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1. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU
1.1. Koordinovanost využití širšího v území
1.1.1. Soulad návrhu s nadřazenou územně plánovací dokumentací
1.1.1.1. Souladu s politikou územního rozvoje:
Znětínek se nachází mimo rozvojové oblasti a osy stanovené v politice územního rozvoje i
mimo specifické oblasti. Rozsah rozvojových ploch je navržen pouze na základě stávajících trendů
v řešeném území.
V dalších bodech je ÚP Znětínek v souladu s politikou územního rozvoje, do řešení územního
plánu se však promítá pouze v obecné rovině.
1.1.1.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem:
Zásady územního rozvoje dosud vydány nebyly. Z programu rozvoje Kraje Vysočina
nevyplývají pro řešení ÚP Znětínek žádné požadavky.
1.1.2. Širší vztahy v území
ÚP Znětínek respektuje níže uvedené trasy a koridory veřejné infrastruktury a strukturu ÚSES,
které přesahují rámec řešeného území, zajišťuje jejich koordinaci uvnitř řešeného území a zachovává
jejich návaznost na obdobné prvky na území sousedních obcí.
1.1.2.1. Postavení obce v systému osídlení
Znětínek je součástí Žďárského mikroregionu. Vyšší občanská vybavenost a pracovní
příležitosti jsou z větší části zajišťovány v sousedních sídlech, především ve Žďáře nad Sázavou a
Radostíně nad Oslavou.
Vzhledem ke své velikosti nemá Znětínek významné postavení ve struktuře osídlení kraje.
Životní prostředí v obci a nejbližším okolí lze považovat za příznivé, z toho důvodu převažuje
orientace na kvalitativní rozvoj, především obytného charakteru. Navržený rozvoj obce má výhradně
místní charakter a neovlivňuje významným způsobem navazující území sousedních obcí.
KÚ Znětínek sousedí se správními územími obcí Radostín nad Oslavou, Pavlov, Pokojov a
Kotlasy.
1.1.2.2. Širší dopravní vztahy
Katastrálním územím obce prochází silnice III/3881 - Pokojov - Znětínek - Pavlov. Tato silnice
má pouze lokální dopravní význam a její trasa je územně stabilizovaná. Neexistují hygienické ani
dopravní důvody pro změnu trasy.
Značené turistické trasa ani cyklostezky se v řešeném území nenachází.
1.1.2.3. Širší vztahy technické infrastruktury
Řešeným územím neprochází ani nejsou plánovány prvky technické infrastruktury
regionálního a nadregionálního významu.
Zásobování pitnou vodou je z obecního vodovodu, studně se nachází v sousedním KÚ Starý
Telečkov, který patří do správního území obce Pavlov.
1.1.2.4. Širší vztahy ÚSES
V řešeném území jsou navrženy pouze prvky lokálního ÚSES, které na hranicích katastrálních
území navazují na prvky stejné úrovně, které jsou vymezeny v územních plánech sousedních obcí.
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Propojení s ÚSES vyšší kategorie zajišťuje lesní biokoridor, vymezený podél severozápadní
hranice KÚ Znětínek, který se po cca 3 km od hranic řešeného území napojuje na RC 704 V Bukách.
Toto regionální biocentrum je součástí nadregionálního biokoridoru NK 124.
1.1.2.5. Širší vztahy dalších přírodních systémů
Větší část KÚ Znětínek je součástí přírodního parku Bohdalovsko (viz.bod 3.5.2.). Hranice
parku jsou vyznačeny ve výkrese B3 – koordinační výkres - komplexní a ve výkrese B6 - koordinační
výkres – ÚSES, ochrana přírody a krajiny.
1.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování
Navržené řešení je v souladu s cíli územního plánování, protože vytváří předpoklady pro
zvyšování hodnot v řešeném území a nenarušuje podmínky udržitelného rozvoje. ÚP Znětínek dotváří
předpoklady k zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Odůvodnění
způsobu ochrany a rozvoje hodnot území je uvedeno v bodě 3.2.2.
1.3. Soulad s požadavky
předpisů

stavebního

zákona

a

jeho

prováděcích

Územním plánem jsou vymezeny odlišně oproti vyhl.501/2006 Sb. plochy sídelní zeleně. Tyto
plochy jsou v územním plánu definovány proto, aby bylo možné vymezit systém sídelní zeleně (podle
přílohy č.7, části I., odst.1, písm.c. vyhlášky 500/2006 Sb.) včetně podmínek využití, zaručující
ochranu ploch sídelní zeleně před nežádoucím zastavěním.
Ostatní části územně plánovací dokumentace i stanovený způsob jejího projednání jsou
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími
vyhláškami.
1.4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů
Návrhem ÚP Znětínek nedochází ke střetu veřejných zájmů, výsledný návrh je zcela
v souladu se zvláštními právními předpisy a s požadavky dotčených orgánů.
Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů; zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů; zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 334/1992 Sb.,o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů; zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů; zákon č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Schválené zadání ÚP Znětínek bylo respektováno ve všech bodech kromě těchto dílčích
odchylek v grafické příloze zadání:
Plochy Z04, Z05 a Z06, které byly dle zadání ÚP Znětínek požadovány jako zastavitelné, byly
při vymezování ÚP Znětínek zahrnuty do zastavěného území.
Plochy Z10, Z13 a Z17 (dle zadání ÚP Znětínek) byly oproti požadavků v zadání mírně
rozšířeny. Důvodem byly dodatečné požadavky občanů.
Byla změněna poloha ČOV – plocha Z12 (dle zadání ÚP Znětínek). Technologie ČOV
neumožňuje 100% čistění odpadních vod, a proto není z pohledu ochrany přírody a krajiny přípustné,
aby částečně přečištěné odpadní vody narušovaly biologickou rovnováhu Znětínského rybníka, který
je zařazen do soustavy Natura 2000. Výtok z ČOV musí být zaústěn do vodoteče až pod hrází
Znětínského rybníka, a proto byla s ohledem na hospodárné řešení kanalizace a příjezdové
komunikace poloha ČOV změněna.
Územní rezerva R01 (dle zadání ÚP Znětínek) pro místní komunikace byla z důvodu zajištění
územní připravenosti pro budoucí zástavbu přesunuta z ploch územní rezervy do ploch zastavitelných.

3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
3.1. Zdůvodnění se přijaté varianty, zejména ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje území
3.1.1. Zdůvodnění přijatého řešení
V zadání ÚP Znětínek nebylo požadováno zpracování konceptu či variantních řešení. Ani
v průběhu zpracování návrhu územního plánu nevyplynula potřeba zpracování variant.
Pro udržitelný rozvoj obce jsou navržená řešení územního plánu a záměry rozvoje obce
v souladu s požadavky obsaženými ve třech pilířích udržitelného rozvoje:
1. Společnost – v rámci územního plánu vytvořit územně technické podmínky pro vysokou
životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem a službami.
2. Hospodářství - vytvořit územně technické podmínky pro podnikání a zejména pro integraci
nerušících podnikatelských aktivit do zastavěného území obce.
3. Prostředí - vytvořit územně technické podmínky pro kvalitní životní prostředí poskytující
maximální pohodu bydlení ve fungujícím organismu obce.
ÚP Znětínek vytváří podmínky k zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních
hodnot v území a neumožňuje realizaci staveb či zařízení, která by mohla mít negativní vliv na kvalitu
půdy, vody a ovzduší. Tím vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území.
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3.1.2. Zhodnocení podmínek rozvoje území
3.1.2.1. Silné stránky
Přítomnost chráněných území přírody - přírodní park Bohdalovsko a Znětínský rybník (na
hranici řešeného území), který patří do evropsky významných chráněných přírodních lokalit –
Natura2000.
Obec Znětínek je ze tří stran obklopena lesy. Dochází tím k optickému i plošnému vymezení
zájmového území obce a vzniku intimního krajinného prostředí.
Rybníky uprostřed obce zvyšují estetické hodnoty prostředí a přirozeně implementují přírodní
prvky do urbanizovaného prostředí.
Rybníky na okraji obce zvyšují ekologický potenciál krajiny a vytváří přirozený přechod z
urbanizovaného do neurbanizovaného území.
Solitérní stromy uprostřed polí (často v kombinaci s křížkem) plní významnou krajinotvornou
funkci a vytváří základ pro rozvoj interakčních prvků územního systému ekologické stability.
Četné kříže a boží muka v okolí obce, dokládající barokizaci krajiny v 18.a 19.století.
Nízké zatížení krajiny objekty individuální rekreace.
Nedochází k rozsáhlejšímu znečisťování krajiny.
Nízká intenzita dopravy, a absence jiných rušivých a hygienicky škodlivých vlivů.
Urbanistická struktura obce vycházející z tradičních vesnických hodnot, zejména malebný
návesní prostor
Významná vzrostlá sídelní zeleň, zejména na březích rybníků a v okolí kaple sv.Josefa.
Rybník na okraji lesa (nezasažený zemědělskými hnojivy) v jihozápadní části KÚ s čistou
vodou, umožňující rekreační využití.
Udržovaný bytový fond s vysokým stupněm obydlenosti domů.
Nepříliš rušivé situování zemědělského areálu.
Uspokojivá technická vybavenost obce – veřejný vodovod a provedená plynofikace
Přítomnost základního občanského vybavení (zejména hřiště)
Dostatek pracovních sil pro drobnou výrobu.
Udržovaná tradice zemědělské malovýroby.
Nízké ceny pozemků.
3.1.2.2. Slabé stránky
Absence zvlášť hodnotných krajinných prvků.
Zatrubnění velké části vodních toků a intenzifikace využívání zemědělské půdy snižuje
ekologickou stabilitu krajiny.
Rozsáhlé nečleněné lány bez stabilní sítě cest a bez interakčních prvků snižují biologickou a
rekreační prostupnost krajiny.
KÚ Znětínek leží mimo regionální a nadregionální strukturu ÚSES
Prvky lokálního ÚSES jsou navrženy pouze podél hranic katastrálního území. •
Shromažďovací prostranství obce jsou roztříštěna do dvou samostatných center – kolem
kaple sv.Josefa a pod hrází rybníka Obecník.
Splaškové vody nejsou likvidovány uspokojivým způsobem.
Nedostatek pracovních příležitostí a občanské vybavenosti v obci.
Kolem obce se nachází převážně vysoce chráněné druhy půd, což omezuje možnosti rozvoje
obytné zástavby v obci.
Nízká ekonomická aktivita obyvatel obce.
Nevhodnost území pro vymezení ploch průmyslové výroby
Obec leží mimo hlavní dopravní tahy a mimo železnici.
Podnikatelské aktivity uvnitř obce jsou limitovány relativně hustou obytnou zástavbou
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3.1.2.3. Příležitosti
Možnosti posílení hodnot krajiny v souvislosti se zahrnutím části území do přírodního parku
Bohdalovsko.
Realizace navržených opatření na zvýšení ekologické stability území.
Možnost členění rozsáhlých nečleněných zemědělských ploch navrženými interakčními prvky
a nově navrženými cestami, zvyšující prostupnost krajiny.
Dlouhodobý trend zvyšování přijatelné dojezdové vzdálenosti do regionálních center.
Obec bez rizikových minorit.
Většina obyvatel má ke Znětínku osobní vztah a participují na společenském životě obce.
Nejsou patrné negativní rysy tzv.satelitních obcí.
Nízký průměrný věk obyvatelstva, výrazně převažuje mladá věková skupina 20-29 let.
Možnost zvýšení atraktivity obce vybudováním ČOV.
Možnosti rozvoje podnikatelských aktivit v nevyužívané části zemědělského areálu.
Možnosti rozvoje podnikatelských aktivit v hospodářských objektech bývalých zemědělských
usedlostí.
Možnosti orientace na nové formy zemědělství – ekologické zemědělství, agroturistika.
3.1.2.4. Hrozby
Útlum krajinotvorné funkce zemědělství, rybářství a lesnictví.
Odchod mladé generace z důvodu nedostatku pracovních příležitostí v obci.
Nutnost individuální likvidace splaškových vod dle platné legislativy, v důsledku absence ČOV.
Riziko přesunu zemědělské výroby do sousedních obcí.
Útlum možného rozvoje v souvislosti s polohou obce v přírodním parku Bohdalovsko.
3.2. Odůvodnění koncepce rozvoje území obce
3.2.1. Koncepce rozvoje řešeného území
Koncepce rozvoje území obce přímo i nepřímo vyplývá z politiky územního rozvoje a
z urbanistických zásad.
Jednotlivé rozvojové plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území a jejich
situování vychází ze stávající urbanistické struktury obce.
3.2.2. Odůvodnění způsobu ochrany a rozvoje hodnot území
3.2.2.1. Ochrana architektonických a urbanistických hodnot v území
V území nejsou evidovány žádné nemovité kulturní památky ani se v něm nenachází
architektonicky zvlášť hodnotné objekty.
Za základní urbanistické hodnoty, které posilují identitu sídla, lze považovat rozvinutou
historickou strukturu obce Znětínek v sepětí s přítomností významných ploch zeleně a vodních ploch
uvnitř zastavěného území. Nejcennější je návesní prostor s rozsáhlými veřejnými prostranstvími
s kaplí a se vzrostlou zelení. Tyto urbanisticky hodnotné prostory jsou chráněny pasivními opatřeními
ve formě regulativů, které zabraňují zástavbě v návesním prostoru, a které omezují zástavbu v okolí
(viz část A1, kapitola 6).
Mimo centrální část sídla lze považovat za významnou hodnotu rybníky Obecník a Dolník,
které implementují přírodní krajinné prvky do zastavěného území a společně s doprovodnou zelení
zvyšují kvalitu životního prostředí v okolí. Jejich ochrana, zejména před nežádoucím zastavěním, je
zajištěna vymezením těchto ploch jako nezastavitelných ploch vodních.
Navržené řešení územního plánu respektuje zásady udržitelného rozvoje venkovského
prostoru a koordinuje požadavky na ochranu hodnot území.
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3.2.2.2. Ochrana nezastavěného území
Krajinný ráz je dán přírodními charakteristikami, rozmanitostí ve způsobech využití ploch,
krajinnými formacemi, prostorovou diverzifikací, autochtonními druhy dřevin a jejich druhovou a
věkovou skladbou. Stupeň narušenosti krajinného rázu v řešeném území je relativně nízký. Ekologicky
je více narušená pouze střední a jihovýchodní část KÚ, tvořená rozsáhlými komplexy orné půdy. Je
navrženo členění těchto ploch pomocí interakčních prvků.
V řešeném území se nenachází lokalita zvláště chráněného území. Významná jsou území s
obecnou ochranou přírody dle zákona č.114/92 Sb. Jedná se o všechny plochy lesů, vodní toky, nivy,
plochy mokřadů a rybníků. Ochrana větších částí těchto území je zajištěna jejich zapojením do
územního systému ekologické stability a stanovením způsobu jejich využití jako přírodních ploch.
V těchto plochách je hledisko ochrany přírody nadřazeno jejich hospodářskému využití.
Barokizace krajiny je patrná podle četných křížů a božích muk, rozmístěných v krajině podél
tehdejších cest. Tyto prvky drobné architektury by měly být chráněny a doplňovány dřevinami, s nimiž
byly vždy úzce spjaty.
ÚP Znětínek umožňuje zábor ZPF pouze v nezbytně nutném rozsahu a to v lokalitách, kde lze
předpokládat nejméně nepříznivý dopad na ZPF. Účelnost využití zastavěného území, nezbytnost
vymezení nových zastavitelných ploch a jejich minimální nutný rozsah jsou uvedeny v bodě 5.1.
3.2.2.3. Ochrana proti hluku
V území se nenachází žádné významné zdroje hluku.
3.2.2.4. Ochrana proti znečistění ovzduší
V řešeném území se nachází pouze malé a mobilní zdroje znečistění ovzduší (REZZO 3-4).
Největší znečištění v obci představují exhalace z pozemní motorové dopravy a exhalace z lokálních
topenišť, vzniklých spalováním tuhých paliv. Prioritou je tedy přechod všech domácností na vytápění
zemním plynem.
3.2.2.5. Ochrana podzemních a povrchových vod
ÚP Znětínek komplexně řeší systém likvidace splaškových vod. Pro zajištění jeho hospodárné
realizace je nutné, aby nově navrhovaná zástavba byla řešena s ohledem na jeho budoucí výstavbu.
3.3. Odůvodnění urbanistické koncepce
3.3.1. Urbanistická koncepce stávajících ploch
Znětínek můžeme charakterizovat jako obec návesního typu se soustředěnou zástavbou
kolem elipsovité návsi. Význam prostoru návsi je podtržen soustředěním veřejné vybavenosti
uprostřed návsi – kaple, obecní úřad a hasičská zbrojnice.
Náves obklopují původní selské usedlosti, které jsou hospodářskými objekty orientovány do
hloubky, tedy do polností. Bohužel v posledních letech došlo k nevhodným přestavbám těchto
usedlostí –např.zvýšení budov o jedno patro a porušení vzájemné proporcionality budov. Dále byl
původní ráz narušen nevhodně navrženými přístavbami bez návaznosti na původní členění fasád
objektů, nevhodným zastřešením - stanové střechy apod. Těmito zásahy dochází k potlačení
urbanisticky hodnotné souvislé fronty hospodářských usedlostí a charakteristického výrazu uličního
prostoru.
V poslední době se společenský život obce rozvíjí i v prostoru mezi rybníky Dolník a Obecník,
kde bylo vybudováno fotbalové hřiště, hřiště pro míčové hry, dětské hřiště a objekt příležitostného
občerstvení s venkovním posezením. Dochází tím k rozmělňování ústředního prostoru a ke vzniku
dvou nezávislých společenských center obce.
Mladší bytová zástavba se soustřeďuje zejména ve východní a jihovýchodní části obce a je
reprezentována izolovanými rodinnými domky.
B1

Odůvodnění ÚP Znětínek – Textová část zpracovaná projektantem

strana 8 z 29

Areál zemědělského družstva se nachází u silnice při západním okraji obce. Areál navazuje
na stávající zástavbu a negativně ovlivňuje životní prostředí v této části obce. Je nutno provést
výsadbu stromů a keřů, která by jej opticky a hygienicky separovala. Při dálkových pohledech na obec
nepůsobí areál zásadně rušivým dojmem.
3.3.2. Urbanistický a architektonický charakter prostředí
Urbanistický a architektonický charakter prostředí je dán charakterem prostoru, který se odvíjí
od:
1. Stupeň uzavřenosti a celkové působení na člověka. Určující je forma zástavby (volná,
kompaktní), měřítko prostoru, koeficient zastavění apod.
2. Struktura prostoru daná hmotovým uspořádáním zástavby (její výšková gradace, tvary a
orientace střech k uličním prostorům)
3. Obraz prostoru vytvářený stylem, použitými materiály, barevností, urbanistickým mobiliářem
a pohledovou exponovaností (nároží a objekty zakončující průhled ulicí, průhledy na dominanty,
pohledově exponované svahy).
3.3.3. Obyvatelstvo
3.3.3.1. Retrospektiva vývoje počtu obyvatel
Počet a strukturu obyvatelstva žijícího trvale v obci lze považovat za stabilizovanou, jak
z hlediska počtu tak věkového průměru.
Počet obyvatel a průměrný věk v posledních 7 letech:
Poč e t ob y va t el
c e lke m
m už i
2 13
1 08
2 12
1 10
2 12
1 10
2 08
1 09
2 05
1 05
2 06
1 06
2 05
1 06

r ok
2 001
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007

P rů měr ný věk
c e lke m
m už i
3 9 ,1
3 7 ,5
3 8 ,7
3 6 ,1
3 9 ,3
3 7 ,2
3 8 ,8
3 7 ,6
3 5 ,9
3 4 ,0

ženy
1 05
1 02
1 02
99
1 00
1 00
99

ženy
4 0 ,5
4 1 ,0
4 1 ,1
3 9 ,9
3 7 ,9

3.3.3.2. Věková skladba obyvatel
Věková skladba obyvatel zjištěná při sčítání lidu v roce 2001:
věk
p oče t
os ob

0- 4

5 - 14

1 5- 1 9

2 0- 2 9

3 0-3 9

4 0- 4 9

5 0-5 9

6 0- 6 4

6 5- 7 4

>75

20

29

17

46

18

28

21

10

13

11

3.3.3.3. Prognóza vývoje počtu obyvatel
Obec Znětínek má nepatrně nižší věkový průměr obyvatel než obdobné obce v kraji Vysočina
(v kraji Vysočina průměr 40,5 let). Nejsilněji je zastoupena věková skupina 20-29 let, u které lze
založení rodiny a narození dětí teprve očekávat, což může v budoucnosti způsobit mírný nárůst počtu
obyvatel.
3.3.3.4. Náboženské vyznání
Dle údajů ze sčítání lidu v roce 2001, bylo 83% věřících, římskokatolického náboženství, což
je výrazně více než průměr v jiných obdobně velkých obcích (v nich se udává cca 40%).
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3.3.4.

Bydlení
3.3.4.1. Retrospektiva vývoje počtu obyvatel a obytných domů
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel a bytů:

Rok
p oče t o b y v.
p oče t d omů

1 869
2 58
40

1 900
2 74
45

1 930
2 19
45

1 950
2 11
45

1 961
2 39
48

1 970
2 13
50

1 980
2 10
56

1 991
2 07
49

2 001
2 13
46

Z tabulky je patrný dlouhodobý mírný trend snižování stupně obydlenosti domů. V obci
Znětínek je ovšem tento trend výrazně nižší, než v jiných srovnatelných obcích, kde se během
20.století snížil i trojnásobně. V podstatě lze říci, že obec Znětínek má od poloviny 19.století
stabilizovaný počet obyvatel i sídelní strukturu, což je velmi dobré z hlediska zachování identity obce.
Bývalé vesnické usedlosti byly převážně přestavěny jako vícegenerační rodinné domy, což přispívá
k jejich plnohodnotnému užívání a údržbě.
Přesto lze ale v budoucnosti očekávat, v souladu se soudobými tendencemi, snižování stupně
obydlenosti a tlaku na zvýšení ploch obytné zástavby.
3.3.4.2. charakter a stav obytné zástavby
Převážná část zástavby v obci je tvořena individuální obytnou zástavbou postavenou v
poválečném období. Rozvoj bytového fondu se navrhuje výhradně formou výstavby nových rodinných
domů resp. stavebními úpravami stávajících objektů. Výstavba bytových domů se s ohledem na jejich
nevhodné působení ve venkovském prostředí nedoporučuje.
Tabulka stáří rodinných domů:
r ok výs t a vb y
d o 19 19
1 920 -19 45

p oče t d omů
4
2

1 946 -19 80
1 981 -20 01

26
14

Díky nízkému stáří většiny domů je jejich stav uspokojivý. Původní hospodářské usedlosti jsou
většinou přestavěny k obytnému účelu a jsou udržovány. Objekty ve špatném technickém nebo
havarijním stavu se vyskytují spíše výjimečně.
Vzhledem k tomu, že je zde nejsilněji zastoupena relativně mladá zástavba, jejíž životnost
není ještě naplněna, nelze docílit zásadního zvýšení kapacity bydlení v obci jinak než vymezením
nových rozvojových ploch.
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3.3.5. Rekreace
3.3.5.1. Rekreace nadmístního významu
V řešeném území jsou vhodné podmínky pro dlouhodobou rekreaci nadmístního významu.
Zejména se jedná o kvalitní přírodní prostředí (přírodní park Bohdalovsko) v blízkosti obce, které je
využíváno pro rekreaci převážně obyvateli nedalekého Žďáru nad Sázavou.
Celkově je ale míra zatížení řešeného území objekty individuální rekreace nízká, a tuto míru je
zapotřebí udržet i v budoucnosti. Objekty pro přechodnou rekreaci je možné umisťovat v návaznosti
na zastavěné území obce případně přestavbou stávajících objektů. Výstavbu rekreačních objektů
uprostřed krajiny ÚP Znětínek neumožňuje.
3.3.5.2. Rekreace místního významu
V obci jsou v prostoru mezi rybníky Dolník a Obecník plochy dostatečného rozsahu, které
slouží k rekreačně oddechovým aktivitám. V okolí obce jsou vhodné podmínky pro aktivní krajinnou
rekreaci obyvatel obce (např.vycházky, houbaření, koupání v rybníce apod.). Prostupnost krajiny
dostatečná.
3.3.6. Výroba
Na severozápadním okraji obce je zemědělský areál, který je jedinou čistě výrobní plochou
v obci. Ostatní podnikatelské subjekty provozují drobné živnosti v rámci smíšených obytných ploch
venkovského charakteru.
Vlivem silné každodenní migrace za prací do jiných obcí (71% pracovně aktivních obyvatel)
má Znětínek spíše rezidenční charakter. Nedostatečné množství pracovních příležitostí a nutnost
dojíždění za prací je hlavní překážkou rozvoje obce. Podle současných trendů však bude mít toto
omezení v budoucnosti spíše menší význam, protože regionální centra nejsou příliš daleko a lidé
budou více preferovat příznivé přírodní prostředí ve Znětínku a okolí.
3.4. Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury
3.4.1. Dopravní infrastruktura
Rozvoj dopravní
rozvíjí a doplňuje.

infrastruktury vychází ze stávajících zařízení, která respektuje, funkčně

3.4.1.1. Železniční doprava
Prvky železniční dopravní sítě se v řešeném území nenachází. Koridor pro výhledový záměr
výstavby vysokorychlostní tratě nezasahuje do řešeného území.
3.4.1.2. Silnice I.-III.třídy
Dopravně leží obec Znětínek na silnici III/3881 Pokojov - Znětínek – Pavlov, která tvoří páteřní
komunikaci celého katastrálního území. Mimo zastavěné území obce je silnice III/3881 zařazena do
kategorie - S7,5 / 60.
Tranzitní doprava přes obec je pouze malé intenzity, průtah silnice obcí nepůsobí zásadní
hygienické či dopravní problémy. Plochy komunikací jsou územně stabilizované, vhodné by bylo
pouze provést úpravy křižovatek a výstavbu chodníků v zastavěném území. Tyto úpravy lze provést
uvnitř stávajících dopravních ploch.
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3.4.1.3. Místní a účelové komunikace
Veškeré místní komunikace jsou napojeny na výše uvedenou silnici III/3881.
Místní komunikací většího významu je silnice přímo spojující Znětínek s Radostínem nad
Oslavou. Tato silnice je v majetku obce.
Účelové komunikace jsou především zemědělského charakteru a navazují na místní
komunikace. Místní komunikace jsou nově navrženy pouze pro zajištění dopravní obslužnosti
rozvojových ploch.
Síť místních a účelových komunikací je stabilizovaná a prostupnost krajiny dostačující. Není
zapotřebí vymezovat nové zemědělské nebo lesní účelové komunikace.
3.4.1.4. Dopravně zklidněné plochy a parkování
V současné době je v obci několik dopravních ploch bez označení, které slouží k
neorganizovanému parkování. Další veřejná parkovací místa není třeba zřizovat, samostatná
parkoviště nejsou navržena. Podél obslužných i zklidněných komunikací je možno místně zřídit v
přidruženém dopravním prostoru podélná stání pro krátkodobé parkování.
Povinnost zajištění potřebného množství parkovacích míst na pozemcích investora vyplývá
z podmínek pro využití území, které jsou uvedeny v části A1, v kapitole 6.
3.4.1.5. Pěší doprava
Místní komunikace uvnitř intravilánu mají zklidněný charakter, z tohoto důvodu není nutné
budovat uvnitř obce chodníky. Chodník by byl uplatnitelný pouze podél v některých úseků silnice
III/3881. Značené turistické trasy řešeným územím neprochází.
3.4.1.6. Cyklistická doprava
Značené cyklistické trasy řešeným územím neprochází ani se neuvažuje o výstavbě
cyklostezek.
3.4.1.7. Hromadná doprava
V řešeném území se nachází jedna autobusová zastávka, umístěná před obecním úřadem.
Z řešeného území je ještě dosažitelná autobusová zastávka „Znětínek rozcestí“ na trase Pavlov –
Radostín nad Oslavou, která je vzdálena cca 2 km od středu obce.
Poloha zastávek je vyhovující, izochrony dostupnosti pokrývají celé zastavěné území. Pouze
by bylo účelné provést úpravy v přilehlém dopravním prostoru.

B1

Odůvodnění ÚP Znětínek – Textová část zpracovaná projektantem

strana 12 z 29

3.4.2. Technická infrastruktura
Rozvoj technické infrastruktury vychází ze stávajících zařízení, která respektuje, funkčně
rozvíjí a doplňuje.
3.4.2.1. Vodovod
Obec Znětínek (550-570 m.n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod v jednom tlakovém pásmu.
Zdrojem jsou tři kopané studny průměru 1m, hloubky 5,4 a 4m, které se nachází v KÚ Starý Telečkov.
Naměřená vydatnost zdrojů se pohybuje v rozmezí 0,8 - 1,1 l/s. Voda ze studní je přiváděna do
odkyselovací stanice a do odradonovací věže. Akumulace je zajištěna ve vodojemu Znětínek 100 m3
(584,6/581,6 m.n.m.). Odtud se gravitačně přivádí do obce. Provozovatelem vodovodu je obec
Znětínek .
Výpočet spotřeby vody
Průměrná spotřeba vody na jednoho obyvatele (dle skutečné
spotřeby vody v období let 2000-2005)
Maximální předpokládaný počet obyvatel

Qs1 = 104,30

l/(os.den)

N =

222

Qp1 =

23,15

m3/den

Qs2 =

15,00

m3/den

K =

1,50

Qp2 =

22,50

m3/den

Qp =

45,65

m3/den

Maximální denní potřeba vody (Qd x 1,5)

Qdmax =

68,48

m3/den

Maximální hodinová potřeba vody (Qdmax x 1,8)

Qhmax =

1,43

l/s

0,95

l/s

Průměrná denní potřeba vody pro obyvatelstvo v roce 2030
Průměrná denní potřeba vody pro výrobu a služby (dle skutečné
spotřeby vody v období let 2000-2005)
Koeficient nárůstu spotřeby vody pro výrobu a služby v
návrhovém období územního plánu
Průměrná denní potřeba vody pro výrobu a služby v roce 2030
Celková průměrná denní potřeba vody

Vydatnost stávajících vodních zdrojů

Qz =

82,08

osob

-

m3/den

Požadovaný objem vodojemu minimální

Vmin =

31

m3

Požadovaný objem vodojemu maximální

Vmax =

137

m3

Kapacita vodních zdrojů i vodojemů vyhovuje potřebám rozvoje obce. Na stávajícím způsobu
zásobování vodou není zapotřebí v ÚP Znětínek nic měnit. Nově navrhovaná zástavba musí být
napojena na stávající obecní vodovod.
3.4.2.2. Kanalizace
V obci není vybudována čistírna odpadních vod, odpadní vody jsou předčišťovány
v biologických septicích nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na ČOV.
V centrální části obce je vybudována jednotná kanalizační síť převážně z betonových troub
DN300 až DN500, na kterou je napojena téměř celá střední část obce. Provozovatelem kanalizace je
obec. Celá kanalizační síť je rozdělena do 5 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do místních
potoků nebo do rybníka.
Návrh ÚP Znětínek počítá s výstavbou oddílné kanalizační sítě, splaškové vody z celého
území budou gravitačně svedeny na ČOV, která bude umístěna v blízkosti hráze Znětínského rybníka
(plocha Z12).
V západní části obce a na levém břehu místní vodoteče s rybníky Obecník a Dolník není
kanalizace řešena koncepčně a bude nutné vybudovat splaškovou kanalizaci v celém rozsahu. Ve
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střední části obce je předpokládáno využití stávající kanalizace, která by se po instalování odlehčovací
komory napojila na hlavní řad splaškové kanalizace. Toto řešení je ovšem podmíněno podrobným
průzkumem stávající kanalizace, zejména technického stavu a dlouhodobého množství balastních
vod. V případě, že by technický stav stávající kanalizace a množství balastních vod neumožňovaly
hospodárné řešení čištění odpadních vod, musela by být nově provedena splašková kanalizace i
v centrální části sídla. Byla by vedena souběžně se stávají kanalizací po pozemcích veřejných
komunikací, které jsou v majetku obce Znětínek, a proto není nutné tuto variantu vymezovat v ÚP
Znětínek jako veřejně prospěšnou stavbu. Úseky stávající jednotné kanalizace by potom byly
převedeny na kanalizaci dešťovou.
3.4.2.3. Plynovod
Obec Znětínek je plně plynofikována. Jednotlivé objekty jsou připojeny STL přípojkami do
pilířů, ve kterých jsou umístěny regulátory STL – NTL. Kapacitně je plynovod dostatečně dimenzován i
pro výhledový rozvoj obce.
3.4.2.4. Rozvody elektřiny
V řešeném území nejsou vybudované ani územním plánem navržené žádné výrobny
elektrické energie ani rozvodny VVN/VN. Obec Znětínek je napájena z vedení VN 22 kV.
Bilance spotřeby elektřiny:
Uvažované energie pro vytápění
Kategorie elektrizace
Uvažovaný stupeň elektrizace

plyn, pevná paliva, elektřina
smíšené
55% A; 25% B1; 20% C1

Základní zatížení bytového odběru
Podíl nebytového odběru
Měrné zatížení na úrovni trafostanic (předpokládaná úroveň pro rok 2015)
pro výše uvedený stupeň elektrizace
Celkové zatížení na úrovni trafostanic 22/0,4 kV
Stávající počet bytových jednotek
Maximální nárůst počtu bytových jednotek v návrhovém období územního
plánu
Maximální celkový počet bytových jednotek v návrhovém období územního
plánu
Potřebný příkon pro bydlení a veřejnou vybavenost
Potřebný příkon pro výrobu
Celkový požadovaný výkon trafostanic 22/0,4 kV

0,80
0,35

kW/bj
kW/bj

2,19

kW/bj

3,34

kW/bj

46

bj

27

bj

73

bj

244
80
324

kW
kW
kW

V obci jsou dvě distribuční trafostanice pro veřejnou potřebu, třetí je soukromá - pro
zemědělské družstvo. Trafostanice jsou provedeny jako dvousloupové, železobetonové 22/0,4 kV.
Vzhledem k provedené plynofikaci obce je jejich kapacita je dostačující i pro výhledový rozvoj
zástavby. V případě mimořádného nárůstu požadavků na zajištění el.příkonu bude možné provést
výměnu stávajících transformátorů za výkonnější.
Kapacita přenosové sítě NN je rovněž dostačující, pouze některé úseky vrchního vedení NN
vyžadují rekonstrukci, popřípadě kabelizaci.
3.4.2.5. Telekomunikace a radiokomunikace
Telefonní rozvody po obci jsou provedeny nově kabelovým vedením včetně přípojek do
jednotlivých objektů. Katastrálním územím neprochází žádná radioreléová trasa Českých
radiokomunikací, ani se zde nenachází žádné převaděče, zesilovací stanice, apod.
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3.4.2.6. Odpadové hospodářství
Likvidace tuhých domovních odpadů je v obci zajišťována ukládáním do popelnic 110 l,
které jsou pravidelně vyprazdňovány sběrnými vozy. Odpad je zneškodňován ukládáním na skládku.
Částečně je rovněž prováděna separace odpadů, kontejnery na tříděný odpad jsou
umístěny vedle budovy obecního úřadu.
V současné době není na katastrálním území žádná černá skládka
Stávající koncepce je vyhovující a v souladu s platnou legislativou, nejsou důvody k její
změně.
3.4.3. Občanské vybavení
3.4.3.1. Občanské vybavení veřejné
V obci Znětínek se nachází obecní úřad s víceúčelovým sálem, hasičská zbrojnice a kaple,
které jsou vhodně soustředěny uprostřed návsi.
Děti dojíždějí do mateřské i základní školy do Radostína nad Oslavou, kam dojíždí obyvatelé
obce také za základní lékařskou péčí. Z hlediska římskokatolické církve spadá Znětínek pod farnost
Pavlov (3 km), kde se nachází kostel i hřbitov. Znětínek přísluší k poště Radostín nad Oslavou.
Vzhledem k velikosti obce není nutné na stávajícím stavu nic měnit.
3.4.3.2. Občanské vybavení komerční
Komerční občanská vybavenost v obci je zastoupena prodejnou smíšeného zboží ve střední
části obce a objektem pro příležitostné občerstvení pod hrází Obecníku. Ostatní provozovny služeb
jsou integrovány v rámci smíšených obytných ploch venkovského charakteru.
Vzhledem k velikosti obce, se předpokládá vznik pouze malých provozoven, které bude
možno i nadále integrovat v rámci uvedených ploch.
3.4.3.3. Občanské vybavení – stavby pro tělovýchovu a sport
Ve východní části obce, mezi rybníky Obecník a Dolník je nově postaveno dětské hřiště, hřiště
pro míčové hry a fotbalové hřiště. Stávající skladba sportovního vybavení v obci je dostačující,
navrženo je pouze nezásadní rozšíření stávajícího areálu v ploše Z14, plocha Z14 má rozsah 0,14. ha
3.4.3.4. Stavby pro ochranu obyvatelstva a obranu státu
Území obce není ohroženo průchodem průlomové vlny způsobené zvláštní povodní. Řešené
území nezasahuje do zóny havarijního plánování.
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události je zabezpečeno na základě plánu ukrytí,
územním plánem nejsou navrhovány nové hromadné úkryty.
Evakuace obyvatelstva se dle § 12 odst. 4 na území obce neplánuje, v případě potřeby
evakuace obyvatel bude na obecním úřadě zřízena pracovní skupina, která bude spolupracovat s
krizovým štábem obce s rozšířenou působností. Jako shromažďovací prostor je určena plocha
fotbalového hřiště.
V případě postižení mimořádnou událostí budou obyvatelé dočasně ubytováni v budově
obecního úřadu případně v sousedních obcích a městech.
Sklady materiálu a humanitární pomoci se neplánují.
V řešeném území není provozovatel nakládající s nebezpečnými látkami. Územním plánem
nejsou řešeny plochy pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek.
Rovněž nejsou řešeny samostatně vymezené plochy pro záchranné, likvidační a obnovovací
práce.
Dimenze rozvodných řadů vodovodní sítě umožňuje jejich využití k protipožárním účelům. Na
navrhovaných vodovodních řadech budou osazeny požární hydranty.
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3.4.4. Veřejná prostranství
Veřejná prostranství jsou základním prostředkem sémantiky urbanistického prostoru, a proto
je pro výraz obce důležitá jejich ochrana a uvážený rozvoj. Jako veřejná prostranství jsou samostatně
vymezeny plochy návesního prostoru. Charakter veřejných prostranství mají ze své podstaty plochy i
silniční dopravní infrastruktury, které tvoří uliční síť obce a dále plochy sídelní zeleně.
Jako veřejná prostranství byly vymezeny i plochy předzahrádek v prostoru návsi. Jedná se
sice o plochy soukromých zahrad, nicméně z hlediska vnímání prostoru jsou součástí návsi. Bylo by
nežádoucí, kdyby na nich došlo k rozvoji zástavby, která by narušovala souvislou uliční frontu.
3.5. Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny
3.5.1. Krajinný ráz
KÚ Znětínek je součástí Velkomeziříčského bioregionu, jehož reliéf je obecně charakterizován
zdviženými zarovnanými povrchy, do nichž se zařezávají četná nepříliš hluboká údolí. Území je od
doby středověké kolonizace hospodářsky exploatováno, čímž došlo ke značné změně ekosystémů.
Před započetím intenzivní zemědělské velkovýroby byla druhová diverzita podstatně vyšší, neboť
dnešní scelené lány byly agrárními terasami, mezemi a sítí polních cest rozdrobeny na menší pole s
vyšším procentem zastoupení trvale travních porostů.
Střední a jihovýchodní část řešeného území má již spíše charakter intenzivně zemědělsky
využívané oblasti. Lesní porosty na severu a na západě jsou převážně smrkové, místy se vyskytují
borovice. Kulturní zeleň je zastoupena zelení zahrad a prořídlými alejemi podél cest.
Krajina není dosud výrazněji poznamenána esteticky rušivými stavbami, výjimkou jsou pouze
nadzemní elektrická vedení, zejména v otevřené zemědělské krajině. Naopak krajinnými hodnotami
jsou četné rybníky v okolí obce a souvislé lesy, uzavírající katastrální území od severu a od západu.
Celkově je možné konstatovat, že krajina KÚ Znětínek působí převážně jako intenzivně
využívaná zemědělská krajina se sníženým zastoupením krajinně pozitivních složek.
3.5.2. Přírodní park Bohdalovsko
Část KÚ Znětínek se nachází v přírodním parku Bohdalovsko. Přírodní park byl zřízen za
účelem ochrany krajinného rázu a za účelem ochrany zdravých životních podmínek bez podstatného
omezení stávající hospodářské činnosti. Přiměřená hospodářská činnost tak zůstává předpokladem
optimální využitelnosti území, formy hospodářského využití jsou pouze vhodně přizpůsobeny.
Posláním parku je zachovat a podpořit přírodní a kulturní hodnoty vyvážené krajiny s
optimálními podmínkami pro únosnou individuální rekreaci v přírodě, což předpokládá uchování
trvalých travních porostů, rozptýlené zeleně a okrajů lesů zpevněných pásy křovin, včetně výstavků na
hraničních liniích, současně s dobrou produkční a krajinotvonou funkcí. Splnění těchto požadavků
zajišťují v oblasti přírodního parku vlastníci a uživatelé pozemků.
3.5.3.

ÚSES
3.5.3.1. Stávající stav – obecně

Výrazně převažujícím využitím ploch v zájmovém území je využití zemědělské - orná půda.
Rozlehlé, nedělené, silně zemědělsky kultivované plochy mají nízkou ekologickou hodnotu, protože
tvoří rozsáhlou kulturní step, prakticky bez dělicích prvků (meze, větrolamy, remízy, solitérní stromy
apod.), často navíc i na uměle odvodněných pozemcích. Jedním z mála dochovaných přirozených
prvků v zemědělské krajině jsou solitérní stromy, zpravidla v okolí křížů a božích muk.
Lokality s rozšířenými sukcesními stádii předlesových společenstev (např. enklávy drobných
lesíků nebo keřových společenstev podél cest a vodotečí, na zbytcích mezí apod.) se ve volné krajině
mapovaného území uplatňují poměrně vzácně, obvykle ve vazbě na vodoteče, rybníky nebo kamenitá
návrší. Vyskytují se i v blízkosti sídel na řadě antropicky silněji ovlivněných stanovištích (rumiště,
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navážky, skládky, apod.), kde se tato společenstva obnovila vlivem ponechání ploch po určitý čas
v klidu. Zde jsou ovšem doprovázená ruderálními cenózami se zavlečenými druhy vegetace.
Současný stav krajiny je velmi odchylný od přirozeného stavu. Příčinou narušení ekologické
rovnováhy krajiny řešeného území bylo již v dávné minulosti rozsáhlé odlesňování ploch. V době zcela
nedávné se na destabilizaci krajiny podílely hlavně pozemkové úpravy, zvláště pak systematické
odvodnění, zrychlený a soustředěný odtok vody při značném zhoršení retence území, tzv. celoplošné
rekultivace při scelování honů s odstraněním mezí, liniových i bodových krajinných prvků (stromová i
keřová zeleň, doprovodná přirozená vegetace) apod. Ekologickou stabilitu území dále poškodily
intenzívní způsoby hospodaření, především pěstování nevhodných plodin, vyžadující vysoké dávky
čistých živin a použití těžkých mechanizačních prostředků způsobující degradaci půdních horizontů
(eroze, snížení humusových částic v půdě, odnos ornice větrem atd.).
3.5.3.2. Stávající stav - lesní společenstva
Při posuzování lesních porostů jako nejstabilnějších prvků krajiny je nutno vycházet z
přirozené druhové skladby dřevin a nutné druhové diferenciace s ohledem na stanovištní podmínky.
Dále zohlednit vyspělost lesních společenstev, vertikální a horizontální členění porostů a celkový
zdravotní stav lesa (imise, hniloba, kůrovec a pod.).
Ohrožující faktory lesních společenstev jsou :
1. imisní zátěž
2. ztráty na plošném rozsahu (odlesňování)
3. nevhodné druhové a genotypické složení dřevin
4. zjednodušená struktura (patrovitost) porostů oproti přirozenému stavu
5. nízký věk porostů, snižování mýtního věku oproti přirozenému stavu
6. velkoplošná těžba holosečí
7. okus zvěří
8. živelné rekreační využívání, přetěžování návštěvnosti obyvatel
Lesy jsou zařazeny do tří stupňů ekologické stability:
Do 3. stupně ekologické stability zařazujeme monokultury a směsi stanovištně nevhodných
dřevin, nebo jen s malou příměsí dřevin původní dřevinné skladby. Dále jsou to porosty
introdukovaných dřevin, t.j. porosty čistě modřínové, douglaskové, vejmutovkové, jedle obrovské a
dubu červeného.Také jsou zde zařazeny holiny, porosty silně poškozené imisemi a okusem zvěří. V
daném případě se jedná o porosty smrkové, borové, smrkoborové a s příměsí modřínu.
Do 4. stupně ekologické stability zařazujeme smíšené porosty s pestrou dřevinnou skladbou,
se zastoupením dřevin přirozené skladby do 30 %. Dále jsou to monokultury dominantních dřevin a
listnaté směsi. V zájmové části jsou to převážně smíšené listnaté porosty s podrostem keřů v blízkosti
vodotečí a okraje lesů s bohatým podrostem. Jsou to porosty olšové s příměsí, březobukové,
smrkobukové a etážové porosty listnáčů. Také jsou to kvalitní smrkové porosty 6. vegetačního stupně
(smrkobukového).
Do 5. stupně ekologické stability zahrnujeme porosty s přirozenou dřevinnou skladbou (nebo
přírodě blízkou), věkově rozrůzněné, popř. etážové, s bohatým keřovým patrem, zdravé, imisně
nepoškozené.
3.5.3.3. Stávající stav - luční společenstva
Travinobylinná společenstva zahrnují škálu antropogenních prvků, které se udržují díky
pravidelnému kosení. Luční společenstvo bez lidského zásahu se potom udrží jen na ploškách, kde
nemůže růst les, tj. skály, močály, rašeliniště apod., takže travní porosty jsou vytlačeny na plochy,
které nelze využít k zemědělským účelům. Pro potřebu ÚSES lze tyto travní společenstva rozdělit na
tři skupiny:
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1. Suché trávníky, podmíněné vysychavé půdy, lada na bazických substrátech a na chudých
písčitých půdách
2. Svěží louky s ovsíkem vyvýšeným
3. Vlhké až mokré louky
Ohrožující faktory lučních společenstev
1. Orba
2. Zástavba
3. Likvidace v rámci rekultivace a pozemkových úprav
4. Skládky odpadků
5. Silné hnojení
6. Ošetřování herbicidy
7. Silná zátěž výfukovými plyny
8. Přeměna kosené louky na pastvinu
9. U mnohých luk příliš časté kosení či úplná absence kosení (proměna louky ve
vysokobylinnou nivu)
10. Mechanizované obdělávání
V daném území jsou luční společenstva hodnocena stupněm 2 až 3. Převážná část luk je
intenzivně obdělávaná, hnojená, kvalitní loučky a mokřady jsou v menších lokalitách v blízkosti lesů.
3.5.3.4. Stávající stav - mokřadní a vodní společenstva
Přirozené vodoteče se vyznačují proměnlivou rychlostí proudění a rozmanitosti pobřežních
zón. Hlavními biotopy, závislými na existenci přirozeného toku jsou slepá ramena, náplavy chudé
vegetace, erozí obnažené bioty, mokré louky, rákosiny a zaplavené louky.
Ohrožující faktory mokřadních společenstev:
1. Technické úpravy s radikálním krácením toků
2. Zpevnění břehů a zatrubnění
3. Zornění meliorované nivy a zvýšení rychlosti proudu
4. Zánik organizmů vázaných na vysoké hladině spodní vody
5. Znemožnění rybářství
6. Likvidace břehových porostů
7. Zhoršení čistoty vod a snížení samočistící schopnosti toku
Stojaté vody jsou většinou umělého původu. Rybníky představují přírodní významnou
krajinnou složku. Vlastnosti jednotlivých stojatých vod závisí na velikosti nádrže, hloubce, průběhu
kolísání vodní hladiny, chemizmu a úživnosti půdy, vývinu břehových porostů a připobřežní vegetace.
Ohrožující faktory vodních společenstev:
1. Úplná likvidace ekosystému
2. Znečištění a nadměrná eutrofizace vod
3. Radikální oddělení vodní plochy od okolí
4. Intenzivní rybářské využívání
5. Sport a rekreace
Mokřady jsou hodnoceny stupněm 5, 4, 3 podle specifikace narušení. Vodní plocha nádrže
jsou hodnoceny i nižším stupněm hodnocení podle rozsahu výskytu litorálního pásma a břehových
porostů
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3.5.3.5. Návrh ÚSES
Pokud má být krajina trvale stabilní, je třeba vytvořit, často stačí jen zachovat, síť záchytných
bodů (biocenter) a jejich spojnic (biokoridorů), která by zajišťovala spojení mezi těmito stabilními
zónami. Jejich hlavními představiteli jsou lesy, trvalé drnové formace jako louky, pastviny, zatravněná
lada, trvalá zeleň rostoucí mimo les, dále pak vodní toky a vodní nádrže a jejich doprovodné břehové
porosty, rašeliniště, mokřadly a chráněná území. Souborně můžeme tyto formace a společenstva
označit jako kostru ekologické stability.
Pro většinu území platí, že kostra není schopna ekologickou stabilitu v krajině zajistit. Proto je
nutno tuto existující, relativně ekologicky stabilní část krajiny doplnit na funkce schopný a fungující
ÚSES.
Návrh ÚSES v ÚP Znětínek vychází z Generelu místního ÚSES byl vypracován pro správní
území bývalého okresu Žďár nad Sázavou v roce 2001 firmou Ageris, s.r.o.
V krajině byla vytyčena kostra ekologické stability. Při návrhu biocenter a biokoridorů se
vycházelo z kostry ekologické stability a nejstabilnějších segmentů v krajině, které byly navrženy v
pruzích podél vodotečí, podél melioračních příkopů a v okrajích lesů, kde je největší diverzita druhů a
nejpravděpodobnější migrace organizmů.
Skladebné prvky ÚSES závislé na vodotečích jsou vymezeny minimálně v šířce celé údolní
nivy. Údolní niva a vodní tok fungují jako dva neoddělitelné přírodní fenomény. Vymezením nivy v celé
její šířce jsou jasně definovány maximální prostorové požadavky pro případnou budoucí revitalizaci
vodního toku samotného. Vymezením celé údolní nivy, jako přírodních ploch územního systému
ekologické stability, dojde dále k vyloučení možnosti orby v nivě. Zornění údolní nivy je vážným
negativním zásahem do životního prostředí, který s sebou nese mikro i mezoklimatické dopady a
ekologické, hydrologické i estetické konsekvence. Zamezení orby v údolní nivě má navíc příznivé
protierozní a protipovodňové účinky (viz.část A1, body 5.1.4 a 5.1.5.).
Skladebné prvky ÚSES uvnitř lesních porostů, jsou vymezeny v minimálním rozsahu
požadovaném metodikou pro návrh ÚSES. Tento rozsah je dostačující, díky ekologicky stabilní
matrici, ve které jsou prvky vymezeny.
3.5.3.6. Interakční prvky
Interakční prvky jsou nepostradatelnou částí krajiny, která zprostředkovává působení
stabilizujících funkcí přírodních prvků na kulturní plochy. V interakčních prvcích nacházejí prostředí
pro život opylovači kulturních rostlin a predátoři omezující hustotu populací škůdců. Interakční prvky
mají význam čistě na lokální úrovni. Mají zpravidla charakter stromořadí podél cest, ale může se
jednat i o meze, kamenice, břehové porosty, remízy, solitérní stromy či skupiny stromů, ochranné
travnaté pásy, průlehy, údolnice, apod.
3.5.4. Vodstvo
3.5.4.1. Hydrologické a odtokové poměry
Celý katastr obce Znětínek patří do povodí řeky Oslavy. Místní otevřené vodoteče ústí do
Znětínského potoka. Jedná se o pravostranný přítok řeky Oslavy, číslo hydrologického pořadí je 4-1602–012. Severozápadní část katastru přísluší k Bohdalovskému potoku, který se vlévá v Ostrově nad
Oslavou jako pravostranný přítok téže řeky, číslo hydrologického pořadí 4-16-02-008.
Místní toky jsou v současné době převážně zregulované. Většina pozemků, navazujících na
vodní toky, byla v minulosti systematicky odvodněna. Zcelení a odvodnění pozemků spolu s regulací
vodních toků způsobilo výrazné narušení ekologických poměrů a retenční schopnosti krajiny.
V řešeném území se nachází 7 rybníků, k nejvýznamnějším patří Nový rybník, Obecník a Dolník.
Celková erozní ohroženost území je vzhledem ke geologickému podloží a k morfologii krajiny
nízká a lze ji rozdělit do dvou typů:
B1
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Na vyšších plochých obhospodařovaných částech sledovaného území převládá dlouhodobě
větrná eroze, důsledkem je odnos svrchního půdního horizontu.
Na svažitých plochách může lokálně převažovat eroze vodní, která se projevuje především
šířením splachů a silnou eutrofizací v depresích.
3.5.4.2. Protierozní opatření
Území obce se nachází v krajině s nízkým stupněm erozního ohrožení. Erozi půdy v okolí
vodních toků je předcházeno vymezením celých ploch údolních niv jako přírodních ploch územního
systému ekologické stability. Tím je vyloučena možnost využití údolních niv jako ploch orné půdy,
která je nejnáchylnější k odnosu ornice během záplav.
Účinky větrné eroze rozsáhlých nečleněných zemědělských ploch budou snižovány jejich
rozčleněním pomocí interakčních prvků v podobě linií dřevin, které budou plnit mimo jiné i funkci
větrolamu.
3.5.4.3. Ochrana před povodněmi
V KÚ Znětínek není vyhlášeno záplavové území. Může však docházet ke vzniku lokálních
záplav, způsobených především povrchovou vodou ze zemědělsky využívaných ploch. Aktivní
protipovodňová opatření v území navržena nejsou. Pasivní opatření jsou úzce spjatá s koridory ÚSES,
vedoucími podél vodních toků v celé šíři údolní nivy. Z pohledu ochrany před povodněmi vytváří
vymezení celé šíře údolní nivy vhodné podmínky pro revitalizaci vodních toků. Provedení revitalizace
umožní přirozený rozliv povodní v údolní nivě a tím sníží intenzitu povodňové vlny v nižších partiích
vodního toku.
3.5.5. Klima
Jedná se o oblast mírně teplou, okrsek MT 5 - mírně kyselý, mírně vlhký vrchovinný.
Charakter MT 5: normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné
období normální až dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně
chladná, suchá až mírně suchá, s normální až střední sněhovou pokrývkou.
Počet dní:
Vegetační období:
Letních dny:
Dny s teplotou větší nebo rovnou 10°C:
Mrazové dny:
Ledové dny
Dny se sněhovou pokrývkou
Dny zamračené
Dny jasné
Dny se srážkami většími či rovnými 1 mm
Průměrná teplota:
Roční
V lednu
V červenci
V dubnu
V říjnu

B1

140 - 150
30- 40
140-160
110-130
40-50
60-80
120-150
40- 50
100-120
6,7 °C
-2 až-3 °C
18 až 17 °C
6 až 7 °C
7 až 8 °C
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Průměrný srážkový úhrn:
Ve vegetačním období:
V zimním období:
Roční srážky:
Převládající směr nebezpečných větrů:

400-450 mm
250 - 300 mm
716 mm
SZ, JV

Větrná růžice pro lokalitu Znětínek je uvedena souvislosti s výpočtem pásma hygienické
ochrany zemědělského areálu – v bodě 3.6.
3.5.6. Horninový a půdní podklad
3.5.6.1. Geomorfologie
KÚ má charakter ploché vrchoviny s široce vydutými sníženinami. Obec leží na rovinatém
území svažujícím se mírně k jihovýchodu. Nejvyšší body jsou kóty Na kopcích a Na Kendulkách
(shodně 591 m.n.m.). Nejnižší kótu cca 534 m n. m. má naopak údolí Znětínského potoka v
jihovýchodním cípu KÚ.
3.5.6.2. Geologie
Z geologického hlediska patří dané území do oblasti Českého masívu a k celku Křižanovské
vrchoviny. Geologickým podkladem jsou horniny Strážeckého moldanubinika, které je zde tvořeno
jemně a středně zrnitými biotitickými pararulami, migmatitickými biotitickými rulami a částečně
serpentinity. Pokryv tvoří hlinitopísčité eluvia.
Na území nebyl prováděn geologický průzkum. Z dříve realizovaných staveb lze usuzovat, že
pro zakládání jednoduchých staveb jsou zde vyhovující až dobré podmínky (mimo terénní deprese s
údolní nivou).
3.5.6.3. Radonové riziko
Větší plochy řešeného území pokrývají horniny, které představují převážně střední radonové
riziko.
V údolních nivách se nachází převážně nehomogenizované kvartérní sedimenty, u nichž je
radonové riziko menší, převážně nízké až střední.
3.5.6.4. Dobývání nerostných surovin
V řešeném území se nenachází výhradní ložiska nerostných surovin, prognózní zdroj ani
dobývací prostor. V katastrálním území Znětínek nejsou evidována žádná sesuvná ani poddolovaná
území.
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3.6. Výpočet pásma hygienické ochrany zemědělského areálu
3.6.1. Výpočet emisního čísla
Název areálu:
objekt živočišné výroby
kategorie hospodářských zvířat
počet zvířat (ks)
průměrná živá hmotnost (kg)
tabulková hmotnost (kg)
ekvivalentní počet zvířat (ks)

kravín
J
140
200
500
56

emisní konstanta Cn

0,005

0,0015

En
korekce techologie (tab.1)
korekce převýšení (tab.2)
korekce zeleň (tab.3)
součet korekcí

0,280
0%
0%
0%
0%

0,005
0%
0%
0%
0%

EKn
∑ EK

0,280
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Zeras Radostín
kravín - telata
Tr
10
50
150
3

0,005
0,285
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3.6.2. Četnost větrů z jednotlivých směrů pro lokalitu Znětínek
směry
větru
%

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

bezv.

∑

7

4

10

19

8

8

14

14

16

100

3.6.3. Výpočet
směru větru
vítr směrem na:
včetně bezvětří (%)
absolutně (%)
absolutně max.30 (%)
∑ EK
Ekkor
RPHO (m)

B1

poloměru

pásma

hygienické

ochrany

v

závislosti

na

S
10
80
80
0,285
0,228

SV
10
80
80
0,285
0,228

V
16
128
128
0,285
0,364

JV
16
128
128
0,285
0,364

J
9
72
72
0,285
0,205

JZ
6
48
70
0,285
0,199

Z
12
96
96
0,285
0,273

SZ
21
168
130
0,285
0,370

54

54

70

70

51

50

60

71
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4. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí nebo na udržitelný rozvoj území
nebylo požadováno. Řešené území není zatěžováno zásadnějšími negativními vlivy, kvalita životního
prostředí je poměrně vysoká a navržené řešení stabilizuje celkovou situaci.
Územní plán je koncipován s ohledem na zachování a rozvoj urbanistických, historických a
krajinných hodnot území. Koncepce rozvoje stanovená územním plánem má pozitivní dopad na
vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území. Návrh je zaměřen na kvalitativní rozvoj obce Znětínek, vytvoření
podmínek pro dlouhodobou stabilizaci počtu obyvatel a vytvoření podmínek pro účinnou ochranu a
rozvoj přírodního a krajinného prostředí v řešeném území.

5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF
5.1. Zdůvodnění potřeby záboru půdního fondu
5.1.1. Možnosti rozvoje v uvnitř zastavěného území
Nezastavěné plochy uvnitř zastavěného území tvoří zejména veřejná prostranství návesního
prostoru, vodní plochy a sídelní zeleň, jejichž zástavba není přípustná.
V zastavěném území se nenachází větší plochy, které by byly vhodné k provedení asanačních
či revitalizačních opatření. Jedinou plochou uvnitř zastavěného území, kde je možné rozvíjet zástavbu,
je nevyužitá část zemědělského areálu. Na této ploše se předpokládá realizace výrobních aktivit
nezemědělského charakteru, a proto již nejsou k nezemědělské výrobě vymezeny žádné další
zastavitelné plochy.
Znětínek je obec charakterizovaná kompaktní urbanistickou strukturou, kdy jednotlivé
hospodářské usedlosti vytváří souvislou uliční frontu. V takto jasně prostorově definovaném území
nelze dále rozvíjet zástavbu, a proto je vymezení nových zastavitelných ploch jedinou možností, jak
umožnit rozvoj obci Znětínek.
5.1.2. Zdůvodnění potřeby a nezbytného rozsahu záboru ZPF
5.1.2.1. Plochy pro bydlení
Znětínek je obec převážně rezidenčního charakteru, s dobrými podmínkami pro rozvoj obytné
zástavby díky příznivému přírodnímu prostředí v okolí obce.
Posilování rezidenčního charakteru obce a související rozvoj obytné zástavby je prioritou
řešení územního plánu a jedním z předpokladů dosažení udržitelného rozvoje území. Nezbytný
rozsah rozvojových ploch pro bydlení je stanoven na základě demografického vývoje a stupně
obydlenosti, které jsou uvedeny v níže uvedené tabulce:
Tabulka vývoje počtu obyvatel a počtu domů v obci Znětínek (dle údajů ČSÚ):
rok
obyvatelé
domy

počet
meziroční
nárůst
počet
koeficient

stupeň
obydlenosti meziroční
nárůst
B1

1869
258
40
6,45
-

1900
274

1930
219

1950
211

1961
239

1970
213

1980
210

1991
207

2001
213

2007
205

0,20% -0,67% -0,18% 1,21% -1,21% -0,14% -0,13% 0,29% -0,63%
45
6,09

45
4,87

45
4,69

48
4,98

50
4,26

56
3,75

49
4,22

-0,18% -0,67% -0,18% 0,56% -1,60% -1,20% 1,15%
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Na základě výše uvedené tabulky byl stanoven předpokládaný procentuální meziroční nárůst
počtu obyvatel a předpokládané procentuální snížení stupně obydlenosti, které tvoří základní dva
parametry pro stanovení trendů rozvoje obytné zástavby v obci v návrhovém období územního plánu.
Tabulka předpokládaného vývoje v období do roku 2030:
rok
obyvatelé
stupeň
obydlenosti
domy

meziroční
nárůst
počet
meziroční
nárůst
koeficient
počet

2007

2010

2014

2018

2022

2026

2030

-

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

205

207

210

213

216

219

222

-

-1,50%

-1,50%

-1,50%

-1,50%

-1,50%

-1,50%

4,27
48

4,07
51

3,82
55

3,59
60

3,37
65

3,16
70

2,97
75

Z výše uvedené tabulky vyplývá potřeba na vymezení 27 parcel pro výstavbu rodinných domů
v návrhovém období do roku 2030. Výstavba hromadného bydlení by nebyla žádoucí, vzhledem
k venkovskému charakteru obce.
Výpočet nezbytné plochy pro rozvoj obytné zástavby:
maximální plocha pro 1 RD a zahradu
požadovaný počet RD
plocha pro všechny RD a zahrady
plocha pro obslužné komunikace a veřejná prostranství (20%)
celková plocha nezbytná pro obytnou zástavbu

0,12
27
3,24
0,65
3,89

ha
ha
ha
ha

5.2. Údaje o navrhovaném záboru ZPF
5.2.1. Charakter ploch předpokládaného záboru ZPF
5.2.1.1. Plocha Z1
Jedná se o plochu která již je cca 20 let zastavěna izolovaným rodinným domem se zahradou,
který patrně nebyl dosud zkolaudován, a není tedy zanesen do katastru nemovitostí jako stavba. Proto
nemůže být plocha Z1 zahrnuta do zastavěného území obce. Z důvodu umožnění úprav
v budoucnosti je tato plocha zařazena alespoň do ploch zastavitelných.
5.2.1.2. Plochy Z2, Z3, Z4, Z5 a Z6
Plochy, vymezené podél severovýchodního okraje zastavěného území a podél místních
komunikací, určené pro smíšenou obytnou zástavbou nebo zástavbu rodinnými domy. Plocha Z2 je
vymezena v proluce mezi zastavěným územím a rybníkem, plocha Z3 na louce mezi dvěmi
zemědělskými účelovými komunikacemi. Plocha Z5 představuje ze všech stran uzavřenou proluku –
zastavěným územím, rybníkem a místní komunikací. Podél uvedené místní komunikace je dále
v proluce mezi komunikací a rybníkem vymezena plocha Z6, která celou zastavitelnou řadu uzavírá.
Plocha Z4 umožňuje rozšiřování zástavby směrem do souvislých zemědělsky využívaných ploch, vždy
však na hloubku maximálně jedné stavební parcely, čímž by nemělo dojít k narušení
obhospodařovatelnosti zbylé části polí ani v průběhu postupu výstavby.
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5.2.1.3. Plochy Z7 a Z8
Plochy Z7 a Z8 navazují na jihozápadní okraj zastavěného území a zpevněnou místní
komunikaci. Jedná se o jediné zastavitelné plochy, na kterých je předpokládán zábor vysoce
chráněných druhů půd. Nejedná se o zásah do ucelelného lánu orné půdy, ale o zábor převážně
trvalých travních porostů, které jsou využívány jako tzv.záhumenková hospodářství.
Požadavky na umožnění zástavby v těchto plochách byly vzneseny majiteli pozemků, kteří
bydlí v navazující zástavbě. Zastavitelné plochy předpokládají využít pro výstavbu bydlení pro další
generaci. Jedním z cílů rozvoje obce Znětínek je zabránění odchodu místní mladé generace do měst,
umožnění výstavby na vlastních pozemcích by mělo tomuto cíli napomáhat.
Uvedené plochy nejsou zásadního rozsahu, jsou určeny pro výstavbu pouze 4 rodinných
domů, a proto by jejich vymezení nemělo zásadně narušit zájmy ochrany ZPF.
5.2.1.4. Plocha Z9
Plocha pro individuální obytnou zástavbu, vymezená v návaznosti na silnici III/3881 a
zastavěné území.
5.2.1.5. Plocha Z10
Jedná se o pozemek, navazující na severní okraj zastavěného území, na kterém je postavena
rekreační chata. Zastavěná plocha chaty je do 16 m2, proto jako drobná stavba nepodléhala
stavebnímu řízení a zápisu do katastru nemovitostí, a proto nemůže být s okolními pozemky zahrnuta
zastavěného území obce. Z důvodu umožnění úprav v budoucnosti je tato plocha zahrnuta alespoň do
ploch zastavitelných.
5.2.1.6. Plocha Z11
Plocha pro výstavbu místních komunikací, potřebných pro zajištění dopravního přístupu pro
zastavitelné plochy Z4, Z5 a Z6. V prostoru mezi komunikací a rybníkem Dolníkem je výhledově
plánována obytná zástavba, tato plocha je v ÚP Znětínek vymezena jako územní rezerva pro bydlení.
Nedojde tak narušení organizace ZPF.
5.2.1.7. Plocha Z12
Plocha pro výstavbu ČOV a příjezdové komunikace. Poloha je dána spádovými poměry
v území a nutností zaústit výtok z ČOV do Znětínského potoka až pod hrází Znětínského rybníka.
5.2.1.8. Plocha Z13
Plocha pro zemědělkou výrobu, navržená na pozemích soukromě hospodařících zemědělců
v návaznosti na zastavěné území. Na části plochy již stojí ocelokolna, sloužící ke garážování
zemědělské techniky. Nevyužité části stávajícího zemědělského areálu jsou z důvodu dobrého
napojení na silnici III/3881 navrženy přestavbě na výrobu nezemědělského charakteru, plocha Z13 je
naopak vhodnější k zemědělské výrobě díky návaznosti na obhospodařované pozemky. Plocha Z13 je
obklopena rybníky, které jsou dokladem vysoké vlhkosti půdy, neumožňující intenzivní zemědělské
využití ploch.
5.2.1.9. Plocha Z14
Pozemek v částečné proluce zastavěného území, který je navržen pro rozšíření stávajícího
sportovního areálu. Celková plocha pozemku je 0,14 ha, větší plochy Z14 se ovšem nachází na
pozemku, který je veden jako vodní plocha. Do vyhodnocení dopadu na ZPF se zahrnuje pouze část
mimo vodní plochy, tj. 0,01 ha.
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5.2.1.10. Plocha K1
Plocha pro výstavbu rybníku na pozemcích, které vlivem podmáčení nejsou vhodné pro
intenzivní zemědělskou výrobu.
5.2.1.11. Plocha K2
Plocha pro zalesnění v proluce mezi plochou pro zalesnění K3 a účelovou komunikací.
5.2.1.12. Plocha K3
Plocha pro zalesnění z důvodu realizace ÚSES, kde je navrženo cílové společenstvo lesní.
5.2.1.13. Plochy K4 a K5
Plochy pro realizaci ÚSES, kde je navrženo smíšené cílové společenstvo, tzn. plocha ÚSES
bude rozčleněna mezi společenstva luční, lesní i vodní. V návrhu ÚP Znětínek není možné stanovit,
hranice mezi jednotlivými společenstvy, upřesnění bude předmětem podrobnější dokumentace.
Přestože lze předpokládat, že na části ploch zůstane zachováno stávající společenstvo luční,
nelze přesně stanovit rozsah zalesnění případně navržených vodních ploch, a proto se při
vyhodnocování dopadu na ZPF uvažuje rozsah maximální možný.
5.2.1.14. Plocha K6
Plocha pro zalesnění v okolí navržené ČOV. Část plochy vyplňuje proluku mezi navrženou
ČOV a účelovou komunikací na pozemku 273/5. Zalesnění bude plnit funkce ochranné a izolační
zeleně mezi ČOV a usedlostí pod hrází Znětínského rybníka a dále bude minimalizovat dopad ČOV
na krajinný ráz.
5.2.2. Rozsah požadovaných ploch a dopad na ZPF – tabulka:
důvod
záboru
ZPF

předpokládaný zábor ZPF dle tříd ochrany
plocha

druh pozemku

Z1

orná půda

Z2

trv.trav.porost;
ostatní plocha

Z3

trv.trav.porost

1.třída

2.třída

3.třída

4.třída

5.třída

(bpej/ha)

(bpej/ha)

(bpej/ha)

(bpej/ha)

(bpej/ha)

7.29.11

součet
(ha)

0,11

0,11
7.47.10

porušení
meliorací
(číslo/ha)

0639/1967
0,07

0,23

0,23
7.47.10

0,87

0,87
7.47.10

bydlení

Z4

1,38

7.46.10
0,54

Z5

trv.trav.porost

Z6

trv.trav.porost

Z7

orná půda;
trv.trav.porost

Z8

trv.trav.porost

Z9

orná půda;
zahrada
součet (ha)

B1

0,84

orná půda;
trv.trav.porost

7.47.10

0,07

0,07
7.47.10

0,21

0,21
7.29.11

7.47.10

0,25

0,31

0,06

7.29.11

7.64.01

7.47.10

0,03

0,09

0,01

0,57

0,57
0,09

3,40

0,27

0,13

7.46.10

0,39

0641/1975

0,00
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0,48
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rekreace

Z10

7.47.10

trv.trav.porost
součet (ha)

0,15

0,15
0,00

0,00

0,15

0,00

0,00

0,15

0,00

Z11

součet (ha)

Z12

zeměděl
výroba
rybník

Z14

zalesnění

0,21

7.46.10

0,00

0,00

0,00

K2

trv.trav.porost

K6

orná půda
součet (ha)

K3

trv.trav.porost

K4

ostatní plocha;
vodní plocha

K5

trv.trav.porost;
orná půda
součet (ha)

celkový součet (ha)

0,00

0,14

0,00

0,00

0,00

2,07

0,00

0,00

7.47.10

0,00

0,01

0,00

0,00

7.47.10

0,00

0,37

0,00

0,00

7.67.01
0,25
7.46.10

0,00

0,27

0,00

0,00

0,01

0,37

0,25

0,00

0639/1967
0,37
0,37

0641/1975
0,25

0,27

0,27
0,00

2,07

0,37

0,37
0,00

0,14

0,01

0,01
0,00

0,00

2,07

2,07
0,00

0,21

0,14

7.47.10

orná půda;
trv.trav.porost
součet (ha)

0,00

0,14

vodní plocha;
trv.trav.porost
součet (ha)

0,21

7.46.10

trv.trav.porost;
zahrada
součet (ha)

K1

0,00

orná půda
součet (ha)

Z13

ÚSES - lesní nebo
smíš.společenstvo

0,11
0,10

sportovní
plochy

ČOV

místní
komunikace

7.47.10
orná půda;
ostatní plocha

0,00

0,25

7.67.01
1,27
7.67.01
0,32

0,52

1,27
0,32

0,25

0641/1975
0,99
0347/1975
0,26

7.29.11

7.47.00

7.47.10

7.67.01

0,12

0,05

3,67

0,13

0,12

0,05

3,67

0,00

1,72

5,56

2,91

0,51

0,14

10,29

0,00

1,97

12,91

4,35

3,97

0640/1973
1,66

Grafické znázornění výše uvedených ploch je v příloze B8 – výkres předpokládaných záborů
půdního fondu.
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5.2.3. Soulad navrženého záboru s dalšími zásadami ochrany ZPF
Navržený zábor ZPF nebude narušovat organizaci ZPF, hydrologické ani odtokové poměry
v území, síť zemědělských účelových komunikací, objekty zemědělské prvovýroby ani nebude
ztěžovat obhospodařování zbylé části ZPF.
Zastavitelné plochy jsou situovány tak, aby budoucí zástavba směřovala k ucelování tvaru
intravilánu a byla vyloučena možnost vzniku nových izolovaných ploch zastavěných území a to i
v průběhu realizace zástavby, což je zajištěno stanovením obecné etapizace zastavitelných ploch
(viz.část A1, kapitola 10).
Zábor ZPF je navržen pouze v nezbytném rozsahu především na druzích půd, které nejsou
vysoce chráněné (3.třída ochrany). Na vysoce chráněných druzích půd je navržen zábor ZPF pouze
minimální rozsahu a zdůvodněn v bodě 5.2.1.3.
Z těchto důvodů je navržené řešení v souladu se zásadami ochrany ZPF.

6. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL.
ÚP Znětínek neumožňuje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa ani výstavbu v pásmu
50 m od hranice lesa. Naopak je v plochách K2, K3 a K6 navrženo zalesnění.
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