zastavuje. Zvážit  možnost 
ponechání volného prostoru mezi zástavbou a nivou 
vodoteče, které umožní rozvoj přírodních složek v tomto 
v budoucnu poměrně výrazně zastavěném území. 

Zs7 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

Plocha je situována na severozápadním okraji města, váže 
se k silnici I/37 a vytváří spolu s plochou Zs8 nový prvek 
v krajině (i když na okraji města) uvnitř ucelené plochy 
trvalého travního porostu. Zvážit nezbytnost záboru 
uvedené plochy. 

Zs8 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

Plocha je situována na severozápadním okraji města, váže 
se k silnici I/37 a vytváří spolu s plochou Zs8 nový prvek 
v krajině (i když na okraji města) uvnitř ucelené plochy 
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trvalého travního porostu. Zvážit nezbytnost záboru 
uvedené plochy. 

k. ú Jáchymov 

Zs37 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

Jedná se o poměrně velký rozvoj ploch vymezený v této 
části území. Zvážit, zda pro tuto část území je reálný 
takový rozsah nových ploch smíšené obytné zástavby, 
zároveň se zástavba přibližuje v uceleném pruhu k trase 
D1 (hluková a emisní zátěž). Navržena je sice plocha 
Zz31, ta by měla být realizována v předstihu. 

Plochy dopravní infrastruktury 

k. ú Velká Bíteš 

Zd1 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

Územní plán zdůvodňuje nezbytnost řešení navrhovaného 
záboru. Doporučuji zvážit plošné umístění souběžné 
s výrobním závodem. 
 

Zd12 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

Plocha pro odstavování kamionu je pro město nezbytná, je 
třeba ale v případě zvolení této plochy zvážit, zda není 
v blízkosti území vhodnější místo právě pro parkování 
kamiónů. Zabírá se půda I. třídy ochrany, lokalita je 
v blízkosti vodoteče a tvoří společně s plochou Zv9 
samostatnou plochu uvnitř plochy orné půdy. Rovněž 
dopravní dostupnost pro kamiony není optimální – plocha 
nepřiléhá ani k D1 ani k ploše Zd18. 

Plochy výroby a skladování 

k. ú Velká Bíteš 

Zv1 VP výroba a skladování - průmysl Jelikož se jedná o kvalitní ornou půdu, která je součástí 
bloku zemědělské půdy, prověřit vymezený rozsah v 
západním směru. 

k. ú Bezděkov u Velké Bíteše 

Zv30 VD výroba a skladování – drobná 
a řemeslná výroba 

Doporučeno je zmenšit rozsah záboru s ohledem na plochy 
navazujících bloků orné půdy a zástavbu místní části. 

Plochy sídelní zeleně 

k. ú Velká Bíteš 

Zz1 ZX zeleň – se specifickým využitím Pro stavbu „Obchodní centrum Velká Bíteš – ul. Za 
loukama“ proběhlo zjišťovací řízení, vydal byl  Závěr 
zjišťovacího řízení – Rozhodnutí podle § 7 odst. 6 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, č.j. KUJI 77971/2015 OZPZ 2663/2015 Ča z 26. 
11. 2015. 
Je potřeba rozhodnout, zda platí uvedený záměr dle 
zjišťovacího řízení, pro zpracovaný dokument pro 
zjišťovací řízení bylo vydáno vyjádření příslušného 
stavebního úřadu o souladu stavby s územním plánem.  

k. ú Jáchymov 

Zz31 ZO zeleň – ochranná a izolační Zvážit dostatečnost této ochrany pro případ realizace 
zástavby na ploše Zs37. 

 
Pro plochy Zb7, Zb9, Zb10 a Zb87 územní plán vymezuje zpracování územní studie. 
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Zemědělský půdní fond 
Při stavbě jednotlivých objektů (přípravě záměrů) na plochách dle Územního plánu Velká 
Bíteš většinou dojde k záboru zemědělského půdního fondu a s tím souvisejícímu požadavku 
na souhlas se záborem ZPF, provedení skrývek kulturních zemin a nakládání se skrytými 
zeminami v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění platných změn (zák. č. 41/2015 Sb., 
184/2016 Sb.). Velká část zabírané zemědělské půdy je ve třídě ochrany I. 
 
Flora, fauna, ekosystémy 
Vlivy na faunu souvisí v tomto případě spíše z hlediska ornitofauny zalétávající do území, 
většinou hnízdící mimo tato území v lesních porostech, většinou mimo území agrocenóz. 
Průchodnost pro faunu je zachována a nejsou v důsledku realizace staveb na vymezených 
plochách pro zástavbu dotčeny plochy možné migrace. Tyto jsou zachovány v prostoru stavby 
tak, že možnost migrace není významně dotčena. Plochy jsou navrženy většinou na místech 
již v současnosti bez možnosti migrace. 
Plochy, které jsou v blízkostí prvků  ÚSES, kde se plochy dotýkají porostů nebo jsou v jejich 
blízkosti, je nutné zabezpečit dodržení funkčnosti těchto ekosystémů v době stavby a v době 
následného využívání objektů.  
 
Střety s inženýrskými sítěmi 
Územní plán navrhuje nové zastavitelné plochy, které se dotýkají významných inženýrských 
sítí. V jeho ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu firmy NET4GAS, s.r.o., jsou 
situovány návrhové plochy Zv9 , Zv10 a Zv11 (VD – plocha pro drobnou výrobu), Zo5 (OK – 
plocha občanského vybavení – komerce), Zd13 (DP – plocha parkoviště) aZt1 (TI – plocha 
technické infrastruktury). 
Návrhové plochy Zv5, Zv6, Zv7, Zv8, Zv9 (VD – plocha drobné výroby) nesplňují 150 m 
bezpečnostní vzdálenost trasy od produktovodu ve správě a.s. ČEPRO. Plochy zpevněné pro 
dopravu Zd12 (DP) nesmí zasahovat do zabezpečovacího pásma (zabezpečovací pásmo slouží 
k zajištění oprav a údržby dálkovodu podle ČSN 65 0204) produktovodu, tj. do vzdálenosti 4 
m od trasy produktovodu.  
Návrhové plochy  Zv11, Zv10 (VD - plocha drobné výroby), Zo5 (OK – plocha komerce), 
zasahují do ochranného pásma produktovodu, kde platí omezení dle platných předpisů a 
norem.  
Ochranných pásem ropovodu DN 500, DOK, ropovod IRČ DN 500 ve vlastnictví sítí MERO 
ČR se týkají návrhové plochy Zv5, Zv6, Zv7, Zv8, Zv9 (VD – plocha drobné výroby). 
Pro tyto plochy, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat vládní nař. č. 29/1959 Sb. (jak 
je stanoveno v přechodných ustanoveních zákona č. 161/2013 Sb.) když na provádění činností 
v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č. 189/1999 Sb. a následně ČSN EN 14161 a 
ČSN 65 0204. 
Respektováno bude rovněž ochranné a bezpečnostní pásmo plynovodu, vedení VVN, VN a 
jejich ochranné pásmo. 
 
Krajina  
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů navržený v souladu s koncepcí 
nadregionálního a regionálního ÚSES vymezenou v ZÚR kraje Vysočina ÚP Velká Bíteš 
nemění. 
Ve vztahu k ekologické stabilitě krajiny mají zásadní význam trvalé vegetační formace, t. j. 
lesní porosty, trvalé travní porosty (louky, pastviny, lada), břehové a doprovodné porosty 
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vodních toků a ploch doprovodná vegetace komunikací, rozptýlená trvalá vegetace, sady a 
zahrady. 
Doplňováním zástavby o nové zastavitelné plochy může dojít k vytvoření souvislé zástavby. 
Významným prvkem bude  architektonické řešení jednotlivých stavebních objektů a jejich 
umístění na zájmové ploše, stejně jako způsob řešení vegetačních úprav. Ty budou řešeny 
s ohledem na zachování přírodních hodnot území.  
Pro ochranu krajiny územní plán navrhuje plochy přírodní (biocentra a biokoridory ÚSES). 
Plochy smíšené nezastavěného území v plochách krajinných prvků na zemědělské půdě ve 
smyslu nařízení vlády 307/2014 Sb budou zachovány plochy zemědělské zatravněné. 
 
Vlivy na ovzduší 
Z hlediska emisí znečišťujících látek do ovzduší je možné konstatovat, že realizace uplatnění 
nových staveb na vymezených plochách k přípustným činnostem, zejména bydlení, dle 
územního plánu nebude za předpokladu dalšího podrobného posouzení konkrétního záměru 
znamenat produkci škodlivin do ovzduší nad přípustnou mez za předpokladu uplatnění 
opatření  zohledňujících připravované aktivity ve vztahu k ochraně ovzduší.  
Je možné na základě známých údajů uvedených v rámci územního plánu konstatovat, že 
navrhovaný územní plán respektuje požadavky na omezení produkce škodlivin do ovzduší a 
je řešen v souladu s požadavky příslušných dokumentů v rámci kraje Vysočina. 
Přesto je nezbytné využít všech existujících možností zlepšení kvality ovzduší na území 
Velká Bíteš . Zejména přiměřeně posuzovat povolování dalších zdrojů znečištění – kotle na 
pevná paliva a prosazovat optimální řešení v oblasti dopravy. 
 
Vliv hlukové zátěže 
Jednotlivé záměry realizované na návrhových plochách v rámci územního plánu nesmí být 
zdrojem hlukové zátěže nad přípustnou úroveň. Při další přípravě stavby bude na základě 
technického řešení garantováno, že budou dodrženy limity hluku pro chráněné objekty 
(chráněný prostor chráněných objektů) dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací v době přípravy staveb nebo navržena opatření pro 
zabezpečení uvedeného požadavku. 
Pro výstavbu na návrhových plochách bude naopak prověřeno, že technické a stavební řešení 
staveb bude vůči stávající dopravě řešeno s ohledem na dodržení přípustných hodnot 
v chráněném venkovním prostoru staveb.   
V souvislosti s vybudováním přeložek silnic dojde ke změnám intenzit na celé komunikační 
síti. Veškeré návrhové plochy pro bydlení a návrhové plochy OS - tělovýchovná a sportovní 
zařízení, které se nacházejí v blízkosti plánovaně přeložky silnice I/37 jsou pouze podmínečně 
přípustné z hlediska splnění hygienických limitů hluku a vibraci z dopravy. Tyto plochy musí 
být v rámci územního řízeni posouzeny z hlediska vlivů z provozu dopravy (zejména hluk a 
vibrace) na plánované přeložce silnice I/37 na výhledové období 30 let, tzn., že je třeba 
zajistit, aby nebyly překročeny hygienické limity, vyplývající z Nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., v platném znění. 
Plochy Zd16 a Zd17 vymezují plochu pro novostavba dvoupruhové obousměrné komunikace, 
která propojí v severozápadní části extravilánu města Velká Bíteš silnici I/37 se silnicí II/379. 
Stavebně je trasa rozdělena na dvě etapy. První etapu tvoří úsek od km 0,000 na silnici I/37 
po konec v km 0,560 v místě křížení se silnicí III/3791 v jejím pasportním staničení cca km 
1,711. Druhou etapu tvoří úsek od km 0,560 za křižovatkou se silnicí III/3791 po konec v km 
2,14289 na silnici II/379 v jejím pasportním staničení cca 2,038 před usedlostí s místním 
názvem „Rasovna“.  
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Pro tuto stavbu proběhlo posouzení „Silnice II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat“ a 
byl vydán závěr zjišťovacího řízení č. j. KUJI 45099/2012/OZP/Fr z 27. 6. 2012. Součástí 
bylo i posouzení vlivu na hlukovou zátěž dopravy. Při další přípravě stavy budou dodrženy 
podmínky ZZŘ. 
Plocha Zd18 byla posouzena v rámci zjišťovacího řízení „Silnice II/379 V. Bíteš-křiž. s 
III/3792-DÚR“, ZZŘ, č.j. KUJI 49268/2013 z 18. 7. 2013). Část jihovýchodního obchvatu 
města odkloní dopravu a ulehčí zátěži ve městě. Posouzen byl vliv na hlukovou zátěž. Při 
přípravě stavby budou dodržovány podmínky uvedené v závěru zjišťovacího řízení. 
V chráněném venkovním prostoru navrhovaných staveb (2m okolo rodinného domu) a v 
chráněném vnitřním prostoru navrhovaných staveb nesmí být překročeny hygienické limity 
hluku z provozu pozemní komunikace (I/19, II/353, III/35016, III/01843 a III/35421) pro 
denní a noční dobu stanovené prováděcím právním předpisem k výše uvedenému zákonu. 
Ochranu před hlukem, příp. orientaci budov pro ochranu před hlukem, je v návrhových 
plochách podmínkou pro povolování staveb. Při navrhování výstavby je vhodné provádět 
technická opatření k dalšímu snížení hluku v navrhovaných objektech. V místech, kde 
hluková pásma v příslušných izofonách zasahují do stávající obytné zástavby, jsou 
doporučena protihluková stavební opatření. 

Vlivy na znečištění vod, půdy a horninového prostředí  
Z hlediska znečištění vod a půdy nepředstavuje na základě řešení jednotlivých ploch a návrhů 
územního plánu potenciální významný zdroj znečištění. Veškeré možné vlivy budou 
technicky, stavebně a provozně  řešeny v rámci projektové dokumentace jednotlivých staveb, 
které bude možné na vymezených plochách realizovat. 
Pro ochranu proti půdní erozi, záplavám a povodním v krajině ÚP navrhuje udržovat vodní 
plochy a koryta vodních toků jako zařízení pro retenci srážkových vod a doplnění krajiny o 
nové vodní plochy (Velká Bíteš, Holubí Zhoř). 
 
Chráněná území 
V katastru města Velká Bíteš se nachází maloplošné zvláště chráněné území - přírodní 
památka Olšoveček v rozsáhlém lesním komplexu Košíkovského lesa jižně od Velké Bíteše 
s ochranným pásmem 50 m podél celé hranice přírodní památky. Dvojice lesních rybníčků a 
úsek Pucovského potoka mezi nimi představují refugium ohrožených druhů ryb a 
obojživelníků. Územní plán tuto přírodní památku respektuje. 
 
Vlivy na flóru a faunu a ekosystémy 
Vlivy na floru budou podrobně sledovány v rámci další přípravy jednotlivých staveb 
navržených v jednotlivých návrhových plochách územního plánu. V místech vymezených 
územním plánem pro možnou zástavbu nebyly v rámci přípravy územního plánu sledovány  
takové lokality, na nichž by umístění nových staveb nebylo akceptovatelné, případně je 
možné stanovit opatření v souladu se zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění. Tento závěr se 
týká ploch, které jsou v blízkosti významných krajinných prvků (les, vodoteč a její niva její 
doprovodný porost).  
Zastoupení TTP, luk a pastvin hraje významnou roli v ekologické stabilitě krajiny a je velmi 
důležitým ekostabilizačním faktorem zemědělské krajiny katastru. Polokulturní a kulturní 
trvalé travní porosty jsou zejména v potočních nivách. Ale jsou tam i vlhké a mokřadní louky.  
Jako druhově nejbohatší luční biotopy se jeví vlhké a mokřadní louky podél vodotečí. 
Všechny jsou součástí kostry ekologické stability krajiny i prvků ÚSES. Většinou jsou 
součástí ploch smíšených nezastavěného území (NS). 
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Územní plán respektuje stávající zeleň, ochrana zeleně na nelesní půdě bude předmětem 
následujících stupňů řízení. Pro navržené plochy zastavitelného území je stanoven limit - 50 
m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa.  Územní plán navrhuje nová zastavitelná 
území tak, že na nich lze realizovat stavby respektující uvedený limit. 
 
Odpady 
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001 Sb., v platném znění, odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, vzniklé odpady které 
nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě k možnému 
využití,  nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti 
odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle 
druhů a kategorií a   zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem 
ohrožujícím životní  prostředí.  
Jedním ze základních dokumentů a nástrojů v oblasti odpadového hospodářství je Plán 
odpadového hospodářství (POH) ČR na který navazuje zastupitelstvem schválený Plán 
odpadového hospodářství kraje Vysočina.  
 
Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a 
archeologického 
Původní městská zástavba uvnitř hradeb byla prohlášena chráněným prostorem jako 
památková zóna. Plochy, které se přibližují této zóně budou respektovat požadavky 
Z hlediska archeologie je území Velké Bíteše klasifikováno jako území s vysokým výskytem 
archeologických nálezů, které jsou pro stavební a jinou hospodářskou činnost v zásadě 
prostupné. Vzhledem k několika doloženým středověkým archeologickým lokalitám a 
zapsaným nemovitým kulturním památkám je však nutno část katastrů klasifikovat jako 
území archeologického zájmu, to znamená území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 
odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
Dojde-li při povolování a provádění stavby k archeologickým nálezům je stavebník povinen 
oznámit nález jednak stavebnímu úřadu, jednak Archeologickému ústavu dle § 22 zákona 
20/1987 Sb. Zároveň stavebník musí umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné 
organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. 
Územní plán Velká Bíteš všechny hmotné statky, a kulturní dědictví respektuje a navržené 
plochy s uvedenými prvky nesouvisejí. 
 
Závěr 
Vzhledem k současnému stavu znalostí navrhovaných ploch v rámci územního plánu  Velká 
Bíteš je možné konstatovat na základě zjištěných údajů a závěrů, že nebyly shledány takové 
předpokládané vlivy, které by realizaci změny využití pozemků a navazujících ploch bránily 
nebo ji výrazně omezovaly.  
V rámci některých ploch (Zb12, Zb20, Zb27, Zb32, Zb60, Zb72, Zs3, Zs7, Zs8, Zs37, Zd1, 
Zd12, Zv1, Zv30, Zz1, Zz31)  je navrženo zvážit, zda jsou plochy pro  rozvoj obce nezbytné 
nebo zda není možné tyto plochy upravit.  V případě zvážení, že jsou tyto plochy nezbytné, je 
nutné zabezpečit podmínky pro optimalizaci realizace staveb na těchto plochách. 
Konkrétní budoucí vlivy a jejich dopady je možno posoudit v jednotlivých případech, jeví se 
však jako málo pravděpodobné, že by zde byla navržena aktivita s výrazným negativním 
dopadem na kteroukoliv ze složek životního prostředí. Všechny vlivy je možné opatřeními 
v rámci přípravy stavby řešit technickými opatřeními a projekčním řešením. 
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7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A  
      ZÁPORNÝCH VLIV Ů PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH  
      ZHODNOCENÍ 
   
Návrh ploch v rámci územního plánu není řešen variantně. Vlastní územní plán nebude 
znamenat negativních zásah do ÚSES ani chráněných území, respektuje  zachování 
krajinných charakteristik území se stanovením podmínek pro jejich zachování, respektuje 
hmotné statky a kulturní dědictví. 
V daném stupni poznání možnosti ovlivnění území a stupni přípravy územně plánovací 
dokumentace bylo použito slovního hodnocení bez zvláštních postupů a výpočtových metod. 
 
 
8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO  
     KOMPENZACI VŠECH ZJIŠT ĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH  
     ZÁVAŽNÝCH  ZÁPORNÝCH VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ. 
 
8.1 VLIVY NA PŮDU 
 
Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nedocházelo ke znečištění půdního 
prostředí. Se zeminami bude zacházeno tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocení (v 
souladu se zák.č.334/1992 Sb. ve znění platných předpisů, zejména zákona č. 41/2015 Sb.) a 
podmínka příslušného orgánu ochrany půdního fondu. Respektována budou stávající 
meliorační zařízení. 
 
Pro uvedené plochy nejsou nutná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů na 
životní prostředí nad rámec obecně platných předpisů nebo stanoviska dotčených orgánů 
v řízení následujících po schválení územního plánu.  
Respektovány budou zásady dané zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů ve znění platných změn (zák. č. 41/2015 Sb.) a zákonem č. 
189/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(lesním zákonem). 
 
 
8.2 DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ ÚZEMÍ 
 
Územní plán Velké Bíteše vymezuje nové plochy dopravní infrastruktury za účelem zajištění 
dopravní obsluhy vymezených zastavitelných ploch. Zároveň vymezuje plochy pro propojení  
v severozápadní části extravilánu města Velká Bíteš silnici I/37 se silnicí II/379 a část 
jihovýchodního obchvatu města, který odkloní dopravu a ulehčí zátěži ve městě. 
Proběhlo posouzení „Silnice II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat“ a „Silnice II/379  
V. Bíteš-křiž. s III/3792-DÚR“, které posoudily dopravní zátěž území. Při přípravě stavby 
budou dodržovány podmínky uvedené v závěru zjišťovacího řízení. 
 
Nejsou navrhována opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů na životní 
prostředí nad rámec obecně platných předpisů nebo stanoviska dotčených orgánů v řízení 
následujících po schválení územního plánu.  
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8.3. HLUKOVÁ A IMISNÍ ZÁT ĚŽ 
 
Konkrétní stavby na návrhových plochách v rámci územního plánu Velké Bíteše nesmí být 
zdrojem hlukové zátěže nad přípustnou úroveň a nově připravované stavby budou garantovat 
dodržení přípustných hodnot dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Budou navržena opatření pro zabezpečení dodržení 
přípustných hodnot v rámci chráněného prostoru chráněných objektů. 
 
Nejsou navržena opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů na životní 
prostředí nad rámec obecně platných předpisů nebo stanoviska dotčených orgánů v řízení 
následujících po schválení územního plánu.  
 
 
8.4. ZVÝŠENÍ PRODUKCE ODPADŮ A ODPADNÍCH VOD, ZVÝŠENÍ RIZIKA  
       HAVÁRIÍ 
 
Navržený územní plán Velká Bíteš neumožňuje realizovat na vymezených plochách takové 
záměry nebo stavby a aktivity, které by sebou nesly zásadní rizika vyplývající z používání 
látek nebo technologií.   
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by 
mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při 
nedodržení protipožárních opatření nebo při havárii vozidel na přilehlých komunikacích. 
Únik většího množství benzinu či nafty znamená případné nebezpečí znečištění zeminy, 
povrchových a podzemních vod. Možnost úniku mimo zpevněné plochy, odkanalizované do 
zařízení na odlučování ropných látek, bude eliminována stavebním řešením případných 
navrhovaných staveb na vymezených plochách v území. 
Případný havarijní únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou 
kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů 
v průběhu vlastní stavby. Všechna tato opatření budou řešena v rámci přípravy již konkrétních 
staveb a záměrů v území. 
 
Nejsou navrhována opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů na životní 
prostředí nad rámec obecně platných předpisů nebo stanoviska dotčených orgánů v řízení 
následujících po schválení územního plánu.  
 
 
8.5 ZMĚNY ODTOKOVÝCH POM ĚRŮ 
 
Záměry, které budou na území vymezených ploch územního plánu realizovány, nebudou 
znamenat narušení nebo změny odtokových poměrů v rámci území.  
V území bude plněn základní požadavek, a to ochrana vodních poměrů, erozní odolnost a 
retenční schopnost krajiny, zastavitelné plochy budou navrženy tak, aby nebyly negativně 
ovlivněny odtokové poměry a kvalita povrchových vod. 
Rozsah zastavitelných ploch navržených územním plánem Velká Bíteš nemůže 
významnějším způsobem narušit vodní poměry, erozní odolnost a retenční schopnost krajiny. 
Pozemky kolem drobných vodních toků v šířce 6 m od břehové čáry jsou vymezeny jako 
nezastavitelné. Záměry řešené do těchto území nezasahují, pro ty , které se nacházejí v 
blízkosti jsou vymezeny v podmínkách přípravy záměru. 
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Nejsou navrhována opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů na životní 
prostředí nad rámec obecně platných předpisů. 
 
 
8.6 VLIV NA KRAJINNÝ RÁZ 
 
Změny funkčního využití pozemků jsou navrženy s ohledem na okolní stavby a stávající 
charakter území, který umožňuje navrhovanou změnu využití funkčních ploch realizovat.   
Tento stav respektuje měřítko krajiny, umožňuje koexistenci okolních staveb a jejich provozu 
a zároveň respektuje nejblíže situovanou zástavbu obce a charakteristiky krajinného rázu rázu 
v souladu s požadavky na prostorové uspořádání, které vytváří zásadní charakter obrazu sídla 
v krajině. Územní plán respektuje významné průhledy na dominanty krajiny. Na vyvýšených 
místech a exponovaných prostorech není nová výstavba navrhována. Dodržení vhodného 
prostorového uspořádání při výstavbě by mělo přispět k citlivému začlenění nově navržené 
zástavby do okolní zástavby i do krajiny, tak aby nedošlo k narušení krajinného rázu. 
Respektován je požadavek na ochranu vegetačních prvků nelesní zeleně v otevřených partiích 
kultivované zemědělské podhorské krajiny. Nebude dotčena ani ovlivněna dochovaná a 
typická urbanistická struktura. Navržené plochy v rámci územního plánu jsou vymezeny 
s orientací na kontaktu se zastavěným územím. 
Stavby na navržených plochách nebudou  v kontaktu s kulturními dominantami nebo  
historickou zástavbou.  
 
 
8.7 VLIVY NA VE ŘEJNÉ ZDRAVÍ 
 
Vlastní vymezení návrhových ploch v územním plánu Velká Bíteš nebude znamenat 
negativní vliv na veřejné zdraví.  
  
Nejsou navrhována opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů na životní 
prostředí nad rámec obecně platných předpisů nebo stanoviska dotčených orgánů v řízení 
následujících po schválení změny č. 1 územního plánu.  
 
 
9. ZHODNOCENÍ  ZPŮSOBU  ZAPRACOVÁNÍ  CÍL Ů  OCHRANY ŽIVOTNÍHO  
     PROSTŘEDÍ    PŘIJATÝCH  NA  MEZINÁRODNÍ NEBO KOMUNITÁRNÍ  
     ÚROVNI DO POLITIKY ÚZEMNÍHO    ROZVOJE  A  JEJ ICH  ZOHLEDN ĚNÍ   
     PŘI  VÝBĚRU  ŘEŠENÍ. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU    ZAPRACOVÁNÍ   
     VNITROSTÁTNÍCH  CÍL Ů OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ DO ÚZEMN Ě  
     PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDN ĚNÍ PŘI VÝBĚRU  
     VARIANT ŘEŠENÍ. 
 
Územní plán je zpracována invariantně. Pro územní plán byly veškeré relevantní cíle ochrany 
životního prostředí na základě dostupných krajských koncepcí a další dokumentace 
zhodnoceny a do změny územního plánu promítnuty. 
Je  respektována podle § 31 odst. 4 stavebního zákona Politiku územního rozvoje ČR 2008 a 
Zásady územního rozvoje MSK. PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením 
Vlády České republiky č. 276 ze dne 15. dubna 2015, definuje republikové priority územního 
plánování, které jsou dále rozpracovány a upřesněny v Zásadách územního rozvoje Kraje 
Vysočina. 
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Územní plán Velké Bíteše zohledňuje všechny republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území, které se dotýkají území řešeného tímto územním plánem.  
Vztah rozvojových oblastí, os, specifických oblastí, koridorů a ploch dopravy, koridorů 
a ploch technické infrastruktury vymezených v PÚR ČR, k řešenému územnímu plánu: 

o území města Velká Bíteš se nachází v Rozvojové ose OS5 Praha – Jihlava – Brno; toto 
je východiskem pro další rozvoj města 

o Velká Bíteš se nenachází v žádné specifické oblasti vymezené PÚR ČR 
o území Velké Bíteše se bezprostředně dotýká, v oddíle Železniční doprava, koridor 

vysokorychlostní dopravy (trasa vysokorychlostní trati) vedená v PÚR pod kódem 
VR1 

o PÚR vymezuje koridory a plochy technické infrastruktury; přes území obce jsou 
trasovány linie nadřazené technické infrastruktury; jedná se o stávající trasy 
produktovodů, ropovodu, VTL plynovodu a elektrického vedení ZVN (V422) 

o území Velké Bíteše se dále dotýká plocha pro výstavbu nových skladovacích ropných 
nádrží  Velká Bíteš ( 2x 50 000 m3), která je v PÚR vedená pod kódem DV 1 

 
Územní plán respektuje požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem, t. .j. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina: 

o Respektováno je vymezení rozvojové osy OS 5 Praha – Jihlava – Brno (dle PÚR 
2008) tak, že do této osy jsou zahrnuty následující katastrální území města Velká Bíteš 
(Velká Bíteš, Bezděkov u Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř, Jestřabí 
u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké  Bíteše, Košíkov a  Ludvíkov u Velké Bíteše) 

o Respektován je vymezený koridor územní rezervy pro výhledové rozšíření dálnice D1, 
která je v PÚR 2008 vedena jako součást IV. transevropského multimodálního 
koridoru s tím, že rezervní plochy pro rozšíření dálnice jsou součástí stávajícího 
koridoru dálnice D1 v šíři jejího ochranného pásma (tj. 100 m oboustranně od krajního 
dopravního pruhu) 

o Respektován a zpřesněn je koridor pro homogenizaci stávajícího tahu I/37, který je 
v ZÚR vymezený v šíři 150 m jako VPS DK 05 

o Respektován je koridor pro homogenizaci stávajícího tahu II/602, který je v ZÚR 
vymezený v šíři 80 m jako VPS DK 32 

o Respektován je koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a umístění staveb silnice  
II/379, který je v ZÚR vymezený v šíři 80 m jako VPS DK 22 

o Respektován je koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a umístění staveb silnice  
II/399, který je v ZÚR vymezený v šíři 80 m jako VPS DK 26 

o Respektována je pro silnici I/37 jako územní rezervu koridor pro prověření budoucího 
umístění stavby „Obchvat Velká Bíteš – jižní varianta“  (propojení silnice I/37 od 
dálnice D1 na silnici I/37 ve směru na Žďár nad Sázavou v k. ú. Velká Bíteš) v šíři 
400 m 

o Respektována je vymezena územní rezerva dopravního koridoru pro prověření 
budoucího umístění stavby „obchvat silnice II/379“ (severozápadního obchvatu města 
Velká Bíteš – napojení silnice II/379 od Tišnova na silnici I/37 od Žďáru nad Sázavou  
v k.ú. Velká Bíteš) v šíři 200 m 

o Respektována je územní rezerva dopravního koridoru pro prověření budoucího 
umístění stavby „obchvat silnice II/602“  (jihovýchodní obchvat města Velká Bíteš – 
propojení silnice II/602 od Domašova na silnici I/37 u dálniční křižovatky v k. ú. 
Velká Bíteš) v šíři 200 m 

o Požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti při zpřesňování územního 
vymezení ploch a koridorů pro umístění staveb ÚP řeší.  
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o Vymezena je územní rezerva pro prověření trasy vysokorychlostní trati ve variantě 
jižního koridoru, který je veden na převážné části území obce v souběhu s dálnicí D1 

o Respektován je na území obce Velká Bíteš koridor o šířce 300 m pro umístění nového 
vedení ZVN 400 kV – zdvojení vedení ZVN 400 kV Mírovka-Velká Bíteš-hranice 
Jihomoravského kraje jako VPS E02 

o Respektována je vymezená plocha o výměře 6000 m2 pro umístění VPS  R03 - 
skladovací nádrže ropy Velká Bíteš vedle stávající přečerpávací stanice 

o Respektovány jsou požadavky na ochranu městské památkové zóny Velká Bíteš 
o Respektováno je zařazení správního území obce Velká Bíteš do krajinného typu „ 

krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace“ včetně podmínek pro uvedený 
krajinný typ jsou v ZÚR KrV. 

o Respektováno je regionální biocentrum Červená, který je v ZÚR veden jako VPO 
U058 

o Respektován je regionální biokoridor Holinka – Červená, který je v ZÚR veden jako 
VPO U298 

o Respektován je regionální biokoridor Červená – Jindřichovská obora, který je v ZÚR 
veden jako VPO U299 

o ZÚR stanovují na území Kraje Vysočina Velkou Bíteš jako lokální centrum osídlení 
o V ÚP je řešena koordinace dopravní a technické infrastruktury v rámci širších vztahů 

 
Koncepce řešení obsažená v ÚP Velká Bíteš chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní 
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, když 
respektuje strukturu historické zástavby obce a v maximální míře i krajinnou zeleň.  
Územní plán dodržuje všechny  následující požadavky: 
ÚP respektuje nejvýznamnější přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a stanovené 
zásady pro upřesnění územních podmínek koncepce jejich ochrany a rozvoje vymezené ZÚR, 
týkající se území Velké Bíteše. 
ÚP je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování se zachováním principů 
udržitelného rozvoje a je navržen za účelem zvýšení civilizačních a kulturních hodnot území.  
Nová výstavba se negativně neprojeví na urbanisticky i architektonicky cenných částech obce.  
 
 
10. NÁVRH UKAZATEL Ů PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ  
        DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ  PROST ŘEDÍ 
 
Základními monitorovacími ukazateli pro změnu č. 1 územního  plán  jsou: 
� výměra a bonita odnímané plochy ze ZPF 
� sledování  přírodních složek 
� sledování vlivu na VKP, zejména vymezenou údolní nivou vodotečí a lesními porosty 
� sledování okolních objektů bydlení 
� sledování vhodného umístění staveb a jejich architektonického řešení s ohledem na 

krajinný ráz  
Tyto ukazatele budou průběžně konfrontovány se stávajícím stavem území a bude průběžně 
posuzována možnost trvale udržitelného rozvoje. 
 
Kromě uvedených opatření jsou dále navrhována následující opatření: 
�  důsledně kontrolovat technický stav všech využívaných technických prostředků 
Územní plán stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky 
prostorového uspořádání. 



128 
 

                                                                                    
                                                                                     
 

 

 
11. NÁVRH POŽADAVK Ů NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH  
      A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVN ÍCH VLIV Ů NA  
      ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ.  
 
Základními ukazateli pro  rozhodování ve vymezených plochách změny č. 1 územního plánu  
jsou: 
� zemědělský půdní fond - výměra a bonita odnímané plochy  
� hluková a emisní zátěž -  sledování okolních objektů bydlení 
� přírodní složky a minimalizace vlivů na ně 
� sledování vhodného umístění staveb a jejich architektonického řešení  
� aktualizace hranice zastavěného území   
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12.  NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJ Ů   
    
Předmětný Územní plán území Velká Bíteš navrhuje plochy pro Plochy bydlení (B - BH - 
bydlení - v bytových domech, BI   - bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, 
BV – bydlení – v rodinných domech – venkovské), plochy rekreace (R - RI -  rekreace – 
plochy staveb pro rodinnou rekreaci, RZ - rekreace – zahrádkářské lokality, plochy 
občanského vybavení (O - OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura, OK – občanské 
vybavení – komerční zařízení, OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, 
OH – občanské vybavení – hřbitovy), plochy smíšené obytné (S - SC - plochy smíšené obytné 
- v centru města, SM -  plochy smíšené obytné – městské, SV -  plochy smíšené obytné – 
venkovské), plochy dopravní infrastruktury (D - DS – dopravní infrastruktura – silniční, DP – 
dopravní infrastruktura – parkoviště), plochy technické infrastruktury (T - TI – technická 
infrastruktura – inženýrské sítě, TO – technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení 
pro nakládání s odpady), plochy výroby a skladování (V - VP – výroba a skladování – 
průmysl, VD – výroba a skladová í – drobná a řemeslná výroba, VZ – výroba a skladování – 
zemědělská výroba), plochy veřejných prostranství (P - PV – veřejná prostranství, ZV – 
veřejná prostranství – veřejná zeleň), plochy zeleně (Z - ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená, 
ZO – zeleň – ochranná a izolační, ZP – zeleň - přírodního charakteru, ZX – zeleň – se 
specifickým využitím), plochy vodní a vodohospodářské (W - W – plochy vodní a 
vodohospodářské), plochy zemědělské (A - NZ – plochy zemědělské), plochy lesní (L - NL – 
plochy lesní), plochy přírodní (N - NP – plochy přírodní), plochy smíšené nezastavěného 
území (H - NS – plochy smíšené nezastavěného území) a plochy těžby nerostů (M - NT – 
plochy těžby nerostů – nezastavitelné). 
Pro zjištění, zda může mít realizace navrhovaných aktivit závažné vlivy na životní prostředí, 
bylo provedeno vyhodnocení těchto navrhovaných aktivit, resp.způsobů využití území a cílů 
vzhledem k jednotlivým složkám životního prostředí. Základním východiskem je skutečnost, 
že při realizaci jakéhokoliv záměru budou dodrženy všechny povinnosti  dané platnými  
právními předpisy. 
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů uvedených v tomto posouzení 
je provedeno konečné zhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí, s přihlédnutím ke 
všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaný územní plán Velké Bíteše za 
předpokladu uplatnění navrhovaných opatření nebude znamenat nepříznivé ovlivnění 
jednotlivých složek životního prostředí a lze jej 
 

doporučit 
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