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1. ÚVOD
1.1. Identifikační údaje obce
Kraj:
Obec s rozšířenou působností:
Pověřený obecní úřad:
Stavební úřad:
Matriční úřad:
Obec:
Místní části:
Katastrální území:
Základní územní jednotka (ZÚJ):
Základní sídelní jednotka (ZSJ):

Výměra katastrálního území:
Současně zastavěné území:
Nadmořská výška:

Pardubický
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Trhová Kamenice
Všeradov
Jasné Pole, Všeradov a Milesimov
Všeradov
572543 Všeradov
187305 Jasné Pole
187313 Milesimov
187321 Všeradov
509 ha
21 ha
535 – 580 m n.m.

1.2. Právní předpisy v oblasti územního plánování
Právní předpisy upravující oblast územně plánovací: zákon č. 50/1976 Sb. – o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj
č. 135/2001 Sb. – o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění
pozdějších předpisů.

1.3. Smluvní zajištění zakázky
Podkladem pro zpracování územního plánu obce Všeradov je smlouva o dílo č. 267 ze dne
18. 12. 2003, na zpracování územního plánu obce Všeradov v rozsahu jeho správního území, uzavřená
mezi Městským úřadem Hlinsko, odborem regionálního rozvoje, jako pořizovatelem územního plánu,
obcí Všeradov jako objednatelem a mezi f. Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Praha 8, Chaberská 3, jako
zpracovatelem územního plánu.
Pořizovatel:
Městský úřad Hlinsko, odbor regionálního rozvoje
Objednatel:
Obec Všeradov, zastoupená starostou obce Janem Boháčem
Zpracovatel:
Autorizovaný architekt:
Počítačové zpracování:

Ing. arch. Daniela Binderová
Štěpán Klumpar, Kateřina Benáková
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1.4. Podklady
Podkladem pro zpracování územního plánu byly tyto materiály:
• Urbanistická studie obce Všeradov (Kadlec K. K. Nusle, spol. s r.o., Praha, 2000)
• Zadání územního plánu obce Všeradov
• koncept ÚP VÚC Pardubického kraje
• mapové podklady v měřítku: 1 : 2 880, 1 : 50 000
• písemné a grafické podklady OÚ Všeradov a MěÚ Hlinsko
• písemné a grafické podklady správců sítí
• základní údaje o obyvatelstvu dle zdrojů ČSÚ
• ÚTP – nadregionální a regionální ÚSES
• vlastní terénní průzkum

1.5. Obsah dokumentace územního plánu
Textová část:

Textová část (včetně závazné části ÚP)
Ochrana ZPF a PUPFL

Výkresová část:
1. Širší vztahy
2. Hlavní výkres – Funkční využití území, doprava
3. Funkční využití zastavěného území
4. Technická infrastruktura
5. Ochrana ZPF a PUPFL, krajina a příroda
6. Veřejně prospěšné stavby a asanační opatření
7. Schéma hlavního výkresu

1 : 50 000
1 : 5 000
1 : 2 880
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 12 000

1.6. Základní údaje řešení
1.7. Důvod zpracování územního plánu
Obec nemá k dispozici zpracovanou územně plánovací dokumentaci. V květnu roku 2000 byla
pro správní území obce pořízena urbanistická studie, která vyla projednána jako koncept územního
plánu a na závěr byla upravena ve formě čistopisu. Tato US sloužila obci jako základní územní
dokument (územně technický podklad) až do nedávné doby.
Hlavním cílem pořízení územního plánu je povýšení této dokumentace tak, aby její řešení bylo
závazné pro všechny subjekty v území působící.
Lhůta aktualizace územního plánu je 5 let.

1.7.1. Zhodnocení vztahu k dříve zpracované dokumentaci
Pro správní území obce nebyla dosud zpracována žádná územně plánovací dokumentace.
Pro území se zpracovává ÚP VÚC Pardubického kraje (SURPMO, a.s., Praha – Projektové středisko
Hradec Králové, 2005), v současné době probíhá projednávání návrhu tohoto ÚP VÚC. Územní plán
obce Všeradov není v rozporu s ÚP VÚC Pardubického kraje.
Územní plán je v souladu s ÚPD sousedních obcí a s programem rozvoje Sdružení obcí
mikroregionu Hlinecko.
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1.7.2. Vyhodnocení splnění Zadání ÚP s funkcí Souborného stanoviska
S ohledem na to, že řešení území bylo prověřeno urbanistickou studií, která byla projednána jako
koncept ÚP a jejíž zpracování předcházelo územnímu plánu, bylo podle § 21, odst. (6) stavebního
zákona v platném znění, upuštěno od zpracování konceptu ÚP. Tato skutečnost byla v Zadání
uvedena.
Zadání bylo projednáno a na základě vyjádření DOSSů upraveno. Vyhodnocení projednání Zadání
ÚP bylo přílohou Zadání.
V Zadání jsou stanoveny konkrétní úpravy dokumentace US na dokumentaci ÚP tak, aby výsledná
dokumentace splňovala zákonné náležitosti obsahu a formy územního plánu a aby zahrnovala řešení
požadavků, které byly v rámci projednání uplatněny.
Změny řešení a úpravy dokumentace zahrnují změnu rozsahu zastavitelného území včetně změn
stanoveného funkčního využití, navazující úpravu řešení technické infrastruktury a úpravu seznamu
veřejně prospěšných staveb.
Lze konstatovat, že všechny požadavky Zadání s funkcí Souborného stanoviska byly splněny.

1.7.3. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování
Je stanoveno v § 1, odst. 2 stavebního zákona: Územní plánování vytváří předpoklady
k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména
se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší.
Územní plán obce je při zvážení všech jeho složek v souladu se základními cíli územního
plánování.
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2. PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
2.1. Vymezení řešeného území
Rozsah území řešeného územním plánem je vymezen hranicí správního obvodu obce Všeradov
o rozloze 509 ha. Katastrální území je shodné se správním územím obce, které sestává z historicky
samostatných místních částí – z Jasného Pole, Milesimova a Všeradova.
Z býv. chrudimského okresu sousedí Všeradov na severu s obcí Vysočinou (místní části
Možděnice, Dřevíkov, Rváčov u Hlinska), na západě s obcí Vítanov (m. č. Stan u Hlinska, Vítanov).
Z býv. okresu Havlíčkův Brod na jihu s obcí Ždírec nad Doubravou (m. č. Stružinec, Údavy).
Přirozenou hranici katastrálního území na severu tvoří Dlouhý potok pramenící na jižním úpatí
Polomu a ústící zleva do Chrudimky pod Veselým kopcem. Jižní a jihovýchodní hranici tvoří
Barchanecký potok. Východní hranici tvoří Chrudimka.

2.2. Demografie
2.2.1. Postavení v systému osídlení
Obec Všeradov je obec menší velikosti, skládající se z několika místních části. Jedná se o obec
výrazně nesoběstačnou jak z hlediska potřeby základních služeb a vybavenosti (základní a mateřská
škola, prodejny potravin, pošta), tak z hlediska možnosti pracovních příležitostí, které obec postrádá.
Z hlediska širších vztahů se obec nalézá na rozhraní zájmových oblastí měst Hlinsko a Ždírec
n. Doubravou, které plní vyšší obslužnou funkci (státní správa, zdravotnictví, školství) a jsou také
hlavním cílem vyjížďky za prací.
Obec leží na samém okraji býv. okresu Chrudim a dojížďková vzdálenost do Chrudimi je
srovnatelná s dojížďkou do sousedních měst Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou.
Krajské město Pardubice je již zcela mimo běžnou dojížďkovou vzdálenost.

2.2.2. Perspektivy rozvoje
Vývoj počtu obyvatel:
Změny v počtu obyvatel v průběhu 150 let, odrážející změny společenské a ekonomické, ukazuje
následující tabulka:

obec celkem
Jasné Pole
Milesimov
Všeradov

obec Všeradov
okres Chrudim

1 850
350
—
—
—

1 869
334
81
87
166

1 992
160
106 030

1 880
328
65
104
159

1 890
344
71
95
178

1 993
162
106 040

1 900
370
71
110
189

1 994
147
106 046

1 910
400
74
117
209

1 921
386
64
112
210

1 995
149
105 833

1 930
395
64
101
230
1 996
151
105 643

1 950
272
56
73
143

1 961
283
54
73
156

1 997
150
105 606

1 970
240
41
54
145

1 980
215
31
43
141

1 998
148
105 612

1 991
162
28
22
112
2002
141
—

Všeradov je typická obec Vysočiny, jejíž největší rozkvět (nejvyšší počet obyvatel) byl
zaznamenán na počátku 20. století. V poválečných letech došlo k permanentnímu ubývání
obyvatelstva, které se ani do dnešní doby zcela nezastavilo (tendence je patrná v celém býv. okrese
Chrudim). Pouze v posledních pěti letech lze pozorovat postupné zpomalování této tendence a
nastupující stagnaci počtu obyvatel.
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Její okrajová poloha, pouze základní vybavenost, průměrné dopravní možnosti (v obci je sice
železniční trať, není však zde zastávka) a malá nabídka pracovních příležitostí jí však neskýtají
výrazné možnosti rozvoje obytné funkce imigrací; ani přirozený přírůstek obyvatelstva není vzhledem
k dlouhodobým trendům očekávatelný.

2.2.3. Domovní a bytový fond
Vývoj domovního fondu ukazuje následující tabulka:
obec
1 869 1 880 1 890 1 900 1 910 1 921
Všeradov
51
51
50
50
63
65
Jasné pole
12
12
12
12
14
14
Milesimov
17
17
16
15
18
18
obec Všeradov
22
22
22
23
31
33
(Údaje z let 1970 až 1991 zahrnují pouze trvale obydlené domy.)

1 930
74
14
18
42

1 950
70
14
17
39

1 961
70
—
—
—

1 970
62
10
15
37

1 980
54
—
—
—

1 991
47
9
9
29

Z tabulky je patrné, že počet domů v celé administrativní obci rostl až do 30. let 20. století, do
60. let stagnoval a od té doby neustále ubývá, což svědčí, vzhledem k paralelnímu úbytku obyvatel, o
dlouhodobém zmenšování obce a o stagnaci životní úrovně. Počet domů se v posledním desetiletí
v zásadě nezměnil.
Vývoj počtu rodinných domů a procento z celkového počtu domů ukazuje následující tabulka:
obec
Všeradov
Jasné pole
Milesimov
obec Všeradov

r. 1970
36
10
15
61

r. 1980
—
—
—
52

r. 1991
26
9
9
44

% z celk. počtu

93,6

Vývoj počtu trvale obydlených bytů ukazuje následující tabulka:
obec
Všeradov
Jasné pole
Milesimov
obec Všeradov

1 961
—
—
—
70

1 970
50
12
19
81

1 980
38
9
13
60

1 991
40
10
10
60

z toho v RD
31
10
10
51

2.3. Historický vývoj obce
Obec se skládá ze tří historicky samostatných částí. Nejstarší částí je vlastní Všeradov, o němž se
první zmínka objevuje již kolem roku 1487. Původní návesní okrouhlice, zřejmě se samostatným
zdrojem vody se nalézala na křižovatce cest jdoucích severojižním a východozápadním směrem.
Dnešní zástavba v této lokalitě zahrnuje několik pozoruhodných ukázek lidové architektury (zřejmě
z 19. století) – včetně památkově chráněného objektu s roubeným ovčínem.
Dvě další části, Milesimov a Jasné pole, jsou mnohem mladší (první zmínky v letech 1730 a
1738). Jedná se o dodatečné osídlení samostatnými statky, které v případě Jasného Pole netvoří sídelní
útvar, v případě Milesimova jen velmi volně v přiměřených odstupech na březích nevýznamné
vodoteče. Severně od Milesimova se nachází památkově chráněná Králova pila.
Teprve v novodobé historii došlo ke srůstu Všeradova a Milesimova, které původně odděloval
lesní pás (zástavba rodinnými domky), jižně od obce pak vznikl areál zemědělské výroby.
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3. URBANISTICKÁ KONCEPCE
3.1. Charakteristika obce
Obec Všeradov se skládá z místních částí Všeradov, Milesimov a Jasné pole. Všeradov a
Milesimov jsou kompaktní historická vesnická sídla se zástavbou soustředěnou kolem komunikace.
Jasné pole tvoří rozptýlená zástavba domů a chalup seskupená do menších shluků. Všeradov v
centrální části si zachoval stopu historické vesnické zástavby, která je tvořená domy a chalupami
podél komunikací a okolo návsi a vodní plochou. Náves Milesimova v průběhu času zanikla
vytvořením druhotné dopravní obslužnosti po obvodu sídla. Prostorově, plošně a urbanisticky je
bývalá náves naznačena zbytkem stromořadí – vzrostlých lip v centru obce v údolí.

3.2. Územní a prostorové možnosti rozvoje
3.2.1. Bydlení a rekreace
Převážná část zástavby je tvořena rodinnými domy jedno až dvoupodlažními, určenými
k trvalému bydlení. V Milesimově u silnice v blízkosti zemědělského družstva je jeden třípodlažní
objekt nájemného bydlení (bytový dům) o 6 bytech.
K rekreaci a sezónnímu bydlení slouží rekreační chalupy a několik chat v jižní části území (Jasné
pole). Objekty jsou převážně roztroušeny v krajině, případně tvoří menší shluky. Jedná se převážně o
jednopodlažní (max. dvoupodlažní) objekty.
Obytné a rekreační objekty mají sedlové, stanové nebo valbové střechy a z hmotového,
kompozičního a urbanistického hlediska do krajiny zapadají.
Návrh: Pro rozvoj bydlení trvalého, případně přechodného, jsou určeny plochy BV1 až BV8
(bydlení vesnického typu), lokálně doplněné návrhem místních obslužných komunikací (KM1 až
KM4). Plochy jsou rozděleny do dvou etap, kdy se navrhuje, aby byly přednostně zastavěny plochy
v etapě první.
BV1 – 4450 m2, mimo SZÚ
Kultura, BPEJ: zahrada, orná, ostatní, II. třída ochrany
Limity území: o.p. silnice
Přístup: stávající silniční komunikace a navržená místní komunikace KM1
BV2 – 8314 m2, mimo SZÚ
Kultura, BPEJ: orná, I. třída ochrany
Limity území: o.p. silnice, o.p. lesa, trasa telefonního kabelu
Přístup: stávající silniční komunikace a navržená místní komunikace KM3
BV3 – 5534 m2, mimo SZÚ
Kultura, BPEJ: louka, I.. třída ochrany
Limity území: o.p. silnice, o.p. lesa, o.p. VN
Přístup: stávající silniční komunikace
BV4 – 1949 m2, mimo SZÚ
Kultura, BPEJ: louka, ostatní, III. a V. třída ochrany
Limity území: o.p. lesa
Přístup: stávající silniční komunikace
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BV6 – 9047 m2, mimo SZÚ
Kultura, BPEJ: louka, I. a V. třída ochrany
Limity území: o.p. lesa
Přístup: stávající účelová komunikace
BV7 – 2596 m2, mimo SZÚ
Kultura, BPEJ: pastviny, III. a V. třída ochrany
Limity území: o.p. lesa (částečně)
Přístup: stávající místní komunikace
BV8 – 722 m2, mimo SZÚ
Kultura, BPEJ: zahrada, III. a V. třída ochrany
Limity území: o.p. lesa
Přístup: stávající místní komunikace
Pro parcelaci na cca 1500 m2 je odhadem určen počet nových obytných objektů a přírůstek
obyvatel (3 obyvatelé na RD):
číslo
BV1
BV2
BV3
BV4
BV6
BV7
BV8

druh plochy
bydlení venkovského typu
bydlení venkovského typu
bydlení venkovského typu
bydlení venkovského typu
bydlení venkovského typu
bydlení venkovského typu
bydlení venkovského typu
celkem

výměra (m2)
4450
8314
5534
1949
9047
2596
722
32612

SZÚ
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

etapa zástavby
2
1
1
1
2
1
1

počet domů
3
5
3
1
6
1
1
20

počet lidí
9
15
9
3
18
3
3
60

3.2.2. Občanská vybavenost
Správa a administrativa
Obecní samospráva Všeradova je soustředěna do objektu obecního úřadu. Administrativní činnost
související s podnikáním se odehrává v rámci této činnosti.
Školství
V obci se nenachází žádné předškolní ani základní školní zařízení. Do základní školy žáci
docházejí do Hlinska. Vyšší vzdělávací stupně jsou v Hlinsku, Havlíčkově Brodě a v okresním městě
Chrudimi.
Kultura a osvěta
Příležitostné společenské akce v obci se konají za účasti místních obyvatel v objektu pohostinství.
V obci je lidová knihovna.
Zdravotnictví
Obec nemá zdravotní středisko. Pacienti včetně dětí musí dojíždět do Hlinska, kde jsou lékařské
ordinace.
Sport a tělovýchova
V obci se nenachází objekty a plochy pro sportovní využití. V návrhu je menší sportovní plocha
ve středu obce v blízkosti trafostanice (SP1) – vlastní hřiště je třeba umístit mimo ochranné pásmo
VN.
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SP1 – 7822 m2, mimo SZÚ
Kultura, BPEJ: louka; I. třída ochrany
Limity území: o.p. silnice, o.p. lesa, o.p. VN
Přístup: stávající účelová komunikace
Ubytování
Ubytovací možnosti hotelového typu v obci nejsou. Sezónní ubytování je možné v některých
rodinných domcích a chalupách uzpůsobených k tomuto účelu.
Obchod
Ve Všeradově je jeden obchod se smíšeným zbožím.
Služby
V obci z celé škály možných služeb je provozováno jenom pohostinství, malá autoopravna a
zámečnická dílna.

3.2.3. Podniky a podnikatelé v obci
Zemědělské družstvo Vysočina (pův. Všeradov)
Autoopravna
Zámečnická dílna

1
1
1

Obci dominuje areál zemědělského družstva Vysočina (se sídlem v Dřevíkově), který je jedinou
významnější nabídkou pracovních příležitostí v řešeném území. Jeho objekty jsou z urbanistického a
architektonického hlediska neadekvátní (mimo měřítko). Areál je tvořen několika propojenými
jednopodlažními budovami. V budoucnu by bylo vhodné při případné rekonstrukci sjednotit objekty
střechami a ztvárnit je způsobem vhodným pro Vysočinu.
V areálu zemědělského družstva je umístěna živočišná výroba (cca 440 dojnic) – viz též kap.
8.6. Pásmo hygienické ochrany živočišné výroby.
Pro rozvoj podnikání je navržena plocha MV1 v blízkosti silnice na západním okraji obce, určená
jak pro podnikatelské aktivity, tak pro drobnou výrobu, která však nesmí svojí produkcí hluku, prachu
nebo zápachu překračovat limity stanovené pro obytné zóny.
MV1 – 4221 m2, částečně mimo SZÚ
Kultura, BPEJ: orná, zahrada, ostatní; I. a II. třída ochrany
Limity území: o.p. silnice
Přístup: stávající silniční a účelová komunikace

3.2.4. Krajina
V obci jsou navrženy dvě plochy řešící krajinu a životní prostředí:
• plocha VZ1 – veřejná zeleň, která vymezuje prostor určený k úpravě návsi v Milesimově
• plocha VP1 – vodní plocha, návrh rozšíření rybníka
VZ1 – 5377 m2, mimo SZÚ
Kultura, BPEJ: louka, vodní tok; V. třída ochrany
Limity území: trasa dálkového sdělovacího kabelu
VP1 – 938 m2, mimo SZÚ
Kultura, BPEJ: louka; V. třída ochrany
Limity území: —

Územní plán obce Všeradov – Návrh územního plánu – Textová část

11

3.3. Přehled zastavitelných ploch
Jedná se o plochy, splňující následující požadavky:
• plochy jsou větší než 0,5 ha
• plochy jsou zastavitelné (ne tedy např. zeleň)
• plochy jsou v kategorii návrh (ne tedy výhled)
pořadové číslo plochy označení
1
BV2
2
BV3
3
BV6
4
SP1
celkem

druh zástavby
bydlení vesnického typu
bydlení vesnického typu
bydlení vesnického typu
sportovní plochy

výměra (ha)
druh funkčního využití
0,8314
A
0,5534
A
0,9047
A
0,7822
C
3,0717

A – v dané ploše převažuje bydlení
B – v dané ploše převažuje obchod a služby
C – v dané ploše převažuje rekreace
D – v dané ploše převažuje výroba (zemědělská výroba, průmyslová výroba, služby, obchod apod.)
E – ostatní využití
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4. ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ ZÓNY
4.1. Funkční zónování
Územní plán rozděluje správní území obce na území zastavitelné, které zahrnuje plochy
zastavěné nebo k zástavbě určené, a na území nezastavitelné, tj. území volné krajiny, kde se
s výjimkou liniových staveb (komunikace, inženýrské sítě a pod.) zástavba nepředpokládá.
Pro každou plochu je stanoveno přípustné a nepřípustné funkční využití a pravidla pro prostorové
uspořádání území. Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat účel umísťovaných a
povolovaných staveb, příp. jejich stavebních a funkčních změn. Stavby a jiná opatření, která
vymezené funkci neodpovídají, jsou nežádoucí.
Regulativy územního rozvoje jsou součástí závazné části územního plánu (uvedeny v kap.
11. Závazná část územního plánu), která se stane součástí vyhlášky o závazné části územního plánu.
Další, doporučená opatření jsou jako směrná část zařazena v následující kapitole.

4.1.1. Zastavitelné území
Zastavitelné území zahrnuje všechny územní prvky, kde se s ohledem na funkční využití
předpokládá výstavba objektů, úprava ploch a pod. Jsou to:
1. Bydlení vesnického typu
BV
2. Bydlení v bytových domech
BD
IR
3. Individuální rekreace – chaty
4. Služby a vybavenost
SV
5. Sportovní plochy
SP
6. Malovýroba a podnikání
MV
7. Živočišná výroba
ZV
8. Technická infrastruktura
TI
9. Silnice III. třídy
KS
10. Komunikace místní
KM
KU
11. Komunikace účelové
12. Komunikace pěší
KP
13. Železnice
DR
Ustanovení směrné části:
Bydlení vesnického typu (BV):
Maximální hladina zástavby 1 nadzemní podlaží a podkroví, max. procento zastavění pozemku
25 %. U proluk nutno respektovat současnou stavební čáru. Nová výstavba pouze na volných
parcelách o min. výměře 800 m2, doporučená velikost parcel 1500 m2.
Bydlení v bytových domech (BD):
Maximální hladina zástavby v současném stavu, max. procento zastavění pozemku 25 %.
Individuální rekreace – chaty (IR):
Maximální hladina zástavby – 1 podlaží a podkroví, max. procento zastavění pozemku 15 %.
Služby a vybavenost (SV):
Maximální hladina zástavby 1 nadzemní podlaží a podkroví, max. procento zastavění pozemku
30 %. U proluk nutno respektovat současnou stavební čáru.
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Sportovní plochy (SP):
Maximální hladina zástavby 1 nadzemní podlaží a podkroví, max. procento zastavění pozemku
25 %.
Malovýroba a podnikání (MV):
Maximální hladina zástavby 1 nadzemní podlaží a podkroví (resp. 10 m), max. procento zastavění
pozemku 30 %. U proluk nutno respektovat současnou stavební čáru.
Živočišná výroba (ZV):
Maximální hladina zástavby 1 podlaží a podkroví (resp. 10 m), max. procento zastavění pozemku
30 %. U proluk nutno respektovat současnou stavební čáru.
Technická infrastruktura (TI):
Maximální hladina zástavby 1 podlaží a podkroví (resp. 5 m – mimo vodojemy), max. procento
zastavění pozemku 30 %.
Komunikace účelové (KU):
Minimální šíře 2,5 m.

4.1.2. Nezastavitelné území
Nezastavitelné území je v rámci zastavěného území obce i volné krajiny tvořeno plochami:
1. Veřejná zeleň
VZ
2. Orná půda
OR
3. Louky a pastviny
LO
4. Zahrady a sady
ZS
5. Lesy
LE
6. Ostatní zeleň
OZ
7. Vodní plochy a toky
VP
Na uvedených plochách, pokud není řečeno jinak, lze umístit pouze pozemní konstrukce, stavby
technické infrastruktury, meliorace půdy a stavby na tocích.
Ustanovení směrné části:
Veřejná zeleň (VZ):
Maximální podíl zpevněných ploch 15 %.

4.2. Hranice SZÚ a ZÚ
4.2.1. Hranice současně zastavěného území (SZÚ)
V území je stanovena tzv. hranice současně zastavěného území (SZÚ) dle definice v zákoně
č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Dle § 139a, odst. (2) je
definováno současně zastavěné území jako:
Jedno nebo více oddělených zastavěných území; při určování SZÚ se vychází z údajů katastru
nemovitostí. Hranici tvoří čára, která zahrnuje:
• stavební parcely (zastavěné plochy a nádvoří) a pozemkové parcely, které s nimi sousedí a
slouží účelu, pro které byly stavby zřízeny a kolaudovány
• zemědělské pozemky a vodní plochy, obklopené parcelami definovanými v předchozím bodě;
lesní pozemky se do SZÚ nezahrnují
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• ostatní plochy; dráhy, silnice a ostatní komunikace pouze pokud jsou obklopeny pozemky
z předchozích bodů
Výměra SZÚ správního územní obce Všeradov dle stavebního zákona je 21,02 ha.
Tato hranice se liší od hranice současně zastavěného území definované v zákoně o ochraně
zemědělského půdního fondu a od bývalé hranice intravilánu.

4.2.2. Hranice zastavitelného území (ZÚ)
V území se stanovuje rovněž tzv. hranice zastavitelného území (ZÚ) dle definice v zákoně
č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Dle § 139a, odst. (3) je
definována hranice zastavitelného území jako plochy vhodné k zastavění, vymezené schváleným
územním plánem obce nebo regulačním plánem.
Tato hranice je vyznačena v grafické části dokumentace.
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5. LIMITY ÚZEMÍ
Limity území jsou definovány ve stavebním zákoně č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v § 139a, odst. (1), kde je uvedeno, že: „Limity území omezují, vylučují, případně podmiňují
umísťování staveb, využití území a opatření v území.“ Za limity území je však možno považovat
pouze některé z prvků, které limitují (omezují) využití území – v prováděcí vyhlášce č. 135/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, je v § 10, odst. (3) uvedeno, že součástí etapy P + R je „výkres limitů
využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí“. Limity zde uváděné jsou
vymezeny v tomto smyslu, jejich grafické znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech grafické
části.

5.1. Limity krajiny
V území je nutné respektovat následující limity krajiny:
• CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory (kap. 8.2.1. CHKO Žďárské vrchy)
• maloplošná chráněná území (kap. 8.2.1. CHKO Žďárské vrchy)
• chráněný strom ve Všeradově u domu č.p. 10 – jasan (kap. 8.2.2. Chráněné stromy)
• ochranné pásmo lesa 50 m: Pokud se záměry výstavby budou dotýkat ochranného pásma lesa,
musí být vyžádáno rozhodnutí orgánu státní správy lesů při MěÚ Hlinsko.
• zaplavované území Q100 Chrudimky (stoletá voda); v tomto území budou umisťovány pouze
takové nové stavby, jejichž umístění je pro funkci dané zóny nezbytné (např. komunikace, zařízení
technické infrastruktury) a za předpokladu, že splní požadavky na stavby v inundačním území
• manipulační pásmo Chrudimky 8 m podél břehu, ostatní toky 6 m podél břehu
Mimo limity území se v řešeném území uplatňují další limitující prvky, které nesplňují zákonná
ustanovení, ale která rovněž ovlivňují využití území. Jsou to:
• nadregionální, regionální a lokální prvky územního systému ekologické stability – tyto prvky
se stanou limitem území teprve zapracováním do některé územně plánovací dokumentace a
jejím schválením (kap. 8.3. Územní systém ekologické stability (ÚSES))
• zatřídění ZPF do jednotlivých tříd bonit půdy BPEJ

5.2. Ochrana nerostných surovin
V řešeném území nejsou evidována žádná ložiska, chráněná ložisková území, dobývací prostory
ani prognózní zdroje. Nenacházejí se zde ani poddolovaná území, svážná území a jiné vlivy na terén.

5.3. Ochranná pásma komunikací a technické infrastruktury
V území je nutné respektovat probíhající komunikace, inženýrské sítě a jejich ochranná pásma:
ochranné pásmo komunikace III. třídy
15 m od osy
ochranné pásmo železnice
60 m od osy krajní koleje
ochranné pásmo vedení VVN 400 kV
35 (30) m
ochranné pásmo vedení VN 35 kV
10 (7) m
ochranné pásmo trafostanic
30 (20) m
ochranné pásmo STL plynovodu
1m
ochranné pásmo vodovodního přivaděče (nad 500 mm)
2,5 m
ochranná pásma vodních zdrojů
individuální
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5.4. Pásma hygienické ochrany
V území je vymezen návrh pásma hygienické ochrany (PHO) areálu živočišné výroby – viz kap.
8.6. Pásmo hygienické ochrany živočišné výroby.

5.5. Ochrana nemovitých kulturních památek
V obci se nalézají nemovité kulturní památky, které jsou evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR:
• evid. č. 24253/6-4358 Milesimov – Králova pila č.p. 15 (p.č. 43)
• evid. č. 11083/6-5899 Všeradov – areál domu č.p. 10 (p.č. 12) obytný dům
• 11083/1 obytný dům s chlévy
• 11083/2 roubený ovčín
Na majitele kulturních památek se vztahuje zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči,
v platném znění.
Do severní části řešeného území zasahuje v blízkosti Dlouhého potoka ochranné pásmo
Skansenu lidových staveb Vysočina.
Dále je třeba věnovat pozornost nemovitostem lidové architektury určující regionální ráz obce.
Tyto je třeba zachovat a nepovolovat takové stavební úpravy, které by výrazně pozměnili hmotu
objektu nebo které by měly za následek odstranění typických prvků a charakteristického vzhledu
lidové architektury (např. okna a jejich členění). Historický půdorys a panorama obce nejsou návrhem
územního plánu narušeny.
Z hlediska ochrany archeologických památek: Jedná se o území s archeologickými nálezy, zemní
zásahy při terénních pracích mohou narušit archeologické situace. Ve smyslu § 22, odst. 2, zákona
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, musí stavebními oznámit svůj záměr při zásazích do půdního
profilu Archeologickému ústavu AV ČR. V takových případech bude prováděn záchranný
archeologický výzkum formou archeologického dozoru.
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6. DOPRAVA
6.1. Doprava silniční
6.1.1. Silniční síť a místní komunikace
Z hlediska širších vztahů prochází v blízkosti řešeného území nadřazené komunikace I. třídy
č. I/37 Nasavrky – Trhová Kamenice – Ždírec nad Doubravou (západně), I/34 Ždírec nad Doubravou
– Hlinsko (východně) a II/343 Trhová Kamenice – Hlinsko (severně).
Komunikační síť v katastrálním území Všeradova je tvořena silnicí III. třídy č. 3436 Údavy –
Hlinsko s návazností na obslužné komunikace místního významu. Komunikace III/3436 se napojuje
na silnici I/37 Ždírec nad Doubravou – Trhová Kamenice. Menší dopravní zátěž tvoří úsek
procházející zastavěnou částí obce na silnici III/3436. Silnice tvoří komunikační páteř a plní funkci
sběrné komunikace. Silnice má obousměrnou směrově nedělenou vozovku se dvěma jízdními pruhy.
V průchodu obcí má silnice většinou normované parametry s úpravou extravilánovou (vozovka
s příkopy). Silnice a významné místní obslužné komunikace mají asfaltový povrch rozdílné kvality.
Části místních obslužných komunikací jsou nezpevněné a jsou slepými ulicemi. Obec je protkaná
pěšími stezkami.
Intenzita dopravního zatížení obce na silnici III. třídy je nízká, ohrožení zástavby obce hlukem a
spadem je zanedbatelné.
Návrhem územního plánu se intenzita dopravy v obci nezvýší.

6.1.2. Ochranná pásma silnic
Ochranná pásma silnic slouží k ochraně silnic a provozu na nich mimo zastavěné části obcí.
Hranice silničních ochranných pásem je určena svislými plochami vedenými po obou stranách
komunikace ve vzdálenosti:
• silnice II. a III. třídy je 15 m od osy vozovky (mimo současně zastavěné území)
U směrově rozdělených silnic a místních komunikací se tyto vzdálenosti měří od osy přilehlého
pruhu vozovky.
V okolí úrovňového křížení silnic s jinými pozemními komunikacemi a s dráhami jsou hranice
silničních ochranných pásem určeny svislými plochami, jejichž poloha je dána stranami rozhledových
trojúhelníků. Jestliže by však takto určené silniční ochranné pásmo bylo užší než silniční ochranné
pásmo určené, platí toto pásmo i pro okolí úrovňových křížení podle ustanovení o ochranných
pásmech.
V intravilánu je možno za ochranné pásmo dopravních staveb považovat pásmo dané hlukovou
izofonou maximálně přípustné ekvivalentní hladiny hluku případně maximálně přípustných izolinií.

6.1.3. Statická doprava
V obci se nenacházejí významnější parkovací plochy. V místě je malé parkoviště pro 5 vozů,
využívané rovněž pro občanskou vybavenost, např. pro vůz pojízdné pošty. V obci převládá parkování
v jízdním pruhu místních komunikací a na pozemcích rodinných domů, nejčastěji ve vestavěných
nebo samostatných garážích na pozemcích rodinných domů.
Parkování vozidel zemědělské techniky se realizuje v rámci vlastního zemědělského areálu a
v původních zemědělských usedlostech.
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6.1.4. Doprava autobusová
Přímá obsluha hromadnou dopravou řešeného území je zajišťována autobusovou dopravou
s návazností na město Hlinsko. Obec Všeradov je obsluhovaná autobusovými linkami. Autobusové
zastávky jsou na komunikaci III/3436 ve Všeradově na návsi, u obchodu se smíšeným zbožím a na
křižovatce s místní komunikací v Milesimově.

6.1.5. Doprava pěší a cyklistická
Územím prochází cyklotrasa nadmístního významu I. kategorie Praha – Vídeň (tzv. Pražská trasa)
č. 1, prochází po místní komunikaci od Dřevíkova od severu, ve Všeradově se ohýbá k východu a
pokračuje po silnici III. třídy do Hlinska.
Území se dále dotýká značená cyklotrasa č. 4183 Vortová – Chlum – Vítanov – Rváčov –
Bystřice, která se na východním okraji řešeného území odděluje od trasy č. 1 a vede severním směrem
po účelové komunikaci dále na Rváčov a Včelákov.
Pro pěší a cyklistický provoz jsou využitelné nezpevněné (účelové) komunikace v krajině.

6.1.6. Dopravní vybavenost
Čerpací stanice pohonných hmot: V obci není žádná čerpací stanice pohonných hmot. Nejbližší je
v městě Hlinsko.
Služby motoristům a provozy související s dopravou: v řešeném území je malá autoopravna.

6.2. Doprava železniční
6.2.1. Železniční tratě
Katastrálním územím vede neelektrifikovaná železniční trať č. 238 Pardubice – Chrudim – Chrást
u Chrudimi – Žďárec u Skutče – Hlinsko v Čechách – Havlíčkův Brod, která je ponechána jako
součást dráhy celostátní II. řádu. Zajišťuje spojení do Chrudimi a do nejbližšího města Hlinsko. Obec
Všeradov nemá vlastní železniční zastávku. Nejblíž jsou zastávky Vítanov a Stružinec (ve vzdálenosti
4 a 3 km) mimo řešené území.
Veškeré železniční přejezdy v řešeném území jsou nechráněné (křížení s účelovými
komunikacemi (polní cesty).
Trať 238 navazuje na trať č. 230 Havlíčkův Brod – Kolín a na trať č. 250 Havlíčkův Brod – Brno.
ČD na území obce neplánují žádné výhledové územní ani investiční záměry, které by bylo třeba
územně chránit nebo které by nárokovaly zábory pozemků. Koridory výhledových vysokorychlostních
tratí VRT se řešeného území nedotýkají.

6.2.2. Ochranné pásmo dráhy
Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou
• u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti
30 m od hranic obvodu dráhy
• u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, 100 m od osy koleje, nejméně
však 30 m od hranic obvodu dráhy. V ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat
stavby, provádět hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, provozovat
střelnici, skladovat výbušniny, nebezpečné odpady a zřizovat světelné zdroje a barevné plochy
zaměnitelné s návěstními znaky jen se souhlasem Drážního úřadu Praha a podmínek jím
stanovených, a to již na stupni přípravné dokumentace.
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7. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
7.1. Vodní hospodářství
7.1.1. Vodní toky a plochy
Východní hranici území tvoří řeka Chrudimka, která odvodňuje většinu katastrálního území.
Vodárenský tok Chrudimka (č. h. p. 1–10–03–001) pramení v prostoru obce Dědová – Filipov –
Chlumětín a v Pardubicích se vlévá do Labe.
Chrudimka protéká řešeným územím přirozeným hluboce meandrujícím korytem v široké nivě,
pouze místně je provedeno zpevnění břehu. Kapacita koryta je nedostačující, a tak dochází k poměrně
velkým záplavám.
Záplavové území pro Q100 je vyznačeno ve výkresové dokumentaci (zpracována v 11/2004).
Záplavové území toku musí být využíváno způsobem, které odpovídá míře povodňového nebezpečí
(zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, hlava IX). Ke všem stavbám v záplavovém území je
třeba zažádat o stanovisko správce příslušné vodoteče a vodoprávní úřad o vydání souhlasu.
Severní hranici k.ú. tvoří Dlouhý potok pramenící na jižním úpatí Polomu a ústící zleva do
Chrudimky pod Veselým kopcem. Do tohoto potoka ústí dvě otevřená hlavní meliorační zařízení,
jedno tvoří západní hranici katastru, druhé teče severním směrem od Všeradova.
Jižní hranici tvoří Barchanecký potok, který se vlévá do Slubice. Slubice tvoří jihovýchodní
hranici území a vlévá se do Chrudimky na východním okraji řešeného území. O něco severněji se do
Chrudimky vlévá potok Vítanec. Od Milesimova teče do Chrudimky bezejmenný levostranný přítok
č. 3. Potoky nemají stanoveno záplavové území, jsou ve správě Zemědělské vodohospodářské správy.
Těsně za jižní hranici území se nalézá významný rekreační rybník Januš s korytem
bezpečnostního odtoku zaústěným do Barchaneckého potoka. V řešeném území se nacházejí čtyři
malé vodní plochy – bezejmenné rybníky.
Doporučená opatření:
Je třeba provést revitalizaci místních potoků a údržbu odvodňovacích příkopů.

7.1.2. Meliorace
V řešeném území se nacházejí meliorované plochy. Meliorace jsou ve správě Zemědělského
družstva Vysočina. V případě, že dojde při výstavbě nebo úpravách těchto ploch k narušení
melioračního zařízení, musí stavebník zajistit plnou funkčnost zbývající části melioračního zařízení
(zkrácení, přeložení apod.)

7.1.3. Zásobování pitnou vodou
Obec nemá vlastní vodovod. Jednotlivé rodinné domy včetně vybavenosti jsou zásobovány
z vlastních studní. Obec má v plánu vybudovat vodovodní síť v obci.
Návrh
Zjistit možná prameniště s dostatečnou kapacitou pro obec eventuálně pro více obcí v rámci
sdružení pro výstavbu společného vodovodu. V úvahu přichází napojení na skupinový vodovod
Hlinsko z úpravny vody Hamry; ve výkresové dokumentaci je zakreslena orientační trasa možného
vodovodního přivaděče od Dřevíkova (Veselého Kopce); konkrétní trasování bude záviset na
možnostech a kapacitách skupinového vodovodu v době, kdy bude výstavba vodovodu aktuální.
Zároveň nelze vyloučit ani možnost vytipování nového vodního zdroje a přivedení vody z něj. Místní
rozvody vodovodu nejsou zakresleny.
Voda v jednotlivých studních je vyhovující kvalitou i množstvím a do doby vybudování
vodovodu proto navrhujeme tento stav zachovat. V případě záměru vybudovat u jednotlivých
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stavebních objektů studnu nebo vrt je nutné předem zažádat o vydání povolení v souladu se zákonem
č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění.
Návrh vodovodních řadů musí splňovat obecné technické požadavky na výstavbu dle zák.
č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb.

7.1.4. Kanalizace a ČOV
Stávající stav
Obec nemá soustavnou kanalizační síť ani ČOV. V obci je zaveden žumpový systém pro stálé
obyvatele i rekreační objekty.
Dešťové vody jsou odváděny příkopy do místních vodotečí, do rybníka Januš a do vodní nádrže
ve Všeradově na návsi. Povrchové odvádění dešťových vod v obci vyhovuje, v budoucnu může být
doplněno o dílčí stoky a povrchové odpady.
Čištění odpadních vod – splašková kanalizace: Vybudování ČOV pro celou obec včetně
rekreačních objektů by bylo obtížné. Obec je situována v členitém terénu a její jednotlivé místní části
spadají pod různá povodí. Jednou ze zvažovaných možností v budoucnu je odkanalizování na ČOV
Hlinsko pomocí čerpací stanice a výtlačného potrubí přes obec Vítanov.
Návrh:
Likvidací odpadních vod řešit podle zásady:
a) maximální množství srážkových vod řešit přirozeným vsakem do území,
b) ze zpevněných ploch odvádět srážkové vody oddílnou kanalizací nebo povrchovými příkopy
do vodotečí,
c) likvidaci splaškových odpadních vod řešit pomocí nepropustných vyvážecích jímek
s následnou likvidací na ČOV Hlinsko.
Místně lze splaškové vody čistit v jednotlivých malých domovních ČOV a předčištěné odpadní
vody následně vypouštět do trvalé vodoteče nebo vsakem do podloží.

7.1.5. Ochranná pásma
• Manipulační pásmo vodárensky významných toků (Chrudimka) – 8 m
• Manipulační pásmo ostatních toků – 6 m
• Zaplavované území Chrudimky Q100

7.2. Energetika
7.2.1. Zásobování plynem
Obec Všeradov je plynofikována v rámci Sdružení obcí Žďírec nad Doubr., Slavíkov, Všeradov.
Dokumentace byla zpracována v dubnu 1999 f. Drupos Havlíčkův Brod.
Zdrojem zemního plynu je RS VTL / STL v obci Benátky. Samostatná větev STL zásobuje obce
sdružení – trasa Benátky, Stružinec, Údavy, Slavíkov. Obec Všeradov, která má odbočení u obce
Údavy řadem D1–V1 PE 63, dl. 1360 m a navazujícím řadem V7–J1 PE 63 dl. 1060 m o provozním
tlaku 300 kPa.
Kapacita plynovodu je dostačující pro stávající i navrhovanou výstavbu.
Bezpečnostní a ochranná pásma
Zákonem č. 458/2000 Sb. byla stanovena bezpečnostní pásma plynových zařízení, která jsou
určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života,
zdraví a majetku osob. Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze s předchozím písemným
souhlasem provozovatele zařízení.
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Bezpečnostní pásma činí u:
a) u středotlakých plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádějí plyny
v zastavěném území obce
b) u technologických objektů

1m
4m

Ochranná pásma činí u:
středotlakých plynovodů a přípojek v zastaveném území obce

1m

Dále je třeba dodržet při budování inženýrských sítí ve vztahu k STL plynovodům ČSN 73 6005.

7.2.2. Zásobování teplem
Dle ČSN 06 0210 patří řešené území do oblasti s nejnižší výpočtovou venkovní teplotou -15°C,
krajina s intenzivními větry.
Obec je plynofikována, energetické zásobování řešeného území bude orientováno na využití
zemního plynu. Místně dosud převažuje lokální způsob vytápění tuhými palivy.
Pro okres Chrudim byla zpracována energetická koncepce okresu, ve kterém je pro obec
Všeradov navrhnuto vytápění ekopalivy. Konkrétně je navrženo spalování biomasy, vytápění plynem
či dřevem ve zplynovacích kotlích.

7.2.3. Zásobování elektrickou energií
Nadřazené sítě
Severní částí řešeného území prochází vedení trasy č. 413 VVN 400 kV.
Sítě 35 kV
Severní částí území prochází vedení VN 35 kV č. 835, od kterého se odpojuje vedení č. 203 do
Dřevíkova. Obec Všeradov je zásobována napájecím vedením VN 35 kV č. 830 od jihu z napájecího
bodu – rozvodna Hlinsko.
Transformaci VN/NN zajišťují v obci dvě transformační stanice. Ve Všeradově je to trafostanice
typ BTS do 400 kVA, která je osazená transformátorem 400 kV, č. TS je 1119. V Jasném Poli je to
stanice typ PTS do 400 kVA osazená transformátorem 100 kVA, č. 1126.
Charakter stanic je odběratelský pro obec, dále je zde distribuční pro Zemědělské družstvo.
Elektrické sítě spravuje ČEZ Distribuce a.s.
Sekundární rozvody nízkého napětí jsou převážně ve venkovním provedení.
Návrh
V současné době se připravuje rekonstrukce vedení č. 831 35 kV a výstavba nového zásobního
vedení 35 kV pro Všeradov (Všeradov – Jasné Pole). Stavba je přidružena ke stavbě vedení 110 kV
Mírovka – Hlinsko (prochází mimo řešené území), dne 16. 3. 2004 bylo vydáno územní rozhodnutí.
Nové vedení odbočí od vedení č. 831 směrem k jihu, u silnice III/3436 se obrátí k východu a bude
pokračovat až ke stávajícímu vedení. Nové vedení 35 kV napojí všechny stávající trafostanice, staré
vedení od TS Jasné Pole dále na jihovýchod směrem na Chlum (SO-12) bude zrušeno, bylo již vydáno
rozhodnutí o odstranění stavby (z důvodů ochrany přírody – uplatnila správa CHKO).
Ochranná pásma
Zákonem č. 458/2000 Sb. byla nově stanovena ochranná pásma elektrických zařízení. Pro
zařízení vybudovaná před účinností tohoto zákona však platí ochranná pásma, která byla stanovena
podle dřívějších předpisů (zák. 79/1957 Sb. a 222/1994 Sb.)
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druh el. zařízení
Nadzemní vedení do 400 kV
Nadzemní vedení VN do 35 kV
Podzemní vedení
Elektrická stanice stožárová
Elektrická stanice kompaktní a zděná
Elektrická stanice venkovní

ochranné pásmo
dle z.
dle z.
dle z.
458/2000
222/1994 75/1957
20 m
20 m
25 m
7m
7m
10 m
1m
1m
1m
7m
20 m
30 m
2m
20 m
30 m
20 m
20 m
30 m

vymezení
od krajního vodiče
od krajního vodiče
od krajního kabelu
vymezení svislými rovinami
vedenými ve vodorovné
vzdálenosti od oplocení

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na
každou stranu.
V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno m.j. zřizovat stavby či umísťovat konstrukce
a jiná podobná zařízení jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.

7.3. Spoje
Dálkové kabely
Územím obce neprochází dálkové kabely.
Místní telefonní sít
Obec spadá do uzlového telefonního obvodu Hlinsko. Telefonní účastníci jsou připojeni na
ústřednu v Hlinsku. Nová kabelizace v obci Všeradov byla provedena v letech 1993 – 1994. Nové
objekty v obci lze připojovat na stávající síť podle poptávky po telekomunikačních službách. Před
jakoukoli stavební aktivitou je třeba si vyžádat stanovisko technické dokumentace Českého Telecomu,
a.s, Pardubice k existenci a ochraně stávajících telekomunikačních vedení a zařízení.
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8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
8.1. Základní údaje – širší území
8.1.1. Poloha
Řešené území obce Všeradov leží v 1.49 Železnohorském bioregionu, na jihu východních Čech,
v jihovýchodní části Železných hor, v Českomoravské vrchovině. Bioregion je tvořen vrchovinou
s pestrou geologickou skladbou, ve 2. – 5. vegetačním stupni.
Potenciální vegetaci tvoří bikové bučiny a jedliny, v údolích květnaté bučiny a suťové lesy.
Všeradov se nachází v přechodném území, kde Železnohorský bioregion přechází k 1.65 Žďárskému
bioregionu. V lesích harmonické kulturní krajiny dominují smrkové a borové kultury, místy jsou
zastoupeny větší bučiny a suťové lesy.
Velká část katastrálního území Všeradova je pokryta lesy. Jde převážně o smrkové
monokultury, jen místy nalezneme borovice.

8.1.2. Horniny a reliéf
Geologická stavba je značně pestrá – v jihovýchodní části bioregionu, kde se nalézá Všeradov,
převládá krystalinikum, železnohorský pluton pozůstává ze žul až granodioritů různé zrnitosti,
vyskytují se i porfyry a ostrůvky bazického gabra. Sníženinu u Hlinska tvoří fylity, které tak přirozeně
oddělují Železné hory od Žďárských vrchů.
Železné hory tvoří tektonickou kru, sklánějící se zvolna k severu k Polabí. Převážná část povrchu
území je tvořena plochým reliéfem. Typická výška území je 500 m (v nivě Chrudimky) – 610 m.

8.1.3. Půdy
Ve vyšších částech na plošinách převládají kyselé typické kambizemě, na plochých nejvyšších
vrcholech jsou kambizemě dystrické. Poměrně velkou rozlohu mají na plošinách primární
pseudogleje, ojediněle přecházejí do kyselých organozemí typu náslatí a rašelin. (Ostrůvky rankerů,
převážně kyselého charakteru, leží při okrajové jihozápadní hraně a na skalnatých srázech údolí
Chrudimky).
Pedogeneticky jde vesměs o hnědé půdy kyselé, často oglejené a oglejené půdy, podél
Chrudimky a jejích přítoků půdy glejové.

8.1.4. Hydrické poměry
Východní hranici území tvoří Chrudimka, která odvodňuje většinu řešeného katastru. Chrudimka
se vlévá do Labe. Vodárenský tok Chrudimka (č.h.p. 1–03–03–001) pramení v prostoru obcí Dědová –
Filipov – Chlumětín a v Pardubicích ústí do Labe. Chrudimka protéká řešeným územím v přirozeném,
hluboce meandrujícím korytu v široké nivě, pouze místy je provedeno zpevnění břehů. Kapacita
koryta je nedostačují, a tak dochází k poměrně velkým inundacím. Inundační území bylo převzato
z Generelu místních SES Vysočina (Ateliér sadové a krajinné tvorby, Pardubice). Na řeku Chrudimku
byla zpracována studie revitalizace, která řeší zpevňování stávajícího koryta příčnými stavbami a
doplňováním pobřežní zeleně.
Severní hranici k.ú. tvoří Dlouhý potok pramenící na jižním úpatí Polomu a ústící zleva do
Chrudimky pod Veselým kopcem. Jižní hranici tvoří Barchanecký potok, jihovýchodní potok Slubice.
Těsně za jižní hranicí území se nalézá rybník Januš.
V k.ú. Všeradova byly provedeny meliorace. Zákres je proveden ve výkresové části dle podkladů
Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště Chrudim. Meliorační detaily jsou v majetku
vlastníků pozemků.
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8.1.5. Podnebí
Dle Quitta leží území v mírně teplé oblasti, okrsku MT 3 – mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinný.
Podnebí je mírně teplé, srážky jsou poměrně vysoké. Podnebí, zejména vlhkost, je podmíněno
návětrnou polohou. Lokálně je ovlivněna zejména ostrá jihozápadní hrana, údolí Chrudimky vykazuje
výrazné teplotní inverze.
Větry Havlíčkův Brod – Atlas podnebí, období 1946 – 1954
Směr větru
%

S
8,7

SV
4,6

V
6,6

JV
17

J
8

JZ
6,2

Z
11,7

SZ
17,8

Bezvětří
19,4

Teploty – stanice Hamry a Hlinsko
Období
Hamry
Hlinsko

I
-4
-3,6

II
-3,1
-2,7

III
0,7
1,2

IV
5,4
5,8

V
10,9
11,4

VI
14
14,2

VII
15,8
16

VIII
14,8
15,2

IX
11,1
11,5

X
6,1
6,6

XI
51
56

XII
55
57

XI
1
1,6

XII
-2,3
-2

Rok
5,9
6,3

IV – X
12
12,4

Srážky – stanice Hamry a Hlinsko
Období
Hamry
Hlinsko

I
50
54

II
45
45

III
43
46

IV
52
56

V
75
75

VI
80
82

VII
101
99

VIII
91
90

IX
61
63

X
60
63

Rok
764
786

IV – X
460
465

X – III
304
321

8.1.6. Biota
Bioregion leží v mezofytiku ve fytogeografickém podokresu 69a. Železnohorské podhůří (a ve
větší části fytogeografického podokresu 69b. Sečská vrchovina).
Vegetační stupeň dle Skalického: suprakolinní (kopcovina) až submontánní (vrchovina).
Na převážné části vyšších poloh území potenciální přirozenou vegetaci reprezentují bikové
bučiny, které jsou místy přerušeny ostrůvkovitým výskytem květnatých bučin. Přirozené bezlesí je
velmi řídké, vázané na skalnatá stanoviště.
Přirozenou náhradní vegetaci tvoří vlhké a velmi často i rašelinné louky. Flóra je velmi
rozmanitá, v její skladbě se objevují převážně středoevropské lesní prvky. I v nejvyšších partiích je
velmi nízké zastoupení skutečných montánních prvků.
Zájmové území náleží do přírodní lesní oblasti 16. Českomoravská vrchovina. Lesy zaujímají
v řešeném území 34,7 %. Lesní porosty v řešeném území Všeradova jsou tvořeny smrkovými
monokulturami, pouze místy se objevuje borovice, při okrajích lesních porostů se vyskytuje bříza a
olše.
V bioregionu se vyskytuje běžná, převážně podhorská lesní fauna hercynského původu, s faunou
bučin v zachovalých enklávách. Tekoucí vody patří do pstruhového pásma.

8.2. Chráněné prvky přírody
8.2.1. Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy
Osídlení nižších částí bioregionu je dosti staré, ale jádro jednotky bylo kolonizováno teprve na
počátku středověku. Lesy pokrývají dnes většinu plochy, avšak převažují smrkové monokultury.
V nelesní vegetaci jsou rovnoměrně zastoupeny agrikultury, louky a pastviny, dnes však z větší části
meliorované. Na plošším reliéfu byla vybudována síť menších rybníků. (Těsně za jižní hranicí daného
území se nalézá rybník Januš.)
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K ochraně přírody bioregionu byly zřízeny CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy.
V bezprostřední blízkosti západní hranice k.ú. Všeradov leží CHKO Železné hory. Obec Všeradov leží
v CHKO Žďárské vrchy.
Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR
č.j. 8.908/70 dne 25.5. 1970. Zaujímá vyvýšenou část Českomoravské vysočiny severně od Žďáru nad
Sázavou v nadmořské výšce cca 500 – 836 m. Výměra činí cca 71 tis. ha. CHKO zasahuje do okresů
Havlíčkův Brod, Chrudim, Svitavy, Žďár nad Sázavou.
Většina území CHKO Žďárské vrchy patří geologicky k různým jednotkám krystalinika.
Převládají především metamorfované horniny, a to zejména ruly, migmatity, svory a fylity, místy
s vložkami amfibolitů, křemenců a krystalických vápenců. Zvláštní jednotkou je tzv. ranský masiv
s výskytem hadců a hlubinných vyvřelin – zejména gabra a peridotitů. Do oblasti zasahuje od
severozápadu úzký výběžek křídových hornin, reprezentovaných zde především slíny, jíly, pískovci a
slínovci.
Oblast má pahorkatinný až vrchovinný reliéf s mělkými širokými údolími, poměrně mírnými
táhlými svahy a zaoblenými vrcholy. Území patří k nejvýše položeným částem Českomoravské
vysočiny a je pramennou oblastí některých významných českých a moravských řek (např. Sázavy,
Chrudimky, Svratky, Oslavy). Dlouhodobé zvětrávací a denundační procesy obnažily na některých
vrcholech četná izolovaná skaliska či skupiny skal s výškou stěn i okolo 20 m (nejvýznamnější z nich
jsou chráněny jako přírodní památky).
CHKO Žďárské vrchy reprezentuje krajinu, která je značně zemědělsky využívaná. Přesto je
47 % plochy zalesněno, i když většinou druhotnými smrkovými monokulturami. Zbytky přirozených
bukojedlových porostů (s kyčelnicí cibulkonosnou i devítilistou, žindavou evropskou, pstročkem
dvoulistým) se uchovaly jen ojediněle na vyšších kopcích (Žákova hora, Devět skal) nebo na tzv.
kazatelnách – izolovaných rulových skalních věžích, které vystupují až 20 m nad ostatní terén.
V oblasti jsou četná rašeliniště, která jsou často porostlá stromovou formou blatky a hostí typickou
květenu (suchopýr pochvatý, suchopýrek alpský i štíhlý, kyhanka sivolistá, vlochyně, vrba
borůvkovitá a četné druhy ostřic). Bohatá je i květena četných rybníků a mokřadních luk (leknín
bělostný, stulík žlutý, vzácně plavín štítnatý, kotvice plovoucí, ďáblík bahenní, vachta třílistá, zábělník
bahenní, kosatec žlutý, upolín evropský ap.).
Fauna Žďárských vrchů je poměrně pestrá. Kromě běžné lovné zvěře vyskytují se zde drobné
lesní šelmy (kuna, jezevec), vzácně i vydra říční. Bohatší je avifauna. Kromě tetřívka obecného hnízdí
zde řada sov (včetně kulíška nejmenšího) a drobné lesní a zpěvné ptactvo. Významný je výskyt mloka
ve Štířím dole.
Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou CHKO jsou členěny dle
zachovalosti a kvality přírodního prostředí do 4 zón:
I. zóna: zahrnuje zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma a další území potřebná pro jejich
ochranu, koridory spojující ochranná pásma a chráněná území, dále území k ochraně navržená nebo
plánovaná, jakož i plochy s významnými ekosystémy, které se mohou v území vyskytovat opakovaně.
Generel ÚSES (viz následující kap.) navrhuje mimo jiné i rozšíření I. zóny CHKO v místech
upolínové louky v Milesimově (cca 1,5 ha) severovýchodně od zástavby při levém břehu potoka.
II. zóna: zahrnuje území s relativně vyrovnaným poměrem mezi přírodními objekty a lidskými
díly, se zvýšenou ekologickou a estetickou hodnotou, s relativně řídkým osídlením, příznivými
přírodními předpoklady pro rekreaci a s nevhodnými podmínkami pro rozvoj zemědělské velkovýroby
III. zóna: zahrnuje území bez větších sídel, avšak se zvláštní funkcí kulturní, památkovou,
lázeňskou a rekreační a zvlášť významnými mimoprodukčními funkcemi, zejména vodohospodářskou,
rekreační, kulturní
IV. zóna: ostatní území charakterizované jako území přechodu z volné krajiny do CHKO a jako
území využívané pro ekologicky optimalizované lesní, zemědělské a ostatní hospodaření (v řešeném
území se nevyskytuje).
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V řešeném území se v CHKO Žďárské vrchy nalézají v I. zóně následující chráněná území a
významné lokality ochrany přírody:
29 U Všeradova – podmáčená loučka u lesa severně Všeradova s výskytem kosatce sibiřského,
cca 0,5 ha, k.ú.: Všeradov
43 V nivě – vlhká loučka v meandru Chrudimky severně Milesimova s výskytem ohrožených
druhů. Péče: louky kosit 1× za 2 – 3 roky, odstranit nálet dřevin
44 Dlouhý potok – ostřicové mokřady, přechodová rašeliniště, vlhké a smilkové louky v údolí
Dlouhého potoka západně obce Jančouř na ploše cca 2 ha (ostřice Hartmannova, zábělník
bahenní, prstnatec májový, hrachor lnolistý, kokrhel menší, aj.). Péče: pcháčové louky kosit
alespoň 1× ročně, smilkovou louku u chat alespoň 1× za 2 roky, porosty vysokých ostřic a
tužebníku na nejvlhčích místech kosit 1× za 2 – 4 roky, odstraňovat náletové křoviny, zabránit
vytékání splašků z chat.

8.2.2. Chráněné stromy
Památné stromy nebyly v území vyhlášeny. Ve Všeradově u domu č. p. 10 se nalézá státem
chráněný strom – jasan.
V Milesimově by bylo vhodné doplnit (až obnovit) alej stromů vedoucí od centrálního
prostranství sídla směrem na východ. Současně obec počítá s prořezáním proschlých stromů a
celkovou rekonstrukcí centrálního prostoru v Milesimově s využitím stávající vzrostlé vegetace.

8.3. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Pro řešené k.ú. byl zpracován Generel místních ÚSES Vysočina (dále jen Generel), mapový list
13–44–17, 13–44–18, Ateliérem sadové a krajinné tvorby v říjnu 1999 v Pardubicích. V tomto
Generelu je již zapracován ÚTP Nadregionální a regionální ÚSES. ÚTP NR–R ÚSES vkládá do
řešeného území tyto prvky:
• Regionální biocentrum RBC 904 Niva Chrudimky u Trhové Kamenice (v Generelu pod
číslem 2)
• Nadregionální biokoridor NRBK 76 s osou mezofilní bučinnou, délka cca 2000 m; tento
biokoridor, který přichází od severozápadu, a prochází skrz RBC 904 při severovýchodní
hranici řešeného území; nadregionální biokoridor dále pokračuje jihovýchodním směrem;
v řešeném území se uplatňuje převážně vymezeným územím RBC 904. Ochranné pásmo
NRBK zahrnuje celé řešené území (vyznačeno ve výkrese č. 1 Širší vztahy).
• Regionální biokoridor RBK 1362 mimo řešené území – vybíhá z NRBK 76 východně za
hranicí řešeného území
Místní ÚSES Vysočina zahrnuje tyto prvky:
Regionální biocentrum RBC 904 (RBC 2) – Niva Chrudimky u Trhové Kamenice
Zasahuje do k.ú.: Svobodné Hamry, Dřevíkov, Všeradov a má rozlohu cca 100 ha.
Nadregionální biokoridor NRBK 76 – v k.ú. Všeradov prochází NRBK po většině délky trasy
plochou RBC 904. Pouze v malém úseku jižně od RBC je vymezen samostatný úsek podél toku
Chrudimky, NRBK pak opouští řešené území. Společný popis prvků:
Charakteristika: Údolnice Chrudimky nad Trhovou Kamenicí včetně levostranného zaústění
Dlouhého potoka, v rozsahu nadmořské výšky 535 – 575 m n.m. Asi 3 km úsek přirozeně
meandrujícího toku v poměrně široké nivě (inundační území), s téměř souvislým břehovým porostem
(olše, vrba, jasan, javor, bříza, topol), pouze v krátkém úseku pod Královou Pilou t.č. bez zeleně či
nově založenou, náplavy, tůně, v nivě vlhké až podmáčené louky, většinou rekultivované s postupným
návratem vlhkomilných druhů (rdesno hadí kořen, krvavec toten, tužebník jilmový, kakost luční,
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sítina, aj.), místy s výskytem ohrožených druhů (prstnatec májový, suchopýr úzkolistý, zábělník
bahenní aj.). Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa převládají smrkové monokultury, pestřejší
druhová skladba v okrajovém plášti a v podmáčených lokalitách (prameniště, podél toku).
Návrh opatření: zachovat přirozený charakter toku, v chybějícím úseku (cca 100 m) doplnit
břehový porost. Louky v nivě nerekultivovat, kosit. Podmáčené pcháčové louky kosit 1× ročně,
porosty vysokých ostřic a tužebníku na nejvlhčích místech jednou za 2 – 4 roky – zabránit
ruderalizaci. Protierozními mezemi na přilehlých zemědělsky obhospodařovaných svazích zabránit
splachu. Při hospodaření na lesních pozemcích volit jemnější hospodářské postupy, zvýšit zastoupení
listnáčů.
LBK 7 Dlouhý potok – leží na k.ú. Dřevíkov, Možděnice, Všeradov, jeho rozloha je cca 1200 ×
20 m.
Charakteristika: Dlouhý potok v úseku od hranic okresu Havlíčkův Brod – Chrudim po regionální
biocentrum Niva Chrudimky, nadmořská výška 545 – 540 m. Přirozeně meandrující tok se souvislým
vzrostlým břehovým porostem olše, vrba (jíva, javor, bříza, keřové vrby). V údolní nivě zachovalé
vlhké až podmáčené louky s výskytem ohrožených druhů – prstnatec májový, violka bahenní, zábělník
bahenní, sítina vláskovitá, ostřice Hartmannova, suchopýr úzkolistý, kozlík dvoudomý, všivec bahenní
aj., I. zóna CHKO lokalita 44 Dlouhý potok + II. zóna.
Návrh opatření: zachovat přirozený charakter toku, odstranit náletové dřeviny, zabránit lokálnímu
znečišťování vody, převládající pcháčové louky kosit alespoň 1× ročně, porosty vysokých ostřic a
tužebníku na nejvlhčích místech jednou za 2 – 4 roky.
LBK 10 Barchanecký potok – leží v k.ú. Všeradov, jeho rozloha je 450 × 20 m.
Charakteristika: Barchanecký potok v úseku pod rybníkem Januš. Napřímené upravené koryto
sledující železniční trať, místy hrázděné, se skupinovým břehovým porostem topol, olše (bříza, vrba,
střemcha, maliník) + mladá výsadba olší. V nivě pravostranně vlhké kosené louky, vlevo trať na náspu
se skupinovým náletem dřevin. II. zóna CHKO Žďárské vrchy.
Návrh opatření: Tok po provedených úpravách – provádět pravidelnou údržbu technických
opatření + zeleně. Louky v nivě kosit, obnova bezorebně dosevem víceletých a vícedruhových
travních směsí.
Generel SES byl doplněn interakčními prvky, sledujícími liniové prvky v území (cesty, drobné
vodoteče, meze), které je nutno zkvalitnit či založit vhodnými formami ozelenění.
Interakční prvky:
IP 11 – délka 550 m; stav: asfaltová komunikace od hlavní silnice ke Králově Pile, jednostranně
mez bez zeleně; návrh: jednostranně ozelenit (např.: lípa, javor klen)
IP 12 – délka 900 m; stav: polní cesta ze Všeradova severozápadním směrem k údolí Chrudimky
(Veselý kopec); návrh: mimo 100 m úsek bez zeleně jednostranně ozelenit
IP 13 – délka 500 m; stav: asfaltová komunikace ze Všeradova severním směrem k lesu,
jednostranně příkop s řídkým náletem břízy, jívy; návrh: příkop vyčistit, jednostranně ozelenit
(např. stromořadí bříz)
IP 14 – stav: travnatá polní cesta ze Všeradova jižním směrem k lesu bez zeleně; návrh:
jednostranně ozelenit
IP 15 – stav: asfaltová komunikace na Jasné Pole, Komárov – v úsecích mimo les bez zeleně;
návrh: jednostranně ozelenit.
Protierozní meze:
Stav: svažité bloky orné půdy ohrožené vodní erozí; návrh: založit vrstevnicové protierozní meze
se souvislým pásem keřů + solitéry (bříza, lípa, klen, buk, jeřáb).
Generel navrhuje zatravnění svahových poloh ohrožených erozí většinou nad tokem Chrudimky.
V k.ú. Všeradova se jedná o dvě lokality. Jedna leží západně od RBC 2, druhá severně od Všeradova.
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8.4. Odpadové hospodářství
Sběr odpadu
V obci bude i nadále prováděn sběr TKO. Odpad je odvážen společností EKO Hlinecko, o.p.s.,
na zabezpečenou skládku v Srní (mimo řešené území).
V obci jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad – sklo a plasty, které vyváží firma Ekos
(p. Hromádko Zderaz 115, 539 44 Proseč).
Velkoobjemový a nebezpečný odpad je odvážen většinou 2 × ročně. Obec vždy smluvně zajistí
odvoz s některou firmou specializující se na odvoz odpadů.
Nakládání s komunálními odpady v řešeném území bude probíhat podle systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, stanovený obecně závaznou
vyhláškou obce Všeradov, vydanou podle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a dle
prováděcí vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Nakládání s odpady v podnikatelské sféře bude probíhat v souladu se zásadami, stanovenými
zákonem o odpadech a prováděcími vyhláškami.
Skládky
Na území obce jsou dle evidence (Mapování a evidence skládek v okrese Chrudim – Povodí
malých přítoků Labe, Geo Vision 1999) dvě černé skládky:
• č. 213 Jasné Pole
• č. 536 U dřevíkonské silnice
V prostranství třetí evidované skládky č. 537 byly umístěny kontejnery na tříděný odpad – sklo a
plasty, místním šetřením vylo zjištěno, že skládka se již na pozemku nevyskytuje.
Obě evidované skládky jsou navrženy k sanaci v rámci kap. 9 Veřejně prospěšné stavby a
asanační opatření.

8.5. Ochrana ovzduší
Ovzduší v obci je kvalitní, není narušováno žádnými lokálními zdroji znečištění, znečištění
ovzduší z průjezdné dopravy je minimální. Převažuje vytápění plynové, částečně doplněno tuhými
palivy.
Pro případy nových zdrojů znečištění ovzduší platí povinnosti zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší.
Pro ochranu ovzduší je nutné plnění emisních a imisních limitů a principu nezhoršování kvality
ovzduší v místech, kde bylo dosaženo podlimitní úrovně.

8.6. Pásmo hygienické ochrany živočišné výroby
V daném území se nalézá zemědělský areál specializovaný na živočišnou výrobu (cca 440
dojnic). Areál farmy Všeradov spadá pod ZD Dřevíkov.
Do územního plánu byl přejat a graficky zanesen návrh pásma hygienické ochrany chovu
hospodářských zvířat, PHO bylo spočítáno Ing. Miroslavem Nešporem, Praha, pro projekt přestavby
kravína (f. Projektový servis spol. s r.o. Chrudim, 1999), objednatelem bylo ZD Vysočina. Pásmo bylo
spočítáno, ale nebylo dosud vyhlášeno. Toto pásmo nezasahuje do stávajících ani navržených objektů
určených k trvalému bydlení, rekreaci nebo sport.
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9. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A ASANAČNÍ OPATŘENÍ
Územní plán vymezuje následující seznam veřejně prospěšných staveb:
1. Sportovní plocha SP1
2. Komunikace místní KM1 až KM4
3. Vodovodní přivaděč
4. Vrchní vedení VN
Dále jsou zde vymezeny asanační opatření:
1. Sanace skládky č. 213 Jasné Pole
2. Sanace skládky č. 536 U dřevíkovské silnice

10. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY
Civilní ochrana v úseku územního plánování je zajišťována dle zákona č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému, a jeho prováděcí vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění
úkolů ochrany obyvatelstva. Ve vyhlášce v § 20 jsou uvedeny požadavky civilní ochrany k územnímu
plánu obce.
Tyto požadavky jsou řešeny formou Doložky civilní ochrany ke návrhu územního plánu. Tato
doložka se zpracovává dle zmíněného § 20 vyhlášky a zahrnuje následující tematické okruhy:
• Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní. Do řešeného území
nezasahuje žádné zátopové území (zvláštní povodeň při např. narušení vodních děl.)
Záplavové území Q100 toku Chrudimky je vyznačeno ve výkresové dokumentaci, zasahuje
jediný stávající osaměle stojící objekt („Králova pila“) a nezasahuje žádné navrhované plochy
zástavby. Obec má zpracovaný povodňový plán.
• Zóny havarijního plánování – v řešeném území se nevyskytují
• Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události – v území se nenacházejí žádné stálé
úkryty. Ukrytí obyvatelstva je zabezpečeno pouze úkryty budovanými svépomocí. V nové
obytné výstavbě se proto doporučuje, aby měly objekty sklepní prostory zapuštěny min 1,7 m
pod úroveň terénu, které by se s minimálními úpravami daly použít k bezpečnému ukrytí osob.
• Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování – při mimořádné události je možno poskytnout
ubytování evakuovaným osobám v místě pouze v malém rozsahu, a to v objektu obecního
úřadu.
• Skladování materiálu CO a humanitární pomoci – v malém rozsahu, a to v objektu obecního
úřadu.
• Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo SZÚ a zastavitelné území obce – v území se
nevyskytují.
• Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace, vzniklých při mimořádné události – možno na volných zpevněných plochách
v rámci obce, v budoucnu na navrhovaném hřišti.
• Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území – v území se nevyskytují.
• Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií – nouzové zásobování vodou je
možno realizovat cisternami s pitnou vodou; zásobování elektrickou energií bude po výstavbě
nového vedení VN zajištěno ze dvou směrů.
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11. ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
11.1. Koncept vyhlášky o závazných částech ÚP
Čl. 1
Závazné části územního plánu
1) Závazné části územního plánu jsou:
• urbanistická koncepce využití ploch a jejich uspořádání
• vymezené zastavitelné území
• zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení
• územní systém ekologické stability
• limity využití území
• plochy přípustné pro těžbu nerostů
• vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby.
2) Závazné části územního plánu jsou vyjádřeny:
ve výkresech:
2. Funkční využití, doprava – řešené území
3. Funkční využití – zastavěné území
4. Technická infrastruktura
5. Ochrana ZPF a PUPFL, krajina a příroda
6. Veřejně prospěšné stavby a asanační opatření

1:
1:
1:
1:
1:

5 000
2 880
5 000
5 000
5 000

a v následujících ustanoveních.
3) Nedílnou součástí závazné části územního plánu jsou regulativy a limity obsažené v platných
zákonech a jiných obecně závazných předpisech, které jsou zveřejněny ve sbírce zákonů a
prováděcích nařízeních centrálních orgánů.
Čl. 2
Urbanistická koncepce využití ploch a jejich uspořádání
1) V území řešeném územním plánem obce Všeradov je možno umisťovat stavby a zařízení,
povolovat jejich změny, změny jejich využívání a rozhodovat o změnách ve využití území ve smyslu
stavebního zákona jen v souladu se schválenými Regulativy územního rozvoje (Příloha č. 1)
2) Území je členěno na části s rozdílnou funkcí, které jsou vyznačené na výkrese č. 2 Funkční
využití, doprava – řešené území, v měřítku 1: 5000. Označení ploch zkratkami v textu dokumentace
ÚP odpovídá značení ve výkrese.
3) Pro každou takto vymezenou část území jsou v příloze č. 1 vyhlášky uvedeny:
• charakteristika území
• přípustné využití území, činnosti a stavby
• nepřípustné využití území, činnosti a stavby
• pravidla pro uspořádání území
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4) Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat účel umísťovaných a povolovaných
staveb, příp. jejich stavebních a funkčních změn. Nové stavby a jiná opatření, která vymezené funkci
neodpovídají, nejsou přípustné, stávající jsou nadále přípustné, pouze pokud nejsou v rozporu s jinými
obecně platnými předpisy. Rozvoj těchto funkcí se ale nepřipouští, je možné při současném využití
provádět pouze udržovací práce.
5) Území obce je území členěno na:
A – Zastavitelné území
a) současně zastavěné – stavby a užívání pozemků jsou v souladu se způsobem využití, určeným
územním plánem. Není-li s ním v souladu, stávající stavby by měly být ponechány na dožití, správní
rozhodnutí budou povolovat využití území a stavby pouze v souladu s územním plánem.
b) k zástavbě určené
Zastavitelné území zahrnuje tyto druhy ploch:
1. Bydlení vesnického typu
2. Bydlení v bytových domech
3. Individuální rekreace – chaty
4. Služby a vybavenost
5. Sportovní plochy
6. Malovýroba a podnikání
7. Živočišná výroba
8. Technická infrastruktura
9. Silnice III. třídy
10. Komunikace místní
11. Komunikace účelové
12. Komunikace pěší
13. Železnice

BV
BD
IR
SV
SP
MV
ZV
TI
KS
KM
KU
KP
DR

B – Nezastavitelné území
V tomto území je možné povolovat pouze konkrétní stavby vyjmenované v regulativech (stavby
liniové – silnice, inženýrské sítě a pod.).
Nezastavitelné území zahrnuje tyto druhy ploch:
1. Veřejná zeleň
VZ
2. Orná půda
OR
3. Louky a pastviny
LO
4. Zahrady a sady
ZS
5. Lesy
LE
6. Ostatní zeleň
OZ
7. Vodní plochy a toky
VP
Čl. 3
Vymezení zastavitelného území
1) Zastavitelné území je vymezeno obalovou čárou, skládající se z hranice zastavitelného území a
navazujícího úseku hranice současně zastavěného území, tak jak jsou zobrazeny ve výkrese č. 2 –
Funkční využití, doprava – řešené území, v měřítku 1: 5000.
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Čl. 4
Zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení
1) Území je z hlediska dopravního vybavení stabilizované, k výstavbě se určují tyto stavby
k doplnění potřeb obce:
• nové místní obslužné komunikace KM1 až KM4
2) Území je z hlediska technického vybavení stabilizované, k výstavbě se určují tyto stavby
k doplnění potřeb obce:
• vybudování vodovodního přivaděče
• vybudování vrchního vedení VN
Čl. 5
Územní systém ekologické stability
1) Prvky územního systému ekologické stability jsou vyjádřeny ve výkrese č. 2 – Funkční
využití, doprava – řešené území, v měřítku 1: 5000. V území jsou vymezeny tyto prvky ÚSES:
Biocentra
• regionální biocentrum RBC 2 – Niva Chrudimky u Trhové Kamenice, výměra celk. 100 ha
Biokoridory
• nadregionální biokoridor NRBK 76, délka 2000 m
• lokální biokoridor LBK 7 Dlouhý potok, délka 1200 m
• lokální biokoridor LBK 10 Barchanecký potok, délka 450 m

Čl. 6
Limity využití území
1) Limity využití území jsou vyjádřeny ve výkresech:
1 : 5 000
2. Funkční využití, doprava – řešené území
4. Technická infrastruktura
1 : 5 000
5. Ochrana ZPF a PUPFL, krajina a příroda
1 : 5 000
Jmenovitý výčet limitů je uveden v textové části. Jedná se o faktory omezující využití území dané
obecně platnými předpisy nebo vyhlášené příslušnými orgány pro jednotlivou lokalitu, která omezují
nebo specifikují využití konkrétní plochy, a které musí být respektovány.
2) Jsou členěny na:
• limity krajiny (o.p. les, CHKO, zaplavované území, manipulační pásmo vodního toku)
• ochranná pásma dopravních staveb (silnice III. třídy, železnice)
• ochranná pásma technické infrastruktury (např. vedení VVN, VN, trafostanic, STL plynovodů,
sdělovacích kabelů)
• ochranu nemovitých kulturních památek
Při povolování a umísťování staveb v návrhových plochách budou respektovány „Obecné
podmínky pro výstavbu v CHKO Žďárské vrchy“ a bude provedeno posouzení z hlediska zásahu do
krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
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Čl. 7
Plochy pro těžbu nerostů
1) Plochy pro těžbu nerostů se ve správním území obce Všeradov nenacházejí.
Čl. 8
Veřejně prospěšné stavby a asanační opatření
1) Jsou vyjádřeny ve výkrese č. 6 Veřejně prospěšné stavby a asanační opatření, v měřítku
1: 5000. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění
pozemků dle stavebního zákona.
2) Územní plán vymezuje následující seznam veřejně prospěšných staveb:
1. Sportovní plocha SP1
2. Komunikace místní KM1 až KM4
3. Vodovodní přivaděč
4. Vrchní vedení VN
3) Územní plán vymezuje následující seznam asanačních opatření:
1. Sanace skládky č. 213 Jasné Pole
2. Sanace skládky č. 536 U dřevíkovské silnice
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11.2. Příloha č. 1 vyhlášky – Regulativy územního rozvoje
Zastavitelné území
11.2.1. Bydlení vesnického typu (BV)
Charakteristika území:
Hlavní funkcí území je bydlení v rodinných domech. Pozemky slouží samozásobitelské
pěstitelské činnosti a individuální rekreaci.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• bydlení v rodinných domech
• veřejné stravování, ubytovací zařízení do 20 lůžek
• zařízení kulturní, školská, zdravotnická, sociální, církevní a samosprávy pro obsluhu území
• podnikatelská činnost (obchod, služby, řemesla), pouze pokud její produkce hluku, prachu a
zápachu nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné zóny
• dětská hřiště
• komunikace
• odstavná a parkovací stání
• sítě a zařízení technické infrastruktury
• samozásobitelská pěstitelská a chovatelská činnost
• zahrady, zeleň
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby:
• objekty individuální rekreace – nová výstavba pouze jednotlivé objekty v prolukách v současně
zastavěném území, jinak se dle Vyhlášky k ÚP VÚC Žďárské vrchy výstavba pro individuální
rekreaci nepřipouští
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné a podmínečně přípustné
Pravidla pro uspořádání území:
Odstavování vozidel pouze na vlastním pozemku.
Komunikace je třeba budovat a udržovat v kvalitě a parametrech určených pro obytné zóny.
Všechny objekty musí mít zajištěn zdroj pitné vody a likvidaci odpadních vod v souladu
s platnými předpisy, a musí být napojeny na elektrické rozvody.

11.2.2. Bydlení v bytových domech (BD)
Charakteristika území:
Hlavní funkcí je bydlení v bytových domech, s pozemky vyhrazenými pro potřeby obyvatel.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• bydlení v bytových domech
• veřejné stravování, ubytovací zařízení do 20 lůžek
• zařízení kulturní, školská, zdravotnická, sociální, církevní a samosprávy pro obsluhu území
• podnikatelská činnost (obchod, služby) bez vlastních účelových staveb, pouze pokud její
produkce hluku, prachu a zápachu nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné zóny
• dětská hřiště
• komunikace
• odstavná a parkovací stání
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• sítě a zařízení technické infrastruktury
• samozásobitelská pěstitelská a chovatelská činnost
• zahrady, zeleň
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné
Pravidla pro uspořádání území:
Podnikatelské provozovny mohou být umisťovány pouze uvnitř bytových domů. Odstavování
vozidel zákazníků pouze na vyhrazených plochách na vlastním pozemku.
Komunikace je třeba budovat a udržovat v kvalitě a parametrech určených pro obytné zóny.
Všechny objekty musí mít zajištěn zdroj pitné vody a likvidaci odpadních vod v souladu
s platnými předpisy, a musí být napojeny na elektrické rozvody.

11.2.3. Individuální rekreace – chaty (IR)
Charakteristika území:
Hlavní funkcí je rekreace v rekreačních domech a chatách. Jedná se o plochy chat nenavazující na
současně zastavěné území, z nichž část je na pozemcích určených k plnění funkce lesa nebo v jeho
ochranném pásmu; předpokládá se stabilizace těchto ploch, nikoliv však rozvoj.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• dílčí úpravy stávajících objektů a drobné přístavby nezvyšující kapacitu (např. verandy)
• změny stavby, drobné stavby
• plochy pro sport bez vlastních účelových staveb, dětská hřiště
• komunikace
• odstavná a parkovací stání
• sítě a zařízení technické infrastruktury
• samozásobitelská pěstitelská činnost
• zahrady, zeleň
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby:
• objekty individuální rekreace – nová výstavba pouze jednotlivé objekty v prolukách v současně
zastavěném území, jinak se dle Vyhlášky k ÚP VÚC Žďárské vrchy výstavba pro individuální
rekreaci nepřipouští
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné, zejména pak:
• výstavba objektů trvalého bydlení, přestavba chat na tyto objekty
• jakékoli komerční provozovny (obchod, služby, drobná výroba), a to ani takové, které
nevyžadují vlastní stavby
• stavby pro chov hospodářských zvířat
Pravidla pro uspořádání území:
Odstavování vozidel pouze na vlastním pozemku.
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11.2.4. Služby a vybavenost (SV)
Charakteristika území:
Hlavní funkcí území jsou stavby a plochy pro obchod, služby a občanskou vybavenost (obecní
samospráva).
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• veřejné stravování, ubytovací zařízení do 20 lůžek
• zařízení kulturní, školská, zdravotnická, sociální, církevní a samosprávy pro obsluhu území
• podnikatelská činnost (obchod, služby, řemesla), pouze pokud její produkce hluku, prachu a
zápachu nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné zóny
• dětská hřiště
• komunikace
• odstavná a parkovací stání
• sítě a zařízení technické infrastruktury
• veřejná zeleň
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné
Pravidla pro uspořádání území:
Odstavování vozidel pouze na vlastním pozemku.
Komunikace je třeba budovat a udržovat v kvalitě a parametrech určených pro obytné zóny.
Všechny objekty musí mít zajištěn zdroj pitné vody a likvidaci odpadních vod v souladu
s platnými předpisy, a musí být napojeny na elektrické rozvody.

11.2.5. Sportovní plochy (SP)
Charakteristika území:
Hlavní funkcí území je rekreace a sport.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• plochy a účelové objekty pro sport (např. šatny)
• podnikatelská činnost, související se sportovní činností a rekreací, s vlastními účelovými
stavbami a prostory (prodej občerstvení apod.)
• komunikace
• odstavná a parkovací stání
• sítě a zařízení technické infrastruktury
• veřejná zeleň
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné
Pravidla pro uspořádání území:
Odstavování vozidel pouze na vlastním pozemku.
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11.2.6. Malovýroba a podnikání (MV)
Charakteristika území:
Hlavní funkcí území je drobná výroba, výrobní a opravářské služby, nevýrobní služby, navazující
zpracovatelské provozovny řemeslného charakteru.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami (řemeslné dílny a opravny, sklady do
300 m2, služby a obchod, administrativa); produkce hluku, prachu nebo zápachu nepřesahuje
(měřeno v místě přechodu zóny MV na zóny obytné) hygienické limity určené pro obytné
zóny
• trvalé bydlení správce nebo majitele
• komunikace
• odstavná a parkovací stání
• sítě a zařízení technické infrastruktury
• plochy zeleně
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné
Pravidla pro uspořádání území:
Odstavování vozidel pouze na vlastním pozemku.
Všechny objekty musí mít zajištěnu likvidaci odpadních vod v souladu s platnými předpisy a
musí být napojeny na elektrické rozvody.

11.2.7. Živočišná výroba (ZV)
Charakteristika území:
Hlavní funkcí území je zemědělská výroba živočišná a související zemědělské služby.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• zemědělská výroba ve vlastních účelových stavbách
• živočišná výroba; při zřizování, rozšiřování areálů, zvyšování počtu kusů, změně druhu
chovaných zvířat, změnách technologie chovu a větrání nebo zavádění nových provozů
živočišné výroby je třeba vždy prokázat výpočtem dle platného metodického pokynu nebo jiné
platné legislativní úpravy, že produkce pachu (pachová zóna) příslušného areálu živočišné
výroby nebude zasahovat do objektů a ploch hygienické ochrany (plochy určené pro bydlení,
občanskou vybavenost, sport, rekreaci); následně je třeba podle výpočtu stanovit a vyhlásit
opatřením stavebního úřadu (nebo jiného legislativně určeného orgánu) pásmo hygienické
ochrany (PHO)
• zemědělské služby
• drobná nezemědělská výroba
• zahradnická činnost s vlastními účelovými stavbami
• komunikace
• odstavná a parkovací stání
• sítě a zařízení technické infrastruktury
• plochy zeleně
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Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné
Pravidla pro uspořádání území:
Odstavování vozidel pouze na vlastním pozemku.
Všechny objekty musí mít zajištěnu likvidaci odpadních vod v souladu s platnými předpisy a
musí být napojeny na elektrické rozvody.

11.2.8. Technická infrastruktura (TI)
Charakteristika území:
Hlavní funkcí území je technické vybavení obce.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• sítě a zařízení technické infrastruktury
• komunikace
• odstavná a parkovací stání
• plochy zeleně
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné
Pravidla pro uspořádání území:
Odstavování vozidel pouze na vlastním pozemku.

11.2.9. Silnice III. tř. (KS)
Charakteristika území:
Hlavní činnost v území je průjezdní silniční doprava, plní sběrnou funkci, přivádějí dopravu na
vnější silniční síť.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• komunikace – silnice III. třídy
• odstavování vozidel na místech určených silničními pravidly
• pěší provoz (chodníky) a cyklistický provoz
• sítě a zařízení technické infrastruktury
• plochy zeleně (doprovodná zeleň)
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné
Pravidla pro uspořádání území:
Stanoveny platnými předpisy.

Územní plán obce Všeradov – Návrh územního plánu – Textová část

39

11.2.10. Komunikace místní (KM)
Charakteristika území:
Silniční obslužná komunikace – obecně přístupné a užívané ulice, cesty a prostranství, které
slouží místní dopravě a jsou zařazeny do sítě místních komunikací.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• komunikace – místní
• odstavování vozidel na místech určených silničními pravidly
• pěší provoz (chodníky) a cyklistický provoz
• sítě technické infrastruktury
• plochy zeleně (doprovodná zeleň)
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné
Pravidla pro uspořádání území:
Stanoveny platnými předpisy.

11.2.11. Komunikace účelové (KU)
Charakteristika území:
Veřejné komunikace s upraveným režimem dle konkrétního účelu, zpravidla určené pro
zemědělskou nebo lesní výrobu.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• přístup speciální účelové dopravy, pěší a cyklistický veřejný provoz
• sítě technické infrastruktury
• plochy zeleně (doprovodná zeleň)
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné
Pravidla pro uspořádání území:
Stanoveny platnými předpisy.

11.2.12. Komunikace pěší (KP)
Charakteristika území:
Veřejné komunikace s upraveným režimem dle konkrétního účelu, určené pro pěší provoz.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• pěší veřejný provoz a cyklistický provoz
• sítě technické infrastruktury
• plochy zeleně (doprovodná zeleň)
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné
Pravidla pro uspořádání území:
Stanoveny platnými předpisy.
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11.2.13. Železnice (DR)
Charakteristika území
Hlavní funkcí území je dopravní vybavení – železnice včetně železničních zařízení, sloužící
kolejové veřejné osobní a nákladní dopravě.
Přípustné využití území, činnosti a stavby
• železniční doprava, odstavování vozidel železniční dopravy
• železniční zařízení a stavby související se železniční dopravou
• plochy pro nakládku a vykládku, manipulační plochy
• komunikace
• odstavná a parkovací stání
• sítě a zařízení technické infrastruktury
• plochy zeleně
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné
Pravidla pro uspořádání území:
Stanoveny platnými předpisy.
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Nezastavitelné území
11.2.14. Veřejná zeleň (VZ)
Charakteristika území:
Hlavní funkcí území je veřejně přístupná zeleň.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• parky, veřejně přístupná zeleň
• drobná architektura
• zpevněné i nezpevněné pěší komunikace
• účelové stavby údržby
• sítě technické infrastruktury – vedení vody, vedení NN, místní sdělovací vedení
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné
Pravidla pro uspořádání území:
—

11.2.15. Orná půda (OR)
Charakteristika území:
Polyfunkční nezastavitelné území určené zemědělské produkci – pole (orná půda).
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• plochy orných půd
• jednoduché účelové stavby pro funkci zóny (např. silážní jámy, hnojiště)
• účelové komunikace
• meliorace půdy
• liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.)
• ekologická zeleň (zeleň prvků ÚSES)
• sítě technické infrastruktury – vedení vody, vedení VN, NN, sdělovací vedení, plyn STL
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné
Pravidla pro uspořádání území:
Stanovena platnými předpisy.

11.2.16. Louky a pastviny (LO)
Charakteristika území:
Polyfunkční nezastavitelné území určené zemědělské produkci, každodenní rekreaci, obnově
narušeného krajinného prostředí – obhospodařované louky.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• louky, pastviny, travní porosty
• jednoduché účelové stavby pro funkci zóny (např. seníky, silážní jámy, hnojiště, dočasné
přístřešky pro dobytek)
• remízky, křoviny
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• ekologická zeleň (zeleň ÚSES)
• meliorace půdy
• účelové komunikace
• sítě technické infrastruktury – vedení vody, vedení VN, NN, sdělovací vedení, plyn STL
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné
Pravidla pro uspořádání území:
Přirozené původní luční porosty musí být zachovány. Hospodaření na plochách biocenter a
biokoridorů podléhá režimu ÚSES a bude v souladu s podmínkami plánu péče o krajinu CHKO
Žďárské vrchy.

11.2.17. Zahrady a sady (ZS)
Charakteristika území:
Významné celky sadů a zahrad, uvnitř a vně současně zastavěného území. Území není určeno
k zástavbě rodinnými domy, i když je součástí současně zastavěného území.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• zahrady a sady
• meliorace půdy
• jednoduché účelové stavby do 25 m2 pro funkci zóny (např. kůlny, seníky), pouze v současně
zastavěném území
• účelové komunikace
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné

11.2.18. Lesy (LE)
Charakteristika území:
Ekologická stabilizace území – lesy.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• lesní produkce
• drobné účelové stavby (např. seníky a krmelce) – dle § 139 b, odst. 8a zák. č. 50/1976 Sb.,
v platném znění
• účelové komunikace
• sítě technické infrastruktury – vedení vody, vedení VN, NN, sdělovací vedení, vedení plynu
STL
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné
Pravidla pro uspořádání území:
Stanovena platnými předpisy.
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11.2.19. Ostatní zeleň (OZ)
Charakteristika území:
Ekologická stabilizace území – přirozené louky, příbřežní porosty, náletová zeleň, mokřady.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• louky a pastviny
• zeleň – příbřežní porosty, náletová zeleň, mokřady, apod.
• chráněné prvky přírody
• lesní porosty
• účelové a pěší cesty
• technická infrastruktura – vedení vody, vedení VN, NN, sdělovací vedení, vedení plynu STL
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné

11.2.20. Vodní plochy a toky (VP)
Charakteristika území:
Ekologická stabilizace území – vodní plochy a toky, příbřežní porosty, mokřady.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• vodní plochy a toky
• zemědělská produkce – chov ryb
• vodohospodářské stavby
• sítě technické infrastruktury – vedení vody, kanalizace, vedení VVN, VN, NN, sdělovací
vedení, vedení plynu VTL, STL a koncová zařízení; vedení vedena nejkratším směrem
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• jiné funkční využití než přípustné
Pravidla pro uspořádání území:
Sítě technické infrastruktury přes toky budou procházet nejkratším směrem.
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