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POUŽITÉ ZKRATKY

ČOV čistírna odpadních vod
ČSN označení českých technických norem
DN jmenovitý průměr
IS inženýrské sítě
kap.F kapitola F
KN katastr nemovitostí
max. maximálně
min. minimálně
MK místní komunikace
NN nízké napětí
NP nadzemní podlaží
OP ochranné pásmo
OÚ obecní úřad
PHO pásmo hygienické ochrany
PRVK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
PN jmenovitý tlak
PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa
PÚR ČR Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, schválená

vládou České republiky dne 15. 4. 2015 usnesením vlády č.276
STL středotlaký
ÚK účelová komunikace
ÚP územní plán
ÚS územní studie
ÚSES územní systém ekologické stability
VN vedení vysokého elektrického napětí
VUSS Vojenská ubytovací a stavební správa
VVT významný vodní tok
ZPF zemědělský půdní fond
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(1)  ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ

I.A VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hranice zastavěného území byla vymezena k datu 26.11.2015. Hranice je

vymezena v grafické části územního plánu ve výkresech:

1.         ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1: 5 000
2.         HLAVNÍ VÝKRES 1: 5 000

I.B ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT
Zásady celkové koncepce rozvoje obce

Rozvíjet území obce ve shodě se zásadami udržitelného rozvoje

Hlavní cíle (priority) rozvoje a cíle ochrany hodnot území
a) Zajištění příznivého životního prostředí, přírodní rovnováhy v krajině,
b) ochrana přírodních hodnot, šetrné hospodaření s přírodními zdroji,
c) zkvalitňování podmínek pro bydlení,
d) sociální soudržnost,
e) podpora vhodných ekonomických aktivit.

Koncepce rozvoje obce předpokládá zejména rozvoj bydlení na vymezených
zastavitelných plochách a regeneraci a obnovu stávajícího stavebního fondu pro bydlení.
V území lze vymezovat pozemky a umisťovat stavby v souladu s územním plánem,
v zastavěném území obce lze kromě pozemků a staveb pro bydlení vhodných pro
venkovské prostředí, občanskou vybavenost související a slučitelnou s bydlením, staveb
dopravní a technické infrastruktury a pozemků veřejných prostranství vymezovat pozemky
a umisťovat jiné stavby, zejména pro ekonomické aktivity, jen pokud tyto stavby nesnižují
kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty a nenarušují krajinný ráz. Pro zachování
charakteru obce, který je obecně cennou hodnotou, je důležité zachovat zejména
v centrální části obce, zahrnující usedlosti obklopující náves a příjezdové komunikace,
urbanistickou strukturu vyplývající z parcelního členění, sevřený charakter zástavby,
stavební čáry na rozhraní domů a veřejného prostoru a šikmé zastřešení objektů včetně
orientace hřebene.

Stávající přírodní krajinné prvky zůstanou zachovány. Činnosti a změny v
nezastavěném území lze provádět pouze při respektování požadavků na ekologickou
stabilitu, rozvoj harmonické kulturní krajiny a v souladu s koncepcí územního systému
ekologické stability (ÚSES). Graficky je koncepce rozvoje obce a uspořádání krajiny
zachycena na hlavním výkrese.

Při rozvoji obce a ostatních aktivit na jejím území budou respektovány limitující jevy
v území. Krajinný ráz, daný charakterem zastavěného území a jeho přírodním rámcem,
typickým pro Přírodní park Třebíčsko. Je třeba chránit místní kulturní dominanty, jako je
kaple, veřejná prostranství a objekty drobné architektury.

Jsou vymezeny objekty místního zájmu ochrany:
- náves – předmětem ochrany je urbanistický celek a charakter zástavby – při

posuzování záměrů rekonstrukce objektů, stavebních úprav a jiných změn a při
jejich realizaci bude kladen zvýšený důraz na estetickou úpravu ve vztahu ke
společenské funkci přilehlých veřejných prostorů, bude zachována stávající
kompaktní struktura zástavby – stavby musí být umisťovány tak, aby vnější hrana
zástavby plynule bez proluk vymezovala veřejné prostranství s místní komunikací a
navazovala na stávající zástavbu

- dům č. p. 43 – předmětem ochrany je zachované stávající architektonické řešení
stavby zahrnující výškové a objemové řešení stavby se zídkou předzahrádky,
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architektonické uspořádání průčelí se štukovou výzdobou, umístění a proporce oken
a vrat s plochým obloukovým nadpražím, členění okenních rámů a vratových křídel
se vstupními vrátky v levém křídle

- kříže a Boží muka, památníky a podobné objekty na celém území obce jako
památné kameny apod., typické znaky místního stavitelství – neomítané kamenné
zdivo hospodářských staveb a stodol

- místa spojená s místní tradicí – Raubířské skály, Markova loža, „Kerchůvek“, Vítův
kámen u cesty na Rudíkov

- stromy na návsi a veřejných prostranstvích, významné solitérní stromy na celém
území obce, stromy u křížků a další hodnotná zeleň
Objekty místního zájmu ochrany jsou vždy (i v případě, že nejsou konkrétně

v grafické části ÚP vymezeny) také významné stromy v zastavěném i nezastavěném
území obce a stromy, které mají zvláštní funkci, jako jsou stromy vysazené u památníků,
božích muk, křížků apod.

Jsou chráněny pozitivní hodnoty krajiny mimo zastavěné území, kterými jsou
zejména rybníky, prvky historického členění ploch zemědělské půdy (meze, terasy, zídky),
skalní výchozy, balvany a ostrůvky s vegetací, drobné lesíky, louky v nivách potoků a
břehové porosty.

U objektů místního zájmu ochrany bude obec v souladu s platnou legislativou
vytvářet podmínky pro jejich ochranu, uchování, poznávání a prezentaci a uplatní svůj
zájem při projednávání záměrů na jejich změny, přípravě a realizaci stavebních a jiných
aktivit, které se jich budou dotýkat.
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I.C URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Plošné a prostorové uspořádání území.
Koncepce prostorového rozvoje obce předpokládá v příštím období zachování stávající
urbanistické struktury zastavěného území obou místních částí obce a její doplnění o nové
zastavitelné plochy. Těžiště rozvoje v příštím období je v oblasti bydlení.

Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

Ozn.ploch /
výměra (ha) ÚS Etapa Podmínky využití zastavitelných ploch

Z1 / 0,5 ne - Lokalita bydlení na západním okraji obce
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
BV - bydlení venkovského charakteru
PV - veřejná prostranství
Podmíněně zastavitelná plocha
Chráněný venkovní prostor staveb u silnice III/39013 bude situován
tak, aby byly splněny hygienické limity hluku pro denní i noční dobu.
Podmínky prostorového uspořádání
Počet podlaží RD max. 1 nadzemní podlaží + podkroví
Ostatní podmínky
Dopravní obsluha bude ze silnice III/39013 a nově upravené místní
komunikace, min. šířka veř prostoru pro MK je 8 m. Budou
respektovány podmínky stanovené pro území přírodního parku
Třebíčsko.

Z2 / 0,95 ne - Lokalita bydlení na západním okraji obce
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
BV - bydlení venkovského charakteru
DS – doprava silniční
PV – veřejné prostranství
Podmínky prostorového uspořádání
Počet podlaží RD max. 1 nadzemní podlaží + podkroví
Ostatní podmínky
Jako součást ochrany území před extravilánovými vodami bude
vybudován příkop podél parcely 3493/11.Dopravní obsluha bude
novou místní komunikací uvnitř plochy navazující na úsek stávající
účelové komunikace, která bude v potřebné části upravena v jako
komunikace místní. Šířka veřejného prostranství, jehož součástí
budou místní komunikace zpřístupňující pozemky rodinných domů,
bude min. 8 m. Při zásahu do meliorací budou provedena opatření
tak, aby byla zajištěna funkčnost odvodnění v navazujícím území.
Budou respektovány podmínky stanovené pro území přírodního
parku Třebíčsko.

Z3 / 0,43 Lokalita bydlení na východním okraji obce
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
BV - bydlení venkovského charakteru
ZS – zahrady
Podmíněně zastavitelná plocha
Chráněný venkovní prostor staveb bude situován tak, aby byly
splněny hygienické limity hluku pro denní i noční dobu.
Podmínky prostorového uspořádání
Počet podlaží RD max. 1 nadzemní podlaží + podkroví
Ostatní podmínky
Dopravní obsluha bude ze silnice III/39013. Budou respektovány
podmínky stanovené pro území přírodního parku Třebíčsko.

Z5 / 0,09 ne - Lokalita bydlení na východním okraji obce
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
BV - bydlení venkovského charakteru



Územní plán Hodov

8

Podmíněně zastavitelná plocha
Chráněný venkovní prostor staveb bude situován tak, aby byly
splněny hygienické limity hluku pro denní i noční dobu.
Podmínky prostorového uspořádání
Počet podlaží RD max. 1 nadzemní podlaží + podkroví
Ostatní podmínky
Dopravní obsluha bude ze silnice III/39013. Při zásahu do
meliorací budou provedena opatření tak, aby byla zajištěna
funkčnost odvodnění v navazujícím území. Budou respektovány
podmínky stanovené pro území přírodního parku Třebíčsko.

Z6 / 2,1
z toho

bydlení
celkem:

0,84

Z6a 0,88
Z6b 0,42

ne Z6a -
II. etapa
Z6b –

I. etapa

Lokalita bydlení Kundelov
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
BV - bydlení venkovského charakteru
ZS – zahrady, zeleň soukromá a vyhrazená
PV – veřejné prostranství
Podmínky prostorového uspořádání
Počet podlaží RD max. 1 nadzemní podlaží + podkroví
Ostatní podmínky
Dopravní obsluha bude z upravené stávající místní komunikace.
Šířka veřejného prostranství, jehož součástí budou místní
komunikace zpřístupňující pozemky rodinných domů, bude min. 8
m. Zásah do meliorací bude minimalizován, jejich funkce
v navazujícím území bude zachována. Bude respektováno stávající
vedení sdělovacího kabelu ve vytyčené poloze včetně ochranného
pásma**), podmínky OP stávajících inženýrských sítí (vodovod,
plynovod, VN) a podmínky stanovené pro území přírodního parku
Třebíčsko.

Z7 / 0,22 ne I. etapa Lokalita bydlení Kundelov
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
BV - bydlení venkovského charakteru
PV – veřejné prostranství
Podmínky prostorového uspořádání
Počet podlaží RD max. 1 nadzemní podlaží + podkroví
Ostatní podmínky
Dopravní obsluha bude z upravené stávající místní komunikace.
Šířka veřejného prostranství, jehož součástí budou místní
komunikace zpřístupňující pozemky rodinných domů, bude min. 8
m. Při zásahu do meliorací budou provedena opatření tak, aby byla
zajištěna funkčnost odvodnění v navazujícím území. Bude
respektováno stávající vedení sdělovacího kabelu ve vytyčené
poloze včetně ochranného pásma**), podmínky OP stávajících
inženýrských sítí (vodovod, plynovod) a podmínky stanovené pro
území přírodního parku Třebíčsko.

Z8 / 0,55 ne I. etapa Lokalita bydlení Kundelov
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
BV - bydlení venkovského charakteru
PV – veřejné prostranství
Podmínky prostorového uspořádání
Počet podlaží RD max. 1 nadzemní podlaží + podkroví
Ostatní podmínky
Dopravní obsluha bude z upravené stávající místní komunikace.
Šířka veřejného prostranství, jehož součástí budou místní
komunikace zpřístupňující pozemky rodinných domů, je min. 8m.
Bude respektováno stávající vedení sdělovacího kabelu ve
vytyčené poloze včetně ochranného pásma**), podmínky OP
stávajících inženýrských sítí (vodovod, plynovod) a podmínky
stanovené pro území přírodního parku Třebíčsko.

Z9 / 0,28 Lokalita bydlení na západním okraji obce
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
BV - bydlení venkovského charakteru
PV - veřejná prostranství
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Podmínky prostorového uspořádání
Počet podlaží RD max. 1 nadzemní podlaží + podkroví
Ostatní podmínky
Dopravní obsluha ze stávající účelové komunikace, která bude
v potřebné části upravena v jako komunikace místní. Šířka
veřejného prostranství, jehož součástí bude místní komunikace
zpřístupňující pozemky rodinných domů min. 8 m. Respektovat
podmínky stanovené pro území přírodního parku Třebíčsko.

Z10 / 0,04 ne - Plocha pro turistický bod - rozhlednu
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
OV – plochy pro občanskou vybavenost
Podmínky prostorového uspořádání
V územním řízení bude prokázáno, že nedojde k nepřípustnému
narušení krajinného rázu.
Ostatní podmínky
Pro přístup bude vybudován úsek nové komunikace, navazující na
stávající účelovou komunikaci. Využití ploch v pásmu 50 m od
okraje lesa nesmí ohrozit stabilitu navazujících porostů ani ztížit
lesní hospodaření nebo přístupnost lesních pozemků.

Z12 / 0,21 ne - Dopravní vybavení u železniční zastávky
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
DS – doprava silniční
Podmínky prostorového uspořádání
nejsou stanoveny zvláštní podmínky*)

Ostatní podmínky
Pro přístup bude upravena stávající komunikace. Využití ploch
v pásmu 50 m od okraje lesa nesmí ohrozit stabilitu navazujících
porostů ani ztížit lesní hospodaření nebo přístupnost lesních
pozemků. Budou respektovány podmínky ochranného pásma
dráhy.

Z13 / 0,18 ne - Účelová komunikace k turistickému bodu
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
DS – doprava silniční
Podmínky prostorového uspořádání
nejsou stanoveny zvláštní podmínky*)

Ostatní podmínky
Využití ploch v pásmu 50 m od okraje lesa nesmí ohrozit stabilitu
navazujících porostů ani ztížit lesní hospodaření nebo přístupnost
lesních pozemků.

Z14 / 0,19 ne - Účelová komunikace nad zemědělským areálem
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
DS – doprava silniční
Ostatní podmínky
Využití ploch v pásmu 50 m od okraje lesa nesmí ohrozit stabilitu
navazujících porostů ani ztížit lesní hospodaření nebo přístupnost
lesních pozemků.

Z15 / 0,05 ne - Propojení účelových komunikací u školního hřiště
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
DS – doprava silniční
Podmínky prostorového uspořádání
nejsou stanoveny zvláštní podmínky*)

Z16 / 0,19 ne - Účelové komunikace jižně od obce
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
DS – doprava silniční
Podmínky prostorového uspořádání
nejsou stanoveny zvláštní podmínky*)

Z17 / 0,83 ne - Nový rybník na potoce Mařek- víceúčelová vodní nádrž
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
W – plochy vodní a vodohospodářské
Ostatní podmínky
Součástí výstavby bude založení prvků ÚSES vestavbou dotčeném
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úseku vodního toku. Pro přístup bude sloužit stávající komunikace.
Budou respektovány podmínky správce stávajícího vedení VN.

Z18 / 0,54 ne - Nový rybník Padělky - víceúčelová vodní nádrž
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
W – plochy vodní a vodohospodářské
Ostatní podmínky
Bude zajištěna funkčnost meliorací v navazujícím území. Součástí
výstavby bude založení břehových porostů, sloužících jako
interakční prvky v rámci ÚSES.

Z19 / 0,18 ne - Nový rybník pod Liščí skálou- víceúčelová vodní nádrž
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
W – plochy vodní a vodohospodářské
Ostatní podmínky
Bude zajištěna funkčnost meliorací v navazujícím území. Součástí
výstavby bude založení břehových porostů, sloužících jako
interakční prvky v rámci ÚSES.

Z20 / 0,42 ne - Nový rybník na potoce Mařek - víceúčelová vodní nádrž
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
W – plochy vodní a vodohospodářské
Ostatní podmínky
Součástí výstavby bude založení prvků ÚSES ve
stavbou dotčeném ú seku vodního toku. Pro přístup bude sloužit
stávající komunikace. Využití ploch v pásmu 50 m od okraje lesa
nesmí ohrozit stabilitu navazujících porostů ani ztížit lesní
hospodaření nebo přístupnost lesních pozemků.

Z21 / 0,8 ne - Mokrý poldr a záchytný příkop u Kundelova
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
W – plochy vodní a vodohospodářské
Ostatní podmínky
Bude zajištěna funkčnost meliorací v navazujícím území. Součástí
výstavby bude založení břehových porostů, sloužících jako
interakční prvky v rámci ÚSES. Budou respektována stávající
vedení inženýrských sítí a podmínky jejich správců.

Z22 / 0,32 ne - Nový rybník na Hodovském potoce - víceúčelová vodní nádrž
Plochy s rozdílným způsobem využití (kap. F)
W – plochy vodní a vodohospodářské
Ostatní podmínky
Součástí výstavby bude založení prvků ÚSES ve stavbou
dotčeném úseku vodního toku. Pro přístup bude sloužit stávající
komunikace.

*) platí obecné podmínky pro výstavbu na území obce uvedené na následujících stranách
**) zobrazení trasy všech IS v územním plánu je orientační a nelze je použít pro vytyčení v terénu

Koridor dopravní infrastruktury
DK21 Silnice II/360 v šířce do 80 m

Podmínky pro využití ploch koridoru dopravní infrastruktury:
Přípustné využití:
Plochy uvnitř koridoru budou do doby zahájení realizace stavby využívány dle
stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Nepřípustné využití:
Na plochách uvnitř koridoru nelze umisťovat stavby, významné investice, provádět terénní
úpravy a další změny, které by mohly v důsledku znemožnit nebo podstatně ztížit budoucí
umístění stavby technické a dopravní infrastruktury.

Koridory technické infrastruktury
TK1 Koridor dle grafického vymezení pro kanalizační řad, ČOV a vyústění do recipientu

TK 2 Koridor pro veřejnou technickou infrastrukturu (výtlak kanalizace) š. 30 m
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Podmínky pro využití plochy koridorů technické infrastruktury:
Přípustné využití:
Plochy uvnitř koridorů budou využívány dle stanovených podmínek využití ploch
s rozdílným způsobem využití.
Nepřípustné využití:
Na plochách uvnitř koridoru nelze umisťovat stavby a provádět změny, které by mohly
znemožnit nebo podstatně ztížit budoucí umístění stavby technické infrastruktury.

Obecné urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a
prostorové uspořádání území a na jeho změny.
- Na celém území obce ze umísťovat stavby, provádět změny a činnosti v území pouze

v souladu s posláním přírodního parku Třebíčsko, kterým je zachování vysokých
biologických a estetických hodnot a ochrana zdravých přírodních podmínek.

- Veškeré dřeviny, rostoucí mimo les a další významné stromy, rostoucí v obci, při
cestách, na křižovatkách cest nebo u starých rozdělovacích linií jsou ekologicky
významné a jejich odstranění je možné provést pouze v závažných případech.
V nezastavěném území není přípustná likvidace rozptýlené zeleně, mokřadů, skalek a
skalních výchozů, nevhodné úpravy terénu, zavážení přírodních zářezů apod.
z důvodu požadavku na zachování rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability

- Pozitivní znaky krajinného rázu jsou chráněny (horizonty a panoramatu v zastavěném i
nezastavěném území, charakter a prostředí obce).

- Musí být respektován charakter zástavby, pokud se týká urbanistického, objemového
řešení a použitých materiálů, nová výstavba a úpravy nesmí nenarušovat cenné
urbanistické struktury (stavební čáry, veřejné prostory uliční a návsi apod.) a ohrožovat
a narušovat architektonické a přírodní dominanty (např. veřejné budovy, pomníky,
plochy zeleně, hodnotné jednotlivé stromy a stromořadí, stromy u pomníků, křížů a
božích muk, potoky a vodní nádrže s doprovodnou zelení apod.), stavební úpravy
domů pro chalupářské využití musí být v souladu s charakterem obce a užší lokality.
Jako objekty místního zájmu je třeba zvláště chránit urbanistický celek a charakter
návsi a dům č.p.43, kde změny doporučujeme provádět po vyhodnocení různých
variant a s ohledem na zachování hodnotných částí a prvků a charakteru sevřené
zástavby.

- Je chráněno prostředí u drobné architektury - v přímém sousedství a pohledově
navazujících plochách nesmí být umisťovány nadzemní, esteticky rušivá technická
zařízení jako el. vedení, sloupy, trafostanice apod. Podobná pravidla platí i pro
exponovaná místa na veřejných prostranstvích a v krajině.

- Výstavba nesmí svou výškou, objemem ani jinak negativně narušovat obraz obce.
- Rekonstrukce a výstavba objektů na území obce, které budou obsahovat po dokončení

více jak 3 nadzemní podlaží nebo budou přesahovat celkovou výšku 10 m nad
původním terénem jsou přípustné pouze tehdy, pokud nebudou nepřípustně narušovat
charakter lokality nebo krajinný ráz.

- Minimální výměra stavební parcely je 750 m2.

Systém sídelní zeleně
Systém sídelní zeleně, tvořený zelení na veřejných plochách a zelení zahrad v obytné
zástavbě je plošně stabilizován. Stávající veřejné plochy je třeba zachovat, provádět
odbornou údržbu a dosadbu. Je třeba doplnit a udržovat solitérní dřeviny u objektů drobné
architektury. Při návrhu úprav dbát na to, aby byl zachován ráz sídla.
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I.D KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY PRO JEJÍ
UMISŤOVÁNÍ

1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
1.1. Koncepce dopravní infrastruktury
Svým významem bude v dopravních vztazích dominovat silniční doprava (osobní
individuální, hromadná, nákladní). V území budou rozvíjeny turistické aktivity, trasování
cykloturistických tras je možné na stávajících silnicích. U komunikací lze umisťovat
technická zařízení a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu např. samostatné
úseky cyklostezek, hygienická zařízení, informační zařízení apod.

1.2. Výhledové řešení silniční sítě, dopravní závady
Je vymezen koridor DK21 pro silnici II/360 u šířce 80 m. Ostatní silniční síť na území obce
ve výhledovém období nebude rozšiřována a upravována s výjimkou odstranění
existujících dopravních závad a průběžné úpravy komunikací v třídách, požadovaných
platnými zákonnými předpisy a příslušnými technickými normami. Funkční skupina
průtahu silnice III/39013 - C (obslužná).

1.3. Síť místních komunikací
Dopravní obsluha v obci bude realizována po silnicí III/39013, zařazené do funkční
skupiny C a ostatních MK v obci, které jsou zařazeny ve funkční skupině D 1. Jejich síť je
stabilizována, v příštím období bude prováděna jejich rekonstrukce ke zlepšení
technického stavu a odstranění dopravních závad. Pro obsluhu nových zastavitelných
ploch bydlení (Z1, Z2, Z6a, Z6b, Z7, Z8, Z9) budou budovány nové úseky MK nebo
upraveny stávající účelové komunikace.

1.4. Doprava v klidu
Nové samostatné plochy pro dopravu v klidu nejsou navrženy. S ohledem na kapacitu
většiny objektů občanské vybavenosti je navrženo vyznačit v prostoru návsi sdílené
odstavné plochy pro okolní zařízení u OÚ nebo na stávajících plochách upravit u
vybraných objektů (škola, hřiště) vypočtený počet stání. V centru obce je navrženo
vybudovat i odpočívku pro cykloturisty.
Uspokojování potřeb dopravy v klidu v obytné zástavbě bude zajištěno na vlastních
pozemcích rod. domků (garáže, zahrady).

1.5. Veřejná hromadná doprava osob
Je navržena plocha pro dopravní vybavení (Z12) u železniční zastávky (vybavení pro
přestup cestujících, odstavení motorových vozidel apod.).

1.6. Účelová doprava
Je navrženy účelové komunikace v nyní užívaných trasách (Z13, Z14, Z15, Z16). Ostatní
síť stávajících účelových komunikací v katastru je stabilizována. Je navrženo zkvalitnění
jejich konstrukce a dále také zpevnění úseků u napojení na silnice.

1.7. Pěší a cyklistická doprava
1.7.1 Pěší trasy
Je navrženo úplné dokončení chodníků podél průtahu silnice III/39013.
U MK ve funkční skupině D 1 (zklidněné) chodníky nebudou budovány.
1.7.2. Cyklistická doprava
Nejsou navrženy nové samostatné komunikace pro cyklistickou dopravu. Nové cyklotrasy
je možné vyznačit na stávajících komunikacích. Je navržena úprava povrchu ÚK,
využívaných ke zkvalitnění existující sítě cyklotras tak, aby byla odstraněna prašnost,
respektive bláto na současném povrchu. Na území obce lze budovat na vhodných
místech podél těchto ÚK odpočívky, informační body a další zařízení pro účely cestovního
ruchu.
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2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
2.1  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
2.1.1.  Koncepce zásobování vodou
Obec bude zásobena z vybudované veřejné vodovodní sítě.
2.1.2.  Rozvoj vodovodů
Síť bude rozšiřována dle potřeby nové výstavby. Místní zdroje budou zachovány
v provozuschopném stavu pro nouzové zásobování užitkovou vodou.

2.2. ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
2.2.1. Koncepce odkanalizování obce
Dle PRVKÚK bude v obci Hodov vybudována nová kanalizace, odvádějící pouze
splaškové vody. V obci bude vybudována čerpací stanice odpadních vod, která bude
výtlačným potrubím přečerpávat odpadní vody do kanalizačního systému a ČOV městyse
Budišov. V souladu s grafickou části PRVK je v ÚP navržena ČOV nivě potoka
severovýchodně od obce. Způsob likvidace odpadních vod v obci bude upřesněn v době
přípravy realizace stavby kanalizace po vyhodnocení technických a ekonomických
aspektů. Do doby vybudování kanalizace budou odpadní vody jímány do nepropustných
jímek. Po zprovoznění splaškové kanalizace nebude budování jímek povolováno
s výjimkou případů, kdy připojení na kanalizaci nebude technicky realizovatelné. U
objektů, kde není z technických důvodů napojení na kanalizaci možné, lze alternativně
využít domovních čistíren odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií čištění
odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou. Jsou navrženy koridory: pro
kanalizační řad, ČOV a vyústění do recipientu dle grafického vymezení v grafické části ÚP
(TK1) a výtlak kanalizace v šířce 30 m (TK2).
Pro odvod dešťové vody budou sloužit stávající úseky kanalizace, dešťové vody v celé
obci budou v maximální možné míře uváděny do vsaku, jímány a účelově využívány.
2.2.2. Rozvoj kanalizace
Po vybudování bude kanalizační síť rozšiřována dle potřeby nové výstavby a nové objekty
v části Hodov budou připojovány na tuto kanalizaci.

2.3. VODNÍ TOKY A PLOCHY
Na vodních tocích v katastru obce je možné provádět revitalizační úpravy a opatření
v souladu s platnou legislativou. Jakékoliv dotčení zájmů týkajících se drobných vodních
toků musí být projednáno s jejich správci.
Jsou navrženy nové víceúčelové vodní nádrže (Z17, Z18, Z19, Z20, Z22) a mokrý poldr
(Z21). Jejich hlavní funkce bude retenční a ekostabilizující (nebudou povolovány pro
intenzivní hospodářské využití a rekreační funkce) podobně jako funkce stávajících
nádrží.

2.4. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
2.4.1. Koncepce zásobení teplem
Obec bude zásobena teplem převážně z lokálních zdrojů. Je možné budovat tepelné
zdroje pro jednotlivé objekty i společné zdroje pro skupiny domů, zejména v nové
výstavbě. Kromě zemního plynu je možné k vytápění využívat i dalších, zejména
obnovitelných zdrojů energie a zdrojů, které nezatěžují ovzduší emisemi zdraví škodlivých
látek. Pro zásobení plynem budou sloužit stávající a dle potřeby rozšířené rozvody STL
plynovodu.

2.5. ZÁSOBENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Návrh zásobení elektrickou energií
Elektrická energie pro obec Hodov bude zajišťována ze stávajícího systému 22 kV přes
distribuční el. stanice (trafostanice) 22/0.4 kV. Je navržena nová trafostanice na západním
okraji obce. Stávající, převážně venkovní rozvody NN, budou dle potřeby rozšiřovány a
převáděny na podzemní.
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2.6. SPOJE
Návrh řešení
Z požadavků na rozvoj telekomunikací nevyplývá žádná potřeba nových ploch a zařazení
změn v území do územního plánu.

2.7. V souladu s platnou legislativou může být v území realizována výstavba
nových zařízení a technické infrastruktury, vyvolaných aktuálními
požadavky.
2.8. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Z požadavků na rozvoj odpadového hospodářství nevyplývá žádná potřeba nových ploch
a zařazení změn v území do územního plánu. Likvidace směsného komunálního odpadu,
vytříděných nebezpečných složek, stavební suti i ostatních odpadů bude na úrovni obce
zajišťována ve spolupráci s oprávněnou firmou skládkováním, případně jiným způsobem,
mimo území obce. Potřebné manipulační plochy pro kompostování apod. lze vyčlenit
v rámci navržených ploch smíšených.

3. KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Je navržena plocha pro vybudování turistického bodu (Z10) nad obcí (rozhledna).

V budoucím období budou občané obce využívat stávající základní občanské vybavení
v obci, další objekty a zařízení občanského vybavení mohou být dle potřeby umístěny
uvnitř obytné zóny. Stávající zařízení budou v budoucnu dále zkvalitňována, budou
probíhat jejich opravy, údržba a rekonstrukce.

4. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
Jako stávající veřejná prostranství jsou v územním plánu vymezeny všechny průtahy
silnic, místní komunikace příp. ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné
každému bez omezení (obecně přístupné) a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru. Další plochy mohou být součástí navržených zastavitelných ploch.

V příštím období se předpokládá údržba stávajících veřejných prostranství a zkvalitňování
jejich vybavení (mobiliář, úpravy povrchů, údržba zeleně, nové výsadby apod.).
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I.E KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ
OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A DALŠÍ

Koncepce uspořádání krajiny je vyjádřena v grafické části územního plánu, uspořádáním
ploch s rozdílným způsobem využití. Podmínky jejich využití jsou uvedeny v kapitole I.F.

I.E.1 Zemědělský půdní fond (ZPF)
- Kromě aktivit, přímo spojených se zemědělskou činností lze v plochách ZPF realizovat

další změny, které povedou ke zvýšení ekologické stability území, zlepší ochranu
půdy před větrnou a vodní erozí apod.: interakční prvky, prvky ÚSES, krajinné úpravy,
vodohospodářské a protipovodňové úpravy a stavby atd.

- zemědělské obhospodařování ploch bude respektovat lokální podmínky a morfologie
terénu tak, aby nedocházelo k erozi a znehodnocení půdy, nebyla dále ohrožována
ekologická stabilita, kvalita vod a umožněn rozvoj harmonické kulturní krajiny,

- budou udržovány stávající trvalé travní porosty, je navrženo jejich obnovení minimálně
v rozsahu ploch této kultury dle katastru nemovitostí

- na všech pozemcích přiléhajících k vodnímu toku je třeba dodržovat takový režim
hospodaření, který zabrání znečištění povrchových i podzemních vod,

- při hospodaření je třeba dodržovat zásady stanovené ZÚR pro vymezený typ krajiny a
oblasti krajinného rázu.

I.E.2 Lesní půdní fond (pozemky určené k plnění funkce lesa - PUPFL)
- Rozsah ploch PUPFL na území obce zůstane zachován, s výjimkou realizace stavby

mokrého poldru (Z21) nejsou řešením územního plánu plochy PUPFL dotčeny,
- kromě aktivit, přímo spojených s lesním hospodařením lze v plochách PUPFL

realizovat další změny, které povedou ke zvýšení ekologické stability území, pro
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití
pro účely rekreace a cestovního ruchu (vodohospodářské a protipovodňové úpravy a
stavby, odpočívky, turistické cesty apod.)

- v sousedství lesních pozemků je požadováno ponechat volný pruh 6 m široký pro
účely ohospodařování lesů a z důvodu zajištění volného průchodu krajinou,

- je možné provádět zalesňování vhodných pozemků jiných kultur.

I.E.3 Krajinná zeleň a prostupnost krajiny
- Stávající přírodní krajinné prvky jsou chráněny a zůstanou zachovány, nové prvky

navržené v územním plánu budou vytvářeny v souladu s koncepcí územního systému
ekologické stability (ÚSES). Budou prováděny výsadby podél účelových cest - tyto
liniové prvky budou umístěny tak, aby bylo umožněno obhospodařování a údržba
navazujících ploch a plnily současně funkci revitalizačních a protierozních opatření.
Vyčlenění pozemků pro tato opatření bude provedeno v rámci komplexních
pozemkových úprav

- trvalé změny (stavby, oplocení, zornění apod.) nesmí omezovat prostupnost krajiny.

I.E.4 Územní systém ekologické stability
Prvky územního systému ekologické stability jsou vymezeny v grafické části územního
plánu. Funkci prvků ÚSES doplňují interakční prvky stávající i navržené. Plochy prvků
ÚSES jsou nezastavitelné a slouží pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny. V
nezbytných případech lze v těchto plochách připouštět stavby dopravní a technické
infrastruktury.
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Přípustné využití na plochách ÚSES:
Pro plochy biocenter a biokoridorů platí podmínky vymezené dle územního plánu.
Hospodaření musí zajistit vysokou biodiverzitu a odpovídat trvalým stanovištním
podmínkám; v lesních porostech je třeba při obnově upřednostňovat šetrné způsoby,
resp. porosty zakládat nebo obnovovat autochtonními dřevinami.
Podmíněně přípustné využití:
Přípustné jsou nezbytně nutné liniové stavby veřejné technické infrastruktury, veřejné
dopravní infrastruktury, vodohospodářská zařízení, turistické stezky a trasy, drobné
sakrální stavby (boží muka, kříže ap.) a další stavby zejména pro vzdělávání a
výzkumnou činnost (naučné stezky ap.) za podmínky, že nedojde k omezení funkčnosti
prvku ÚSES a narušení přírodního prostředí (eroze půdy apod.) a krajinného rázu.
Nepřípustné využití:
Rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných
surovin a další využití, ohrožující funkci prvku ÚSES.

I.E.5 Prostupnost krajiny
Severní část území obce je vymezena jako migračně významné území -  této části území
je se nesmí vyskytovat neprůchodné bariéry pro migraci velkých savců.
Na území obce dále platí tyto zásady:
- v celém nezastavěném území je nepřípustné provádět takové změny, které omezují

prostupnost krajiny a v jejichž důsledku dojde k zneprůchodnění cest, pěšin,
průchodů, zamezení přístupu k vodním plochám a tokům, lesních pozemkům,

- v plochách zemědělské půdy nebo krajinné zeleně budou udržovány účelové
komunikace dle stavu katastrální mapy nebo v trase nahrazující jejich funkci, tyto
mohou být užívány jako turistické cesty, naučné stezky apod., cesty budou na
vhodných místech opatřeny doprovodnou zelení.

I.E.6 Protierozní opatření, ochrana před povodněmi
Jsou navrženy plochy pro protierozní opatření. Jejich funkce bude půdoochranná a na
vhodných místech i protipovodňová ke zvýšení ochrany zastavěného území před povodní
způsobenou přívalovými dešti.
Jako součást ochrany zastavěného území před extravilánovými vodami bude vybudován
příkop podél parcely 3493/11.

I.E.7 Rekreace
Nové samostatné plochy pro rekreaci nejsou v ÚP navrženy. Budování nových
rekreačních objektů na území obce je nepřípustné stejně jako rozšiřování stávajících
objektů rekreace mimo jádrové zastavěné území obce. S ohledem na perspektivu dalšího
rozvoje turistiky a cestovního ruchu a možný přínos pro ekonomiku obce jej možné na
území obce budovat potřebnou infrastrukturu v rámci ploch bydlení, občanské
vybavenosti, případně ploch smíšených. Vhodné objekty uvnitř zastavěného území
mohou být užívány jako chalupy.

I.E.8 Dobývaní ložisek nerostných surovin
Nové plochy pro těžbu nejsou navrženy.

I.E.9 Krajinný ráz
Území se zvýšenou ochranou krajinného rázu a místa krajinného rázu nejsou vymezena.
Budou respektovány podmínky stanovené na území Přírodního parku Třebíčsko.
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I.F STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vychází ze zásad rozvoje
území obce, uvedených v kapitole B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ,
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT a urbanistické koncepce stanovené
v kapitole  C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ.

OBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ:
- Veškeré činnosti a aktivity mají směřovat ke zkvalitnění urbanistického,

architektonického a přírodního prostředí,
- na plochách ovlivňujících obraz obce a krajinný ráz jako jsou pohledově z veřejných

komunikací a ploch exponovaná místa, průčelí a plochy, není přípustné umisťovat
rušivé objekty a zařízení (fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, radiokomunikační
zařízení a jiné)

- pro zachování charakteru obce, který je obecně cennou hodnotou, je důležité
zachovat zejména v centrální části obce, zahrnující usedlosti obklopující náves a
příjezdové komunikace, urbanistickou strukturu vyplývající z parcelního členění,
sevřený charakter zástavby, stavební čáry na rozhraní domů a veřejného prostoru a
šikmé zastřešení objektů včetně orientace hřebene

- objekty snižující přírodní charakter území, zařízení technické infrastruktury a další, lze
v odůvodněných případech umístit pouze tehdy, pokud nedojde k nežádoucímu
narušení krajinného rázu

- v centru obce, vymezením jako předmět místního zájmu ochrany a v nezastavěném
území není přípustné umisťovat trvalé poutače, reklamní plochy, plakátovací a
informační a reklamní zařízení (tabule, plachty, billboardy apod. – statické i mobilní),
které nepřípustně narušují obraz obce, krajinný ráz a dálkové pohledy na panorama
obce

- zastavěné i nezastavěné území obce musí být prostupné - nejsou přípustné uzavřené
volně neprůchodné areály zahrnující více bytových domů, rodinných domů,
rekreačních domků, rekreačních nebo zahrádkářských chat.

- Je nepřípustné provádět úpravy, snižující biodiverzitu a rozmanitost krajiny (likvidace
rozptýlené zeleně, mokřadů, skalek a skalních výchozů, nevhodné úpravy terénu,
zavážení přírodních zářezů apod.) nebo které znamenají zničení jedinečných
stanovišť rostlin a živočichů jako je i kácení některých suchých stromů apod. Na celém
území obce je na pozemcích v nezastavěném území s výjimkou silnic, nepřípustné
provozování motoristických sportů ani jako rekreačních aktivit (dráhy pro motocross,
čtyřkolky apod.)

- je chráněno prostředí u drobné architektury - v přímém sousedství a pohledově
navazujících plochách nesmí být umisťovány nadzemní, esteticky rušivá technická
zařízení jako el. vedení, sloupy, trafostanice apod.,

- požadavky na respektování prostředí a začlenění v místě stavby se uplatňují nejen na
stavby pro bydlení ale ve stejné míře také na stavby výrobní, technické a hospodářské
-v případě staveb většího objemu se nároky na začlenění přiměřeně zvyšují,

- stavby a zařízení technické vybavenosti lze umístit i jinde než na vymezených
plochách, pokud slouží bezprostřední obsluze území a pokud se nemohou stát
zdrojem závad pro plochu samotnou nebo její okolí

- při zemních pracích v zastavěném území obce je třeba postupovat zvláště obezřetně
s ohledem na zvýšenou pravděpodobnost archeologických nálezů a v případě jejich
výskytu postupovat dle požadavků platné legislativy

- nová výstavba nesmí znehodnotit panorama obce
- realizací výstavby nesmí být zhoršeny odtokové poměry v území, dešťové vody na

celém území obce v zastavitelných i stabilizovaných plochách bude v maximální míře
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uváděna do vsaku, přitom musí být zajištěno, že odtok při mimořádných situacích
nebude podmáčet ani jinak ohrožovat jiné pozemky (eroze apod.)

- na celém území obce je nutné respektovat zájmy Ministerstva obrany ČR.

Ochrana veřejného zdraví
Akusticky chráněné prostory lze do území umístit pouze tak, že celková hluková zátěž v
území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb.
Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající
lze do území umístit za předpokladu, že nedojde k ohrožení území z hlediska ochrany
veřejného zdraví.
Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno,
že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný
venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, případně vč. doložení reálnosti
provedení protihlukových opatření.

VYMEZENÍ POJMŮ:
- maximální výška zástavby

A – svislá vzdálenost mezi nejnižším bodem původního rostlého terénu na obvodu
zastavěné plochy stavby a nejvyšším bodem na hřebeni střechy se sedlovou,
valbovou a polovalbovou konstrukcí
B – svislá vzdálenost mezi nejnižším bodem původního rostlého terénu na obvodu
zastavěné plochy stavby a nejvyšším bodem atiky u ploché střechy nebo nejvyšším
okrajem pultové střechy.
Technická zařízení jako komíny, stožáry, antény, hromosvody apod. se neberou
v úvahu, pokud jejich nejvyšší bod nepřekročí stanovenou maximální výšku zástavby,
v opačném případě je nutné v územním řízení prokázat, že nenaruší charakter území,
jeho kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty a krajinný ráz.

- maximální intenzita využití pozemků – maximální podíl zastavěné plochy
stavebního pozemku z celkové plochy stavebního pozemku pro všechny přípustné
typy staveb včetně drobných staveb

- minimální podíl zeleně – je minimální podíl součtu všech nezpevněných ploch
stavebního pozemku z celkové plochy stavebního pozemku za zpevněnou plochu se
považuje rovněž plocha ze zatravňovací dlažby

- centrum obce - tvoří historické jádro s původně zemědělskými usedlostmi
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PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ:
PLOCHY BYDLENÍ
Slouží převážně pro bydlení. Zahrnují také pozemky související dopravní a technické
infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.

Převažující účel využití:
BV - bydlení venkovského charakteru
Rodinné domy venkovského charakteru, nerušící obslužné funkce místního významu.
Přípustné využití:

- rodinné domy a usedlosti venkovského charakteru a jako jejich součásti zahrady,
malé vedlejší zemědělské hospodářství (malé chovy hospodářských zvířat) a
ostatní související budovy a činnosti stavby nebo zařízení související s bydlením

- související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a zeleň
- související komunikace pro obsluhu bydlení a přístup k hospodářským a jiným

budovám uvnitř obytné zóny – podmínkou výstavby na stabilizovaných plochách
bydlení je zajištění přístupnosti stávajících i nových obsluhovaných objektů

Podmíněně přípustné využití – lze umístit pouze provozem, charakterem a dopravní
obsluhou nerušící objekty, pokud svým objemem nenarušují charakter lokality a je
zajištěna vlastní potřebná kapacita pro odstavování vozidel návštěvníků:

- maloobchodní provozovny, služby, řemeslné a jiné podobné provozovny, objekty
občanského vybavení, ubytování a zařízení infrastruktury cestovního ruchu

- plochy v blízkosti silnic a dalších zdrojů hluku jsou podmíněně využitelné za
podmínky, že chráněný venkovní prostor staveb, případně chráněný venkovní
prostor bude situován tak, aby byly splněny hygienické limity hluku pro denní i
noční dobu

Nepřípustné využití:
- umisťování staveb a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení nad

obvyklou míru nebo nejsou slučitelné s bydlením (např. lakovny, odstavná stání a
autoparky nákladních vozidel, autobazary apod.) a které svým charakterem nebo
stavebním objemem narušují měřítko a charakter zástavby obce nebo dané
lokality (provozovny a objekty v podobě velkých monobloků, objekty
s nepřiměřenou hloubkou, garáže řadové apod.)

Podmínky prostorového uspořádání:
Výstavba rekonstrukce objektů na stabilizovaných plochách v centru obce musí řešením
průčelí, obráceného do veřejného prostoru odpovídat charakteru zástavby v jádru obce.
Na průčelích a plochách viditelných z veřejných prostranství v centru obce nesmí být
umisťována technická a další zařízení, narušující obraz obce (trvalá reklamní zařízení a
plochy apod.). Výstavbou objektů nesmí být nevhodně narušeno panorama obce
z pohledově exponovaných směrů (přístupové komunikace, důležitá veřejná prostranství
apod.). U novostaveb a rekonstrukcí ve stabilizované řadové zástavbě je jako závazná
podmínka stanovena kompaktní struktura zástavby – stavby musí být umisťovány tak, aby
vnější hrana zástavby plynule bez proluk vymezovala veřejné prostranství s místní
komunikací a navazovala na stávající zástavbu. Maximální výška zástavby A - 9 m, B –
7,8 m. Pro zachování charakteru výstavby je nutné v centru obce používat pro zastřešení
rodinných domů v obci převažující tvar střechy.

PLOCHY REKREACE
Zahrnují pozemky zejména pro převažujícím způsobem využití specifikované stavby,
zařízení rekreace a rekreační aktivity, pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí
a jsou slučitelné s rekreací (sportoviště, tábořiště, přírodní koupaliště apod.) a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Objekty musí být
vybaveny tak, aby při jejich provozování bylo vyloučeno poškozování životního
prostředí (zařízení pro likvidaci odpadů a odpadních vod, způsob vytápění apod.)
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Převažující způsob využití:
RI - rekreace rodinná – plochy kde převažuje rodinná rekreace v chatách a
chatových osadách, pozemky nesmí být neprostupně oploceny, k jejich vymezení lze
použit živé ploty apod.

Přípustné využití:
- neoplocené pozemky s chatami, plochy rekreační zeleně
- stavby, zařízení a jiná opatření pro rodinnou rekreaci
- související dopravní a technická infrastruktura, která nesnižuje kvalitu prostředí ve

vymezené ploše a je slučitelná s rekreačními aktivitami
Podmíněně přípustné funkční využití - slučitelné s rekreací a pokud nedojde k narušení
kvality prostředí pro rekreaci:

- nerušící občanské vybavení, infrastruktura cestovního ruchu, sezónní rekreační
zařízení, plochy a zařízení pro volný čas, hobby, plochy pro aktivní rekreaci a sport
s výjimkou sportů motoristických apod.

Nepřípustné funkční využití:
- umisťování objektů, činností a provozů, která snižují kvalitu prostředí pro rekreaci

nebo nejsou slučitelné s rekreačními aktivitami (chovy zvířat, provozovny a sklady,
hlučná a škodlivé látky produkující zařízení apod.), samostatné nebo řadové
garáže, odstavná a parkovací stání, zejména pro nákladní automobily, autobusy,
traktory a jiné dopravní prostředky, oplocení

Podmínky prostorového uspořádání pro plochy rodinné rekreace:
- charakter zástavby – musí respektovat měřítko krajinného prostoru a mají mít základní

tvarosloví obvyklé u rekreačních objektů dané rekreační lokality
- výšková hladina zástavby – jednopodlažní objekty s podkrovím. Max. výška hřebene

nad nejnižším bodem původního terénu na obvodu stavby je 8 m
- umístění staveb a využití pozemků – umístění rekreačních staveb a zařízení na

jednotlivých pozemcích bude takové, aby nedocházelo k vzájemnému rušení a
negativnímu ovlivnění kvalitních podmínek pro rekreaci v navazujícím území (na
sousedících pozemcích). To se týká zejména dodržení dostatečných vzájemných
odstupů stěn rekreačních objektů s okny obytných místností a zajištění oslunění
rekreačních ploch, umístění komínů, venkovních topenišť, garáží, parkovacích míst a
dalších svým provozem a polohou rušivých staveb a zařízení.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Jsou určeny pro umístění staveb a zařízení občanského vybavení. Zahrnují také pozemky
související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Převažující způsob využití:
OV - občanská vybavenost (stavby a zařízení pro vzdělávání, výchovu, kulturu,
sociální a zdravotní služby, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, církevní účely)

Přípustné využití:
- stavby a zařízení veřejné infrastruktury sloužící zejména obyvatelům obce,

zařízení pro tělovýchovu a sport a další vybavenost včetně pomocných objektů,
zabezpečujících provoz nebo doplňujících účel využití plochy

- související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství, plochy
zeleně, parky, vodní plochy a toky, krajinářské úpravy apod.

Podmíněně přípustné využití - pouze tehdy, pokud je slučitelné s vymezeným
převažujícím způsobem využití:

- nerušící obchod, služby, infrastruktura cestovního ruchu, ubytování, stravování,
objekty občanského vybavení, zajišťující nadmístní potřeby

- bydlení, pouze související s provozem zařízení
Nepřípustné využití:

- umisťování objektů a všech dalších činností, zhoršujících kvalitu daného území a
pohodu bydlení na sousedních plochách nad přípustnou míru
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Podmínky prostorového uspořádání:
- Výstavba na stabilizovaných i zastavitelných plochách nesmí výškově a objemově

překročit stávající zástavbu v polohově a pohledově navazujícím území tak, že by
došlo k znehodnocení obrazu obce nebo dané lokality. Výjimky jsou přípustné
pouze v architektonicky zdůvodněných případech (církevní stavby apod.),
v územním řízení bude prokázáno, že nenaruší charakter území, jeho kulturní,
urbanistické, architektonické hodnoty včetně panoramatických pohledů na obec.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Plochy veřejných prostranství, sloužící obecnému užívání s významnou prostorotvornou a
komunikační funkcí, včetně zeleně a navazujících prostranství.

Převažující způsob využití:
PV - veřejná prostranství - ulice, náměstí, chodníky, veřejná zeleň a další prostory
přístupné každému bez omezení, bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru

Přípustné využití:
- zpevněné i nezpevněné plochy, chodníky, vjezdy do objektů apod.
- vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem na

související ochranné režimy (režim památkové ochrany, ÚSES ap.)
Podmíněně přípustné využití - stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají
způsobu využívání ploch, mají doplňkovou funkci a neruší nebo podmiňují bydlení ani
ostatní funkce v území:

- např. pomníky, přístřešky, odpočívky pro turisty, informační body, venkovní sezení
u restaurací, zařízení pro společenské akce pod širým nebem a výroční slavnosti,

- vodní plochy a stavby a opatření vodohospodářského charakteru na tocích
stávajících, krajinářské, revitalizační aj. úpravy, protihluková opatření

Nepřípustné využití:
- umisťování staveb, zařízení a činností, narušujících hlukem, zápachem i jinak

ostatní funkce na vymezené ploše a v navazujícím území

Podmínky prostorového uspořádání:
Respektovat charakter zástavby pokud se týká urbanistického, objemového řešení.

PLOCHY ZELENĚ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
Plochy zeleně, zpravidla v zastavěném území.

Převažující způsob využití:
ZS  – zahrady, zeleň soukromá a vyhrazená – plochy zeleně v sídle, obvykle
oplocené, součást ploch bydlení nebo ve vazbě na ně, mohu být kromě užitkové nebo
estetické funkce určeny rovněž k nerušícím formám individuální rekreace. Je stanoven
minimální podíl zeleně 80 % a maximální intenzita využití pozemků 15 %.

Přípustné využití:
- zahrady, sady
- vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy

Podmíněně přípustné využití - stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají
způsobu využívání ploch  a mají doplňkovou funkci:

- technická opatření, stavby nebo zařízení související s využitím plochy či využití
podmiňující, terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemků

- vodní plochy a stavby a opatření vodohospodářského charakteru, krajinářské,
revitalizační aj. úpravy

- na pozemcích souvisejících se stavbou pro rodinnou rekreaci lze umístit stavbu
nebo zařízení související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a
provést terénní úpravy nenarušující užívání pozemků navazujících

Nepřípustné využití:
- umisťování staveb, zařízení a činností, narušujících ostatní funkce na vymezené

ploše a v navazujícím území, stavby a úpravy poškozující obraz obce
v předzahrádkách a na plochách souvisejících s veřejným prostranstvích
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Převažující způsob využití:
ZP – zeleň přírodního charakteru - plochy zeleně uvnitř zastavěného území
s přírodním charakterem

Přípustné využití:
- vegetační porosty, udržované v přírodě blízkém stavu, které svým charakterem

odpovídají funkci plochy (ÚSES ap.)
- vodních plochy a toky, stavby a opatření vodohospodářského charakteru,

krajinářské, revitalizační aj. úpravy, mokřady, průlehy, apod.
Nepřípustné využití:

- umisťování staveb, zařízení a činností, v rozporu s funkcí plochy a snižující její
ekologickou funkci (odstavování a parkování motorových vozidel, skládky
materiálu a zeminy, terénní úpravy, výkopy, odvodňování, chemizace, apod.)

Podmínky prostorového uspořádání pro plochy veřejných prostranství a zeleně:
Nejsou stanoveny.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah a jiných druhů dopravy.

Převažující způsob využití:
- DS - doprava silniční – zahrnují silniční pozemky silnic a ostatních samostatně

vyčleněných pozemních komunikací, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny
součásti komunikace, např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná a
izolační zeleň a dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení
(odstavná stání, parkovací plochy, zařízení údržby pozemních komunikací, čerpací
stanice pohonných hmot ap.).

Přípustné využití:
- plochy pozemních komunikací, dopravní stavby a zařízení
- dopravní a související služby, zařízení pro cestující hromadné dopravy, plochy

parkování a odstavování apod.
- koridory místních komunikací včetně veřejných prostranství
- plochy po pěší, cyklisty a další druhy dopravy
- doprovodná zeleň, mobiliář a další související vybavení

Převažující účel využití:
- DZ – doprava železniční – zahrnují obvod dráhy včetně náspů, zářezů, opěrných

zdí, mostů, kolejišť, doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu
jako stanice, zastávky, nástupiště, přístupové cesty a manipulační plochy,
skladiště, překladiště, depa, opravny, správní budovy apod.

Přípustné využití:
- plochy dráhy včetně jejích součástí a zařízení pro drážní dopravu
- doprovodná zeleň, pruhy pro interakční prvky (ÚSES)
- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud nejsou v rozporu

s převažujícím způsobem využití plochy

Nepřípustné využití:
- umisťování objektů a všech dalších činností, zhoršujících kvalitu daného území a

pohodu bydlení na sousedních plochách nad přípustnou míru

Podmínky prostorového uspořádání:
Nejsou stanoveny, je požadováno zajistit nekonfliktní začlenění výstavby do kontextu
krajiny
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PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Plochy výroby a skladování v zastavěném území, které jsou vyčleněné z ploch bydlení
včetně pozemků související veřejné infrastruktury.

Převažující způsob využití :
- VZ – výroba zemědělská – negativní vlivy za hranicí těchto pozemků nesmí

zasahovat zejména na stávající plochy bydlení v obci
Přípustné využití:

- stavby a zařízení zemědělské výroby, plochy řemeslné či přidružené výroby,
výrobní i nevýrobní služby, distribuce, spolu a opatřeními, minimalizujícími dopad
na krajinný ráz

- související administrativa, servisní zařízení, pomocné objekty, dopravní a
technická infrastruktura, veřejná prostranství, plochy zeleně, zeleň ochranná,
izolační a doprovodná, vodní toky a plochy apod.

Podmíněně přípustné využití – nenarušující krajinný ráz, a pokud není jejich umístění ve
vzájemném rozporu s ostatními činnostmi v lokalitě:

- objekty a zařízení nezemědělské výroby, další podnikatelské aktivity
Nepřípustné využití:

- umisťování staveb, zařízení a činností, narušujících ostatní funkce na vymezené
ploše a nepřípustně snižujících kvalitu přírodního prostředí nebo bydlení v obci

Převažující způsob využití:
- VD – výroba drobná a služby slouží pro umístění vzájemně se nerušících

činností a staveb
Přípustné využití:

- plochy nerušící malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní
služby, distribuce, spolu a opatřeními, minimalizujícími dopad na krajinný ráz

- související administrativa, servisní zařízení, pomocné objekty, dopravní a
technická infrastruktura, veřejná prostranství, plochy zeleně, zeleň ochranná,
izolační a doprovodná, vodní toky a plochy apod.

Podmíněně přípustné využití – nenarušující krajinný ráz, nesnižující kvalitu prostředí, a
pokud není jejich umístění ve vzájemném rozporu s ostatními činnostmi v lokalitě:

- obchod, stravování, turistická infrastruktura (objekty agroturistiky), zařízení pro
odborné vzdělání a výchovu, objekty ostatního občanského vybavení apod.

- plochy pro odpadové hospodářství a plochy výroby, které nejsou v rozporu se
způsobem využití ostatních ploch a další nerušící objekty a činnosti

Nepřípustné využití:
- umisťování staveb, zařízení a činností, narušujících ostatní funkce na vymezené

ploše a nepřípustně snižujících kvalitu přírodního prostředí nebo bydlení v obci.

Podmínky prostorového uspořádání:
Je nutné prokázat, že výstavba ani rekonstrukce stávajících objektů nenaruší charakter
území, jeho kulturní, urbanistické, architektonické hodnoty, obraz obce a krajinný ráz.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Zahrnují pozemky vedení a staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technického
vybavení, případně pozemky související dopravní infrastruktury.

Převažující účel využití:
TI - technická infrastruktura

Přípustné využití:
- vedení a stavby např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod,

trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení a dalších zařízení
veřejných sítí a produktovodů

Podmíněně přípustné využití:
- pomocné objekty zabezpečující provoz nebo doplňující účel využití plochy
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady
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- technické zázemí obce a další podobné objekty a činnosti
Nepřípustné využití:

- umisťování objektů a všech dalších činností, prokazatelně zhoršujících kvalitu
daného území a pohodu bydlení na sousedních plochách nad přípustnou míru

Podmínky prostorového uspořádání:
Nejsou stanoveny, nekonfliktní začlenění výstavby do kontextu krajiny bude prokázáno
v územním řízení.

W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro
převažující vodohospodářské využití.

Převažující účel využití:
- plochy vodní a vodohospodářské (přírodní a umělé)

Přípustné využití:
- vodní plochy a toky, zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu apod.
- vodohospodářské stavby a zařízení, opatření k ochraně před vodní erozí, pro

snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, mokřady apod.
Nepřípustné využití:

- umisťování staveb, zařízení a činností, nepřípustně zhoršujících kvalitu prostředí
v území a ekologickou stabilitu území

Podmínky prostorového uspořádání:
Nejsou stanoveny, je požadováno nekonfliktní začlenění výstavby do kontextu krajiny.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Nezastavěným územím jsou pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do
zastavitelné plochy. V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem
umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a
stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu,
například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

NZ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Zahrnují zejména plochy zemědělského půdního fondu (ZPF), kam náležejí též
nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky
se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy,
hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi
apod.

Převažující účel využití (barva ploch v grafické části ÚP):
- orná půda (žlutá) / louky, sady (zelená)

Přípustné využití:
- volné neoplocené plochy zemědělské půdy (orná půda, trvalé travní porosty-louky,

sady, zahrady), krajinné prvky, komunikace pro zemědělskou výrobu
- krajinné prvky (meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí,

solitérní dřeviny), opatření a prvky s protierozní funkcí
- polopropustné ohrazení, přístřešky a další zařízení spojené s pastvou

hospodářských zvířat apod., zařízení pro myslivost
- pozemky staveb a zařízení pro zemědělství s výjimkou s výjimkou zemědělské

účelové výstavby jako jsou areály živočišné nebo rostlinné výroby apod.
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Podmíněně přípustné využití pouze tehdy, pokud neovlivňuje nepřiměřeně negativně
přírodní prostředí, krajinný ráz, není v rozporu s funkcí plochy a nenarušuje průchodnost
krajiny pro člověka a velké savce:

- turistické stezky a cesty, turistická infrastruktura, sezónní rekreační zařízení
(stanové tábory apod.), rekonstrukce stávajících objektů a opatření pro snížení
ekologické zátěže v území, likvidaci odpadních vod apod.

- drobné stavby sakrální (boží muka, kříže ap.) a jiné zejména pro vzdělávání a
výzkumnou činnost (naučné stezky ap.)

- oplocené plochy pro intenzivnější nebo specializované zemědělské využití
(zahrady, zahradnictví, pokusné plochy, zelinářské plochy apod.)

- stavby a opatření vodohospodářského charakteru, protipovodňové, krajinářské,
revitalizační, protierozní aj. úpravy (vodní plochy a toky, průlehy, suché poldry,
tůně, příkopy, mokřady,apod.)

Nepřípustné využití:
- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí zhoršujících kvalitu prostředí nad

obvyklou míru a výstavba nových rekreačních objektů, umisťování skládek
výkopové zeminy apod.

Podmínky prostorového uspořádání:
Nejsou stanoveny, je požadováno nekonfliktní začlenění výstavby do kontextu krajiny a
nenarušení krajinného rázu.

NL - PLOCHY LESNÍ
Jsou pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů (PUPFL), pozemky staveb a
zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Přípustné využití:
- volné neoplocené lesní pozemky, komunikace a zařízení pro lesní hospodářství

nebo myslivost, účelová myslivecká zařízení (obory apod.)
Podmíněně přípustné využití pouze tehdy, pokud nebude ohrožena funkce lesa:

- turistické stezky a cesty na lesních cestách, turistická infrastruktura
- drobné stavby sakrální a jiné (boží muka, kříže, pomníky, naučné stezky ap.)
- stavby a opatření, které ve svém důsledku zvyšují ekologickou stabilitu území a

další využití ve zdůvodněných případech
Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících funkcí zhoršujících kvalitu prostředí nad obvyklou míru
a výstavba nových rekreačních objektů

Podmínky prostorového uspořádání:
Nejsou stanoveny, je požadováno nekonfliktní začlenění výstavby do kontextu krajiny a
nenarušení krajinného rázu.

PLOCHY PŘÍRODNÍ
Plochy zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy a
pozemky související veřejné dopravní a technické infrastruktury. Jsou určeny pro
zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území.

Převažující účel využití:
- NP - zeleň krajinná

Přípustné využití:
- přirozené, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem

bylin, keřů a travních porostů, travní porosty bez dřevin, květnaté louky, bylinné -
travnatá lada, skály, stepi, mokřady, prvky ÚSES

- turistické stezky a trasy pro nemotorovou dopravu, drobné sakrální stavby (boží
muka, kříže ap.) a další stavby zejména pro vzdělávání a výzkumnou činnost
(naučné stezky ap.)
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- vodní toky a plochy, stavby a opatření vodohospodářského charakteru,
krajinářské, revitalizační, protierozní aj. úpravy, mokřady, průlehy, tůně apod.

Podmíněně přípustné využití pouze tehdy, pokud neovlivňuje nepřiměřeně negativně
přírodní prostředí a není v rozporu s funkcí plochy:

- technická opatření a stavby spojené s rekreací a cestovním ruchem jako
hygienická zařízení, ekologická a informační centra, odpočívky pro turisty,
informační body, vyhlídky apod., turistická infrastruktura, sezónní rekreační
zařízení (stanové tábory apod.),

Nepřípustné využití:
- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí zhoršujících kvalitu prostředí a

ekologickou stabilitu území, dráhy pro motoristické sporty, skládky apod.
- výstavba nových rekreačních objektů

Podmínky prostorového uspořádání:
Nejsou stanoveny, je požadováno nekonfliktní začlenění výstavby do kontextu krajiny a
nenarušení krajinného rázu.
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I.G VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ
OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo
ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezené ve vydané územně plánovací
dokumentaci.

Veřejně prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy, sloužící ke snižování
ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického
dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Vymezují se stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze odejmout nebo omezit
práva k pozemkům a stavbám, potřebným k jejich uskutečnění:

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY ZÚR KRAJE VYSOČINA

DK21 Silnice II/360

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ ZÚR KRAJE VYSOČINA
U105 RBC 654 Vlčatínský vrch
U248 RBK 516 Vlčatínský vrch – Nesměř

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
WD01 Dopravní vybavení u železniční zastávky (Z12)
WD02 Účelová komunikace k turistickému bodu (Z13)
WD03 Účelová komunikace (Z14)
WD04 Propojení účelových komunikací (Z15)
WD05 Účelové komunikace (Z16)

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
WR01 Zatravnění – protipovodňová opatření
WR02 Nový rybník (Z17)
WR03 Nový rybník (Z18)
WR04 Nový rybník (Z19)
WR05 Nový rybník (Z20)
WR06 Mokrý poldr a záchytný příkop (Z21)

I.H VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

K pozemku určenému územním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo pro veřejně
prospěšné opatření, které obec vymezila v územně plánovací  dokumentaci, má obec
(nebo stát podle příslušnosti k vlastnictví) předkupní právo. Obec má též předkupní právo
k pozemku určenému územním plánem pro veřejné prostranství.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
PO01 Rozšíření plochy školního hřiště (Z9)

Obec Hodov (IČ 00376850) uplatňuje předkupní právo ve svůj
prospěch na parcely v k.ú. Hodov (640611): p.č. 470/2, 470/5,
470/9, 470/10, 494/23, 494/24, 494/33, 494/34

PO02 Turistický bod – rozhledna (Z10)
Obec Hodov (IČ 00376850) uplatňuje předkupní právo ve svůj
prospěch na parcelu v k.ú. Hodov (640611): p.č. 3429

I.I STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50
ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Nejsou stanoveny.
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I.J ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU LISTŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Územní plán  obsahuje:
počet listů textové části 29
seznam výkresů grafické části měřítko
1       ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1: 5 000
2     HLAVNÍ VÝKRES 1: 5 000
3        VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 1: 5 000

 (2) Doplňující podmínky rozvoje území

I.K VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV,
STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ A PODMÍNEK PRO
JEHO PROVĚŘENÍ
Jsou vymezeny tyto plochy územních rezerv.

Označení
lokality

Způsob
budoucího

využití

Podmínky pro prověření budoucího
využití plochy

R1 BV – bydlení
venkovského

charakteru

územní rezerva pro zastavitelné plochy pro
výstavbu RD ve vazbě na zastavěné území
mimo jeho hranice, dojde k záboru
zemědělského půdního fondu, při řešení
bude prověřeno využití dříve navržených
zastavitelných ploch pro bydlení

I.L VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÝCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI
Nejsou vymezeny.

I.M VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO
JEJÍ POŘÍZENÍ A LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO
EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Nejsou vymezeny.

I.N VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM
REGULAČNÍHO PLÁNU
Nejsou vymezeny.
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I.O STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Je stanovena etapizace bytové výstavby:
Označení

změny Popis Etapa výstavby

Z6a Plochy pro bydlení II. etapa
Z6b Plochy pro bydlení I. etapa
Z7 Plochy pro bydlení I. etapa
Z8 Plochy pro bydlení I. etapa

Je stanovena závazná podmínka – výstavba na plochách II. etapy může být
zahájena až po vyčerpání 75 % ploch v I. etapě – za využitou se považuje plocha,
která je zastavěným stavebním pozemkem.

U ostatních změn v území není etapizace stanovena.

I.P VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY
VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT
ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
Nejsou vymezeny.


