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Seznam zkratek použitých v územním plánu
CO
OV
DP
JMK (JmK)
KrÚ
k.ú.
LAPV
LBC
LBK
MO R
MŽP R
MZ R
ORP
OP
PUPFL
PÚR
RBC
RBK
RD
STG
STL
TS
ÚAP
ÚP
ÚSES
ÚSKP R
VN
VPO
VPS
VVN
ZPF
ZÚ
ZÚR
ŽP

civilní obrana
istírna odpadních vod
dobývací prostor
Jihomoravský kraj, Jihomoravského kraje
Krajský ú ad
katastrální území
lokalita pro akumulaci povrchových vod
lokální biocentrum
lokální biokoridor
Ministerstvo obrany eské republiky
Ministerstvo životního prost edí eské republiky
Ministerstvo zem lství eské Republiky
obec s rozší enou p sobností
ochranné pásmo
pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
politika územního rozvoje
regionální biocentrum
regionální biokoridor
rodinný d m
skupina typ geobiocén
st edotlaký
transforma ní stanice
územn analytické podklady
územní plán
územní systém ekologické stability
Úst ední seznam kulturních památek eské republiky
vysoké nap tí
ve ejn prosp šné opat ení
ve ejn prosp šná stavba
velmi vysoké nap tí
zem lský p dní fond
zastav né území
zásady územního rozvoje
životní prost edí
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Postup p i po izování Zm ny . I ÚP Ku imská Nová Ves
Výroková textová ást platného ÚP Ku imská Nová Ves s vyzna ením zm n
Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli
a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v
území a požadavky na ochranu nezastav ného území, s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích
právních p edpis , s požadavky zvláštních právních p edpis a se stanovisky dot ených orgán podle
zvláštních právních p edpis , pop ípad s výsledkem ešení rozpor
3.1. Soulad s Politikou územního rozvoje R, soulad území s rozvojovým plánem
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3.6. Soulad s požadavky zvláštních právních p edpis a se stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních
edpis , p ípadn s výsledkem ešení rozpor
4.
Stanovisko krajského ú adu dle ustanovení § 55 odst. 2 písmene d) stavebního zákona
5.
Sd lení, jak bylo stanovisko krajského ú adu podle § 55a písmene e)odst. 5 stavebního zákona zohledn no
6.
Vyhodnocení spln ní požadavk zadání (obsahu zm ny územního plánu)
7.
Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty
7.1. Variantní ešení
7.2. Základní koncepce rozvoje území
7.3. Ochrana hodnot území
7.4. Urbanistická koncepce, sídlení zele
7.5. Vymezení pojm
7.6. Limity využití území
9.
Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch
9.1. Vymezení zastav ného území
9.2. Vyhodnocení využití zastav ného území
9.3. Pot eba vymezení zastavitelných ploch
10. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území
11. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v ZÚR (§ 43 odst. 1 stavebního zákona),
s od vodn ním pot eby jejich ešení
12. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL
12.1. Dot ení ZPF
12.2. Dot ení PUPFL
13. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
14. Vyhodnocení p ipomínek

D. GRAFICKÁ ÁST OD VODN NÍ
ZI.O1
ZI.O2
ZI.O3

Koordina ní výkres
Výkres širších vztah
Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu

1:5 000
1:50 000
1:5 000
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A. Textová ást
Výroková ást Územního plánu Ku imská Nová Ves se m ní takto:
1)

V kapitole 1. se za stávající text dopl uje nový text "Vymezení zastav ného území bylo
aktualizováno k datu 24.11.2021.".

2)

V kapitole 1. se bez náhrady ruší text t etí odrážky.

3)

V nadpise kapitoly 2. se na za átek textu dopl uje slovo "Základní" navazující slovo
"Koncepce" se nov uvádí malým písmenem, slovo "ochrana" se upravuje na "ochrany", slovo
"rozvoj" se upravuje na "rozvoje", p ed slovo hodnot se vkládá slovo "jeho" a ruší se slovo
"území".

4)

V podkapitole 2.2., první odrážce se p ed slovem vysoké ruší "p".

5)

V podkapitole 2.2., se ruší text sedmé odrážky bez náhrady.

6)

V podkapitole 2.3., druhé odrážce se bez náhrady ruší text uvedený první a šestou poml kou.

7)

V podkapitole 2.3., t etí odrážce se bez náhrady ruší text uvedený první poml kou.

8)

V nadpise kapitoly 3. se za slovo v etn dopl uje "urbanistické kompozice", za slovo vymezení
se dopl uje "ploch s rozdílným zp sobem využití," a text "ostatních ploch se zm nou v území"
se nahrazuje slovem "p estavby".

9)

V nadpise podkapitoly 3.1. se za stávající text dopl uje ", urbanistická kompozice".

10)

V podkapitole 3.1., první odrážce se ruší text " vychází z požadavk zadání územního plánu a
aktuálních požadavk zastupitelstva obce." a v textu navazující v ty se slovo "Je" uvádí malým
písmenem.

11)

V podkapitole 3.1., se pod t etí odrážku vkládá nová odrážka:
"Novými zám ry nedochází k významnému potla ení kompozi ního uspo ádání zástavby v sídle
Ku imská Nová Ves. V sídle Prosatín je zástavba územn stabilizovaná s dokonalým provázáním
s p írodním prost edím."

12)

V podkapitole 3.1., tvrté odrážce se za stávající text dopl uje nový text "Ve zm
nov vymezena zastavitelná plocha pro rozvoj výroby drobné.".

13)

V podkapitole 3.1. se bez náhrady ruší text páté, deváté a jedenácté odrážky.

14)

V podkapitole 3.1., sedmé odrážce se slovo "koeficient" nahrazuje slovem "intenzity".

15)

V nadpise podkapitoly 3.2. se ruší text ", plochy p estavby".

16)

V podkapitole 3.2., první odrážce se ruší text "V tabulce nejsou vyzna eny plochy se zm nou ve
využívání orná p da na ttp, orná p da na zahrady a sady.".

17)

V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky se ruší sloupec "p estavby" a ádky "8", "9" a "13".

18)

V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky se ve sloupci vým ra plochy (ha), na ádku 3 m ní
íslovka "0,24" na "0,12".

19)

V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky se ve sloupci vým ra plochy (ha), na ádku 5 m ní
íslovka "0,47" na "0,43".

20)

V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky se ve sloupci vým ra plochy (ha), na ádku 7 m ní
íslovka "0,33" na "0,11".

21)

V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky se pod stávající ádky dopl ují nové ádky tabulky:
Z1.I
Z2.I
Z3.I
Z4.I
Z5.I

x
x
x
x
x

bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
plochy výroby drobné
6
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BR
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. I ÚP je

0,24
0,15
0,14
0,09
0,25
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rekreace rodinná
plochy zem lské zahrady a sady
plochy zem lské zahrady a sady

RR
ZZ
ZZ

0,04
0,06
0,37

22)

V podkapitole 3.2., druhé odrážce, odstavci Plocha1, v textu uvedeném první poml kou se text
"z d vodu" nahrazuje textem "s p ihlédnutím ke stavu", text "pot eby prov it" se nahrazuje
slovem " ešit", ","za zkratkou " OV" se nahrazuje spojkou "a", slovo "minimalizace" se
upravuje na "minimalizaci" a bez náhrady se ruší text ", využití území prov it v podrobn jším
ešení ÚPD".

23)

V podkapitole 3.2., druhé odrážce, odstavci Plocha1, v textu uvedeném druhou poml kou se za
stávající text dopl uje "z provozu dopravy na p ilehlé silnici".

24)

V podkapitole 3.2., druhé odrážce, odstavci Plocha 3, textu uvedeném t etí poml kou se text
"stavební áru" nahrazuje textem "linii zástavby".

25)

V podkapitole 3.2., druhé odrážce, odstavci Plocha 4 a 6, textu uvedeném druhou poml kou se
text "stavební áru pro objekty" nahrazuje textem "linii zástavby".

26)

V podkapitole 3.2., druhé odrážce, odstavci Plocha 5, ruší stávající text a nahrazuje se novým
textem:
plocha z cca 50% využita samostatn stojícími rodinnými domy (2 domy zapsány v
údajích KN, ostatní rozestav né)
pokra ovat v nastaveném systému zástavby

27)

V podkapitole 3.2., druhé odrážce, odstavci Plocha 7, se text uvedený první odrážkou ruší a
nahrazuje textem "umožnit výstavbu rodinného domu, inspirovaného logi ností místního
venkovského domu". a text uvedený t etí odrážkou se ruší bez náhrady.

28)

V podkapitole 3.2., druhé odrážce se bez náhrady ruší odstavce Plocha 8, Plocha 9 a Plocha 13.

29)

V podkapitole 3.2., druhé odrážce, odstavci Plocha 14, se bez náhrady ruší text uvedený druhou
poml kou a v textu uvedeném t etí poml kou se ruší ást textu "požadavky majitel resp.
provozovatel ".

30) V podkapitole 3.2., druhé odrážce, se za stávající text dopl ují nové odstavce:
"Plocha Z1.I
zástavba rodinným domem, pokra ovat v zapo atém systému zástavby na vedlejší
zastavitelné ploše
zohlednit el. vedení VN 22 kV v . ochranného pásma
dopravní obsluha z p ilehlé ú elové komunikace i p ilehlého ve ejného prostranství
Plocha Z2.I
zástavbu samostatn stojícího rodinného domu uzp sobit výrazn protáhlému tvaru vymezené
plochy
výška zástavby do 1 nadzemního podlaží
jihozápadní vymezení plochy je považováno za koncové
dopravní obsluha z p ilehlé ú elové komunikace
Plocha Z3.I
zástavba rodinným domem, pokra ovat v zapo atém systému zástavby na navazující
zastavitelné ploše 5
zajistit p íznivý p echod zástavby do volné krajiny
dopravní obsluha prodloužením místní komunikace obsluhující zástavbu na zastavitelné ploše
5
Plocha Z4.I
zástavba samostatn stojícího rodinného domu inspirovaného logi ností místního
venkovského domu
výška zástavby do 1 nadzemního podlaží
7
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zohlednit blízkost církevních staveb, zvlášt kostela sv. Antonína Paduánského
dopravní obsluha z dnešní ú elové cesty výhledov místní komunikace
Plocha Z5.I
akceptovat zám r na rozší ení stávající plochy výroby drobné sm rem východním
využití plochy koncipovat tak, aby byl zajišt n p íznivý p echod urbanizovaného území do
volné krajiny
dopravní obsluha ze stávající plochy VD
Plocha Z6.I
doplnit skupinu dvou staveb rekreace rodinné o t etí stavbu
zástavba na ploše významn nep ekro í m ítko staveb tvo ící skupinu rodinné rekreace
respektovat nezastavitelnou ást pozemku 8 m od b ehové hrany vodote e
do vzdálenosti 25 m od hranice lesa neumis ovat žádné nadzemní stavby
pro dopravní obsluhu využít p ístupu ke stávající rekrea ní zástavb
Plocha Z7.I, Z8.I
plocha zahrad, které musí dominovat produk ní zp sob využívání (produkce zeleniny, ovoce
a dalších výp stk
ípadné stavby a za ízení pro zvýšení produkce nep esáhnou výšku 5 m nad terén
dopravní obsluha z p ilehlé plochy BR p ípadn z ú elové komunikace"
31)

V podkapitole 3.3., první odrážce, textu uvedeném t etí poml kou se ruší text "Jako kosterní
eviny se uplat ují vzrostlé lípy." a "zejména t chto", dále se ruší celý text uvedený tvrtou
poml kou.

32)

V podkapitole 3.3., druhé odrážce, textu uvedeném první poml kou se ruší text "s pokud možno
vylou ením cizokrajných d evin a prvk nevhodn p ebíraných z m stské zástavby".

33)

Do kapitoly 3. se na konec stávajícího textu dopl uje nová podkapitola:

"3.4. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití
Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem využití:
Plochy bydlení v rodinných domech (BR)
Plochy rekreace rodinné (RR)
Plochy rekreace hromadné (RH)
Plochy ob anského vybavení (O)
Plochy ve ejných prostranství (VP)
Plochy smíšené obytné (SO)
Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS)
Plochy technické infrastruktury (TI)
Plochy výroby drobné (VD)
Plochy zelen izola ní (ZI)"
34)

V nadpise kapitoly 4. se text " . podmínek pro její umis ování, nakládání s odpady" ruší a
nahrazuje textem ", vymezení ploch a koridor pro ve ejnou infrastrukturu, v etn
stanovení podmínek pro jejich využití ".

35)

V podkapitole 4.1., šesté odrážce ze za stávající text dopl uje "rodinných dom ".

36)

V podkapitole 4.1. se p ed poslední odrážku vsouvá nová odrážka:
"P es k.ú. Prosatín uvažovat se z ízením úseku cyklotrasy sm r P edklášte í - Dolní Lou ky Katov (- Velká Bíteš) s preferencí využití stávajících ú elových cest."

37)

V podkapitole 4.1., poslední odrážce se ruší text ", aby nedošlo mimo jiné k zásahu ochranného
pásma letišt ".

38)

V podkapitole 4.2., první odrážce se ruší text "– nadále ale neuvažovat s napojením sídla
Blaho ov" a za stávající text se dopl uje "a vodovodní sít "
8
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39)

V podkapitole 4.2., druhé odrážce se ruší text "pomocí jímek na vyvážení s následným svozem
na n kterou z blízkých OV (Ku imská Nová Ves)" a nahrazuje se textem "individuálním
zp sobem".

40)

V podkapitole 4.5., t etí odrážce se ruší text "p enosných za ízení nutných pro konání
jednorázových spole enských akcí v obci (pout apod.)" a nahrazuje se textem "ve ejné zelen ".

41)

Do kapitoly 4. se za stávající text dopl uje nová podkapitola:

"4.7. Koridory pro ve ejnou infrastrukturu
Koridory pro ve ejnou infrastruktur územní plán nenavrhuje."
42)

V nadpise kapitoly 5. se zkratka " ." nahrazuje slovem " etn ", za slovo ploch se dopl uje
text "s rozdílným zp sobem využití, ploch zm n v krajin " a slovo "nerost " se nahrazuje
textem "ložisek nerostných surovin a podobn ".

43)

V podkapitole 5.1., t etí odrážce se slovo "mezích" upravuje na "mezí" a ve tvrté odrážce se
slovo "travníc" upravuje na "travních".

44)

V podkapitole 5.1., poslední odrážce se ruší ást textu "Kone né uspo ádání zem
ploch bude p edm tem ešení komplexních pozemkových úprav.".

45)

V podkapitole 5.3., první odrážce se ruší text uvedený první poml kou.

46)

V podkapitole 5.3. druhé odrážce se text "budou souhrnn ešeny v komplexních pozemkových
úpravách" ruší a nahrazuje textem "jsou územním plánem umožn ny".

47)

V podkapitole 5.4., tvrté odrážce se slova "deš ových nahrazují slovy "srážkových", za slovo
zm
se vkládá "(zhoršení)" a ruší se ásti textu "a byla napln na p íslušná legislativní
opat ení" a "dle platných zákonných ustanovení".

48)

V podkapitole 5.5., první odrážce se text "Neuvažovat s dalším rozvojem" nahrazuje textem
"Krom v ÚP vymezené dostavby skupiny dvou", za slovo staveb se vkládá "(zastavitelná
plochaZ6.I)" a za stávající text se dopl uje "neumis ovat další plochy rekreace".

49)

V podkapitole 5.5. se bez náhrady ruší text t etí odrážky.

50)

V podkapitole 5.5. se za stávající text dopl uje nová odrážka:
"Pohybové formy rekreace – viz kap. 4.1 Dopravní infrastruktura."

51)

V nadpise podkapitoly 5.6. se slovo "nerost " nahrazuje textem "nerostných surovin".

52)

Text nadpisu kapitoly 6. "Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využití, stanovení prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu" se ruší a
nahrazuje textem "Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s
ur ením p evažujícího ú elu využití (hlavní využití), p ípustného využití, nep ípustného
využití (v etn stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a
jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), stanovení podmín
ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání v .
základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních
pozemk a intenzity jejich využití)".

53)

V podkapitole 6.1., první odrážce se ruší text "Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných dom a
pozemky související s hlavním využíváním plochy.".

54)

V podkapitole 6.1., první odrážce, odstavci p ípustné: se zkratka"rod." nahrazuje textem "a
stavby rodinných", p ed slovo dopravní se vkládá "stavby a za ízení" a ruší se text "související
s obsluhou plochy".
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55)

V podkapitole 6.1., první odrážce, odstavci podm. p ípustné: se text ". Chov" nahrazuje textem
", chov", ruší se slovo "p ípadn ", text ". Podmín
p ípustné" se nahrazuje textem "za
podmínky, že tyto" a p ed slovo sousední se vkládá "hlavní využití plochy a".

56)

V podkapitole 6.1., druhé odrážce se ruší text "Tyto plochy zahrnují pozemky staveb pro
rodinnou rekreaci, obklopených soukromou zelení a pozemky související dopravní
a technické infrastruktury.".

57)

V podkapitole 6.1., druhé odrážce, odstavci p ípustné: se slovo "staveb" nahrazuje textem ",
stavby a za ízení" a za stávající text se dopl uje ", stavby a za ízení dopravní a technické
infrastruktury".

58)

V podkapitole 6.1., t etí odrážce, se za slovo prost edí vkládá text "s do asným ubytováním a
sportovním využitím" a ruší se text "Tyto plochy zahrnují pozemky staveb samostatných i
spole ných, obklopených soukromou zelení, pozemky související dopravní a technické
infrastruktury, ob anského vybavení i ve ejných prostranství.".

59)

V podkapitole 6.1., t etí odrážce, odstavci p ípustné: se slovo "staveb" nahrazuje textem ",
stavby a za ízení", p ed slovo ubytování se vkládá slovo "do asné", v po adí druhé slovo
"plochy" se nahrazuje slovem "pozemky" a za stávající text se dopl uje ", stavby a za ízení
dopravní a technické infrastruktury".

60)

V podkapitole 6.1., t etí odrážce, odstavci podm. p ípustné: se stávající text "související služby
ob anského vybavení" ruší a nahrazuje textem "stavby a za ízení pro školící a spole enské
funkce, ob anské vybavení komer ního typu za podmínky, že svým provozováním a výkonností
nedojde ke snížení hlavní nápln plochy. Bydlení za podmínky, že jde o pohotovostní bydlení i
bydlení majitele za ízení.".

61)

V podkapitole 6.1., tvrté odrážce se ruší text " Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky
staveb a za ízení ob . vybavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury
a ve ejná prostranství.".

62)

V podkapitole 6.1., tvrté odrážce, odstavci p ípustné: se slovo "staveb" nahrazuje textem ",
stavby a za ízení", ruší se v po adí druhé, t etí, tvrté a páté slovo "pozemky", slovo "sociálních"
se upravuje na "sociální", slovo "služeb" na "služby", ruší se text "i pozemky", slovo "h bitov "
se upravuje na "h bitovy" a text "Druhy ob . vybavení lze vzájemn zam nit, nutno však
akceptovat neslu itelnost n kterých druh ob . vybavenosti i jejich vlivy na okolí." se ruší a
nahrazuje textem "stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury".

63)

V podkapitole 6.1., páté odrážce se ruší text "plochy k" a "Zahrnují pozemky jednotlivých druh
ve . prostranství a pozemky dopravní a tech. infrastruktury.", slovo "obecnímu" se upravuje na
"obecní" a text "tohoto prostoru" se nahrazuje textem "pozemk , mající obvykle významnou
prostorovou a komunika ní funkci v urbanizovaném území ".

64)

V podkapitole 6.1., páté odrážce, odstavci p ípustné: se za stávající text dopl uje ", vodní prvky,
pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury".

65)

V podkapitole 6.1., páté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se text " umis ování mobiliá e obce,
drobné architektury, d tských h iš , ploch pro ambulantní prodejní aktivity, parkovací stání"
ruší a nahrazuje textem "další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským
kontakt m a podporují sociální soudržnost, erpací místa pro požární techniku za podmínky
zajišt ní odb ru požární vody".

66)

V podkapitole 6.1., šesté odrážce se ruší text ", v p ípad obce zahrnují p edevším p vodní
historické zastav ní, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky
ve ejných prostranství" a nahrazuje se textem "bydlení v rodinných domech v etn dom a
usedlostí s hospodá ským zázemím, obslužnou sféru a nerušící výrobní innost".

67)

V podkapitole 6.1., šesté odrážce, odstavci p ípustné: se za slovo bydlení vkládá text ",
živnostenské aktivity", za slovo vybavenost text "v objektech", text "objemu budovy" se
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nahrazuje textem "daného prostoru" a text "pozemky soukromé i jiné zelen " se nahrazuje
textem "stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky
sídelní zelen ".
68)

V podkapitole 6.1., šesté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se ruší text "p ípadn i rekreace ve
stávajících k tomu vhodných objektech. Jde tedy o aktivity nesnižující kvalitu plochy, nemají
negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu zboží. Vše se d je v rozsahu
odpovídajícím velikosti ploch pozemk a objemu budov." a nahrazuje se textem "za podmínky,
že jde o aktivity nesnižující kvalitu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou
nenáro né na p epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Rekrea ní aktivity za
podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému bydlení i jeho
vodnímu ur ení. innosti a aktivity se d jí v objektech odpovídajících velikosti vymezených
pozemk a m ítku daného prostoru.".

69)

V podkapitole 6.1., šesté odrážce, odstavci nep ípustné: se text ". Nap . stavby s vysokými
plošnými nároky na pozemky, innosti náro né na p epravu zboží, erpací stanice pohonných
hmot, mycí rampy, apod" ruší a nahrazuje textem "nebo snižují kvalitu daného prost edí.".

70)

V podkapitole 6.1., sedmé odrážce se text "souvisejících s" ruší a nahrazuje textem "k zajišt ní
dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území".

71)

V podkapitole 6.1., sedmé odrážce, odstavci p ípustné: se za slovo za ízení vkládá "silnic a" a na
konec textu se dopl uje nový text ", za ízení technické infrastruktury, terénní úpravy,
protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy".

72)

V podkapitole 6.1., sedmé odrážce, odstavci podm. p ípustné: se ruší text "III.t ídy" a nahrazuje
se textem ", umis ování cyklotras a chodník pro p ší i záliv hromadné dopravy na t lese
silni ní komunikace za podmínky, že svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude
narušeno i znemožn no hlavní využití plochy ".

73)

V podkapitole 6.1., sedmé odrážce, odstavci nep ípustné: se slovo "nesouvisí" nahrazuje textem
"nejsou v souladu" a text "a funkcí plochy" se nahrazuje textem "a aktivity narušující hlavní
využití".

74)

V podkapitole 6.1., osmé odrážce, odstavci p ípustné: se text "ur ující náplní" nahrazuje textem
"hlavním využitím" a na konec textu se dopl uje nový text ", pozemky, stavby a za ízení
související dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele ".

75)

V podkapitole 6.1., osmé odrážce, odstavci nep ípustné: se ruší text "které nesouvisí s hlavní
náplní" a nahrazuje se textem "nejsou v souladu s hlavním a p ípustným využitím".

76)

V podkapitole 6.1., deváté odrážce, odstavci p ípustné: se text "pozemky vnitroareálové dopravy
a tech." nahrazuje textem "stavby a za ízení dopravní a technické", p ed slovo zelen se vkládá
slovo "sídelní" a ruší se text "Negativní vlivy z provozovaných inností nesmí p ekro it limitní
ochranné pásmo, které je dáno hranicí plochy.".

77)

V podkapitole 6.1., deváté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se na za átek textu vkládá "stavby
a za ízení pro", slovo "podnikatelská" se upravuje na "podnikatelskou" a text "funkci využívání"
se nahrazuje slovem "využití".

78)

V podkapitole 6.1., desáté odrážce, odstavci p ípustné: se za stávající text dopl uje "za
podmínky významného nenarušení organizace zem lského p dního fondu".

79)

V podkapitole 6.1., jedenácté odrážce, odstavci p ípustné: se text "plochy dopravy pro místní
obsluhu, p ípadn sít technické infrastruktury" ruší a nahrazuje textem "stavby a za ízení
dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k vyt sn ní nebo snížení ú inku
tohoto druhu zelen ".

80)

V podkapitole 6.1., dvanácté odrážce se za stávající text dopl uje "Zp soby využití:".
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81)

V podkapitole 6.1., dvanácté odrážce, odstavci p ípustné: se na konec textu dopl uje ", opat ení
zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, doprovodná a krajinná zele ".

82)

V podkapitole 6.1., dvanácté odrážce, odstavci nep ípustné: se na konec textu dopl uje "nebo
takové d sledky vyvolávají druhotn ".

83)

V podkapitole 6.1. se t ináctá odrážka ruší a nahrazuje se novou odrážkou:
"Plochy zem lské - orná p da (ZO) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v kultu e orné
dy. Zp soby využití:
ípustné:
v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných
plodin. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí,
protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou,
hygienickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro
ochranu životního prost edí. P ípustná je zm na kultury na trvale travní
porost. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk a k zajišt ní prostupnosti
krajiny.
podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst ,
pozemky lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany
krajinného rázu, zájm ochrany p írody a ochrany ZPF. Oplocování pozemk
za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke
st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Stavby a za ízení
dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná
za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního
prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich
trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování
ekologické hodnoty území"

84)

V podkapitole 6.1. se trnáctá odrážka ruší a nahrazuje se novou odrážkou:
"Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v
kultu e trvalý travní porost. Zp soby využití:
ípustné:
zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá
pastva, pop ípad souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným
el m nebo technickému využití. Opat ení zlepšující vodohospodá skou
bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území.
Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. Ú elové
komunikace pro obsluhu pozemk a k zajišt ní prostupnosti krajiny.
podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst ,
pozemky lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany
krajinného rázu, zájm ochrany p írody a ochrany ZPF. Oplocování pozemk
za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke
st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Stavby a za ízení
dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná
za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního
prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich
trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozorání
za podmínky, že jde o zúrod ovací opat ení spojené s následnou obnovou
travního porostu.
nep ípustné:
trvalé zorn ní, umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad
rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu,
snižování ekologické hodnoty území."
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85)

V podkapitole 6.1., patnácté odrážce, odstavci p ípustné: se na za átek textu vkládá "produk ní
zahrady a" a na konec textu se dopl uje ", okrasné zahrady".

86)

V podkapitole 6.1., patnácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se text "oplocení, pozemky
dopravní a technické infrastruktury, p ípadn za ízení související s ur ujícím využitím plochy"
ruší a nahrazuje textem "zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru,
dopl ková za ízení, p ípadn stavby pro p stební innost za podmínky, že nedojde k vyt sn ní
hlavního zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Stavby a za ízení dopravní a
technické infrastruktury, p ípojky za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního zp sobu
využití plochy a snížení kvality prost edí plochy".

87)

V podkapitole 6.1., patnácté odrážce, odstavci nep ípustné: se text "umis ování staveb, za ízení
a inností nemajících p ímou souvislost s hlavním využitím plochy" ruší a nahrazuje textem
"veškeré využití, které není v souladu s hlavním, p ípustným pop . podmín
p ípustným
využitím".

88)

V podkapitole 6.1., šestnácté odrážce, odstavci p ípustné: se za stávající text dopl uje ",
minimalizace geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících
ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv (pokud nejde o ZPF) i nelesní
zelen , protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení pro udržení vody v krajin ".

89)

V podkapitole 6.1., šestnácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se namísto zkratky "ŽP", která
se ruší, vkládá text "životního prost edí za podmínky, že nebude omezeno využívání lesa a
nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny", text "p ípadn pozemky" se nahrazuje
textem "stavby a za ízení" a za stávající text se dopl uje "za podmínky, že p jde o ve ejný
zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní ešení. Komunikace pro nemotorovou
dopravu vždy za podmínky, že se bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému
v p edem prov ených trasách. Oplocování pozemk ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro
chovné a p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a
krajiny".

90)

V podkapitole 6.1., šestnácté odrážce, odstavci nep ípustné: se za slovo umis ování vkládá
"ostatních nových", za slovo za ízení se vkládá ", p ípadn rozši ování stávajících, pokud to
není uplatn no v tomto územím plánu", slovo " inností" se upravuje na " innosti", slovo
"nemajících" na "nemající" a na konec textu se dopl uje ", snižování ekologické hodnoty
území".

91)

V podkapitole 6.1., osmnácté odrážce, odstavci p ípustné: se za stávající text dopl uje ", p írod
blízké i lov kem málo pozm né ekosystémy, vodní plochy, mok ady, spole enstva skal,
ekosystémy se soust ed ným výskytem vzácných a existen
ohrožených druh bioty,
irozená travní a bylinná spole enstva, lesy s p irozenou nebo p írod blízkou druhovou
skladbou a prostorovou a v kovou strukturou, území s mimo ádnou krajiná skou hodnotou".

92)

V podkapitole 6.1., osmnácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se na za átek textu vkládá
"nezbytné stavby a za ízení", slovo "technická" se upravuje na "technické", slovo
"infrastruktura" na "infrastruktury" a na konec textu se dopl uje "za podmínky minimalizace
zásahu do území s vysokými p írodními a ekologickými hodnotami".

93)

V podkapitole 6.1., osmnácté odrážce, odstavci nep ípustné: se za stávající text dopl uje ", na
plochách nelze umis ovat stavby, za ízení ani jiná opat ení pro zem lství, lesnictví, vodní
hospodá ství, t žbu nerost , pro ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, dále technická
opat ení a stavby zlepšující podmínky využití plochy pro ú ely rekreace a cestovního ruchu
(nap . cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra".

94)

V podkapitole 6.2., druhé odrážce se text "koeficientu zastav ní" m ní na "intenzity využití".

95)

V podkapitole 6.2., páté odrážce se text "Zejména v sídle Ku imská Nová Ves up ednost ovat
používání erven skládané krytiny z d vodu zachování typického rysu zastav ní sídla." ruší a
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nahrazuje textem " ervená st ešní hladina zástavby sídla Ku imská Nová Ves je stále d ležitou
charakteristikou sídla. Pokra ovat v této tradici.".
96)

V podkapitole 6.2., šesté odrážce se nahrazuje text "koeficienty zastav ní" textem "intenzity
využití".

97)

V podkapitole 6.2., šesté odrážce, písm. a) se text "koeficientu zastav ní" nahrazuje textem
"intenzity využití".

98)

V podkapitole 6.2., šesté odrážce, písm. b) se text "koeficient zastav ní" nahrazuje textem
"intenzity využití".

99)

V podkapitole 6.2., sedmé odrážce se ruší text "(velikost, barva, faktor pohody apod.)".

100) V podkapitole 7.1. se ruší text "5/1," a nahrazuje se textem "823 a".
101) V kapitole 7. se ruší záv re ný text poznámky "Pozn.: Na tyto plochy se vztahuje i p edkupní právo
dle § 101 zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní.".
102) V nadpise kapitoly 8. se ruší slovo "dalších" a text "staveb a ve ejn prosp šných opat ení"
se ruší a nahrazuje textem "ve ejných prostranství", za stávající text se dopl uje "s uvedením
v í prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních ísel pozemk , názvu
katastrálního území a p ípadn dalších údaj podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona".
103) V podkapitole 8.1. se ruší text "150/5, 150/4, 845/3" a nahrazuje se textem "150/32, 150/4", po
stávající text se umis uje nový ádek textu "P edkupní právo z izováno ve prosp ch: Obec
Ku imská Nová Ves".
104) V podkapitole 8.2. se stávající text ruší a nahrazuje se textem "Nejsou územním plánem
vymezeny.".
105) V kapitole 9. se ruší bez náhrady text druhá odrážka.
106) V nadpise kapitoly 10. se ruší text "prov ení zm n jejich využití územní studií (ÚS)
podmínkou pro" a "ÚS, její schválení po izovatelem" bez náhrady, text "a dále stanovení
lh ty pro" se nahrazuje textem "o zm nách v území podmín no zpracováním územní studie,
stanovení podmínek pro její", p ed slovo vložení se vkládá text "o zm nách v území
podmín no zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její" a zkratka "ÚS" se
nahrazuje textem "územní studii".
107) V nadpise kapitoly 11. se za stávající text dopl uje text "s uvedením, zda se bude jednat o
regula ní plán z podn tu nebo na žádost a u regula ního plánu z podn tu stanovení
im ené lh ty pro jeho vydání".
108) V nadpise kapitoly 13. se ruší ást textu ", pro které m že vypracovávat architektonickou
ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt".
109) Text kapitoly 14. v etn nadpisu se ruší a nahrazuje textem "Kapitola zrušena."
110) Text kapitoly 15. v etn nadpisu a tabulky se ruší a nahrazuje textem "Kapitola zrušena."
111) Za stávající text se dopl uje nová kapitola:
"16.

Stanovení kompenza ních opat ení podle §50 odst. 6 stavebního zákona
Kompenza ní opat ení nejsou stanovena."
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Textová ást Zm ny . I ÚP Ku imská Nová Ves v etn titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu textové
ásti sestává z 8 list .

íslo
ZI.1
ZI.2
ZI.3

Výkresová ást Zm ny . I ÚP Ku imská Nová Ves sestává:
Výkres
po et list
název
Výkres základního len ní území
1
Hlavní výkres
1
Ve ejn prosp šné stavby a opat ení, asanace
1

15

poznámka
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C. Textová ást od vodn ní:
1. Postup p i po izování Zm ny . I ÚP Ku imská Nová Ves
Je obsahem od vodn ní vyhotoveném po izovatelem zm ny ÚP.
2. Výroková textová ást platného ÚP Ku imská Nová Ves s vyzna ením zm n
1. Vymezení zastav ného území
Zastav né území bylo vymezeno k 15. 10. 2009. Vymezení zastav ného území bylo
aktualizováno k datu 24.11.2021.
Zastav né území je vyzna eno t chto výkresech územního plánu:
výkres N1 – Základního len ní území
výkres N2 – Hlavní výkres
Zastav né území je dále vyzna eno t chto výkresech od vodn ní územního plánu:
výkres O1 – Koordina ní výkres
výkres O3 – P edpokládaný zábor p dního fondu
2.

Základní Kkoncepce rozvoje území obce, ochranay a rozvoje jeho hodnot území

2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce
Územním plánem jsou p ipraveny podmínky pro dosažení harmonického vztahu územních
podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství
obyvatel v obci.
Obec Ku imská Nová Ves bude nadále rozvíjena na dvou katastrálních územích se dv mi
sídelními jednotkami. Rozvoj sídla Prosatín je stabilizován, rozvojové aktivity jsou soust ed ny
do sídla Ku imská Nová Ves.
Stanoveny jsou podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajišt ní ochrany
nezastav ného území.
ešena je obnova kulturních sociálních a hospodá ských pom
území ve struktu e sídla.
Ve ve ejném zájmu jsou chrán ny a rozvíjeny p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území
etn urbanistického, architektonického i archeologického d dictví.
2.2. Hlavní cíle rozvoje
Akceptovat krajinnou scénu jako nositele estetických hodnot daných prostorovým uspo ádáním.
V tomto duchu rozvíjet urbanistiku sídla Ku imská Nová Ves s ohledem na p vysoké požadavky
na pot eby zastavitelných ploch pro bydlení.
Vymezením ploch smíšených obytných umožnit polyfunk ní využívání zejména objekt
vodního zastav ní na v tších parcelách.
Zkvalitnit uspo ádání ve ejných prostranství jako možných míst spole enských kontakt
podporujících soudržnost obyvatel.
Stanovit zásady prostorového uspo ádání, uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využití
s uplatn ním stávajících hodnot kompozice obou sídel.
Prov it pot eby na úseku ve ejné infrastruktury. Vymezit nezbytné plochy ve ejného zájmu
resp. ve ejn prosp šných staveb i ve ejn prosp šných opat ení.
Zabezpe it podmínky pro funkci územních systém ekologické stability a zlepšení obytnosti krajiny.
Zajistit územní ochranu lokality pro akumulaci povrchových vod na vodním toku Libochovka
ed aktivitami, které by mohly ztížit nebo znemožnit vybudování vodní nádrže.
2.3. Ochrana a rozvoj hodnot
Zajiš uje se ur ením zásadních pravidel upravujících aktivity, innosti a d je na celém území
obce.
Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty
respektovány jsou hodnoty území dané legislativní ochranou
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územní plán respektuje prostory se zachovalou p dorysnou stopou zastav ní
a hmotovým uspo ádáním. Jedná se p edevším o jádrovou ást sídla Ku imská Nová Ves
kolem kostela a p íkladným osazením zastav ní do lenitého území v Prosatín
územní
plán
se
zabývá
ešením
p echodu
urbanizované
ásti
obce
do neurbanizovaného území tak, aby nedošlo k vážnému narušení obrazu obce
navržena jsou opat ení usm ující výškovou hladinu zastav ní. Stavební dominanta sídla
Ku imská Nová Ves (kostel) se nadále bude uplat ovat v dálkových pohledech
respektovány jsou prvky drobné architektury: pomník v Ku imské Nové Vsi a k íže
v krajin
v limitech využití území jsou p ipomenuty zákonné požadavky týkající se archeologických
zájm
akceptována jsou místa dalekých výhled s jedine nými a neopakovatelnými panoramaty
krajiny
írodní hodnoty
respektovány jsou hodnoty území dané legislativní ochranou
zachovány jsou p ítomné p írodní a p írod blízké ekosystémy p i hlubokém údolí vodního
toku Libochovky a vodního toku Blaho vky
mezi plochy zvýšeného zájmu ochrany p írody se p azují plochy zalesn ných svah
tvo ících prstence na okrajích katastr obou obcí v etn systému agrárních mezí v místní
trati zvané Na Myškovci a v Podlazí s extenzivním travinobylinným porostem
plocha p írodní památky „Plán “ je za len na do ploch p írodních s prioritou ochrany
írody, plochy orné p dy v ochranném pásmu p írodní památky jsou územním plánem
za azeny do ttp
ostatní plochy s p írodním potenciálem jsou za azeny do ploch smíšených nezastav ného
území
biodiverzitu krajiny bude p ízniv ovliv ovat zvýšení podílu ttp na celkové vým e
zem lského p dního fondu a obnova i výsadba rozptýlené zelen s návrhem
a následnou realizací prvk územního systému ekologické stability
Civiliza ní hodnoty
ešením územního plánu jsou respektovány a rozvíjeny hodnoty spo ívající
ve vybavenosti obce dopravní a technickou infrastrukturou, ve ejnou ob anskou
vybaveností
území obce je napojeno na IDS Jihomoravského kraje, autobusové zastávky jsou umíst ny
v p ijatelných polohách bez nutnosti zm n v jejich lokalizaci.
3.

Urbanistická koncepce v etn urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití, zastavitelných ploch, ploch p estaveb, ostatních ploch se zm nou v území estavby a systému sídelní zelen

3.1. Urbanistická koncepce, urbanistická kompozice
Urbanistická koncepce vychází z požadavk zadání územního plánu a aktuálních požadavk
zastupitelstva obce. Jje dána p edevším dosaženým stupn m rozvoje, stávající organizací ploch
rozdílného zp sobu využití, prostorové skladby i geografické polohy obce.
Urbanistická koncepce udržuje a rozvíjí identitu obce, akceptuje historicky vzniklou kvalitu obce
a nástroji, kterými disponuje ÚP, se snaží alespo potla it, když ne zcela odstranit, disproporce
vzniklé vývojem a využíváním území.
ÚP rozvíjí urbanistickou strukturu sídel se zohledn ním zásadních vztah na volnou krajinu p i
akceptování krajinného rázu.
Novými zám ry nedochází k významnému potla ení kompozi ního uspo ádání zástavby v sídle
Ku imská Nová Ves. V sídle Prosatín je zástavba územn stabilizovaná s dokonalým provázáním
s p írodním prost edím.
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Aktivní území resp. zastavitelné plochy se nachází pouze v sídle Ku imská Nová Ves. Jedná se
zejména o plochy pro bydlení v rodinných domech, plochy smíšené obytné, plochu pro rozší ení
bitova, ve ejné prostranství a OV. Ve zm
. I ÚP je nov vymezena zastavitelná plocha
pro rozvoj výroby drobné.
Nové rozvojové plochy sm ují p edevším do ploch bydlení v rodinných domech. Tyto plochy
jsou orientovány po obvod vn jší místní komunikace v Ku imské Nové Vsi.
U ploch s rozdílným zp sobem využívání je preferováno jejich polyfunk ní využívání.
Urbanistická koncepce ÚP nep edpokládá výrazné „zahuš ování“ zastav ného území, nebo p i
výrazném zvýšení koeficientu intenzity zastav ní by došlo k nevratným negativním dopad m na
urbanistiku obce i krajinné prost edí.
Nezastav né území bude využíváno pro ú ely zem lského hospoda ení, lesnictví p ípadn i
rybá ství a rekrea ní pohybové aktivity. Ve volné krajin nebudou zakládána nová sídla ani
samoty. Územní plán nerozvíjí pobytové formy rekreace ve volné krajin .
V kompozici sídla Ku imská Nová Ves se vhodn uplatní nová ú elová komunikace
po obvod sídla Ku imská Nová Ves zejména pokud bude osázena vzr stnými stromy.
Dopravní napojení obce je uspokojivé, neuspokojivá je situace v zásobení Ku imské Nové Vsi
pitnou vodou a obou sídel v likvidaci splaškových vod.
Stavební aktivity (modernizace za ízení) v údolí Libochovky budou ízeny v režimu územní
rezervy lokality pro akumulaci povrchových vod.
3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území
Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. Ozna ení ploch je shodné pro celý územní plán
i od vodn ní ÚP. V tabulce nejsou vyzna eny plochy se zm nou ve využívání orná p da na ttp,
orná p da na zahrady a sady.
Ozna ení
ploch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Z1.I
Z2.I
Z3.I
Z4.I
Z5.I
Z6.I
Z7.I
Z8.I

zastavitelné
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

plochy
estavby

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika
kód
smíšená obytná
SO
bydlení v rodinných domech
BR
bydlení v rodinných domech
BR
bydlení v rodinných domech
BR
bydlení v rodinných domech
BR
bydlení v rodinných domech
BR
bydlení v rodinných domech
BR
smíšená obytná
SO
plocha vypušt na na základ výsledk ve ejného projednání
ob anského vybavení - h bitov
Oh
technické infrastruktury - OV
TI
x
vodní a vodohospodá ské
VH
plocha vypušt na na základ výsledk ve ejného projednání
ve ejné prostranství
VP
turistická vyhlídka
TV
bydlení v rodinných domech
BR
bydlení v rodinných domech
BR
bydlení v rodinných domech
BR
bydlení v rodinných domech
BR
plochy výroby drobné
VD
rekreace rodinná
RR
plochy zem lské zahrady a sady
ZZ
plochy zem lské zahrady a sady
ZZ
ostatní

vým ra
plochy (ha)
0,48
0,16
0,24 0,12
0,56
0,47 0,43
0,55
0,33 0,11
0,43
0,10
0,21
1,19
0,16 0,10
0,15
0,24
0,15
0,14
0,09
0,25
0,04
0,06
0,37

Podmínky využití ploch
Plocha 1
z vodu s p ihlédnutím ke stavu írodních podmínek (svažitost) pot eby prov ení ešit
možnosti dopravní obsluhy OV, a minimalizacei po tu sjezd ze silnice, využití území
prov it v podrobn jším ešení ÚPD
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zabývat se ešením ochrany ve ejného zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací z
provozu dopravy na p ilehlé silnici
zabývat se ešením využití ochranného pásma silnice
jedná se o plochu p i vstupu do sídla Ku imská Nová Ves, ešení musí nést znaky kvalitní
architektury
v uspo ádání plochy zohlednit blízkost izola ní zelen u OV
Plocha 2
podmín
vhodná až nevhodná plocha pro zám r
dopravní obsluhu plochy ešit vst ícnou k ižovatkou v místech stávající místní komunikace do
sídla anebo nov vytvo eným sjezdem naproti budoucího napojení plochy . 1. ešit
problematiku výstavby v ochranném pásmu silnice
respektovat pot ebu vytvo ení ve ejného prostranství v prostoru oblouku silnice
akceptovat hygienické limity ve smyslu platných ustanovení o ochran ve ejného zdraví p ed
nep íznivými ú inky hluku a vibrací
Plocha 3
dopravní napojení ešit pouze z místní komunikace
respektovat nezastavitelný pruh v k ižovatce se silnicí z d vodu zachování rozhledového
trojúhelníku
stanovit jednu pevnou stavební áru linii zástavby pro oba rodinné domy
útlum p ed p ípadným hlukem ze silnice III. t ídy možno ešit bu vzdáleností (odsun objektu
pro bydlení od zdroje hluku) vhodn jší ešení anebo protihlukovou bariérou
Plocha 4 a 6
dopravní napojení bude na místní komunikaci
stanovit jednu pevnou stavební áru pro objekty linii zástavby rodinných dom , která bude
navazovat na RD na sousedních parcelách
maximální velikost stavebních parcel by nem la p esáhnout 1 200 m2
Plocha 5
využití plochy se doporu uje prov it podrobn jším ešením, které by m lo jako výhledové
pot eby ešit i využití plochy rezervní
prov it zp sob optimálního dopravního napojení plochy
i návrhu využití plochy . 5 zohlednit sousedství se sportovišt m
dopravní obsluha plochy nebude z navržené ú elové komunikace
plocha z cca 50% využita samostatn stojícími rodinnými domy (2 domy zapsány v
údajích KN, ostatní rozestav né)
pokra ovat v nastaveném systému zástavby
Plocha 7
preferovat volný zp sob zastav ní s dostatkem vzr stné zelen umožnit výstavbu rodinného
domu, inspirovaného logi ností místního venkovského domu
dopravní obsluha bude z dnešní ú elové cesty, která postupn p evezme funkci místní
komunikace
zakazuje se dopravní obsluha z navržené ú elové komunikace
Plocha 8
využití plochy vyžaduje p ímou návaznost pozemku na stávající pozemek ob anské
vybavenosti – penzion
dopravní obsluha plochy bude ze stávající ú elové komunikace
architektura objektu bude nedominantní, bude respektovat specifické znaky a hodnoty místa
ešit trvalé bydlení majitele penzionu
nep edpokládá se napojení plochy na technickou infrastrukturu sídla, ale využití
individuelních zdroj
Plocha 9
plocha vypušt na na základ výsledk ve ejného projednání
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Plocha 10
navrhnout organizaci plochy tak, aby umož ovala výsadbu domácích druh vzr stných d evin
zajistit p ímou vazbu (provozní i optickou) na stávající za ízení h bitova
na ploše možno umístit parkovišt pro návšt vníky h bitova i velkoobjemové nádoby
na odpad ze h bitova (v nce, zele )
prov it zapojení stávajících d evin do celkové koncepce areálu h bitova v etn zelen
stávajícího ve ejného prostranství u h bitova
Plocha 11
i volb technologie OV zohlednit i p írodní podmínky – hluboké úzké údolí s omezenými
možnostmi p ístupu
zabývat se ešením ochranné zelen
Plocha 12
pro výstavbu rybníku využít vhodného profilu
vodní plocha mimo akumulaci vody musí mít význam ekologický a estetický
požaduje se vhodná úprava sklonu b ehu umož ující zdárný rozvoj litorálních spole enstev
Plocha 13
plocha vypušt na na základ výsledk ve ejného projednání
Plocha 14
navrhnout parkovací plochy pro pot eby p ilehlého h išt
ve ejné prostranství ešit tak, aby v dob
konání oslav byla ást plochy využitelná
i pro zp ístupn ní p íslušných atraktivit a za ízení
i návrhu využití plochy respektovat požadavky majitel resp. provozovatel el. vedení VN
22 kV
Plocha 15
ešit odpo ivné místo s dalekými výhledy do krajiny
ipouští se výstavba mírn vyvýšené konstrukce z místních p írodních materiál
žádoucí je vybavení plochy mobiliá em obce v . informa ních prvk , nep ipouští se z izování
staveb distribu ního charakteru, WC apod.
Plocha Z1.I
zástavba rodinným domem, pokra ovat v zapo atém systému zástavby na vedlejší
zastavitelné ploše
zohlednit el. vedení VN 22 kV v . ochranného pásma
dopravní obsluha z p ilehlé ú elové komunikace i p ilehlého ve ejného prostranství
Plocha Z2.I
zástavbu samostatn stojícího rodinného domu uzp sobit výrazn protáhlému tvaru vymezené
plochy
výška zástavby do 1 nadzemního podlaží
jihozápadní vymezení plochy je považováno za koncové
dopravní obsluha z p ilehlé ú elové komunikace
Plocha Z3.I
zástavba rodinným domem, pokra ovat v zapo atém systému zástavby na navazující
zastavitelné ploše 5
zajistit p íznivý p echod zástavby do volné krajiny
dopravní obsluha prodloužením místní komunikace obsluhující zástavbu na zastavitelné ploše
5
Plocha Z4.I
zástavba samostatn stojícího rodinného domu inspirovaného logi ností místního
venkovského domu
výška zástavby do 1 nadzemního podlaží
zohlednit blízkost církevních staveb, zvlášt kostela sv. Antonína Paduánského
dopravní obsluha z dnešní ú elové cesty výhledov místní komunikace
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Plocha Z5.I
akceptovat zám r na rozší ení stávající plochy výroby drobné sm rem východním
využití plochy koncipovat tak, aby byl zajišt n p íznivý p echod urbanizovaného území do
volné krajiny
dopravní obsluha ze stávající plochy VD
Plocha Z6.I
doplnit skupinu dvou staveb rekreace rodinné o t etí stavbu
zástavba na ploše významn nep ekro í m ítko staveb tvo ící skupinu rodinné rekreace
respektovat nezastavitelnou ást pozemku 8 m od b ehové hrany vodote e
do vzdálenosti 25 m od hranice lesa neumis ovat žádné nadzemní stavby
pro dopravní obsluhu využít p ístupu ke stávající rekrea ní zástavb
Plocha Z7.I, Z8.I
plocha zahrad, které musí dominovat produk ní zp sob využívání (produkce zeleniny, ovoce
a dalších výp stk
ípadné stavby a za ízení pro zvýšení produkce nep esáhnou výšku 5 m nad terén
dopravní obsluha z p ilehlé plochy BR p ípadn z ú elové komunikace
Nové zastavitelné plochy vyžadující napojení na technickou infrastrukturu, pokud není uvedeno
jinak, budou na inž. sít obce napojeny jejich prodloužením.
Chrán né prostory budou u stávajících i nov vytvo ených ploch dopravy a u stávajících
i nov navržených ploch výroby umis ovány až na základ hlukového vyhodnocení, které
prokáže spln ní hygienických limit hluku pro chrán ný venkovní prostor a chrán né venkovní
prostory staveb, v etn zhodnocení reálnosti navržených protihlukových opat ení, což musí být
doloženo v navazujících ízeních.
Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 6.2.
3.3. Návrh systému sídelní zelen
Zele ve ejná
Je a nadále bude tvo ena zelení zejména u ob anské vybavenosti ve ejného charakteru
(u obecního ú adu, p ed kostelem) a zelení tvo ící doprovod dopravních ploch.
Zele ve ejná musí tvo it nedílnou sou ást ve ejných prostranství. Zde bude tvo it významný
kompozi ní prvek. Úpravu s požadavkem vhodn jšího zapojení do ve ejného prostranství
s návrhem zelen vyžaduje vodní nádrž v dolní ásti sídla Ku imská Nová Ves.
Ve ejná zele bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými d evinami
a nízkou dopl kovou (ke ovou) zelení. Jako kosterní d eviny se uplat ují vzrostlé lípy. Na
vhodných
plochách
provést
dosadbu
zejména
t chto
kosterních
d evin.
Na nov vniklých ve ejných prostranství umožnit jejich výsadbu.
Realizaci ve ejné zelen na rozsáhlých, provozn a esteticky exponovaných místech se
doporu uje ešit dle p edem zpracovaných sadovnických plán .
Stávající plochy ve ejné zelen budou územn stabilizovány. Plochy ve ejné zelen možno
doplnit p šími stezkami, mobiliá em obce apod.
Zele vyhrazená
zele soukromých zahrad
Významn se podílí na vzhledu obce. V p edzahrádkách resp. zahradách sm ujících
do ve ejného prostoru ve vyšší mí e využívat úpravy vesnici blízké s pokud možno
vylou ením cizokrajných d evin a prvk nevhodn p ebíraných z stské zástavby.
V zahradách užitkových uplat ovat výsadbu vysokokmenných ovocných strom .
zele ob anské vybavenosti
Bude nadále tvo ena zelení bezprost edn související s církevními objekty v Ku imské Nové
Vsi. Opat ení – b žná údržba. Zvláštní kategorií omezen p ístupné zelen je zele h bitova.
Opat ení – rekonstruovat zele s cílem vytvo it estetické prost edí nejen v prostoru h bitova,
ale i bezprost edním okolí. Zele h išt chybí – dobudovat tuto zele a doplnit mobiliá em
obce.
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zele izola ní
Je navržena u istírny odpadních vod zejména z d vodu hygienické a estetické clony. Zele
izola ní vyžaduje speciální kompozi ní ešení s ohledem na požadovaný ú el.
Obecné požadavky
Plochy ve ejné zelen jsou ešeny zejména v rámci ploch s rozdílným zp sobem využívání:
ve ejné prostranství, plochy bydlení, plochy smíšené obytné. Plochy zahrad pak tvo í
významnou
ást t chto ploch rozdílného zp sobu využívání: plochy bydlení
a plochy smíšené obytné. Vyhrazená zele (nap . vnitroareálová, izola ní) bude nezbytnou
sou ástí ploch ob anského vybavení a OV.
Posilovat pronikání krajinné zelen do sídelního prost edí.
i návrhu a realizaci zelen preferovat používání autochtonních druh d evin.
3.4. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití
Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem využití:
Plochy bydlení v rodinných domech (BR)
Plochy rekreace rodinné (RR)
Plochy rekreace hromadné (RH)
Plochy ob anského vybavení (O)
Plochy ve ejných prostranství (VP)
Plochy smíšené obytné (SO)
Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS)
Plochy technické infrastruktury (TI)
Plochy výroby drobné (VD)
Plochy zelen izola ní (ZI)
4. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . podmínek pro její
umis ování, nakládání s odpady , vymezení ploch a koridor pro ve ejnou infrastrukturu,
etn stanovení podmínek pro jejich využití
4.1. Dopravní infrastruktura
Systém napojení obce na silni ní sí z stává beze zm ny. Silnice III/3795 K oví - Ku imské
Jest abí – Dolní Lou ky je územn stabilizovaná. P ípadné úpravy za ú elem zlepšení technických parametr trasy se budou dít v mezích ochranného pásma silnice. Návrhová kategorie silnice je S 6,5/60(50).
Pro dopravní obsluhu p ilehlého území maximáln využívat stávajících sjezd ze silnice.
Stavebními aktivitami na plochách p i silnici III. t ídy (pl. . 1, 2 a 3) nesmí dojít k omezení
funkce této silnice.
Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, ukládá se požadavek, aby každý nov vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo
jedno garážové i odstavné stání
pro osobní automobil.
Neuvažovat s výstavbou hromadných, skupinových i adových garáží na území obce.
Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti
než 3,5 t na ve ejných prostranstvích a v obytných zónách rodinných dom .
Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Umíst ní autobusových zastávek z hlediska dostupnosti a velikosti sídla je vhodné. Výhledov se zam it
na úpravu autobusových zastávek v etn autobusových ekáren.
Jednopruhovou, obousm rn pojížd nou místní komunikaci do sídla Prosatín ve vhodných místech doplnit výhybnami.
Zp ístupn ní údolí Liboch vky (Kutiny) ešit úpravou stávajících místních komunikací
a vyzna it je jako turistickou stezku. Zárove akceptovat žlut zna enou turistickou stezku vedoucí p es k.ú. Prosatín.
es k.ú. Prosatín uvažovat se z ízením úseku cyklotrasy sm r P edklášte í - Dolní Lou ky - Katov (- Velká Bíteš) s preferencí využití stávajících ú elových cest.
22

Územní plán KU IMSKÁ NOVÁ VES - ZM NA . I

STUDIO P| 11/2021

ešením územního plánu nejsou dot eny zájmy vodní ani železni ní dopravy. Neuvažovat
s výstavou výrazn vertikálních staveb p ekra ující stávající hladinu zastav ní, aby nedošlo mimo jiné k zásahu ochranného pásma letišt .
4.2. Technická infrastruktura
Zp sob zásobení pitnou vodou sídla Prosatín nebude m n – nadále ale neuvažovat s napojením
sídla Blaho ov. Pro sídlo Ku imská Nová Ves obnovit pr zkum zdroj podzemní vody, následn
ešit výstavbu vodojemu a vodovodní sít .
V sídle Ku imská Nová Ves ešit výstavbu oddílné kanalizace s tím, že splašková kanalizace bude
ukon ena OV. Likvidaci splaškových vod v Prosatín ešit pomocí jímek na vyvážení
s následným svozem na n kterou z blízkých OV (Ku imská Nová Ves) individuálním zp sobem.
enos pot ebného výhledového el. výkonu bude nadále zajiš ován ze stávajícího el. vedení VN 22
kV pomocí stávajících trafostanic.
Podporovat využívání zemního plynu v Ku imské Nové Vsi. Nep edpokládat plynofikaci sídla
Prosatín.
Zásobování teplem je v Ku imské Nové Vsi p edur eno plošn provedenou plynofikací, v sídle
Prosatín a v samostatných plochách situovaných objektech postupn p echázet na ekologicky p ijateln jší paliva.
Jednotlivé objekty budou vytáp ny lokálními zdroji, obec nemá podmínky pro výstavu centrálního
zdroje tepla.
Neuvažovat s výstavbou el. vedení VVN, ZVN, trasami plynovod VTL, VVTL, ani produktovo, ropovod i stožár GSM. Neuvažovat ani s výstavbou výroben el. energie mimo za ízení pro
vlastní pot ebu v urbanizovaném území. Výstavbu t chto za ízení považovat jako podmín
p ípustnou.
Na plochách ur ených pro stavby technické infrastruktury se zakazuje umis ování jiných staveb
než staveb souvisejících.
4.3. Ob anské vybavení ve ejné
Stávající ob anské vybavení je co do rozsahu, tak i pestrosti služeb vyhovující
i pro výhledové období. Rozší ení h bitova ešit jako investici v dlouhodobém asovém
horizontu.
Plochu h išt doplnit o pat ná doprovodná za ízení.
4.4. Ob anské vybavení ostatní
Akceptovat za ízení penzionu severozápadn od sídla Ku imská Nová Ves. P ípustné je
enesení ásti doprovodných služeb penzionu do navrhované sousední plochy kódu SO.
ípadné pot eby na úseku maloobchodu ešit jako integrovaná za ízení na jiných plochách
rozdílného zp sobu využívání, pokud to nebude v rozporu s p ípustným nebo podmín
ípustným využíváním vytypované plochy.
edešlé ustanovení je možno využít i pro jiné druhy ob anského vybavení (i ve ejného).
4.5. Ve ejná prostranství
Akceptovat blízkou souvislost ploch ve ejných prostranství s plochami sídelní ve ejné zelen ,
která se na utvá ení ve ejných prostranství významnou m rou podílí.
Projektem sadovnických úprav s p ípadnými terénními úpravami ešit spo e využívané ve ejné
prostranství v prostoru obecní ú ad – požární nádrž. Sou ástí tohoto ve ejného prostranství m že
být i parkovišt pro osobní automobily.
Nov vymezené ve ejné prostranství jihozápadn od h išt komponovat s možností umíst ní
parkovišt a p enosných za ízení nutných pro konání jednorázových spole enských akcí v obci
(pout apod.) ve ejné zelen . Zohlednit el. vedení VN.
Ve ejná prostranství budou sou ástí nových zastavitelných ploch, v p ípad Ku imské Nové Vsi
ploch pro bydlení v rodinných domech.
Kompozice ve ejných prostranství musí vytvá et vztah mezi soukromím obytné ásti
a ve ejností návsi – ulice. U stávajících ve ejných prostranství nep ipustit nevhodné úpravy
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etn p ilehlých objekt . Nevhodn upravené i zanedbané objekty vymezující ve ejný prostor
postupn uvést do žádoucího stavu.
Ve ejná prostranství se musí p ízniv projevovat v obraze obce i v psychickém p sobení na
lov ka.
4.6. Nakládání s odpady
Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled.
Na území obce není evidována žádná skládka v aktivním stavu. Neumis ovat tyto
i obdobné stavby na území obce.
4.7. Koridory pro ve ejnou infrastrukturu
Koridory pro ve ejnou infrastruktur územní plán nenavrhuje.
5. Koncepce uspo ádání krajiny v . etn vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití,
ploch zm n v krajin a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití, ÚSES, prostupnost
krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání nerost ložisek
nerostných surovin a podobn
5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
Návrhem územního plánu Ku imská Nová Ves nedojde ke snížení charakteristik dot eného
krajinného prostoru.
Pozitivní p írodní charakteristiky budou nadále vyjád eny p edevším harmoniza ními vztahy
v krajin p i respektování zájm ochrany p írody a krajiny s pot ebnou obnovou hodnot
zaniklých p i zvyšování intenzity hospodá ského využívání krajiny. Kulturní
a historické charakteristiky jsou dlouhodob ur eny zapojením osídlení do krajinného rámce
s p íkladným osazením staveb do terénu sídla Prosatín a pozoruhodným umíst ním souboru
církevních staveb ( kostel s farou ) v organismu sídla Ku imská Nová Ves.
Pln jsou respektována ekologicky velmi hodnotná území reprezentovaná zejména p írodní
památkou Plán , lokalitou agrárních mezích Na Myškovci a v Podlazí, údolním zá ezem
Liboch vky i údolím Blaho ovky.
Nezmenšovat podíl les na celkové vým e obce, zvýšit podíl ploch trvale travních porost na
úkor ploch orné p dy.
Vyšší estetické i ekologické hodnoty odlesn né krajiny dosáhnout:
- dosadbou rozptýlené zelen , dopln ním chyb jících strom v alejích a výsadbou nové
doprovodné zelen p edevším u cest
- zachováním lenitosti okraj les
- obnovou malých vodních nádrží a výstavou nového rybníka
V kompozici obce bude nadále hrát významnou roli kvalitní p írodní prost edí, které proniká do
obou urbanizovaných ástí obce.
Stavby rodinných dom umis ovat tak, aby do volné krajiny sm ovala zele zahrad se
vzr stnými stromy.
Podmín
p ípustné stavby v krajin (zem lská výroba, stavby pro lesní hospodá skou
innost, ev. stavby životního prost edí) nesmí být umis ovány v pohledov exponovaných
plochách.
Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví p ípadn i rybá ství a rekrea ním pohybovým aktivitám. Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je limitována
írodními podmínkami a ochranou krajinného rázu. Kone né uspo ádání zem lských ploch
bude p edm tem ešení komplexních pozemkových úprav.
5.2. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému
a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
Akceptovat územní systém ekologické stability, který je na území obce vymezen
na místní úrovni.
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Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stability za
druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability.
Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost (zcela ojedin le je možno
za p esn stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou dopravní a technické infrastruktury,
ípadn stavbu související s ochranou ŽP).
Interak ní prvky dopl ují sí biokoridor a biocenter s funkcí rozptýlené zelen v krajin .
Navrhovaná opat ení:
Název biokoridoru
LBK 1

LBK 2

LBK 3
LBK 4
LBK 5
LBK 6
LBK 7
LBK 8
LBK 9
Název biocentra
LBC Drápelky

LBC Meandr

LBC Plán

LBC Pod ikonínem

LBC Smetaníky

LBC V Kutinách

Navrhovaná opat ení
zachovat p irozený vodní režim a okolní p írod blízká spole enstva, podpo it
irozenou druhovou skladbu d evin, nep vodní d eviny postupn nahradit
evinami autochtonními s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG
postupnými p stebními zásahy v lese zm nit druhovou skladbu na p írod
blízká spole enstva druhov i v kov r znorodá stanovištn odpovídající
tamním podmínkám dle STG
postupnými p stebními zásahy v lese zm nit druhovou skladbu na p írod
blízká spole enstva druhov i v kov r znorodá stanovištn odpovídající
tamním podmínkám dle STG, v míst výskytu orné p dy je t eba zm nit
kulturu na trvalý travní porost
viz. LBK 2
zachovat p irozený režim vodního toku, nep vodní d eviny postupn nahradit
evinami autochtonními s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG
viz. LBK 1
postupnými p stebními zásahy p evést hospodá ské monokultury na p írod
blízké druhov i v kov diferencované lesní porosty odpovídající potenciální
irozené vegetaci a stanovištním podmínkám dle STG, v místech pr chodu
biokoridoru p es pozemky s kulturou orná p da navrhnout zatravn ní
viz. LBK 2
viz. LBK 1
Navrhovaná opat ení:
zachovat p irozený režim vodního toku, postupnými p stebními zásahy p evést
hospodá ské monokultury na p írod blízké druhov i v kov diferencované
lesní porosty odpovídající potenciální p irozené vegetaci a stanovištním
podmínkám dle STG
zachovat p irozený režim vodního toku, lesní porosty výchovnými zásahy
evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální
irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG, lu ní porosty podrobit
pravidelnému kosení, využívat pouze extenzivn , zamezit ruderalizaci a
degradaci spole enstev
podpo it p irozenou skladbu lesních porost , nep vodní d eviny výchovnými
zásahy p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG, v míst
výskytu orné p dy je t eba zm nit kulturu na trvalý travní porost nebo lesní
kulturu, lu ní porosty podrobit pravidelnému kosení, využívat pouze
extenzivn , zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev, podpo it
rozptýlenou zele v krajin
postupnými p stebními zásahy p evést hospodá ské monokultury na p írod
blízké druhov i v kov diferencované lesní porosty odpovídající potenciální
irozené vegetaci a stanovištním podmínkám dle STG
podpo it p irozenou skladbu lesních porost , nep vodní d eviny postupn
nahradit d evinami autochtonními s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám
dle STG
podpo it p irozenou skladbu lesních porost , nep vodní d eviny postupn
nahradit d evinami autochtonními s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám
dle STG

5.3. Prostupnost krajiny
Zlepšení prostupnosti krajiny je zajišt no:
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- návrhem ú elové komunikace omezující pr jezd zem lské techniky kolem sídla Ku imská
Nová Ves
- obnovou polních (ú elových cest) zvlášt na k.ú. Ku imská Nová Ves
- realizaci systému ÚSES na úseku biologické propustnosti území
ípadné požadavky na další rozší ení sít polních cest a interak ních prvk ÚSES budou
souhrnn ešeny v komplexních pozemkových úpravách jsou územním plánem umožn ny.
5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi
Pro minimalizace erozních jev zp sobených p evážn p íliš dlouhými drahami povrchového
odtoku (severní a jihozápadní ást k.ú. Ku imská Nová Ves) bojovat p edevším organiza ními a
agrotechnickými opat eními, nebo intenzivní formy eroze se na území obce nenacházejí.
Ochranu zastav ného území Ku imské Nové Vsi p ed depozicí splavenin mimo výše uvedená
opat ení lze znásobit realizací zatravn ní (ttp) p ed zastav nou ástí obce.
Nep ipustit úpravy pozemk zem lské p dy zp sobující rychlejší odtok vody a snižující
schopnost vsaku vody.
Odvád ní d ových srážkových vod ze zastavitelných ploch ešit tak, aby nedošlo ke zm
(zhoršení) odtokových pom
v území a byla napln na p íslušná legislativní opat ení. P i
likvidaci deš ových srážkových vod využít veškeré možnosti pro vsakování a zdržení vody
v krajin dle platných zákonných ustanovení.
5.5. Podmínky pro rekreaci
Respektovat stávající plochy s objekty rekreace ve volné krajin . Neuvažovat s dalším rozvojem
Krom v ÚP vymezené dostavby skupiny dvou rekrea ních staveb (zastavitelná plocha Z6.I) ve
volné krajin neumis ovat další plochy rekreace.
Pro rozvoj rekrea ních pobytových aktivit p ipustit využití stávajícího domovního fondu
nevhodného pro trvalé bydlení resp. p vodního ur ení (funkce).
Existence a rozvoj ploch rekreace v údolí vodního toku Libochovka jsou podmín ny územní
ochranou lokality pro akumulaci povrchových vod Pernštejnské Jest abí. Aktivity zde provád né
nesmí narušit i podstatn ztížit p ípadnou realizaci zmín ného vodního díla.
Akceptovat pot eby krátkodobé rekreace obnovou funkce ve ejných prostranství, stabilizací
sportovního za ízení.
Neuvažovat se z izováním zahrádká ských kolonií i osad. Pro RD vymezovat dostate
velké
parcely umož ující relaxaci majitele v zeleni zahrad.
Pohybové formy rekreace – viz kap. 4.1 Dopravní infrastruktura.
5.6. Dobývání nerost nerostných surovin
Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost nebo jejich prognózní zdroj ani
chrán ná ložisková území.
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení
prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným zp sobem využití s ur ením p evažujícího ú elu využití (hlavní využití),
ípustného využití, nep ípustného využití (v etn stanovení, ve kterých plochách je
vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona), stanovení podmín
p ípustného využití t chto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspo ádání v . základních podmínek ochrany krajinného rázu
(nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
vým ry pro vymezování stavebních pozemk a intenzity jejich využití)
6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy bydlení v rodinných domech (BR) – Hlavní využití: pro uspokojování pot eb
individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení v kvalitním
prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných dom a pozemky související s hlavním
využíváním plochy. Zp soby využití:
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ípustné:

pozemky rod. a stavby rodinných dom , pozemky soukromé i jiné zelen ,
pozemky ve ejných prostranství, stavby a za ízení dopravní a technické
infrastruktury související s obsluhou plochy, integrovaná za ízení nep esahující
význam daného místa území a nenarušující jeho obytnou pohodu.
podm. p ípustné: malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací za ízení, za ízení
sociální zdravotnické pé e, dopl kové prostory pro zájmovou innost, drobná
výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu budov. Chov ,
chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná p stitelská innost, p ípadn
rodinná rekreace ve stávajících domech. Podmín
p ípustné za podmínky, že
tyto innosti musí být bez negativních dopad na hlavní využití plochy a
sousední pozemky.
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí plochy a
obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou míru
Plochy rekreace rodinné (RR) – Hlavní využití: uspokojování pot eb individuální pobytové
rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky staveb pro
rodinnou rekreaci, obklopených soukromou zelení a pozemky související dopravní
a technické infrastruktury. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb , stavby a za ízení rodinné rekreace, pozemky soukromé a jiné
zelen , pozemky pro slun ní, relaxaci a rekrea ní aktivity venkovního
charakteru sloužící dané ploše , stavby a za ízení dopravní a technické
infrastruktury
nep ípustné:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují hlavního využití režim
plochy a již p ímo anebo druhotn
pozn.: Do t chto ploch nejsou zahrnuty pozemky v souvisle zastav ném území obce, které jsou
trvale anebo do asn využívány k rekreaci ve stávajících objektech - tzv. "chalupá ská"
rekreace.
Plochy rekreace hromadné (RH) – Hlavní využití: soust ed ná pobytová rekreace v kvalitním
prost edí s do asným ubytováním a sportovním využitím. Tyto plochy zahrnují pozemky staveb
samostatných i spole ných, obklopených soukromou zelení, pozemky související dopravní a
technické infrastruktury, ob anského vybavení i ve ejných prostranství. Zp soby využití:
p ípustné:
pozemky staveb , stavby a za ízení hromadné rekreace (do asné ubytování,
stravování), pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky h iš , kondi ní dráhy,
vodní plochy, plochy pozemky pro oddech a slun ní a jiné innosti a za ízení
související s ur ujícím využitím, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury
podm. p ípustné: související služby ob anského vybavení stavby a za ízení pro školící a spoleenské funkce, ob anské vybavení komer ního typu za podmínky, že svým provozováním a výkonností nedojde ke snížení hlavní nápln plochy. Bydlení za
podmínky, že jde o pohotovostní bydlení i bydlení majitele za ízení.
nep ípustné:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují ur ující režim plochy a
již p ímo anebo druhotn
Plochy ob anského vybavení (O) – Hlavní využití: umis ování ob anského vybavení zejména
místního
významu.
Plochy
ob anského
vybavení
zahrnují
pozemky
staveb
a za ízení ob . vybavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejná
prostranství. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb , stavby a za ízení pro ve ejnou správu a administrativu (a),
pozemky pro za ízení církevní nevýrobní (c), pro obchodní prodej, ubytování a
stravování (d), kulturu (k), pozemky pro t lovýchovu a sport (t), pozemky pro
vzd lávání a výchovu, pozemky zdravotnictví a sociálních služebby, nevýrobní
služby (n) i pozemky h bitov y (h). Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu
ob . vybavení. Druhy ob . vybavení lze vzájemn zam nit, nutno však
akceptovat neslu itelnost n kterých druh ob . vybavenosti i jejich vlivy na
okolí. stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury
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podm. p ípustné: bydlení, pokud je to ke stavebnímu i funk nímu charakteru ur ující nápln
plochy vhodné, služby p ípadn emesla nesnižující kvalitu prost edí vymezené
plochy ani pietu místa
nep ípustné:
aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo anebo
druhotn a které narušují estetickou a kulturní hodnotu místa
Plochy ve ejných prostranství (VP) – Hlavní využití: plochy k obecnímu užívání bez ohledu na
vlastnictví tohoto prostoru pozemk , mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní
funkci v urbanizovaném území. Zahrnují pozemky jednotlivých druh ve . prostranství a
pozemky dopravní a tech. infrastruktury. Významn spoluvytvá í obraz sídla. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky pro ve ejnou zele , vodní prvky, pozemky návesních prostor ,
a uli ních prostor , p ší stezky a chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a
shromaž ovací ú ely, vodní prvky, pozemky, stavby a za ízení dopravní a
technické infrastruktury
podm. p ípustné: umis ování mobiliá e obce, drobné architektury, d tských h iš , ploch
pro ambulantní prodejní aktivity, parkovací stání další aktivity a za ízení za
podmínky, že p ispívají ke spole enským kontakt m a podporují sociální
soudržnost, erpací místa pro požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru
požární vody
nep ípustné:
umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izování
parkoviš pro vozidla o vyšší hmotnosti 3,5 t, garáží a jiných staveb
a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto prostor
Plochy smíšené obytné (SO) – Hlavní využití: víceú elové využití, v ípad obce zahrnují
edevším p vodní historické zastav ní, pozemky související dopravní a technické infrastruktury
a pozemky ve ejných prostranství bydlení v rodinných domech v etn dom a usedlostí s
hospodá ským zázemím, obslužnou sféru a nerušící výrobní innost. Zp soby využití:
ípustné:
stavby pro bydlení , živnostenské aktivity a ob anskou vybavenost v objektech odpovídající velikosti vymezeného pozemku a objemu budovy daného
prostoru, pozemky soukromé i jiné zelen stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen
podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vlivy na
životní prost edí, p ípadn i rekreace ve stávajících k tomu vhodných objektech. Jde tedy o aktivity nesnižující kvalitu plochy, nemají negativní dopad na
pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu zboží. Vše se d je v rozsahu
odpovídajícím velikosti ploch pozemk a objemu budov. za podmínky, že jde
o aktivity nesnižující kvalitu plochy, nemající negativní dopad na pozemek
souseda a jsou nenáro né na p epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v
území. Rekrea ní aktivity za podmínky využití stávajícího domovního fondu
nevhodného k trvalému bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti a aktivity
se d jí v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk a m ítku
daného prostoru.
nep ípustné:
veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí
plochy nad p ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn . Nap . stavby
s vysokými plošnými nároky na pozemky, innosti náro né na p epravu zboží, erpací stanice pohonných hmot, mycí rampy, apod nebo snižují kvalitu
daného prost edí.
Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) – Hlavní využití: umis ování staveb a za ízení
souvisejících s k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území nekolejovou
pozemní dopravou. Zp soby využití:
ípustné:
stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro dopravu v klidu a ostatní dopravní za ízení a stavby v etn p íslušejících pozemk ,
doprovodná a izola ní zele ; , za ízení technické infrastruktury, terénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy
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podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového materiálu,
místní komunikace III. t ídy , umis ování cyklotras a chodník pro p ší i záliv hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za podmínky, že svým
provozováním a technickým uspo ádáním nebude narušeno i znemožn no
hlavní využití plochy
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí nejsou v souladu s hlavním využitím a funkcí plochy a aktivity narušující hlavní využití
Plochy technické infrastruktury (TI) – Hlavní využití: umis ování staveb, za ízení a sítí
technického vybavení na úseku zásobování vodou (v), išt ní odpadních vod ( ), zásobování el.
energií (e), zemním plynem, elektronických komunikací a teplem. Pozn.: malé písmeno zpodrobn ní druhu technického vybavení
Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo související s ur ující náplní hlavním využitím plochy, pozemky, stavby a za ízení související dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele .
nep ípustné:
ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavní náplní nejsou v souladu s
hlavním a p ípustným využitím plochy
Plochy výroby drobné (VD) – Hlavní využití: umis ování provozoven s výrobní náplní
na bázi kusové i malosériové, blížící se spíše výrob emeslnické s innostmi s vyššími nároky
na p epravu zboží, v etn skladování. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, stavby a za ízení netovárního charakteru, pozemky vnitroareálové
dopravy a tech. stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, pozemky
sídelní zelen . Negativní vlivy z provozovaných inností nesmí p ekro it
limitní ochranné pásmo, které je dáno hranicí plochy.
podm. p ípustné: stavby a za ízení pro podnikatelskáou innost nenarušující hlavní funkci
využívání využití plochy a innosti (d je), které nejsou hlavní funkcí plochy
rušeny nad p ípustnou míru (nap . závodní stravování, p sobení závodního
léka e).
nep ípustné:
stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí hlavní
využití plochy rušiv
Plocha turistické vyhlídky (TV) – Hlavní využití: místo ur ené pro vnímání krás p írody
blízkého zvlášt však dalekého okolí, pochopení vztahu k místu a krajin , k hledání inspirace.
Zp sob využití:
ípustné:
výstavba mírn vyvýšené konstrukce vyhlídky, z ízení vyhlídkových míst,
informa ní tabule
podm. p ípustné: vybavení plochy mobiliá em pro krátký odpo inek, stojany jízdních kol, výtok
pitné vody za podmínky významného nenarušení organizace zem lského
dního fondu
nep ípustné:
stavby pro obchodní prodej, pro ob erstvení, ubytování, t lovýchovu a jiná
za ízení nemající bezprost ední vazbu na hlavní význam plochy
Plochy zelen izola ní (ZI) – Hlavní využití: zele funkce hygienické, estetické i psychologické
clony a tvo í významný kompozi ní prvek území. Zp soby využití:
ípustné:
výsadba pln zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou
z vhodných místn p íslušných d evin a ke
podm. p ípustné: výstavba oplocení event. z izování jiných za ízení p ispívajících ke zvyšování
inku ur ující funkce plochy, plochy dopravy pro místní obsluhu, p ípadn
sít technické infrastruktury stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k vyt sn ní nebo snížení ú inku tohoto druhu
zelen
nep ípustné:
innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využitím
plochy
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Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) – Hlavní využití: plochy k vodohospodá ským ú el m
s výjime ným
estetickým
významem
pro
utvá ení
krajinného
rázu
území
a významem ekologickým Zp soby využití:
ípustné:
innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území
a údržbou tok i vodní plochy, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou
hodnotu území, doprovodná a krajinná zele
nep ípustné:
innosti a za ízení, které negativn ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní režim
v území nebo takové d sledky vyvolávají druhotn
Plochy zem lské - orná p da (ZO) – Hlavní využití: plochy pro zem lskou produkci vesm s
na pozemcích s dobrou dostupností o doporu eném max. sklonu pozemku do 12°. Obecn jde o
pozemky nízké ekologické hodnoty. Zp soby využití:
ípustné:
stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P ípustná je
zm na kultury v trvale travní porost, výsadba rozptýlené zelen .
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby, ochrany
írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky plnící
funkci
lesa,
vodní
plochy,
p ípadn
užitkové
zahrady
a sady pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF
a k narušení krajinného rázu
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu
Plochy zem lské - orná p da (ZO) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v kultu e orné
dy. Zp soby využití:
ípustné:
v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných
plodin. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí,
protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou,
hygienickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro
ochranu životního prost edí. P ípustná je zm na kultury na trvale travní
porost. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk a k zajišt ní prostupnosti
krajiny.
podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst ,
pozemky lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany
krajinného rázu, zájm ochrany p írody a ochrany ZPF. Oplocování pozemk
za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke
st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Stavby a za ízení
dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná
za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního
prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich
trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování
ekologické hodnoty území
Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) – Hlavní využití: plochy pro zem lskou
produkci vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén dobrou
dostupností. Významnou ekologickou hodnotu mají travinobylinná spole enstva p i okrajích
lesa, rozptýlené zelen p i vodote ích a rybnících. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky luk a pastvin využívaných ke kosení nebo spásání. Výsadba rozptýlené zelen .
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby, ochrany p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky
plnící funkci lesa, vodní plochy, p ípadn
užitkové zahrady
a sady pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF
a k narušení krajinného rázu
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nep ípustné:

umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování vým ry ttp
na území obce
Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v
kultu e trvalý travní porost. Zp soby využití:
ípustné:
zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá
pastva, pop ípad souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným
el m nebo technickému využití. Opat ení zlepšující vodohospodá skou
bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území.
Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. Ú elové
komunikace pro obsluhu pozemk a k zajišt ní prostupnosti krajiny.
podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst ,
pozemky lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany
krajinného rázu, zájm ochrany p írody a ochrany ZPF. Oplocování pozemk
za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke
st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Stavby a za ízení
dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná
za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního
prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich
trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozorání
za podmínky, že jde o zúrod ovací opat ení spojené s následnou obnovou
travního porostu.
nep ípustné:
trvalé zorn ní, umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad
rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu,
snižování ekologické hodnoty území.
Plochy zem lské - zahrady a sady (ZZ) – Hlavní využití: plochy pro zem lskou produkci
zahradních plodin, ovocných strom p ípadn ke . Zp soby využití:
ípustné:
produk ní zahrady a innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších
zahradních plodin, p stování ovocných strom a ke , okrasné zahrady
podm. p ípustné: oplocení, pozemky dopravní a technické infrastruktury, p ípadn za ízení
související s ur ujícím využitím plochy zem lská rostlinná výroba
samozásobitelského charakteru, dopl ková za ízení, p ípadn stavby pro
stební innost za podmínky, že nedojde k vyt sn ní hlavního zp sobu využití
a snížení kvality prost edí plochy. Stavby a za ízení dopravní a technické
infrastruktury, p ípojky za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního zp sobu
využití plochy a snížení kvality prost edí plochy
nep ípustné:
umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost s hlavním
využitím plochy veškeré využití, které není v souladu s hlavním, p ípustným
pop . podmín
p ípustným využitím
Plochy lesní (L) – Hlavní využití: pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce
lesa. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace
geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících
ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv (pokud nejde o
ZPF) i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení pro
udržení vody v krajin
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu p írody,
krajiny a ŽP životního prost edí za podmínky, že nebude omezeno využívání
lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny, p ípadn pozemky
stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o
ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní ešení.
Komunikace pro nemotorovou dopravu vždy za podmínky, že se bude jednat o
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nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému v p edem prov ených trasách.
Oplocování pozemk ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a p stební
ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a
krajiny.
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb, za ízení, p ípadn rozši ování stávajících,
pokud to není uplatn no v tomto územím plánu a innostíi nemajících p ímou
souvislost s hlavním využitím plochy, snižování ekologické hodnoty území
Plochy smíšené nezastav ného území (SN) – Hlavní využití: plochy pro vyjád ení specifického
charakteru nezastav ného území. Zp sob využití:
ípustné:
pozemky ZPF, PUPFL, pozemky vodních ploch, pozemky ostatních ploch
(kód 14, p íl. vyhl. . 190/1996 Sb.) a pozemky p irozených a p írod blízkých ekosystém . innosti, kterými lze p isp t ke zvýšení ekologické stability plochy.
podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
innosti, které by svými p ímými i druhotnými d sledky narušovaly krajinný
ráz a ekologickou hodnotu plochy
Plochy p írodní (P) – Hlavní využití: zajišt ní podmínek ochrany p írody v nezastavitelném
území p edevším na plochách maloplošných zvlášt chrán ných územích, p ípadn
v ochranných pásmech t chto MZCHÚ, eventueln i jiných pozemcích vysoké ekologické a
estetické hodnoty. Plochy se nachází na pozemcích ZPF (z), pozemcích PUPFL, vodních ploch
a druhu pozemku ostatní plocha (o). Zp soby využití:
ípustné:
innosti s prioritou ochrany p írody , p írod blízké i lov kem málo
pozm né ekosystémy, vodní plochy, mok ady, spole enstva skal, ekosystémy
se soust ed ným výskytem vzácných a existen
ohrožených druh bioty,
irozená travní a bylinná spole enstva, lesy s p irozenou nebo p írod blízkou
druhovou skladbou a prostorovou a v kovou strukturou, území s mimo ádnou
krajiná skou hodnotou
podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení související dopravní a technickáé infrastrukturay za
podmínky minimalizace zásahu do území s vysokými p írodními a
ekologickými hodnotami
nep ípustné:
zmenšování rozsahu p írodní plochy, jiné innosti, které by svými p ímými
anebo druhotnými d sledky narušovaly hlavní (dominantní) využití plochy, na
plochách nelze umis ovat stavby, za ízení ani jiná opat ení pro zem lství,
lesnictví, vodní hospodá ství, t žbu nerost , pro ve ejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, dále technická opat ení a stavby zlepšující podmínky využití
plochy pro ú ely rekreace a cestovního ruchu (nap . cyklistické stezky,
hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra)
6.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
Respektovat dochované p dorysné a prostorové uspo ádání zastav ní sídel.
U ploch urbanizovaného území stavových nep edpokládat s významnými zm nami koeficientu
zastav ní intenzity využití ploch ani zvýšením výškové úrovn zastav ní.
Akceptovat ochranu hodnot území zp sobem uvedeným v kapitole 2.3.
i koncepci ploch zastavitelného území vycházet ze zásad specifikovaných v kapitole 3.2. U
ploch pro bydlení uvažovat s objekty o 1 nadzemním podlaží s možností využití podkroví
v sedlové ev. polovalbové st eše.
Zejména v sídle Ku imská Nová Ves up ednost ovat používání erven skládané krytiny
z vodu zachování typického rysu zastav ní sídla. ervená st ešní hladina zástavby sídla
Ku imská Nová Ves je stále d ležitou charakteristikou sídla. Pokra ovat v této tradici.
Pro hlavní zastavitelné plochy se ur ují tyto koeficienty zastav ní intenzity využití:
a) plochy bydlení – nové pozemky sm ující do volné krajiny budou dosahovat koeficientu
zastav ní intenzity využití do 0,25
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b) plochy smíšené obytné – koeficient zastav ní intenzita využití ploch smíšených obytných v .

íslušných manipula ních a zpevn ných ploch m že dosáhnout až hodnoty
0,55 s tím, že zbytek plochy bude vymezen pro zele .
Na území obce nep edpokládat umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva, faktor
pohody apod.) výrazn p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy
na lov ka. V urbanizovaném území stavby pro reklamu neumis ovat.
Vysoká zele ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat kvetoucí zele p edzahrádek musí
nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. Preferovat užití tradi ních druh zelen
obvyklých v regionu.
Nov vymezené plochy pro akumulaci vody budou s omezeným produk ním významem, budou
mít vhodn utvá ený sklon b ehu pro rozvoj litorálních spole enstev.
7. Vymezení ve ejn prosp šných staveb (VPS), ve ejn prosp šných opat ení (VPO), staveb a
opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
7.1. Ve ejn prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury
V–T
- výstavba obecní OV
Dot ené parcely: 5/1, 823 a 824
7.2. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
Nejsou územním plánem vymezeny.
7.3. Plochy pro asanaci
Nejsou územním plánem vymezeny.
Pozn.: Na tyto plochy se vztahuje i p edkupní právo dle § 101 zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní.

8. Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení ve ejných
prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní právo s uvedením v í prosp ch je p edkupní
právo z izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn dalších
údaj podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
8.1. Ve ejná prostranství
P-VP
- z ízení ve ejného prostranství p ed h išt m
Dot ené parcely: 150/5, 150/4, 845/3 150/32, 150/4
edkupní právo z izováno ve prosp ch: Obec Ku imská Nová Ves
8.2. Ve ejn prosp šná opat ení
Územní systém ekologické stability
Lokální biocentrum: LBC V Kutinách, LBC Pod íkonínem, LBC Plán , LBC Meandr, LBC
Smetaníky, LBC Drápelky
Lokální biokoridor: LBK 1 – LBK 9 Nejsou územním plánem vymezeny.
9. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
R1 - plocha územní rezervy je vymezena pro pot eby p ípadného rozší ení obytné skupiny
rodinných dom u h išt
prov it výhodnost vymezené plochy pro výstavbu rodinných dom z hlediska využitelnosti
dopravní a technické infrastruktury budované pro zastavitelnou plochu rodinných dom U
išt
R2 - plocha územní rezervy výhledové lokality hájené pro akumulaci povrchových vod. Využití
plochy územní rezervy bude prov eno zvl. z chto d vod :
opodstatn nosti výstavby tohoto vodního díla (Plán hlavních povodí)
st etu investice s írodní a estetickou hodnotou krajinného rázu ve vztahu k výhodnosti a reálnosti výstavby vodního díla (ZÚR kraje).
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10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií (ÚS)
podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh ty o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení ÚS, její schválení
po izovatelem a im ené lh ty pro vložení dat o této ÚS územní studii do evidence územn
plánovací innosti
Územní studie jako podmínka pro územní rozhodování se v územním plánu nevymezuje.
11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu podmínkou
pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu
v rozsahu dle p ílohy . 9 s uvedením, zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na
žádost a u regula ního plánu z podn tu stanovení p im ené lh ty pro jeho vydání
Nejsou tímto územní plánem vymezeny.
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Po adí zm n se pro jednoduchost územních podmínek nenavrhuje.
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
Nejsou tímto územní plánem vymezeny.
14. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle § 117 odst. 1 stavebního
zákona
Nejsou tímto územní plánem vymezeny. Kapitola zrušena.
15. Údaje o po tu list ÚP a po tu výkres k mu p ipojené grafické ásti
Textová ást v etn titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává z 21 list .

B. Výkresová ást
íslo
N1
N2
N3
N4
N5

Výkres
název
Výkres základního len ní území
Hlavní výkres
Ve ejn prosp šné stavby, opat ení, asanace
Schéma – dopravní ešení
Schéma – zásobování vodou, kanalizace

po et list
1
1
1
1
1

ítko
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

Kapitola zrušena.
16. Stanovení kompenza ních opat ení podle §50 odst. 6 stavebního zákona
Kompenza ní opat ení nejsou stanovena.
3. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací
vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastav ného
území, s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis , s požadavky
zvláštních právních p edpis a se stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních
edpis , pop ípad s výsledkem ešení rozpor
Platný územní plán Ku imská Nová Ves nabyl ú innosti dne 21.04.2011. V kapitole „Vyhodnocení
souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací vydanou krajem…“ je
provedeno na dnešní požadavky velmi jednoduché vyhodnocení souladu s PÚR R 2008. Územn
plánovací dokumentace pro území Jihomoravského kraje nebyla ješt vydána. Zm na .I ÚP
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Ku imská Nová Ves proto logicky vyhodnocuje soulad územního plánu s aktuálním zn ní PÚR R a
aktuálním zn ní ZÚR JMK jako celek.
3.1. Soulad s Politikou územního rozvoje R, soulad s územním rozvojovým plánem
Politika územního rozvoje eská republiky 2008 (PÚR R)) byla schválena usnesením vlády ze
dne 20.07.2009 . 929 ve zn ní Aktualizace .1 PÚR R schválené usnesením vlády ze dne 15.04
2015 . 276, Aktualizace .2 PÚR R schválené usnesením vlády ze dne 02.09.2019 . 629, Aktualizace .3 PÚR R schválené usnesením vlády ze dne 02.09.2019 .630, Aktualizace . 5 PÚR
R schválené usnesením vlády ze dne 17.08.2020 . 833, Aktualizace .4 PÚR R schválené
usnesením vlády ze dne 12.07.2021 . 618.
Území obce se nachází mimo území rozvojových oblastí a rozvojových os, avšak leží ve specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem .
Území obce se nachází mimo plochy a koridory dopravní i technické infrastruktury a souvisejících rozvojových zám .
ínos Územního plánu Ku imská Nová Ves k napln ní republikových priorit územního plánování k zajišt ní udržitelného rozvoje území vztahující se ke správnímu území obce (ozna ení priorit
odpovídá zna ení v PÚR R).
priorita 14 – Koncepce územního plánu ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí p írodní,
civiliza ní a kulturní hodnoty území. ÚP zachovává identitu obce. Koncepce využívání
území je založena na ochran hodnot v území, které mají svoji ochranu zajišt nou r znými
právními normami, ale p edevším na ochran a kultivaci hodnot, které jsou bez právní
ochrany, ale území obce charakterizují a identifikují. Nová zástavba - plochy se zm nou
v území jsou rozvíjeny pouze v k.ú Ku imská Nová Ves. Zástavba respektuje krajiná ské a
urbanistické kvality území se zachováním vymezených dálkových horizont . Sou asná
hladina zástavby není p ekro ena. Rekrea ní atraktivita území obce je dána p edevším
zalesn nými údolími p i vodních tocích. Rozvoj nových turistických a rekrea ních aktivit
sm uje ÚP zejména do pohybových složek cestovního ruchu.
priorita 14a – Koncepce územního plánu navazuje na charakter venkovského prostoru a
prost edí Ku imské Nové Vsi, kde primární sektor má stále d ležité zastoupení v oblasti
hospodá ského rozvoje území obce. Zachováním rodinných farem soukromých zem lc
jsou dány podmínky pro pot ebnou údržbu krajiny. Dot ení zem lského p dního fondu
nejvyšších t íd ochrany je ádn od vodn no.
priorita 15 – Na území obce nebyla shledána pot eba zabývat se speciáln problematikou
sociální segregace. Nebyly zde zaznamenány p ípady ani tendence sm ující k sociálnímu
vylou ení n kterých skupin obyvatel.
priorita 16 – Podkladem pro návrh územního plánu bylo zadání územního plánu. Zm na .I
územního plánu byla po ízena zkráceným postupem na základ rozhodnutí zastupitelstva
obce z vlastního podn tu. Tyto zadávací dokumenty byly zp esn ny dle od vodn ných
požadavk uživatel území, tedy i obyvatel obce. Požadavek na komplexní pojetí územního
plánu je zákonným požadavkem – viz § 18 odst. 2 stavebního zákona.
priorita 16a –Koordinace všech známých zám
vstupujících do území je jedna ze zásad
koncepce ÚP. Respektovány jsou odv tvové zájmy resortních koncepcí uplatn né
v zadávací dokumentaci územního plánu a korigované v rámci projednávání územního
plánu. Napln ní asového hlediska lze spat ovat v tom, že nejd íve je nutno pro zám r
prov it možnosti zastav ného území. Pokud jsou možnosti zastav ného území
nedostate né, lze vstoupit do rozvojových ploch mimo zastav né území.
priorita 17 – Území ORP Tišnov nepat í mezi strukturáln postižené a hospodá sky
zaostalé regiony. Dobrá dosažitelnost pracovištích center Tišnova, Velké Bíteše, p ípadn i
Brna dává dobré možnosti pro uplatn ní ekonomicky aktivního obyvatelstva obce. V obci
se již projevuje nahrazování pravidelné dojíž ky do zam stnání pružnou pracovní dobou i
prací z domova. Rozvoj hospodá ských aktivit omezeného rozsahu možno uplatnit na
plochách výroby drobné (VD), p ípadn na plochách smíšených obytných (SO)
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priorita 19 – Na území obce nebyl zjišt n brownfields zem lského ani jiného p vodu.
Zástavba sídla Ku imská Nová Ves je pom rn kompaktní, proluky v zástavb byly
navrženy k využití dosavadním územním plánem. Sídlo Prosatín je sídlem bez vymezených
ploch se zm nou v území.
priorita 20 – Na území obce neumis uje územní plán žádné stavby, za ízení, které by m ly
negativní dopad na stávající hodnoty krajinného rázu, narušily charakteristické pohledové
partie na sídlo i m nily pohledový vztah sídla a krajiny. Koncepce ÚP není v konfliktu
s obecn platnými režimy ochrany krajiny a p írody. ÚP respektuje ve ejný zájem na
ochranu biologické rozmanitosti a kvality životního prost edí nejen d slednou ochranou
hodnot s právní ochrannou, ale i ve ejný zájem na ochranu hodnot, které byly zmapovány
v ÚAP a terénním šet ením v rámci prací na ÚP. Tyto tzv. „m kké“ hodnoty ur ují
charakter území, jsou nemén d ležité pro prost edí obce jako hodnoty s právní ochrannou.
Potvrzena je d ležitost územního systému ekologické stability na území obce a to na
nadregionální, regionální a lokální úrovni. Ve zm
.I ÚP dochází k vy azení prvk
ÚSES z ploch a koridor s možností uplatn ní p edkupního práva
priorita 20a – Dopravní a technická infrastruktura, která by vytvá ela riziko fragmentace
krajiny není ÚP vymezována. Koncepce ÚP nebrání migra ní prostupnosti pro voln žijící
živo ichy i lov ka, protože zastavitelné plochy v zásad navazují na zastav né území.
Zachována z stává sí ú elových komunikací v zem lské i lesní krajin , zachována je
ímá dostupnost krajiny ze sídel. Koncepce ÚP brání dalšímu sr stání sídel, které je
v prost edí obce Ku imské Nové Vsi nežádoucí
priorita 22 – Koncepce ÚP zachovává asem prov ené turistické trasy. Podmínky
využívání území umož ují vymezování rekrea ní pohybové dopravy na r zných k tomu
vhodných plochách rozdílného zp sobu využití, pokud to nebude v rozporu s prioritním
využitím t chto ploch. Zm na .I ÚP rozsahu požadavku ZÚR Jihomoravského kraje
vymezuje p es k.ú. Prosatín díl í ást cyklotrasy P edklášte í – Dolní Lou ky – Katov
(Velká Bít š) .
priorita 23 - Dopravní a technická infrastruktura je územn stabilizovaná, zachována je
prostupnost krajiny, nedochází k fragmentaci krajiny. ÚP stanovuje podmínky využití ploch
vyžadující ochranu zdraví p ed nep íznivými vlivy z pozemní dopravy.
priorita 24 – Obec Ku imská Nová Ves neleží uvnit republikových rozvojových oblastí ani
rozvojových os. Na vyšší kategorie silnic je obec napojena silnicí III t ídy s nízkými
intenzitami dopravy (770 vozidel/24 hod. – celostátní s ítání dopravy 2016. V roce
celostátního s ítání dopravy 2010 po silnici projelo 872 vozidel/24 hod.). Cyklistická
doprava bude využívat zejména stávajících p ípadn plánovaných pozemních komunikací
místního významu.
priorita 24a – Území obce tvo í dv sídla venkovského charakteru. Územní plán stanovuje
tzv. limitní hranici negativních vliv plochy budoucí OV v sídle Ku imská Nová Ves.
priorita 25 – V územním plánu je zd razn na pot eba uvád ní maximálního množství
srážkové vody do vsaku nebo je jiným ú inným zp sobem zadržet na pozemku.
Hydrologické pom ry území nevyžadují na území vymezovat ve ejn prosp šné stavby ani
ve ejn prosp šná opat ení ur ená k ízeným rozliv m povodní. Umožn na je výstavba
malých vodních nádrží zlepšující vodohospodá ské pom ry povodí. Ke zvýšení
protipovod ové a protierozní ochrany p isp je i ádná pé e o stabilní prvky krajiny ( prvky
ÚSES, rozptýlená zele , lesní a lu ní porost).
priorita 26 - Na území obce není vodohospodá ským orgánem vymezeno záplavové území.
ÚP do blízkosti vodních tok neumis uje zastavitelné plochy .
priorita 28 - Koncepce ÚP nastavuje podmínky pro vyvážený vztah podmínek pro
udržitelný rozvoj. Koncepce ÚP je ú elná, je zajišt n soulad mezi urbanistikou a ve ejnou
infrastrukturou obce. ÚP je koncep
zpracován ve spolupráci s ob any, podnikatelskými
36

Územní plán KU IMSKÁ NOVÁ VES - ZM NA . I

STUDIO P| 11/2021

subjekty, dot enými orgány tak, aby byly zohledn ny vývojové pot eby území se kterým by
se ztotožnila p evážná ást obyvatel obce.
priorita 30 - Koncepce ÚP vytvá í p edpoklady pro kvalitní zásobení obce pitnou vodou a
inným zp sobem eší odvád ní a likvidaci odpadních vod. Koncepce vodního
hospodá ství je ešena v souladu s požadavky na dobrou kvalitu života sou asné i budoucí
generace
priorita 31 – Územní podmínky nedovolují rozvoj za ízení pro výrobu el. energie na k tomu
speciáln ur ených zastavitelných plochách, avšak nevylu ují výrobu el. energie pro vlastní
pot ebu v urbanizovaném území.
Území ešené územním plánem Ku imská Nová Ves, spadá do specifické oblasti SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Zám ry ešené dosavadním územním plánem i Zm nou .I ÚP Ku imská Nová Ves nemají nep íznivý dopad na p irozený vodní režim a reten ní a kumula ní vlastnosti území. ÚP p edpokládá zvýšení podílu trvale travních porost na celkové vým e zem lského p dního fondu p edevším na plochách s intenzivní zem lskou výrobou a p i vodote ích mnohdy technicky upravených. Na lesních pozemcích ÚP vyjad uje pot ebu uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících stabilitu lesa v etn
opat ení pro udržení vody v krajin . Na plochách zem lských , krom hlavního ú elu využití
jsou v p ípustných zp sobech využití uplatn ny požadavky na zlepšení vodohospodá ské bilance
povodí p ípadn protierozní opat ení. Ve vhodném profilu ÚP vymezuje plochu pro stavbu malé
vodní nádrže. Hodnota krajiny bude zvýšena realizací doprovodné zelen podél liniových prvk
krajiny a už p irozených anebo um lých. Dosavadní územní plán rovn ž vytvá í podmínky pro
hospoda ení se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, stanovuje, že odvád ní srážkových vod musí být ešeno tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních pom
v povodí, tzn.
zvyšovat reten ní schopnosti území a srážkové vody uvád t do vsaku i je jiným zp sobem zadržovat v míst vzniku. Zm na .I ÚP tuto zásadu podporuje. Koncepce ÚP nep ipouští úpravy pozemk zem lské p dy zp sobující zrychlený odtok vod. Projevy v trné eroze na správním
území obce nebyly zaznamenány. Na místech potencionálního erozního ohrožení zem lského
dního fondu lze vysta it s organiza ními a agrotechnickými opat eními. Na v tšin ploch s
rozdílným zp sobem využívání lze v rámci p ípustných inností uplatnit opat ení pro zadržení
vody v krajiny, i jiná opat ení mající pozitivní vliv na vodohospodá skou bilanci území.
Územní rozvojový plán.
Stavební zákon . 283/2021 Sb. nabývá ú innosti postupn . Územní rozvojový plán rozvíjí cíle a
úkoly územního plánování v celostátních souvislostech a stanovuje strategické zám ry státu v oblasti rozvoje a ochrany hodnot jeho území, zohled uje požadavky vyplývající ze strategických
koncepcí eské republiky a mezinárodních závazk a p ispívá k jejich napl ování.
Územní rozvojový plán dosud nebyl vydán. Podle § 318, odst. 1 zákona . 283/2021 Sb. stavební
zákon, nadále z stává platná Politika územního rozvoje, která pozbývá platnosti až vydáním
územního rozvojového plánu.
Shrnutí: Územní plán Ku imská Nová Ves v etn Zm ny .I ÚP Ku imská Nová Ves je vyhotoven
v souladu s PÚR R
3.2. Soulad s územn plánovací dokumentací vydanou krajem
Regula ní plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Jihomoravského kraje nebyl
dosud po ízen.
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly vydány na 29. zasedání Zastupitelstva
Jihomoravského kraje konaném dne 05.10.2016 a nabyly ú innosti dne 03.11.2016. Zásady územního
rozvoje Jihomoravského kraje ve zn ní Aktualizace . 1 a 2 byly vydány na 33. zasedání
Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 17.09.2020 ú innosti nabyly dne 31.10.2020.
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ( dále též ZÚR JMK) stanovují základní
požadavky na ú elné a hospodárné uspo ádání území, ur ují priority územního plánování kraje pro
zajišt ní udržitelného rozvoje území, zp es uje nebo vymezuje rozvojové oblasti, osy a specifické
oblasti republikového a nadmístního významu.
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Sou asn ZÚR JMK zp es ují plochy a koridory vymezené v PÚR R a navrhují plochy a
koridory nadmístního významu v etn ploch a koridor ve ejné infrastruktury, územního systému
ekologické stability regionálního a nadregionálního významu, územních rezerv a stanovují podmínky
jejich využití. ZÚR JMK rovn ž definují plochy a koridory pro ve ejn prosp šné stavby a ve ejn
prosp šná opat ení opat ení.
A. Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajišt ní udržitelného rozvoje
území v etn zohledn ní priorit stanovených v PÚR R
Jsou uvedeny pouze priority pro zajišt ní udržitelného rozvoje území, které se vztahují ke
správnímu území obce Ku imská Nová Ves. Ozna ení priorit v ÚP odpovídá zna ení priorit
v ZÚR JMK.
(2) Koncepce ÚP vytvá í podmínky pro vyvážený rozvoj obce Ku imská Nová Ves, který je
vyjád en sociálním rozm rem udržitelného rozvoje, podmínkami pro zlepšení životního prost edí
a udržitelnými formami hospodá ství. Obec Ku imská Nová Ves sestává ze dvou od sebe
vzdálených sídlech nacházejících se v odlehlé poloze p i hranici Jihomoravského kraje s Krajem
Vyso ina. Pr
rný v k obyvatel je 43,9 let, podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva pak iní
58,3% z celkového po tu 132 obyvatel obce. (údaje SÚ k 31.12.2020) Z hlediska pracovních
íležitostí se projevuje spád do dvou dosažitelných lokálních center osídlení, každé v jiném kraji.
Obsluha obce ve ejnou infrastrukturou je p im ená velikosti domovního a sídelního potenciálu.
Jedná se o potencionáln periferní obec, jejíž rozvoj ve velké mí e je odvislý na vztazích
k významn jším a rozvinut jším sídelním celk m.
(3) Vztahy mezi m sty a venkovem jsou budovány p edevším na dostupnosti ve ejné
infrastruktury a pracovních míst v dob e ve ejnou dopravou dostupných m st (zvlášt Tišnova,
Velké Bíteše a Brna). Území obce resp.území p i vodote i Halda a území lesního celku p i
vodním toku Liboch vka) je pro obyvatele m st zajímavé svojí turistickou atraktivitou. Vazby
k centr m na území sousedních kraj jsou nevýznamné a to i k m st m kraje Vyso ina mimo
zmín né Velké Bíteše. U m st kraje Vyso ina je to p edevším zp sobeno silným vlivem
nadregionálního centra osídlení, kterým je m sto Brno, v ostatních sousedních krajích pak
z d vod prostorového odlou ení.
(4) Správní území obce neleží v území metropolitní rozvojové oblasti Brno, p esto koncepce ÚP
posiluje a rozvíjí ochranu biologické rozmanitosti a kvality životního prost edí na území obce
s vazbou na území sousedních obcí. ÚP vytvá í p edpoklady pro zachování zásadních kulturních,
írodních i užitných hodnot území obce Ku imská Nová Ves.
(8) Koncepce ÚP nastavuje p edpoklady vedoucí ke zkvalitn ní krajské silni ní sít (dálnice,
silnice I. a II.t ídy na území obce Ku imská Nová Ves se nenachází) spo ívající v pot eb
zlepšení technických parametr silnice III/3795. Zde t eba upozornit, že v p ípad realizace
zám ru LAPV Ku imské Jest abí na vodním toku Liboch vka trasa silnice III/3795 m že doznat
výrazných zm n. Nejdostupn jší železni ní stanice je v Níhov . Zm na .I ÚP Ku imská Nová
Ves vymezuje p es k.ú. Prosatín koridor pro umíst ní chyb jící ásti cyklotrasy P edklášte í Dolní Lou ky – Katov ( Velká Bíteš). Zachována je turistická trasa žlut zna ená.
(9) Obec Ku imská Nová Ves nemá vybudovanou sí ve ejné kanalizace. ÚP pro sídlo Ku imská
Nová Ves navrhuje realizaci splaškové kanalizace ukon ené OV. Likvidace splaškových vod
v sídle Prosatín, které má charakter samoty se uvažuje individuálním zp sobem. Obecn je
vyžadována ochrana území p ed zvýšeným odtokem srážkových vod jejich uvád ním do vsaku,
ípadn technickými opat eními srážkové vody zadržet na míst vzniku.
(10) Nastavená koncepce ÚP neuvažuje s umis ováním žádných staveb, za ízení ani opat ení
snižující prostupnost krajiny a vytvá ející riziko fragmentace krajiny. ÚP chrání a rozvíjí
prostupnost zastav ného území a prostupnost z urbanizovaného území do volné krajiny.
Územním plánem jsou akceptována ochranná a optimaliza ní opat ení zabezpe ující migra ní
propustnost krajiny pro velké savce
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(11) ÚP nevymezuje rozsáhlá zastavitelná území pro bydlení, která by vyžadovala budování
související ob anské vybavenosti. Stávající kapacity ob anské vybavenosti jsou schopny zajistit
elementární obsluhu vymezených zastavitelných ploch bydlení
(12)(13)Stanovenými podmínkami pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, prostorovým
uspo ádáním území, koncepci dopravní a technické infrastruktury ÚP vytvá í p edpoklady pro
snižování škodlivých dopad na životní prost edí a zlepšování kvality ve ejného zdraví. ÚP
akceptuje limity využití území, které do území vstupují jako podmínky realizovatelnosti nových
zám
i limity, které ur uje koncepce územního plánu - viz. limitní hranice negativních vliv
v kapitole Limity využití území.
(14) ÚP nabízí podmínky pro zkvalitn ní života v obci. V kompozici ÚP je využito prost edí
místa ke zvýrazn ní pozitivních hodnot území p írodních, kulturních i civiliza ních. Stanovené
podmínky využívání území zajistí, že nedojde k nevratným zásah m do urbanismu a
architektonického výrazu sídel. Ve ejná prostranství zásadního významu mají potenciál pro další
zvýšení jejich atraktivity. Nedílnou sou ástí ploch ve ejných prostranství je ve ejná zele . Obec je
im en vybavena ve ejnou infrastrukturou. Koncepce ÚP sm uje k vyváženému a
efektivnímu využívání zastav ného území aniž by došlo k narušení funk ní a urbanistické
celistvosti sídla. Zastav né území je využíváno ú eln a zajiš uje plnohodnotné využití ploch.
Rekonstrukce, modernizace pat í mezi hlavní stavební zásahy, které se p ízniv projeví v kvalit
stabilizovaných ploch zastav ného území, druhotn pak i v nízkých požadavcích na zábor
zem lské p dy
(15) Zem lství na území obce není omezeno pouze na pln ní produkce ekonomických komodit,
zárove plní d ležité funkce environmentální, p ispívá k ekonomickým i sociálním innostem na
venkov . V p ípad obce Ku imská Nová Ves se doporu uje zam it zejména na environmentální
stránku, kde ÚP nabízí možnosti vedoucí ke zvýšení ekologické stability území, zachování
základních pozitivních kvalit území obce
(18) Na území obce není vodohospodá ským orgánem stanoveno záplavové území, nebyly
zaznamenány projevy sesuv . Pro minimalizaci erozních jev jsou územním plánem stanoveny
základní podmínky
(19) Koncepce energetické technické infrastruktury nebrání využívání alternativních zp sob
získávání energie charakteru domácích za ízení. Není umožn na výstavba vysokých stožár
trných elektráren, fotovoltaická za ízení nelze umis ovat na volných plochách mimo
urbanizované území.
(20) ZÚR JMK ve zp esn né poloze umis uje na vodním toku Liboch vka lokalitu pro akumulaci
povrchových vod (LAPV) v režimu územní rezervy. Plocha územní rezervy LAPV již na správní
území obce Ku imská Nová Ves nezasahuje. Zm na .I ÚP uvádí ÚP Ku imská Nová Ves do
souladu se ZÚR JMK.
B. Zp esn ní vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního
rozvoje a vymezení oblasti se zvýšenými požadavky na zm ny v území, které svým významem
esahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy)
Obec Ku imská Nová Ves leží mimo území rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených
v ZÚR JMK. Obec nenáleží do žádné kategorie center osídlení, která ur ují ZÚR JMK.
C. Zp esn ní vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení
dalších specifických oblastí nadmístního významu
Obec Ku imská Nová Ves leží mimo území specifických oblastí vymezených v ZÚR JMK.
D. Zp esn ní vymezení ploch a koridor vymezených v politice územního rozvoje a vymezení
ploch a koridor nadmístního významu, v etn ploch a koridor ve ejné infrastruktury, územního
systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které
má být prov eno
D.1. Dopravní infrastruktura, D.2. Technická infrastruktura
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ZÚR JMK z ploch a koridor nadmístního významu ve ejné infrastruktury ur ují území obce
Ku imská Nová Ves pro zp ístupn ní a propojení oblastí a center cestovního ruchu a rekreace
cyklistickou dopravou. Jinými plochami a koridory nadmístního významu není území obce
zatíženo. Zm na .I ÚP pro cyklistický koridor P edklášte í – Dolní Lou ky – Katov (Velká
Bíteš) vymezuje koridor ve form cyklotrasy po k.ú. Prosatín. Vymezení budoucí cyklotrasy ve
zm
.I ÚP p edpokládá návaznost na stávající cyklotrasu využívající ú elovou komunikaci
sousední obce Deblín, která je v dosahu k.ú. Prosatín. P es málo vodnatý tok v lesním porostu lze
dosáhnout hranice obce Ku imská Nová Ves resp. k.ú. Prosatín. Odtud po pozemcích v údajích
katastru nemovitostí vesm s vedených jako ostatní komunikace se dostaneme do sídla Prosatín.
Ze sídla Prosatín k sídlu Katov je pro cyklotrasu využito ú elové komunikace ve vlastnictví obce
Ku imská Nová Ves. Plocha této komunikace je dosud sou ástí bloku orné p dy, který je žádoucí
jak z hlediska zlepšení prostupnosti krajiny, tak i z hlediska obnovy historické hodnoty krajiny
rozd lit. V ÚP Katov nejsou cyklotrasa nebo cyklostezky vymezeny.
D.3.Územní systém ekologické stability
ZÚR JMK na správním území obce Ku imská Nová Ves nevymezují nadmístní prvky ÚSES
D.4. Územní rezervy
ZÚR JMK na správním území obce Kou imská Nová Ves nevymezují územní rezervy.
E. Up esn ní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje p írodních, kulturních a
civiliza ních hodnot území kraje
Územní plán Ku imská Nová Ves respektuje limity využití území vstupující do území obce jako
hodnoty požívající právní ochranu. Jedná se nap . o p írodní památku, památné stromy, významné
krajinné prvky ze zákona, území archeologických zájm , ochranná pásma dopravní a technické
infrastruktury
E.1. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje p írodních hodnot území kraje
Územní plán p i využívání území akceptuje a rozvíjí p írodní kvality a biodiversitu území.
Požadováno je zvýšení podílu trvale travních porost na celkové vým e zem lského p dního
fondu, p edpokládá se obnova a výsadba rozptýlené zelen r zných forem i realizace prvk
ÚSES. ÚP vyžaduje zachování bohatosti lenitých okraj lesa s vysokou estetickou a ekologickou
hodnotou. Vytvo eny jsou podmínky pro p írod blízké formy zadržování vody v krajin .
Sou asn se p edpokládá postupná obnova p írod blízkého charakteru koryt vodních tok .
E.2. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje.
Územní plán respektuje zásadní hodnotu sídel, kterou je výte né osazení p vodní zástavby do
terénního reliéfu území. Respektována je historická stopa zástavby se zd razn ním jádra sídla
Ku imská Nová Ves se zástavbou kolem kostela a charakteristického zastav ní sídla Prosatín.
E.3. Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civiliza ních hodnot území kraje.
Koncepce ÚP Ku imská Nová Ves akceptuje postavení obce ve struktu e osídlení
Jihomoravského kraje. Rozvojové zám ry dosavadního ÚP i zm ny .I ÚP jsou a budou
uskute ovány v sídle Ku imská Nová Ves, sídlo Prosatín je územn stabilizovaným sídlem.
Mimo nedostatk v odvád ní a likvidaci splaškových vod lze rozsah ve ejné vybavenosti obce
považovat za dostate ný ve vztahu k popula ní velikosti obce a za len ní obce do struktury
osídlení.
F. Stanovení cílových kvalit krajiny, v etn územních podmínek pro jejich zachování nebo
dosažení
Správní území obce Ku imská Nová Ves je za len no ZÚR JMK do krajinného celku
identifika ního kódu 32 - Domašovský celek. Koncepce ÚP respektuje pom rn lenitý georeliéf
území s lesy lemující velkou ást správní hranice obce. Mén lenité území je využíváno
zejména pro zem lskou produkci. ÚP usm uje pot eby na využívání krajiny podporuje
prolínání sídelní a krajinné zelen . ÚP iniciuje pot ebu zvyšování diverzity spole enstev lesních
porost ,vytvá í podmínky pro zvýšení podílu trvale travních porost na celkové vým e
zem lského p dního fondu. Koncepce uspo ádání území se stanovenými podmínkami pro
40

Územní plán KU IMSKÁ NOVÁ VES - ZM NA . I

STUDIO P| 11/2021

využívání ploch s rozdílným zp sobem využití i územní systém ekologické stability zabezpe ují
požadavky na prostupnost krajiny i protierozní opat ení.
G. Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb a opat ení
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a vymezených asana ních území, pro které lze práva
k pozemk m a stavbám vyvlastnit
ZÚR JMK na správním území obce Ku imská Nová Ves nevymezují žádné výše uvedené stavby,
opat ení, asana ní území.
H. Stanovení požadavk na koordinaci územn plánovací innosti obcí a na ešení v územn
plánovací dokumentaci obcí, zejména s p ihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní
struktury
H.1. Požadavky na koordinaci ploch a koridor
Na správním území obce Ku imská Nová Ves nejsou ZÚR JMK vymezeny žádné plochy a
koridory.
H.2. Požadavky na vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního významu
Z krajské sít cyklistické dopravy na správní území obce Ku imská Nová Ves zasahuje
cyklistický koridor P edklášte í - Dolní Lou ky - Katov (Velká Bíteš). Zm na .I ÚP Ku imská
Nová Ves tento koridor na základ územn technických podmínek, prostupnosti území pro
nemotorovou dopravu dopl uje o chyb jící ást v úseku Deblín – hranice obce Katov. V územn
plánovací dokumentaci Deblín je t eba doplnit krátký úsek ze stávající cyklistické trasy k hranici
s k.ú. Prosatín. V územn plánovací dokumentaci Katov plochy ani koridory cyklistické dopravy
nejsou vymezeny. Problematika cyklistických tras a stezek též kap. D1 tohoto oddílu od vodn ní.
H.3. Požadavky na koordinaci územních rezerv
Ve Zm
.I ÚP Ku imská Nová Ves byla zrušena plocha územní rezervy LAPV vymezené
dosavadním ÚP Ku imská Nová Ves. Došlo tak k uvedení územního plánu do souladu se ZÚR
JMK. Provedená úprava nemá žádný vliv na koncepci ÚP Ku imská Nová Ves.
H.4. Požadavky na ešení v územn plánovací dokumentaci obcí
Požadavky se netýkají správního území obce Ku imská Nová Ves tzn. ani územn plánovací
dokumentace Ku imská Nová Ves.
I. Vymezení ploch a koridor , ve kterých se ukládá prov ení zm n jejich využití územní studií
ZÚR JMK na správním území obce Ku imská Nová Ves nevymezuje plochy ani koridory, ve
kterých je uloženo prov ení zm n územní studií.
J. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu orgány kraje
podmínkou pro rozhodování o zm nách jejich využití, v etn stanovení, zda se bude jednat o
regula ní plán z podn tu nebo na žádost, a lh ty pro vydání regula ního plánu z podn tu
ZÚR JMK nevymezuje na území Jihomoravského kraje plochy a koridory pro po ízení a vydání
regula ního plánu z podm tu ani na žádost
Shrnutí: Územní plán Ku imská Nová Ves v etn Zm ny .I ÚP Ku imská Nová Ves je
vyhotoven v souladu se ZÚR JMK
3.3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování
Cíle územního plánu
Koncepce územního plánu navrhuje opat ení sm ující k optimálnímu využívání území, které
umož uje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce. Stanovená opat ení územního
plánu dávají jasná pravidla pro využívání území v souladu s principem udržitelného rozvoje
území.
Územní plán se zabývá komplexním ešením celého správního území obce Ku imská Nová
Ves. Pro území obce jsou stanoveny požadavky na ú elné využívání území a podmínky
prostorového uspo ádání území. Úsilí bylo v nováno p edevším ú elnému využití zastav ného
území. Hlavní funkcí sídla je ubytovací funkce, kdy jsou podmínky využívání ploch
s bydlením nastaveny tak, aby vyhovovaly pot ebám a nárok m r zných sociálních skupin
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obyvatel. Plochy smíšené obytné pak v zastav ném území umož ují víceú elové využívání
území.
Rozvoj území je koordinován p sobením dot ených orgán na území obce Ku imská Nová
Ves i na území sousedních obcí. Koordinace se ZÚR JMK - viz p edchozí kapitola. P ednosti
území prezentované hmotnými i nehmotnými hodnotami území jsou územním plánem
rozvíjeny tak, aby byly co nejú eln ji napln ny a koordinovány ve ejné i soukromé zám ry
zm n v území v souladu s dlouhodobými pot ebami spole nosti.
Ve ve ejném zájmu ÚP chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní hodnoty a respektuje hodnoty
urbanistické a kulturní:
Vnímání krajiny je dáno lenitým terénem vrchoviny s lesy lemující zna nou ást správní
hranice obce. Mírn ji svažité území v okolí sídel je zem lsky využívány. Obec
Ku imská Nová Ves je tvo ena dv mi od sebe vzdálenými sídly bez ambicí vytvo ení
srostlice.
Jako vzájemn propojený soubor p irozených i p írod blízkých ekosystém udržujících
írodní rovnováhu je vymezen územní systém ekologické stability na lokální úrovni.
V zastav ném území je kladen d raz na využívání stávajícího domovního fondu a využití
disponibilních ploch, avšak za podmínky nep ekro ení stávajícího m ítka zástavby. ÚP
brání nekoncep nímu rozši ování zastav ných území, zamezeno je výstavb rozsáhlých
výrobních a skladovacích zón. Koncepcí ÚP nedochází k k výraznému potla ení pom ru
zastav ného a nezastav ného území sídel s cílem alespo udržet typický venkovský obraz
sídel v krajin . Nejsou p ipušt ny innosti narušující kulturní hodnoty území.
Územní plán minimalizuje zásahy do pozitivních znak krajiny, které utvá ejí estetickou a
írodní kvalitu ešeného území. ÚP zamezuje umis ování staveb výrazn velikostního
uspo ádání asto technického charakteru do míst, kde by se mohly vizuáln negativn
projevit ve vymezujících horizontech. Není p ípustné další zcelování ploch zem lského
dního fondu, nevhodnými zásahy nelze p ipustit snižování reten ních schopností
krajiny. Zejména na orné p
je požadováno rozmíst ní plošných a liniových prvk
ochranné a doprovodné zelen jež p isp jí k eliminaci vodní eroze.
Na území obce se nenachází kulturní památky zapsané do ÚSKP R
Územní plán apeluje na d ležitost § 22 a § 23 zák. . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i
ve zn ní pozd jších p edpis (archeologické výzkumy a nálezy), týkající se povinnosti
stavebník (investor staveb) p i zásazích do stávajícího terénu.
Chrán no je místo vále ného hrobu:
Ozna ení
CZE6217-18020

popis
Vysoký kamenný k íž-pomník padlým spoluob an m ve sv tové válce

Požadavek na dobrou dosažitelnost pracovních p íležitostí a služeb vyššího ob anského
vybavení vyžaduje postupné odstran ní drobných bodových dopravních závad na silnici.
Na území obce nejsou podmínky pro t žbu nerostných surovin ani dobývání kamene pro
stavební použití.
Za ízení ob anského vybavení jsou na území obce územn stabilizována s možností
kvalitativního rozvoje.
Dobrá dostupnost ob anské infrastruktury, ve ejných prostranství, ploch denní rekreace i
dobré možnosti bydlení pat í mezi d ležité formy sociáln udržitelného uspo ádání
prost edí obce.
Zadávací dokumenty pro po ízení územního plánu a jeho zm ny .I ÚP iniciovaly
požadavky na výrazné zastoupení ploch se zm nou v území pro pot eby bydlení.
Požadavky byly prov eny ( asto je využito proluk) a celkov nabízí územní plán velmi
dobré možnosti pro ešení bytových problém nejen obyvatel obce.
V souvislosti s možnostmi umis ování staveb, za ízení i jiných opat ení v nezastav ném
území, územní plán Ku imská Nová Ves hodnotil sou asný charakter území s charakterem
území, které by umíst ním stavby, za ízení i jiného opat ení do území p inesl. Za
edpokladu, že by výše uvedené zám ry p inesly nežádoucí dopad na ve ejný zájem je jejich
umíst ní na území vylou eno.
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Problematika umis ování technické infrastruktury na nezastavitelných pozemcích se obce
nedotýká, protože území obce je a dále bude pokryto územním plánem.
Úkoly územního plánování
Územní plán eší složitost vazeb mezi zjišt nými hodnotami území, které jsou nezbytnou
podmínkou pro udržitelný rozvoj území. Hledá zp sob, jak udržet funk nost civiliza ních
hodnot (zde p edevším ve ejné infrastruktury) p i zachování propor nosti mezi urbanizovaným
a neurbanizovaným územím a hodnotami p írodními a kulturn historickými.
Základní idejí územního plánu je zajistit podmínky pro zdravý rozvoj obce. Urbanistická
koncepce pak stanovuje podmínky zp sobu využívání ploch zastav ného i nezastav ného
území a podmínky prostorového uspo ádání. Stanovuje základní srozumitelný rámec regulace
území, která sm uje k tvorb a ochran prost edí, tedy k samé podstat urbanismu.
Z analýzy využití území obce se zahrnutím zajišt ní pot eb, které se mají na území obce
uskute nit, vyvstala pot eba zm n v území. Zm ny v území se zam ily na zám ry, které jsou
pro obec d ležité a prosp šné. Jde zejména o:
vyhledání ploch pro bydlení (lepší podmínky pro bydlení mohou stabilizovat pop ípad
mírn navýšit po et obyvatel)
rozší ení výrobní a skladovací plochy stávajícího výrobního za ízení u silnice II. t ídy
(vytvá ení podmínek pro zvýšení výrobní kapacity za ízení, nár st pracovních
íležitostí)
koncep ní ešení odvád ní a išt ní odpadních vod v sídle Kou imská Nová Ves
(zlepšení hygieny prost edí, zlepšení kvality vod)
Urbanistická koncepce akceptuje prostorové uspo ádání sídla. Zd razn na je osobitost obou
sídel reagujících na vliv terénu, na kterém stojí. Nástroji územního plánu je umožn no
zachování p vodního prostorového konceptu sídla. Zastavitelné plochy budou v jednot se
stávajícím zastav ním. Uspo ádání a ešení staveb nep ísluší ešit územnímu plánu.
Urbanistické, architektonické požadavky i požadavky na prostorové uspo ádání jsou v rozsahu
íslušném úrovni územního plánu obsaženy v grafické i textové ásti ÚP.
Zm ny v území se projevují zejména na úseku ploch zastavitelných. Zm nám v území
edcházela analýza území, aby byl zajišt n dostatek údaj umož ujících ochranu území p ed
neuváženými zásahy i vpádem inností, které nevratn zm nily charakter obce a m ly
nep ijatelný dopad na pozitivní hodnoty území. Uspo ádání staveb nep ísluší ešit územnímu
plánu.
Území obce Ku imská Nová Ves není územím se složitou problematikou, kde po adí
provád ní zm n by bylo nutno dokumentovat etapizací výstavby.
Koncepce ÚP vytvá í p íznivé podmínky pro p edcházení p írodním katastrofám. Jedná se
edevším o p írod blízká protipovod ová opat ení na vodních tocích. Vytvo eny jsou
podmínky pro zlepšení vodního režimu v krajin . Nejsou povoleny opat ení ani stavby, které
by omezily pr chod velkých vod územím. Na území obce nejsou umis ovány za ízení pro
usklad ování nebezpe ných látek.
Primární sektor byl v minulosti rozhodujícím poskytovatelem pracovních p íležitostí. Po p ijetí
transforma ních zákon (po r. 1990) došlo k zásadním zm nám a na území obce za aly
hospoda it rodinné firmy, které mnohdy využívají obnovená za ízení na plochách, jež jsou
územním plánem za len ny do ploch smíšených obytných. Pracovní p íležitosti poskytuje
malá provozovna výroby drobné na okraji sídla Ku imská Nová Ves. Zm na .I ÚP umož uje
územní rozvoj této provozovny. Rozhodující v tšina ekonomicky aktivního obyvatelstva za
prací vyjíždí a nadále bude vyjížd t mimo místo svého trvalého bydlišt do blízkých m st.
Malá obec sama o sob není schopna odolávat neo ekávaným d sledk m hospodá ských
zm n. Flexibilitu podnik a firem (malé a st ední), které lépe reagují na p ípadné hospodá ské
zm ny je t eba ešit na úrovni vyšších územních celk .
Stanovení prahových hranic r stu se projevilo i v návrhu ve ejných infrastruktur obce. Sídlo
edevším plní funkci ubytovací. Územní plán rozvíjí možnosti polyfunk ního využívání
území obce, tj. i urbanizovaného území s požadavkem na vysokou kvalitu bydlení.
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Významným nedostatkem obce je skute nost , že dosud není vybavena systémem odvád ní a
išt ní splaškových vod a v dosud platném ÚP je koncepce nastavena .
Podrobn jsou zpracovány podmínky pro zajišt ní civilní ochrany. Mnoho podmínek
stanovených ve zvláštních p edpisech však nástroji územního plánu nelze ešit.
Sou asné podmínky využívání území nevyžadují, aby územní plán ešil v tší asanace v sídle.
Rekonstruk ní zásahy jsou možné v rámci díl ích úprav staveb v rozsahu, které umož uje
koncepce územního plánu.
Z projednaného zadání ÚP Ku imská Nová Ves bylo z ejmé, že nebyly uplatn ny požadavky
na vyhodnocení vlivu územního plánu na evropsky významné lokality ani vlivu na životní
prost edí. Zm na .I ÚP Ku imská Nová Ves je po izována zkráceným postupem dle §55a zák.
. 183/2006 Sb. v platném zn ní. O po ízení zm ny územního plánu a o jejím obsahu rozhodlo
Zastupitelstvo obce Ku imská Nová Ves z vlastního podn tu. Ve stanovisku krajského ú adu
Jihomoravského kraje, odstavec životního prost edí je uvedeno, že hodnocená koncepce
nem že mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo pta í oblast
soustavy Natura 2000. Zárove Odbor životního prost edí téhož krajského ú adu jeho dot ený
orgán posuzování vliv na životní prost edí neuplatnil požadavek na vyhodnocení vliv
navrhovaného obsahu zm ny územního plánu Ku imská Nová Ves na životní prost edí.
Dot ení zem lského p dního fondu je vyhodnoceno v záv re né ásti od vodn ní ÚP
Ku imská Nová Ves.
Zm na .I ÚP Ku imská Nová Ves obsahov vychází z platného územního plánu a vydává se
v rozsahu m ných ástí územního plánu.
Koncepce územního plánu Ku imská Nová Ves je postavena na principu vyváženosti t í pilí
udržitelnosti, tj. pilí em ekologickým, sociálním a ekonomickým.
3.4 Soulad s územn analytickými podklady
ÚAP JMK - 4. úplná aktualizace ÚAP z ervna 2017 uvádí v oblasti ve ejné infrastruktury v ásti
dopravní infrastruktura krajský cyklokoridor P edklášte í - Dolní Lou ky - Katov (Velká Bíteš).
Zm na . I ÚP Ku imská Nová Ves tento cyklokoridor krajského významu dopl uje do ešení
územn plánovací dokumentace Ku imská Nová Ves.
ÚAP ORP Tišnov - 5. úplná aktualizace ÚAP byla vyhotovena koncem roku 2020. Na území obce Ku imská Nová Ves jsou vymezeny 4 problémy.
problém D36 - špatný technický stav vozovek na místních komunikacích - závada mimo oblast
ešitelnosti v rámci ÚP
problém H260 - chyb jící vodovod - problematika je ešena ve zm
. I ÚP v souladu s
aktuálním zn ním PRVK JMK
problém H27 - nedostate né zdroje pitné vody - ÚP uplat uje pot ebu obnovy pr zkumu
podzemní vody pro sídlo Ku imská Nová Ves, sídlo Prosatín je napojeno na vodovodní sí
nadmístního charakteru.
problém H28 - chyb jící OV - v sídle Ku imská Nová Ves je navržena OV, v Prosatín
likvidaci splaškových vod ešit individuáln .
Zm na .I ÚP Ku imská Nová Ves je ešena v souladu s ÚAP ORP Tišnov.
3.5. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis
Stavební zákon a provád cí vyhlášky
P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích vyhlášek
rovn ž v patném zn ní.
Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v souladu
s jeho provád cími vyhláškami zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, a její p ílohou
. 7 v platném zn ní i v souladu s vyhláškou . 501 /2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území v platném zn ní.
Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním
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Územní plán pracuje i s jinými plochami využití než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. v platném
zn ní a dále využívá možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání (viz. § 3
odst. 4 téže vyhlášky).
plochy s jiným zp sobem využití
Územní plán vymezuje také plochy zelen . Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mimo jiné pro vymezení systému sídelní zelen podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, písm. c, vyhlášky .
500/2006 Sb. v platném zn ní.
plochy s podrobn jším len ním
Podrobn jší len ní je uplatn no u ploch ob anského vybavení (O), kde malé písmeno up es uje
požadovaný zp sob využívání plochy ob anského vybavení, nebo ob anské vybavení je charakterizováno velkou prostorovou mnohotvárností a provozní rozmanitostí.
Malých písmen podrobn ji lenící plochu p írodní (P) je užito z d vodu zjišt ní místa (pozemku), na kterém je plocha p írodní územním plánem vymezena.
U ploch obsluhy území technickou infrastrukturou (TI) malé písmeno zna í p íslušnost za ízení
k druhu technické infrastruktury. D vodem je vzájemné odlišení r zných typ inženýrských sítí obsluhující území obce i specifických požadavk na jejich umíst ní v území.
Vymezení ploch o rozloze menší než 2000m2
Ku imská Nová Ves je obcí venkovského charakteru. Z d vod snadn jší itelnosti a orientaci
v územním plánu mají n které plochy rozdílného zp sobu využití plošnou vým ru do 0,2ha. Jde nap .
o plochy bydlení v rodinných domech, plochy ve ejných prostranství.
3.6. Soulad s požadavky zvláštních právních p edpis a se stanovisky dot ených orgán podle
zvláštních právních p edpis , p ípadn s výsledkem ešení rozpor
Zm na .I ÚP Ku imská Nová Ves je po izována zkráceným postupem v souladu s ustanovením
§ 55 zák. .183/2006 Sb.
Zásadní právní p edpisy
Koncepce územního plánu je v souladu s požadavky, které vyplývají ze zákona . 254/2001 Sb., o
vodách a o zm
n kterých zákon (vodní zákon), zákona . 82/2002 Sb., o ochran ovzduší a o zm
kterých dalších zákon (zákon o ochran ovzduší), zákon . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i ve
zn ní pozd jších p edpis , zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm
a dopln ní n kterých zákon
(lesní zákon), zákon . 133/2012 Sb., o požární ochran , zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve zn ní pozd jších p edpis , zákona .44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného bohatství
(horní zákon) ve zn ní pozd jších p edpis , zákona . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o
zm
n kterých souvisejících zákon v platném zn ní, zákona . 114/1992 Sb., o ochran krajiny a
írody ve zn n í pozd jších p edpis , zákona 334/1992 Sb., o ochran zem lského p dního fondu ve
zn ní pozd jších p edpis , zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odv tvích a o zm
n kterých zákon (energetický zákon)
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany R
Správní území obce Ku imská Nová Ves se nachází v ochranném pásmu radioloka ního za ízení,
proto p ípadná výstavba p edevším v trných elektráren, výškových staveb, pr myslových hal, venkovního vedení VVn a Vn, retransla ních stanic a základnových stanic mobilních operátor musí být nutn
edem projednána VÚSS Brno.
Požadavek vždy projednat p edem výstavbu všech výškových staveb nad 30m nad terénem a stavby
tvo ící dominanty v terénu (nap . rozhledny a výstavbu a rekonstrukci VVn a Vn) na celém území ešené lokality z d vodu zájm vojenského letectva. Dále je nezbytné p edem projednat stavby dopravní
infrastruktury z hlediska zájm vojenské dopravy.
Upozorn ní, že ve výše jmenovaném správním území obce MO R (dle ustanovení §175 odst.1 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit
stavbu jen na základ závazného stanoviska MO R. (citace stanoviska eské republiky- Ministerstva
obrany k návrhu ÚP Ku imská Nová Ves)
Graficky znázornitelné požadavky MO R jsou vyjád eny ve výkresové ásti od vodn ní Zm ny .I
ÚP Ku imská Nová Ves v rozsahu jev uplatn ných v úplné aktualizaci Územn analytických podklad
obce s rozší enou p sobností Tišnov z roku 2020.
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Návrh ešení požadavk CO
Uplatn ná opat ení v oblasti návrhu ešení požadavk CO v dosavadním územním plánu se zm nou
.I územního plánu nem ní.
Požární ochrana
Obec Ku imskou Novou Ves tvo í dv do sebe vzdálená sídla. Sídlo Prosatín, kde není uvažován
územní rozvoj a sídlo Ku imská Nová Ves s územním rozvojem p edevším ploch pro bydlení. Vodovodní ad v Prosatín je osazen požárními hydranty, kapacita vodojemu 20 m3 je vyhovující. V sídle
Ku imská Nová Ves je vybudována požární nádrž o objemu 200 m3. V objektu obecního ú adu je umísna garáž pro zásahové vozidlo a zasedací místností místního hasi ského sboru.
Územní plán vytvá í p edpoklady pro p ístup k jednotlivým nemovitostem.
4. Stanovisko krajského ú adu dle ustanovení § 55a odst. 2 písmene d) stavebního zákona
Odbor životního prost edí krajského ú adu Jihomoravského kraje jako dot ený orgán ochrany
írody, p íslušný dle ust. §75a odst.4 písm. n) a x) zákona o ochran p írody a krajiny vydává
stanovisko podle § 45 i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu , že hodnocená koncepce Zm ny . I
ÚP Ku imská Nová Ves nem že mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo
pta í oblast soustavy Natura 2000.
5. Sd lení, jak bylo napln no stanovisko krajského ú adu dle ustanovení § 55a odst. 2 písmene
e) stavebního zákona zohledn no
Odbor životního prost edí Krajského ú adu Jihomoravského kraje jako dot ený orgán posuzování
vliv na životní prost edí dle ustanovení § 22 písmene d) zákona o posuzování vliv na životní
prost edí s p ihlédnutím ke stanovisku dot eného orgánu ochrany p írody a krajiny neuplat uje
požadavek na vyhodnocení vliv navrhovaného obsahu Zm ny .I ÚP Ku imská Nová Ves na životní
prost edí.
6. Vyhodnocení spln ní požadavk zadání ( obsahu zm ny územního plánu)
Zm na .I ÚP Ku imská Nová Ves je po izována zkráceným postupem, o kterém rozhodlo
Zastupitelstvo obce Ku imská Nová Ves na svém X. zasedání konaném dne 25. 06. 2020.
Schválený obsah zm ny .I územního plánu vymezuje 13 díl ích zm n. Veškeré díl í zm ny se
odehrávají na pozemcích v k.ú. Ku imská Nová Ves.
Napln ní díl ích zm n
Zm na .1: Zm na ásti zastavitelné plochy BR7 s p evedením cca 2300 m2 na plochu nezastavitelnou
s využitím Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL). Rozsah zastavitelné plochy BR7 by byl
pouze na pozemku parc. . 361/25 k.ú. Ku imská Nová Ves v rozsahu cca 1006,3 m2.
Požadavek zahrnut do ešení ÚP v upraveném tvaru plochy.
Zm na .2: Po zmenšení plochy BR7 bude na pozemku parc. . 150/32 k.ú. Ku imská Nová Ves
vymezena zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech (BR) v rozsahu cca 2300 m2.
Požadavek zahrnut do ešení ÚP. Vymezena je zastavitelná plocha Z1.I.
Zm na .3: Zm na využití pozemku parc. . 669 k.ú. Ku imská Nová Ves o rozloze 137 m2 se
sou asným využitím Plocha smíšená nezastav ného území (SN) na plochu s využitím Plocha rekreace
rodinné (RR).
Požadavek zahrnut do ešení ÚP. S p ihlédnutím k aktuálním údaj m KN je pozemek parc. . 669
za azen do aktualizovaného zastav ného území, spole
s pozemkem parc. . st.127. Plocha v
aktualizovaném zastav ném území je na zmín ných pozemcích za azena do stabilizovaných ploch
rekreace rodinné (RR).
Zm na .4: Zm na využití ásti pozemku parc. . 802/4 k.ú. Ku imská Nová Ves o rozloze cca 1000
m2 ze sou asným využitím Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) na plochu zastavitelnou
s využitím Plocha bydlení v rodinných domech (BR).
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Požadavek zahrnut do ešení ÚP. Vymezena je zastavitelná plocha Z4.I.
Zm na .5: Zm na využití pozemku parc. . 325/2 k.ú. Ku imská Nová Ves se sou asným využitím
Plocha rezervy bydlení v rodinných domech (BR – R1) na plochu s využitím Plochy zem lskézahrady a sady(ZZ)
Požadavek zahrnut do ešení ÚP. Vymezena je zastavitelná plocha Z7.I
Zm na .6: Zm na využití pozemku parc. .325/8 k.ú. Ku imská Nová Ves se sou asným využitím
Plocha rezervy bydlení v rodinných domech (BR – R1) na plochu s využitím Plochy zem lskézahrady a sady(ZZ)
Požadavek zahrnut do ešení ÚP. Vymezena je zastavitelná plocha Z8.I
Zm na .7: Zm na využití pozemku parc. . 325/11 k.ú. Ku imská Nová Ves se sou asným využitím
Plocha rezervy bydlení v rodinných domech (BR – R1) na plochu s využitím Plochy zem lskézahrady a sady(ZZ)
Požadavek zahrnut do ešení ÚP. Vymezena je zastavitelná plocha Z8.I
Zm na .8: Zm na využití pozemku parc. .325/17, 325/14, 295/3, 295/2 k.ú. Ku imská Nová Ves se
sou asným využitím Plocha rezervy bydlení v rodinných domech (BR – R1) na plochu s využitím
Plochy zem lské-zahrady a sady(ZZ)
Požadavek zahrnut do ešení ÚP. Vymezena je zastavitelná plocha Z8.I
Zm na .9: Zm na využití pozemku parc. . 296 a 325/1 k.ú. Ku imská Nová Ves se sou asným
využitím Plocha smíšená nezastav ného území (SN) a Plochy zem lské - orná p da (ZO) na plochu
s využitím Plochy zem lské - zahrady a sady (ZZ)
Požadavek zahrnut do ešení ÚP. Vymezena je zastavitelná plocha Z8.I
Zm na .10: Zm na využití pozemku parc. . 325/20 k.ú. Ku imská Nová Ves a ásti pozemku parc.
. 325/22 se sou asným využitím Plochy zem lské - orná p da (ZO) na plochu s využitím Plochy
bydlení v rodinných domech (BR). Navazuje na lokalitu BR5.
Požadavek zahrnut do ešení ÚP. Vymezena je zastavitelná plocha Z3.I.
Zm na .11: Zm na využití pozemku parc. . 536/5 k.ú. Ku imská Nová Ves o vým e 367 m2 se
sou asným využitím Plocha smíšená nezastav ného území (SN) a Plochy zem lské - orná p da
(ZO) na plochu s využitím Plocha rekreace - rekreace rodinná (RR).
Požadavek zahrnut do ešení ÚP. Vymezena je zastavitelná plocha Z6.I.
Zm na .12: Zm na využití pozemku parc. . 113/3 k.ú. Ku imská Nová Ves se sou asným využitím
Plochy zem lské - orná p da (ZO) na plochu s využitím Plochy výroby - výroba drobná (VD)Zm na využití ásti pozemku parc. . 64 k.ú. Ku imská Nová Ves, který sousedí s pozemkem parc. .
113/3 v k.ú. Ku imská Nová Ves, se sou asným využitím Plochy zem lské - orná p da (ZO na
plochu s využitím Plochy výroby - výroba drobná (VD). Zm na podmi uje zám r rozší ení
stávajícího provozu b budov .p. 32 na pozemku p. . 53 k.ú. Ku imská Nová Ves. Soubor staveb
vymezí alounickou dílnu, šicí dílnu, sklad, ateliér, kancelá , sociální zázemí sušárnu bylin a pomocné
prostory
Požadavek zahrnut do ešení ÚP. Vymezena je zastavitelná plocha Z5.I.
Zm na .13: P evedení ásti pozemku parc. . 291 k.ú. Ku imská Nová Ves z plochy smíšené
nezastav ného území (SN) do plochy bydlení v rodinných domech (BR) navazuje na lokalitu SO 8.
Požadavek zahrnut do ešení ÚP. Vymezena je zastavitelná plocha Z2.I.
Napln ní právních opat ení
V rámci po izování Zm ny .I ÚP Ku imská Nová Ves jsou napln ny obecn platné požadavky:
Katastrální mapa byla aktualizována jako referen ní mapový podklad ÚP. Zastav né území
bylo aktualizováno dle §58 stavebního zákona ke dni aktualizace katastrální mapy.
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Zm na .I ÚP je vyhotovena v souladu s aktuální nad azenou územn plánovací dokumentací
kraje a PÚR R.
Aktualizovány jsou jevy vstupující do územn plánovací dokumentace obce z Páté úplné aktualizace ÚAP ORP Tišnov.
Upraveny jsou podmínky využití ploch s rozdílným zp sobem využití a textová ást ÚP
s ohledem na prob hlé legislativní zm ny v oblasti územního plánování.
Shrnutí: Dokumentace územního plánu je v souladu se schváleným obsahem Zm ny .I Ku imská
Nová Ves.
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty.
7.1. Variantní ešení
Obsah zm ny . I územního plánu Ku imské Nové Vsi schválený zastupitelstvem obce
nepožadoval ešení variant. Zm na .I ÚP Ku imská Nová Ves je po izován zkráceným postupem dle
§55a zák. 183/2006 v platném zn ní.
7.2. Základní koncepce rozvoje území
Základní koncepce rozvoje území stanovená dosavadním územním plánem není zm nou .I ÚP
porušena.
7.3. Ochrana hodnot území
Územní plán Ku imská Nová Ves v etn zm ny .I ÚP akceptuje hodnoty území požívající právní
ochranu, tj. hodnoty s dostate nou oporou v zákonech, vyhláškách i jiných závazných p edpisech.
Mimo tyto hodnoty územní plán uchovává hodnoty území, které jsou bez zmín né právní ochrany,
ale území obce identifikují. P írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty byly zjišt ny z ÚAP
Jihomoravského kraje, ÚAP ORP Tišnov a v dopl ujících pr zkumech a rozborech.
írodní hodnoty – smyslem jejich vymezení je ochrana p írodních hodnot p i požadovaném
územním rozvoji obce. Na plochách s nižším koeficientem ekologické stability jde nap . o
pat nou kultivaci p írodních hodnot. Za len ním t chto prvk do koncepce rozvoje území lze
dosáhnout ochranu právn nechrán ných p írodních jedine ností území, které p ispívají ke
kvalit životního prost edí.
kulturní hodnoty – smyslem vymezení t chto hodnot ( zde zvlášt urbanistických a
architektonických) je ochrana staveb, historicky cenných území, historických ve ejných
prostor . Nelze opomenout ani prvky tzv. drobné architektury asto symbolizující d ležitá
místa a události v krajin . Vymezena jsou místa možných archeologických nález
civiliza ní hodnoty – v území mají p evážn užitný charakter. D vodem jejich vymezení je
edevším hospodárné využívání a rozvíjení území (vybavení dopravní a technickou
infrastrukturou, ob anským vybavením a službami atd.). Ochrana je zajišt na respektováním
íslušných právních p edpis i dodržováním podmínek, které definuje územní plán
(podmínky využití ploch rozdílného zp sobu využití, vlastnosti obytného prost edí aj).
7.4.

Urbanistická koncepce, sídlení zele
Urbanistická koncepce stanovená dosavadním ÚP je zm nou .I ÚP zachována. Zám ry zahrnuté
v obsahu zm ny .I ÚP, které schválilo zastupitelstvo obce sm ují do k.ú. Ku imská Nová Ves.
V k.ú. Prosatín je pak dopln na chyb jící ást koridoru cyklistické dopravy, která je koncipována
ZÚR JMK.
Plochy se zm nou v území
Zm nou . I ÚP dochází k úpravám p edevším u ploch bydlení v rodinných domech (BR), ploch
ve ejných prostranství (VP) ploch smíšených obytných (SO) ploch výroby drobné (VD), ploch
zem lských - zahrady a sady (ZZ) a ploch rekrace rodinné.
Plochy BR: Vyzna ená je ást zastavitelné plochy . 3 a ást zastavitelné plochy . 5
dosavadního ÚP, které již byly zastav ny. Jedná se o celkovou plochu 0,26 ha. Vymezeny jsou
pak 4 nové zastavitelné plochy v celkovém plošném rozsahu 0,63 ha.
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Plochy VP: Život v obci prokázal, že plánované využití plochy se zm nou v území . 14 bylo
významn optimistické a proto bylo zm nou . I ÚP cca 0,07 ha této plochy VP p len no k
zastavitelné ploše Z1.I.
Plochy SO: Celá zastavitelná plocha . 8 byla ješt p ed po izováním ÚP využita a slouží
ur enému ú elu.
Plochy VD: V návaznosti na stávající plochu VD p i vstupu do sídla Ku imská Nová Ves je
vymezena zm nou . I ÚP zastavitelná plocha Z5.I pro rozší ení stávajícího provozu.
Plochy ZZ: Nové plochy ZZ jsou zm nou . I ÚP vymezeny na rozsáhlé ásti plochy územní
rezervy R1, která byla v dosavadním ÚP ur ena pro bydlení v rodinných domech (Z7.I a Z8.I)
a dále na ploše navazující na zastavitelnou plochu Z3.I.
Plochy RR: Nov vymezená zastavitelná plocha Z6.I spolu se dv mi stávajícími stavbami RR
tvo í skupinu staveb na severní hranici k.ú. Ku imská Nová Ves.
Další plochy se zm nou v území nedoznaly zm nou . I ÚP Ku imská Nová Ves úprav i
zm n, které by ovlivnily koncepci dosavadního územního plánu.
Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení
V dosavadním ÚP i ve zm
. I ÚP je zajišt no pouze na plochách bydlení v rodinných domech.
ozn.
plochy
2
3
4
5
6
7
Z1.I
Z2.I
Z3.I
Z4.I
Celkem

aktuální rozloha
plochy (ha)
0,16
0,14
0,56
0,31
0,55
0,12
0,24
0,15
0,14
0,09
2,46

po et dom
(odborný odhad)
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
16

poznámka
z p vodních 0,24 ha je 0,10 ha zastav no
z p vodních 0,47 ha je 0,16 ha zastav no
z p vodních 0,33 ha navráceno do ZPF 0,21 ha

Dosavadní ÚP i zm na . I ÚP p edpokládá vesm s realizaci jednobytových rodinných dom .
Ve ejná infrastruktura
Ob anské vybavení: Zm nou . I ÚP nedochází ke zm
koncepce dosavadního ÚP.
Dopravní infrastruktura: Zm nou . I ÚP nedochází ke zm
koncepce dosavadního ÚP. V
souladu s požadavky ZÚR JmK je v k.ú. Prosatín dopln n chyb jící úsek koridoru cyklistické
dopravy P edklášte í - Dolní Lou ky - Katov (Velká Bíteš).
Technická infrastruktura: Zm nou . I ÚP nedochází ke zm
koncepce dosavadního ÚP.
Nakládání s odpady: Zm nou . I ÚP nedochází ke zm
koncepce dosavadního ÚP.
Ve ejná prostranství: Zm nou . I ÚP nedochází ke zm
koncepce dosavadního ÚP.
ehodnocení využití ásti plochy se zm nou v území . 14 dosavadního ÚP ve prosp ch
bydlení v rodinných domech ve zm
. I ÚP je nepodstatné.
Koncepce uspo ádání krajiny
Krajinný prostor, prostupnost krajiny: Zm nou . I ÚP nedochází ke zm
koncepce
dosavadního ÚP.
Územní systém ekologické stability: Zm nou .I ÚP nedochází ke zm
koncepce
dosavadního ÚP. V souvislosti se zpracováním zm ny .I ÚP byly z d vod pot ebnosti
zajišt ní koordinace s ÚAP ORP Tišnov a návaznosti na sousední obce provedeny díl í úpravy
lokálních ÚSES. Z d vod uvedení ÚP do souladu s platným zn ním stavebního zákona došlo
zm nou .I ÚP k vy azení prvk ÚSES z ve ejn prosp šných opat ení s p edkupním právem.
Vodní plochy a toky
Zm na . I ÚP Ku imská Nová Ves uvedla územn plánovací dokumentaci Ku imská Nová Ves
do souladu se ZÚR JmK tím, že zrušila plochu územní rezervy LAPV Ku imské Jest abí. D vodem
je skute nost, že aktuální ZÚR JMK na území obce Ku imská Nová Ves LAPV nevymezují.
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Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového uspo ádání
Zm na .I ÚP podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití v etn podmínek
prostorového uspo ádání krom ustanovení ,,Hranici je možno úm rn zp es ovat v rámci zpracování
regula ního plánu eventuáln v rámci procesu územního rozhodování. Tímto však nesmí být
narušena urbanistická koncepce rozvoje území obce“ nem ní. D vodem je, že tato podmínka nemá
oporu v právních p edpisech.
7.5. Vymezení pojm
Z d vod snadn jší orientace v textové ásti zm ny .I ÚP je vymezení pojm užitých v ÚP
dopln no a ponecháno ve stávající struktu e.
Základní pojmy: Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
ádu v platném zn ní a p íslušnými platnými provád cími vyhláškami.
Ostatní pojmy: Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy:
území urbanizované – zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné
plochy) jinak i krajina sídla
území neurbanizované – území nezastav né (viz. zák. . 183/2006 Sb., § 2, odst. 1, písm.
f) jinak i krajina volná
území stabilizované – území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i
plochy bez výrazných zm n
území aktivní – území i plochy navržené k rozvoji – rozvojové (zastavitelné plochy)
i plochy vymezené ke zm
stávající zástavby, k obnov nebo op tovnému využití
znehodnoceného území (plochy p estaveb), tj. území se zásadními zm nami ve využití
plocha rozvojová – plocha zm n v území (zastavitelná, p estavby i zm ny v krajin )
proluka – volné, nezastav né místo vzniklé asanací stavby (staveb) v souvislém zastav ní
nebo d ív jším ponecháním volného místa v souvisle zastav ném území
význam nadmístní – innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou
zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn požadavky výrazn
evyšující potenciál území obce.
stavební ára – udává hranici (rozhraní) mezi stavbou a nezastav nou ástí pozemku. Díl í
stavební prvky stavby, které mohou p es rozhraní vystupovat (arký e, rizality, aj.) ur í
podrobn jší UPD i územní studie
intenzita využití území – je dána mírou využití území, tj. pom rem zastav né plochy
pozemku k celkové ploše budoucího stavebního pozemku
ítko staveb – pom r velikosti hmoty jedné stavby ke hmot stavby druhé. M ítko
staveb umož uje si vytvo it p ibližnou p edstavu o velikosti prostorového vnímání staveb
výška objekt pro bydlení – ur ena po tem podlaží, podkroví viz. následující výklad
pojmu podkroví
podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlažím,
elov využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy
podkroví (vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné
místnosti
budova (zástavba) soudobého výrazu - budovy p ehledného a logického provozu
s racionálním a funk ním používáním konstruk ních prvk . Budovy elegantního vzhledu,
bez módních výst elk , ohleduplné ke krajinnému prost edí, budovy energeticky úsporné
a šetrné v i p írodním zdroj m
výška objekt výroby s skladování – je výškou mezi upraveným terénem a výškou ímsy,
když je zast ešení dáno sklonem st echy do 12°
související ob anské vybavení komer ního typu – stavby na pozemcích do plošné vým ry
200 m2 (nap . malé prostory obchodu, služeb, stravování, ubytování aj.)
hospodá ské zví ectvo – skot, kon , prasata, ovce, kozy
drobné hospodá ské zví ectvo – králíci, dr bež, apod.
drobná p stitelská innost – p stování plodin a produkt samozásobitelského charakteru
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zem lská malovýroba – podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené
jak na živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv )
zem lská prvovýroba – zahrnuje rostlinou výrobu, výrobu školka ských výp stk ,
živo išnou výrobu (chov hospodá ských a jiných zví at a živo ich za ú elem výroby
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další zpracování i využití, chov hospodá ských
zví at k tahu, produkci chovných a plemenných zví at a jejich genetického potenciálu)
drobná výrobní innost – výrobní innost netovární povahy sm ující k zakázkové kusové
výrob , innosti mající charakter odborných prací emeslnického charakteru bez
negativních vliv na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty aj.)
stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy – sklady do 200 m2 skladovací
plochy
stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP – skladované látky neohrožují ŽP
na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda
plochy citlivých funkcí – plochy vyžadující zvýšenou ochranu proti nežádoucím ú ink m
hluku, vibracím, proti nadm rnému obt žování zápachem apod. (nap . plochy bydlení,
rekreace, zdravotnictví, soc. služeb atd.)
pohoda bydlení – souhrn initel a vliv , které p ispívají k tomu aby bydlení bylo zdravé a
vhodné pro všechny kategorie uživatel , resp. aby byla vytvo ena vhodná atmosféra
klidného bydlení. Dále viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2.2.2006, .j.2As
44/2005-11
innosti náro né na p epravu zboží – aktivity vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2,
podskupiny N1 a N2
innosti nenáro né na p epravu zboží – aktivity nezvyšující dopravní zát ž v území
ípustná míra – míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle
zvláštních p edpis a vyhlášek (nap . na . Vlády R . 272/2011)
netovární výroba - výroba, která neprodukuje velké množství výrobk a nespot ebovává
velké množství surovin, výroba s nízkými nároky na dopravu.
zakázková (kusová výroba) - zhotovování atypických výrobk dle individuálních
požadavk zákazníka, které vyžadují vysokou invenci pracovník , kdy tyto innosti
nemají nežádoucí dopad na životní prost edí
emeslnické innosti - innosti vesm s charakteru služeb schopné pružn reagovat na
požadavky konkrétního zákazníka v emeslných dílnách. innosti asto bývají zajiš ovány
leny rodiny a jsou bez nežádoucích dopad na životní prost edí
7.6. Limity využití území
Znalost omezení zm n v území z vlastností území i vyplývajících z právních p edpis nebo
stanovených na základ zvláštních právních p edpis má d ležitý význam pro kvalitní ízení rozvoje
území.
Níže uvedené limity využití území považujeme za „vstupní“ údaje, které jsou platné v dob
zpracování ÚP. V ásti druhé se jedná o podmínky plynoucí z ešení ÚP mající též vliv na
zabezpe ení udržitelného rozvoje obce.
Z d vod snadn jší orientace v textové ásti územního plánu zm ny . I ÚP jsou aktuální limity
využití území uvedeny v plném zn ní.
Vstupní údaje
hranice územních jednotek
k.ú. Ku imská Nová Ves + k.ú. Prosatín = území obce Ku imská Nová Ves
území obce Ku imská Nová Ves = území ešené územním plánem Ku imská Nová Ves
ochrana technické a dopravní infrastruktury
silnice III. t ídy
15 m od osy na ob strany mimo ZÚ
rozhledové trojúhelníky
dle konkrétního p ípadu
nadzemní vedení VN 22 kV
7 m od krajního vodi e na ob strany (zák. .
458/2000 Sb., zák. . 222/1994 Sb.)
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10 m od krajního vodi e na ob strany (vl. na ízení
. 80/57 Sb.)
stožárové TS 22/0,4 kVA
viz nadzemní vedení VN 22 kV
STL plynovod ve volné krajin
4 m od povrchu plynovodu na ob strany
STL plynovod v zástavb
1 m od povrchu plynovodu na ob strany
kanaliza ní stoka do pr m. 500 mm v .
1,5 m od vn jšího líce na ob strany
nad pr m. 500 mm
2,5 m od vn jšího líce na ob strany
vodovodní ad do pr m. 500 mm v .
1,5 m od vn jšího líce na ob strany
nad pr m. 500 mm v .
2,5 m od vn jšího líce na ob strany
u vodovodních ad nebo kanaliza ních stok nad pr
r 200 mm s úrovní dna ve hloubce v tší
než 2,5 m od upraveného terénu se vzdálenosti od vn jšího líce zvyšuje o 1 m
ochrana podzemních a povrchových vod
OP vodojemu
5 m od objektu
OP I. a II. stupn vodního zdroje
viz. grafická ást
provozní pásmo pro úpravu tok
6 m od b ehové hrany
ochrana kulturních hodnot
archeologické nálezy
§ 22 a § 23 zák. . 20/1987 Sb. v platném zn ní
vále ný hrob
CZE6217-18020 pomník padlým spoluob an m
ochrana p írodních hodnot a ŽP
významný krajinný prvek
§ 3 odst. b) zák. . 114/92 Sb., po novelizaci
ochrana lesa
50 m od okraje PUPFL
památný strom
2 lípy malolisté u kostela sv. Antonína
Paduánského
ochranné pásmo památných strom
§ 46 odst. 3 zák. . 114/92 Sb. v platném zn ní
írodní památka „Plán “
vyhl. ONV Ž ár n./S. ze dne 13. 4. 1989
ochranné pásmo p írodní památky
§ 37 odst. 1 zák. . 114/92 Sb. v platném zn ní
zájmy MO R
OP radioloka ního za ízení
celé území obce Ku imská Nová Ves
OP letišt
celé území obce Ku imská Nová Ves
vymezené území §175 zak. . 183/2006 Sb. celé území obce Ku imská Nová Ves
Ur ené ešením územního plánu
ochrana p írodních hodnot
lokální ÚSES

obecn nezastavitelné plochy (podmín
lze p ipustit
stavby technické i dopravní infrastruktury - liniové,
nerovnob žné s tokem, stavby vodohospodá ské a stavby
ŽP)
ur ená koncepcí ÚP
vyhodnocení záboru p dního fondu je obsahem ÚP

ochrana krajinného rázu
ochrana ZPF a PUPFL
ochrana podzemních a povrchových vod
vodní plochy a toky
do 10 m od b ehové hrany zákaz výstavby objekt
(podmín
lze p ipustit stavby technické a dopr.
infrastruktury liniové, stavbu vodohospodá skou,
ípadn stavbu pro ŽP), zvýšit jejich ekologicko
stabiliza ní a biologickou funkci
urbanizované území
odtok srážkových vod ešit zadržením t chto vod v míst
jejich vzniku
volná krajina
eliminovat vznik vodní eroze
ochrana kulturních hodnot
identita sídlel
respektovat vesnický charakter sídel s nejvýznamn jším
prostorem sídla Ku imská Nová Ves – u kostela a sep tí
zastav ní Prosetína s p írodními prvky
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zachovat stávající výtvarná díla ve volné i urbanizované
krajin
nep ekro it p evládající hladinu zastav ní
po hranicích vlastního pozemku
po hranicích vlastního pozemku
25 m od obvodu OV

9.

Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch
9.1. Vymezení zastav ného území
Zastav né území obce Ku imská Nová Ves je vymezeno v souladu s § 58 zák. . 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní. Protože se zastav né území vymezuje v
souvislosti s pracemi na územním plánu nejsou vymezovány nezastavitelné pozemky.
Pokladem pro vymezení zastav ného území je mapový podklad, na kterém je vyhotoven územní
plán (kopie aktuální katastrální mapy). Sou asn bylo vycházeno z hranic zastav ného území dosud
platného územního plánu obce. D ležité informace byly získány terénním pr zkumem dot eného
území. Zastav né území bylo vymezeno ke dni 24.11.2021.
9.2. Vyhodnocení využití zastav ného území
Zastav né území bylo primárn využíváno polyfunk , a lze ho charakterizovat plochami
smíšenými obytnými (SO). Plochy SO dosud tvo í výrazný podíl zastav ného území. Nov jší a nová
zástavba náleží plochám bydlení v rodinných domech (BR). Za ízení ob anského vybavení krom
objektu obecního ú adu je situováno po obvodu sídel. Malá výrobní plocha lokálního významu je
situována p i vstupu do sídla Ku imská Nová Ves od obce K oví.
Sídlo Ku imská Nová Ves a sídlo Prosatín jsou samostatná sídla nemající p edpoklady vytvo it
srostlici sídel. Ob sídla plní zejména funkci ubytovací.
9.3. Pot eba vymezení zastavitelných ploch
Nové zastavitelné plochy byly zm nou . I ÚP po prov ení slu itelnosti s urbanistickou koncepcí
ÚP vymezeny v souladu s požadavky obce. P i aplikaci zásady, že rozvoj správního území obce je
oprávn ním obce, nep edstavuje vymezení nových zastavitelných ploch zásah do strategie rozvoje
obce.
Plochy bydlení. Zm na . I ÚP pro tento ú el vymezuje pouze plochy bydlení v rodinných
domech. Vymezeno je nových 0,63 ha na zastavitelných plochách Z1.I, Z2.I, Z3.I a Z4.I.
Sou asn zm na . I ÚP ze zastavitelné plochy . 7 navrátila zp t p vodnímu využití 0,21 ha
ploch bydlení v rodinných domech. D vody vymezení 0,42 ha nových zastavitelných ploch
bydlení v rodinných domech jsou:
zabezpe ení kontinuálního postupu p i ešení poptávky po bydlení v obci
prom na demografické struktury v obci (nap . nár st nad je dožití stárnoucí populace)
slábnoucí rodinná pouta vytvá ející silnou poptávku po bytech (pr
rná velikost domácností
se zmenšuje)
st neúplných domácností a domácností jednotlivc
požadavek na vyšší standard bydlení (více jak 21% byt postavených p ed r. 1919)
zm na pracovních trend populace (práce z domova, nahrazení osobní komunikace on-line
komunikací, prom nná pracovní doba apod.)
Plochy výroby drobné - Stávající plocha výroby drobné p i silnici III. t ídy je nedostate ná pro
stávající, zvlášt pak rozvojové pot eby firmy. Zm na . I ÚP umož uje vymezenou dostate nou
zastavitelnou plochou rozší ení provozu. Rozší ení je logické zajiš ující bezkolizní technologický
výrobní tok. Jde o jedinou výrobní plochu v obci s pracovní p íležitostí pro místní obyvatele.
Plochy zem lské – zahrady a sady - Jsou vymezeny v návaznosti na nedávno dostav né rodinný
domy a na rozestav né domy na zastavitelné ploše . 5 dosavadního ÚP a v návaznosti na nov
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vymezenou zastavitelnou plochu Z3.I. Od vodn ním vymezení ploch, které mají charakter
produk ních zahrad je získávání zdravých a erstvých potravin (samozásobitelský charakter).
Tyto aktivity plní i ekologické funkce a nesou v sob i sociální aspekt. innost m že být chápána
i jako každodenní rekreace.
Plochy rekreace rodinné - Vymezena mimo p dní fond pro umíst ní stavby individuální rekreace.
vodem je p íznivé p sobení rekreace v p írodn hodnotném a zdravotn nezávadném prost edí
na lov ka.
10. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území
Využívání území z hlediska širších územních vztah není zm nou .I ÚP dot eno.
.I ÚP nemá žádný vliv na širší územní vztahy v území.

ešení zm ny

11. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v ZÚR (§43 odst.1. stavebního
zákonu, s od vodn ním pot eby jejich ešení.
Tyto záležitosti nadmístního významu nebylo t eba v dosavadním územním plánu ani ve zm
.I územního plánu na správním území obce Ku imská Nová Ves ešit.
12. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL
12.1 Dot ení ZPF
Vyhodnocení p edpokládaného odn tí ZPF v návrhu zm ny . I ÚP Ku imská Nová Ves je
zpracováno dle zákona . 334/1992 Sb., "O ochran zem lského p dního fondu" ve zn ní pozjších zm n a provád cí vyhlášky . 271/2019 Sb.,o stanovení postup k zajišt ní ochrany ZPF
Grafické znázorn ní dot ení ZPF je p ehlednou formou provedeno ve výkresové ásti od vodn ní
ÚP. Ve výkrese jsou uvedeny základní údaje o pozemcích, zákres ploch a koridor u nichž se
edpokládá zábor, hranice t íd ochrany v . BPEJ, zúrod ující opat ení, ú elové a místní komunikace
sloužící k obhospoda ování pozemk , hranice zastav ného území a plochy se zm nou v území.
Ozna ení a navržené využití plochy nebo koridoru , jichž se zábor týká
Zm na . I ÚP Ku imská Nová Ves vymezuje osm nových zastavitelných ploch z toho dv
zastavitelné plochy (Z2.I, Z6.I) se nacházejí na nezem lských p dách. Zastavitelné plochy na
zem lských p dách Z1.I, Z3.I a Z4.I jsou navrženy pro využití bydlení v rodinných domech (BR),
zastavitelná plocha Z5.I pro výrobu drobnou (VD) a plochy Z7.I a Z8.I s využitím plochy zem lské
- zahrady a sady (ZZ).
Územní plán jako kompenzací nov navrhovaných ploch zábor p dního fondu navrhuje navrácení
ásti zastavitelné plochy . 7 bydlení v rodinných domech (BR) platného ÚP zp t do ploch
zem lských.
Vým ra záboru podle navrženého využití jednotlivých ploch a koridor , která je dále len na
podle t íd ochrany
Pro rozvojové plochy s dot ením p dního fondu vymezených ve zm
. I ÚP je vým ra záboru
ZPF vy íslena v níže uvedené tabulce, ze které je patrné i len ní záboru podle t íd ochrany.
Odhad vým ry záboru, na které bude po ukon ení nezem lské innosti provedena rekultivace
zp t na zem lskou p du
Tento typ záboru se ve zm
. I ÚP nevyskytuje. Je obecný p edpoklad, že ást budoucích
stavebních pozemku ú elu bydlení v rodinných domech (BR) bude po dokon ení výstavby využívána
v druhu pozemku zahrada. Stejn tak u zastavitelných ploch ú elu plochy zem lské - zahrady a sady
(ZZ) lze p edpokládat využití v druhu pozemku zahrada.
Souhrn vým r záboru podle typu navrženého využití ploch a koridor , který je dále len n podle
íd ochrany
Viz. tabulka níže.
Souhrn vým r záboru navrhovaných ploch a koridor bez ohledu na typ navrženého využití, který
je dále len n podle t íd ochrany
Viz. tabulka níže.
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Informace o existenci závlah , odvodn ní a staveb k ochran pozemku p ed erozní inností vody, v
rozsahu územn analytických podklad
Na ešeném území se vyskytují pouze plochy odvodn ní. Závlahy a stavby k ochran pozemku p ed
erozní inností vody se na ešeném území nevyskytují. Ploch odvodn ní se z návrhových ploch zm ny
. I ÚP dotýká pouze plocha Z2.I, o vým e 0,15 ha. Tato plocha se však nachází na pozemku druhu
ostatní plocha, nejde tak o zábor zem lského p dního fondu. Blíže viz. tabulka níže.
Informace o plochách a koridorech obsažených v platné územn plánovací dokumentaci, které
obsahují zem lskou p du I. nebo II. t ídy ochrany a nemá-li návrhem územního plánu dojít ke
zm
využití t chto koridor a ploch
Zastavitelné plochy platného územního plánu. které navazují na zastav né území jádrové ásti sídla
Ku imská Nová Ves se všechny nachází na p dách I. t ídy ochrany, nebo celé sídlo Ku imská Nová
Ves je obklopeno t mito vysoce chrán nými p dami. Jedná se o zastavitelné plochy dosavadního ÚP s
ozn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 10 , 11 a 14.
Zastavitelná plocha 14 p vodního ÚP vymezená pro ve ejné prostranství (VP) je zmenšena o 0,07
ha. Namísto odebrané ásti je navržena zastavitelná plocha Z1.I pro bydlení v rodinných domech
(BR). Zastavitelná plocha 7 pro bydlení v rodinných domech (BR) je redukována na novou vým ru
0,11 ha z p vodních 0,33ha. Redukovaných 0,22 ha je ve zm
navrženo navrátit zp t
zem lskému využití.
Tímto dochází u ploch 7 a 14 obsahujících zem lskou p du na p
I. t ídy ochrany ke zm
využití. U ostatních výše uvedených ploch ke zm
v jejich využití nedochází.
U zastavitelných ploch 3 a 5 dochází k úprav velikosti vymezených ploch z d vodu aktualizace
zastav ného území. ásti t chto zastavitelných ploch jsou uvedeny do stabilizovaných ploch funkce
pro kterou byly p vodním územním plánem navrženy tj. bydlení v rodinných domech (BR).
Tabulka záboru zem lského p dního fondu

Ozna ení
plochy
/koridoru

Navržené
využití

Vým ra
plochy (ha)
etn
nezem lských
pozemk

Souhrn
vým ry
záboru (ha)

Vým ra záboru podle t íd ochrany (ha)

I.

Z1.I *)
BR
Z2.I
BR
Z3.I
BR
Z4.I
BR
Celkem BR
Z5.I
VD
Celkem VD
Z6.I
RR
Celkem RR
Z7.I
ZS
Z8.I
ZS
Celkem ZS
Celkem nové
plochy zm ny .
I bez kompenzace
7
BR
Celkem BR
kompenzace

0,243
0,147
0,141
0,094
0,625
0,248
0,248
0,037
0,037
0,063
0,373
0,436

0,243
0,000
0,141
0,094
0,478
0,248
0,248
0,000
0,000
0,063
0,328
0,391

1,346

II.

III.

IV.

V.

Odhad
vým ry
záboru,
na které
bude
provedena
rekultivace na
zem lskou
du

Informace o
existenci
závlah

Informace o
existenci
odvodní

0,243
ano
0,134
0,094
0,471
0,248
0,248

0,007
0,000 0,007 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000
0,063
0,328
0,391

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

1,117

1,110

0,000 0,007 0,000 0,000

0,000

-0,212

-0,173

-0,173

-0,212

-0,173

-0,173 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000
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0,413

0,305

0,298

0,000 0,007 0,000 0,000

0,000

1,134

0,944

0,937

0,000 0,007 0,000 0,000

0,000

ást 0,067 ha je sou ástí zastavitelné plochy 14 platného ÚP - zm na zp sobu užívání z VP na BR
plocha se nachází na nezem lských pozemcích
plochy bydlení v rodinných domech
plochy výroby drobné
plochy rekreace rodinné
plochy zem lské - zahrady a sady

Údaje o dot ení sít hlavních ú elových komunikací sloužících k obhospoda ování zem lských
a lesních pozemk a sít polních cest navrhovaným ešením
Sí stávajících ú elových komunikací je územn plánovací dokumentací zachována.
Hustotu stávající sít ú elových komunikací pro sou asný zp sob hospoda ení na p dním fondu
lze považovat za dostate ný. Na správním území obce Ku imská Nová Ves však nebyly provedeny
komplexní pozemkové úpravy vytvá ející mimo jiné p edpoklady pro racionální využívání
zem lského p dního fondu s pat nými úpravami vlastnických vztah k jednotlivým pozemk m.
Proces zpracování komplexních pozemkových úprav je procesem náro ným a nutno v této fázi
ipustit možnost dopln ní sít polních cest. Proto územn plánovací dokumentace na hlavních
plochách s rozdílným zp sobem využití ve volné krajin p ipouští možnost realizace pot ebných
polních cest.
Zd vodn ní ešení, které je z hlediska ochrany zem lského p dního fondu s ostatních zákonem
chrán ných obecných zájm nejvýhodn jší podle § 5 odst. 1 zákona
Zm na . I ÚP byla zpracována zkráceným postupem podle § 55a a 55b zákona . 183/2006 Sb. v
platném zn ní. Zmín ný postup zpracování zm ny neumož uje zpracování variant.
Obsah zm ny . I ÚP, který byl schválen Zastupitelstvem obce Ku imská Nová Ves dne
25.06.2020 obsahoval k prov ení návrhy (zám ry, díl í zm ny) . 1 - 12. Dodate
byl do obsahu
zm ny . I dopln n požadavek . 13. Jak byly jednotliv prov eny a následn ešeny, je vyjád eno v
od vodn ní kapitole C.6. Vyhodnocení spln ní požadavk zadání (obsahu zm ny územního plánu).
Nové zastavitelné plochy byly zm nou . I ÚP po prov ení slu itelnosti s urbanistickou koncepcí
ÚP vymezeny v souladu s požadavky obce, nebyly shledány d vody pro jejich vy azení. P i aplikaci
zásady, že rozvoj správního území obce je oprávn ním obce, nep edstavuje vymezení 8 nových
zastavitelných ploch zásah do strategie rozvoje obce.
Pro plochy bydlení rodinných domech (BR) jsou vymezeny 4 zastavitelné plochy Z1.I, Z2.I, Z3.I a
Z4.I. o celkové vým e 0,63 ha. Zastavitelná plocha Z2.I je vymezena na nezem lských pozemcích
v druhu pozemku ostatní plocha, jde o vým ru 0,15 ha. Sou asn zm na . I ÚP ze zastavitelné plochy
. 7 navrátila zp t k p vodnímu využití 0,21 ha ploch. Navýšení vým ry nových zastavitelných ploch
bydlení v rodinných domech (bez rozlišení druhu záboru)vymezených ve zm
. I ÚP tak iní 0,42
ha. P vodní vým ra zastavitelných ploch bydlení platného ÚP inila 2,31 ha, z toho bylo do doby
zpracování Zm ny . I využito 0,26 ha. Nová vým ra všech disponibilních zastavitelných ploch pro
bydlení v rodinných domech po zm
. I ÚP iní 2,47 ha (2,31 - 0,26 + 0,42). Je to tak o 0,16 ha
(2,47 - 2,31) více než vymezoval p vodní ÚP. Navýšení disponibilních ploch bydlení v rodinných
domech tak iní cca 7% oproti koncepci stanovené p vodním územním plánem. P i zohledn ní
skute nosti, že plocha Z2.I o vým e 0,15 ha se nachází na nezem lských pozemcích, jde o
navýšení záboru zem lských p d oproti zábor m v p vodním ÚP pro pot eby ploch bydlení v
rodinných domech (BR) o 0,01 ha, což lze považovat za zanedbatelné navýšení. Za d vody pro
pot ebu vymezení zastavitelných ploch bydlení v rodinných domech ve zm
. I lze uvést:
zabezpe ení kontinuálního postupu p i ešení poptávky po bydlení v obci
prom na demografické struktury v obci (nap . nár st nad je dožití stárnoucí populace)
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slábnoucí rodinná pouta vytvá ející silnou poptávku po bytech (pr
rná velikost domácností
se zmenšuje)
st neúplných domácností a domácností jednotlivc
požadavek na vyšší standard bydlení (více jak 21% byt postavených p ed r. 1919)
zm na pracovních trend populace (práce z domova, nahrazení osobní komunikace on-line
komunikací, prom nná pracovní doba apod.)
Plochy výroby drobné - stabilizovaná plocha výroby drobné p i silnici III. t ídy je nedostate ná
pro stávající, zvlášt pak rozvojové pot eby zde fungující firmy. Zm na . I ÚP umož uje vymezenou
dostate nou zastavitelnou plochou Z5.I o vým e 0,25 ha pot ebné rozší ení provozu. Rozší ení je
logické zajiš ující bezkolizní technologický výrobní tok. Jde o jedinou výrobní plochu v obci s
pracovní p íležitostí pro místní obyvatele.
Plochy zem lské – zahrady a sady - zastavitelné plochy Z7.I a Z8.I o celkové vým e 0,44 ha
jsou vymezeny v návaznosti na rozestav nou skupinu rodinných dom na zastavitelné ploše . 5
dosavadního ÚP a v návaznosti na nov vymezenou zastavitelnou plochu Z3.I. Od vodn ním
vymezení ploch, které mají charakter produk ních zahrad je získávání zdravých a erstvých potravin z
vlastní produkce. Tyto aktivity plní i ekologické funkce a nesou v sob i sociální aspekt. innost
že být chápána i jako každodenní rekreace.
Plochy rekreace rodinné - zastavitelná plocha Z6.I je vymezena mimo p dní fond na druhu
pozemku ostatní plocha pro umíst ní stavby individuální rekreace. D vodem je p íznivé p sobení
rekreace v p írodn hodnotném a zdravotn nezávadném prost edí na lov ka.
Prov ení požadavk obsahu zm ny . I ÚP vyvolalo dot ení zem lských p d první t ídy
ochrany u šesti nov vymezených zastavitelných ploch. Jedná se o zastavitelné plochy Z1.I, Z3.I, Z4.I,
Z5.I, Z7.I a Z8.I o celkové vým e 1,11 ha. Zárove zm na .I ÚP navrhuje navrácení ásti 0,17 ha
zastavitelné plochy . 7 nacházející se na p dách I. t ídy ochrany ( ást 0,04 ha z celkové navracené
plochy tvo í pozemky druhu ostatní plocha). Nov je tak dot eno záborem ZPF dot eno 0,94 ha p d I
ídy ochrany. Z vým ry 0,94 ha lze uvažovat na vým e 0,39 ha, kterou tvo í zastavitelné plochy Z7.I
a Z8.I zp sobu využití plochy zem lské - zahrady a sady, s následným zachováním zem lského
využití v druzích pozemku zahrada pro zem lskou innost samozásobitelského charakteru. Rovn ž
lze uvažovat, že ásti zastavitelných ploch ur ených pro bydlení v rodinných domech budou také
využívány jako produk ní zahrady.
Rozvojové plochy jsou vymezeny pouze v sídle Ku imská Nová Ves, kde zastav né území je
obklopeno zem lskými p dami I. t ídy ochrany. P i dodržení zásady nevytvá ení nových sídelních
struktur v krajin a vymezování nových zastavitelných ploch v návaznosti na zastav né území,
ípadn již vymezené zastavitelné plochy nelze nové zastavitelné plochy vymezit mimo p dy I. t ídy
ochrany.
Územní rozvoj v sídle Prosatín se neuvažuje vzhledem k tomu, že sídlo se nachází v odlehlé poloze
na prudkých svazích v p írodn hodnotném území i je dopravn obtížn p ístupné po úzké
jednopruhové komunikaci.
Variantní ešení
Zvolená forma zpracování zm ny . I ÚP tzv. zkrácený postup po izování zm ny územního plánu
neumož uje zpracování variant ešení - viz §55a zákona . 183/2006 Sb. v platném zn ní.
12.2. Dot ení PUPFL
Koncepce zm ny . I ÚP nevyžaduje dot ení PUPFL.
Vymezená zastavitelná plocha Z6.I se nachází ve vzdálenosti 50 m od hranice lesa. V této ploše je
stanovena podmínka že do vzdálenosti 25 m od hranice lesa nebudou umis ovány žádné nadzemní
stavby.
13. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
Obsaženo v ásti od vodn ní zpracované po izovatelem.
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14. Vyhodnocení p ipomínek
Obsaženo v ásti od vodn ní zpracované po izovatelem.

Pou ení
Zm na . I Územního plán Ku imská Nová Ves dle § 173 odst. 1 nabývá ú innosti patnáctým dnem
po dni vyv šení ve ejné vyhlášky na ú ední desce.
Do Zm ny . I Územního plánu Ku imská Nová Ves a jeho od vodn ní m že dle ustanovení § 173
odst. 1 správního ádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opat ení obecné povahy vydal.
Proti Zm
. I Územnímu plánu Ku imská Nová Ves nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního
ádu podat opravný prost edek.

……………………...............…
Jan Jaroš
místostarosta obce

…………….................…………
Ing. David Lacina
starosta obce
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