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AV ČR - Akademie věd České republiky 
BPEJ – bonitované půdně ekonomické jednotky  
ČOV – čistírna odpadních vod  
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I. ÚZEMNÍ PLÁN 

IA. Textová část územního plánu  
 

 
 
1. VYMEZENÍ ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ 

 
Zastavěné  území obce Ořechov  je vymezeno podle § 58 zákona č. 183 /2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Hranice 
zastavěného území je  vymezena k datu 30. 7. 2012. 

V územním plánu je v grafické části vymezeno více zastavěných území. Je vymezeno 
souvislé zastavěné území sídla Ořechov,  zastavěné území výrobního areálu, zastavěné 
území ploch individuální rekreace u rybníka Vodnatý v jihovýchodní části katastru a 
zastavěné území objektů technické vybavenosti.   

Hranice zastavěných území jsou zakresleny v grafické části územního plánu, zejména  
ve výkrese základního členění a v hlavním výkrese. 

 
 
2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVO JE JEHO 

HODNOT 
 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ  
 
Základní zásady koncepce 

 
V územním plánu je navržen rozvoj jednotlivých  funkcí, vycházející z významu obce  

při respektování dochovaných hodnot území. 
Převládající plochy zástavby obce jsou vymezeny jako stabilizované plochy pro smíšené 

území obytné, nové plochy pro smíšené území obytné nejsou v územním plánu navrženy.  
Dále jsou vymezeny stabilizované a zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech. 

Plochy pro bytové domy nejsou navrženy.  
U rybníka Vodnatý jsou vymezeny stávající plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Nově 

jsou vymezeny plochy staveb pro hromadnou rekreaci v blízkosti obce na ploše bývalého 
lomu.  

Plochy občanské vybavenosti obce jsou vzhledem k velikosti obce vyhovující. Nejsou 
navrženy nové plochy pro veřejnou občanskou vybavenost, ani plochy pro sport a 
tělovýchovu.  

V územním plánu jsou vymezeny stabilizované plochy lehkého průmyslu v bývalém  
areálu zemědělské výroby. Nové výrobní plochy nejsou v územním plánu navrženy.  

Z hlediska dopravního řešení je v územním plánu vymezen koridor pro homogenizaci 
stávajícího tahu silnice I/23 v šíři 150 m. Koridor  je převzat ze Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina. Ostatní komunikační síť v řešeném území je stabilizovaná. Nově je navržena pouze 
přístupová komunikace k navrhovaným plochám bydlení a navrhované čistírně odpadních 
vod.  

Z hlediska technické infrastruktury je v územním plánu navržena koncepce odkanalizování 
obce včetně plochy pro čistění odpadních vod a koridoru pro kanalizační řady. Ostatní 
technická infrastruktura v obci je vyhovující,  je počítáno pouze s prodloužením  stávajících 
inženýrských sítí  do nově navrhovaných zastavitelných ploch.  
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V územním plánu jsou v celém řešeném území navržena opatření k ochraně a obnově 
kulturní krajiny, protierozní opatření a opatření ke zvýšení ekologické stability území.  

Základní požadavky na řešení územního plánu byly stanoveny v zadání územního plánu. 
Územní plán je pořizován na základě rozhodnutí obce jako materiál koordinující rozvojové 
zájmy v území v duchu trvale udržitelného rozvoje. 

 
Hlavní cíle řešení územního plánu jsou: 
 
• respektování urbanistické struktury obce, vymezení veřejných prostranství 
• vymezení ploch občanské vybavenosti 
• vymezení ploch pro bydlení a smíšené území obytné  
• vymezení ploch pro výrobu 
• stanovení koncepce rekreace 
• stanovení koncepce řešení dopravy 
• stanovení koncepce řešení technické vybavenosti 
• zachování a ochrana přírodních hodnot území, návrh územního systému ekologické 

stability 
• stanovení zásad pro výstavbu v  obci 
 
 
KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 
 
 
Urbanistické hodnoty 
 
• Zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech budou navazovat na zastavěné 

území sídla Ořechov.  
• Rozvoj sídla musí respektovat přírodní podmínky území, zejména terénní reliéf, vodoteče  

a vodní plochy. Nová zástavba musí respektovat urbanistické hodnoty sídla a krajinný ráz 
území. 

• Bude respektován historický půdorys zastavění, budou chráněny stávající hodnoty 
urbanistické kompozice, kulturní památky, památky místního významu a objekty drobné 
architektury.  

• Významné architektonické a urbanistické hodnoty jsou: 
o ochrana urbanistické struktury hlavního uličního prostoru  

• Úpravy v hlavním uličním prostoru a zástavba v hlavním uličním prostoru musí:  
o svým architektonickým tvárněním a objemovými parametry respektovat venkovský 

charakter zástavby. 
• V zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umístěny stavby, které by svým 

architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu 
a použitými materiály znehodnotily uvedené architektonické a urbanistické hodnoty.  

• V územním plánu je navržena ochrana urbanistické struktury sídla, historického půdorysu 
sídla a ochrana významných objektů pro obraz sídla.  Pravidla pro ochranu urbanistické 
struktury jsou obsaženy v podmínkách prostorového uspořádání. 
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Historické a kulturní hodnoty 
 
• Ochrana kulturních památek - objekty zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek 

jsou obsaženy v textové a zakresleny v grafické části odůvodnění územního plánu.  
V územním plánu je navrženo chránit nemovité kulturní památky zapsané v ústředním 
seznamu nemovitých památek ČR a respektovat ochranu prostředí památek,  
tj. bezprostředního okolí památky.  

• Ochrana památek místního významu - v řešeném území se nacházejí drobné stavby  
a objekty, které nejsou evidovány jako kulturní památky, ale mají svůj kulturní, 
historický  a urbanistický význam, tzv. památky místního významu (zvonička, památník 
A. Opálky, kříže, pamětní kameny). Tyto objekty je nutno zachovat a respektovat. 
Z pohledu památkové péče je nevhodné s nimi jakkoliv manipulovat, přemisťovat je nebo 
je jakkoliv upravovat či doplňovat. V okolí těchto staveb nepřipustit výstavbu a záměry, 
které by mohli nepříznivě ovlivnit jejich vzhled, prostředí a estetické působení místních 
památek.  

• Ochrana archeologických lokalit - celé řešené území je nutno považovat za území 
archeologického zájmu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Při zásazích do terénu na takovém území může dojít k narušení archeologických 
nálezů a situací. Při veškerých zásazích do terénu je tedy nutno tento záměr oznámit 
Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci 
provedení záchranného archeologického výzkumu. Území s archeologickými nálezy jsou 
uvedena v odůvodnění územního plánu. 

 
Přírodní hodnoty území  
 

• Respektovat obecné významné krajinné prvky, respektovat krajinný ráz území. 
• Vyhodnocení dopadu řešení územního plánu na půdní fond je předmětem grafické a 

textové části   odůvodnění územního plánu. 
• Realizovat územní systém ekologické stability (viz samostatná kapitola textové části  

a hlavní výkres grafické části). 
• Ochrana lesa –  je nutné respektovat pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) a 50 

m pásmo od okraje lesa. Stavby na PUPFL a stavby do vzdálenosti 50 od okraje lesa jsou 
podmíněně přípustné pouze se souhlasem orgánu státní správy lesů.  

• V řešeném území nebudou umístěny stavby, plochy a zařízení, které by mohly negativně 
ovlivnit životní prostředí a krajinný ráz území. 

 
Ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí 
 
• Umísťování provozoven ve smíšených plochách je podmíněně přípustné při dodržení  

limitních hranic hluku a zdraví škodlivých emisí. 
• U  ploch pro lehký průmysl nebude stávající a navrhované využití ploch negativně 

ovlivňovat  nadlimitními hodnotami hluku a pachových emisí chráněné venkovní 
prostory a chráněné venkovní prostory staveb.   

• Při umísťování staveb pro bydlení v blízkosti provozů, jež mohou být zdrojem hluku 
nebo zdraví škodlivých emisí, budou nové chráněné venkovní prostory umístěny mimo 
nadlimitní zátěže hluku a zdraví škodlivých emisí. Bude posouzeno v územním řízení 
jednotlivých staveb.   

• Ve stávajících plochách  s převažující funkcí  bydlení (bydlení v rodinných domech,  
smíšené území venkovské) jsou nepřípustné stavby a činnosti, jejichž negativní účinky    
na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících 
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právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být prokázáno v rámci 
územního  řízení). 

• Ochranné pásmo navrhované plochy pro čištění odpadních vod je navrženo 50 m. 
V ochranném pásmu nelze  umístit objekty pro bydlení. 

• Při posuzování vlivů na prostředí jednotlivých ploch bude  posuzování provedeno 
sumárně ze všech provozů umístěných v dané ploše, popř. součtem negativních vlivů 
zasahujících danou plochu.   

• V územním plánu jsou stanoveny regulativy funkčních ploch a základní prostorové 
regulativy pro zástavbu navrhovaných ploch objekty. Ty jsou popsány v podmínkách 
využití zastavitelných ploch. 

• V případě vzájemného ovlivňování ploch z hlediska hluku či imisí, které může způsobit 
negativní ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva, bude v rámci následujících řízení 
dle stavebního zákona u těchto ploch dokladováno, že jejich využití nebude mít 
negativní vliv na lidské zdraví a pro objekty chráněné ( ve smyslu odst. 3 § 30 zákona 
258/2000) nebudou překračovány hygienické limity hluku. 

 
 
3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, V ČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH  

PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě  
 
Navrhovaná urbanistická koncepce 

 
Veřejná prostranství  

 
V územním plánu jsou stanoveny podmínky k ochraně urbanistické struktury sídla,  

a to jednak k regulaci zástavby vymezující hlavní veřejná prostranství, tak k ochraně 
vlastních veřejných prostranství. 

Je nutné respektovat veřejná prostranství, dále nezastavovat vnitřní prostor veřejných 
prostranství a respektovat objekty drobné sakrální architektury, zejména na veřejných 
prostranstvích. Nejvýznamnějším veřejným prostranstvím určujícím pro obraz obce je 
hlavní uliční prostor od křižovatky na Urbanov po objekt obecního úřadu.  

Podle možností  budou v obci umístěny plochy sídelní zeleně  na plochách veřejných 
prostranství a plochách občanské vybavenosti. 

Při úpravách veřejných prostranství respektovat architektonické a urbanistické hodnoty 
obce.  

Při stavební činnosti na stabilizovaných plochách smíšeného území venkovského 
v návaznosti na hlavní uliční prostor musí případná nová výstavba nebo rekonstrukce 
stávajících objektů svou hmotovou skladbou a architektonickým řešením přizpůsobena 
okolní zástavbě. Je třeba respektovat venkovský charakter této zástavby. 

 
Občanská vybavenost  

 
Stávající plochy pro občanskou vybavenost v obci jsou dostatečné. Nové plochy nejsou 

navrženy. 
Zařízení občanské vybavenosti lze umístit také v rámci stávajících objektů, a to jak 

v plochách občanské vybavenosti, tak v rámci přípustných činností zejména v plochách  
pro bydlení, plochách smíšených obytných a dalších podle podmínek využití ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

 
 



- 9 - 
 

Plochy pro bydlení  
 
V územním plánu jsou vymezeny plochy pro  bydlení v rodinných domech, plochy  

pro bydlení v bytových domech nejsou vymezeny. Plochy pro bydlení jsou navrženy 
především ve východní části obce, zastavitelné plochy pro bydlení navazují na zastavěné 
území a vytvářejí ucelený obvod sídla.  

Budou respektovány podmínky prostorového uspořádání jednotlivých zastavitelných 
ploch pro bydlení.   

Novou výstavbu objektů pro bydlení lze umístit také ve stabilizovaných plochách 
zastavěného území podle podmínek využití ploch v rozdílným způsobem využití. 

 
Smíšené území  

 
Stabilizované plochy zemědělských usedlostí jsou v územním plánu vymezeny jako 

smíšené území venkovské. Jako smíšené území je dále vymezeno území bydlení 
se stávajícími drobnými provozovnami. Nová výstavba nebo rekonstrukce stávajících 
objektů ve stabilizovaných plochách smíšeného území venkovského musí  svou hmotovou 
skladbou  
a architektonickým řešením přizpůsobena okolní zástavbě. Je třeba respektovat venkovský 
charakter této zástavby. 

Nové plochy pro smíšené území obytné nejsou vymezeny.  
 

Plochy rekreace   
 
V územním plánu jsou vymezeny stávající  plochy staveb pro rodinnou rekreaci u rybníka 

Vodnatý. Nové plochy pro rodinnou rekreaci nejsou navrženy.  
V prostoru bývalého lomu jsou navrženy plochy pro hromadnou rekreaci.  
V současné době je část domovního fondu využívána jako rekreační chalupy. Tyto 

objekty a plochy, které jsou součástí historického domovního fondu jsou v územním plánu 
vymezeny  jako plochy bydlení v rodinných domech nebo plochy smíšené venkovské.  
 
Plochy pro výrobu a zemědělství 
 

V územním plánu jsou vymezeny stabilizované plochy pro výrobu a skladování - lehký 
průmysl na plochách bývalého zemědělského areálu.  

Nová výstavba na stabilizovaných výrobních plochách  bude realizována podle  
regulativů ploch s ohledem na začlenění do stávající zástavby a začlenění do krajiny, 
respektování dálkových pohledů na sídlo a respektování obrazu sídla a krajiny. 
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VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  
 
Výčet jednotlivých ploch a stanovení podmínek (regulativů) pro jejich využití 
 

 
Plocha 

 

 
k. ú. 

 
ÚS 

 
Etap  

 
Podmínky využití ploch 

PLOCHY BYDLENÍ - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BI 
 

Z1 
Za Obecním 

úřadem - sever    

Ořechov u 
Telče 

ne 1 
 

Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. 
Dopravní napojení  ze stávající a navrhované  místní 
komunikace.  
Respektovat vodoteč na hranici plochy. 
 

Z2 
Pod Brankou   

Ořechov u 
Telče 

ne 1 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. 
Dopravní napojení  ze stávající a navrhované místní 
komunikace.  
 

Z3 
Zahrada 

Ořechov u 
Telče 

ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví.  
Dopravní napojení z místní komunikace.  
Respektovat středotlaký plynovod v ploše.  
Část plochy leží v ochranném pásmu lesa. 
 

Z4 
Za Obecním 
úřadem - jih  

Ořechov u 
Telče  

ne 2 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví.  
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace.  
Respektovat vedení VN včetně ochranného pásma  
a trafostanice. Využití ploch ve 2. etapě je možné po 
zahájení výstavby na 75% plochy v 1. etapě (lok. Z1 a Z2).  
 

PLOCHY REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKRE ACI - RH 
 

Z5 
 

Ořechov u 
Telče  

ne 0 Plocha pro hromadnou rekreaci. Výstavba objektů o max. 
2 nadzemním podlaží + podkroví.  
Dopravní napojení ze stávající komunikace nebo ze silnice 
III. třídy.  
Respektovat interakční prvek – zatopený lom. 
Maximálně respektovat zeleň v ploše. 
Respektovat vodovodní řady v ploše.  
Část plochy leží v ochranném pásmu lesa. 
 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - PV 
 

Z6 
 

Ořechov u 
Telče  

ne 0 Komunikace k navrhované ploše bydlení a navrhované 
čistírně odpadních vod. Respektovat koridor  
pro kanalizační řad.  
 

Z8 
 

Ořechov u 
Telče  

ne 0 Komunikace k navrhované ploše bydlení.  

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – PLOCHY TECHNICKÉH O VYBAVENÍ - TI 
 

Z7 
 

Ořechov u 
Telče  

ne 0 Plocha pro čištění odpadních vod. 
Dopravní napojení z navrhované místní komunikace.  
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NAVRHOVANÉ KORIDORY DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY 
 
DK1 – Koridor pro homogenizaci silnice I/23 
 

Koridory jsou vymezeny na ochranu území pro realizaci dopravní infrastruktury.  
Přesnější vymezení tras dopravní infrastruktury bude stanoveno v podrobnější dokumentaci. 
Působnost koridoru pro dopravní infrastrukturu končí realizací stavby. 
 
Podmínky pro využití ploch v koridorech dopravní infrastruktury 
 

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití zasahující do vymezených 
koridorů dopravní infrastruktury platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy 
následující podmínky:  
Hlavní: 
Využití pro pozemní komunikaci včetně souvisejících ploch. 
Přípustné: 
- Činnosti a děje a zařízení dopravní povahy, včetně dílčích úprav stávajících komunikací        

a dopravního napojení na stávající komunikace,  
- Účelové komunikace pěší a cyklistické cesty související s předmětnou komunikací.   
- Realizace zařízení technické infrastruktury vyvolané výstavbou komunikace, 

protihluková opatření, protipovodňová opatření. 
- Plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES. 
- Nutné asanační úpravy.  
Podmíněně přípustné: 
- Účelové komunikace, zemědělské, pěší a cyklistické cesty nesouvisející s předmětnou 

komunikací, pokud podstatně neovlivní realizaci  dané dopravní stavby ve vymezeném 
koridoru.  

- Realizace zařízení technické infrastruktury  nesouvisející s předmětnou komunikací, 
pokud podstatně neovlivní realizaci  dané dopravní stavby ve vymezeném koridoru.  

- V případě vydání územního rozhodnutí na dopravní stavbu  pro niž je koridor vymezen  
nebo zpracování podrobné dopravní studie pro tuto stavbu je dotčení koridoru podmíněno 
souhlasem dotčených orgánu dopravy. 

Nepřípustné: 
- Je jakékoliv využití, podstatně omezující potenciální vedení dané dopravní  infrastruktury 

ve vymezeném koridoru.  
 
NAVRHOVANÉ KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
TK1  Koridor pro kanaliza ční řad 
 
Podmínky pro využití ploch v koridorech technické infrastruktury 

 
Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití zasahující do koridorů technické 

vybavenosti  platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující 
podmínky:  

Přípustné je využití, které neztíží nebo neznemožní výstavbu předmětní technické 
infrastruktury ve vymezeném koridoru. 

Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující potenciální vedení dané technické 
infrastruktury ve vymezeném koridoru.  
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Míra přesnosti vymezení koridorů je dána celkovou mírou podrobnosti řešení územního 
plánu v nezastavěném území. 
 
 
KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÉ (SÍDELNÍ) ZELEN Ě 
 
Sídelní zeleň 

 
Plochy sídelní zeleně nejsou v územním plánu samostatně vymezeny. Zeleň uvnitř 

zastavěného území je  v územním plánu součástí především ploch veřejných prostranství 
(PV) a ploch občanského vybavení (OV a OS).  

Vzrostlá zeleň je zastoupena i jako součást ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. 
Liniová zeleň je situována podél komunikací i vodotečí. Zeleň v obci je třeba ji maximálně 
respektovat.  
 
 
 
Podmínky pro rozvoj sídelní zeleně:  

• respektovat stávající zeleň, která je součástí ploch veřejných  prostranství, ploch 
občanské vybavenosti a dalších ploch s rozdílným způsobem využití 

• umístění sídelní zeleně je přípustné na plochách s rozdílným způsobem využití 
v zastavěném území, např. plochách veřejných prostranství, plochách bydlení, plochách 
smíšených obytných, plochách občanské vybavenosti  

• po obvodu ploch výroby a skladování bude umístěna izolační zeleň.  

• z hlediska doplnění a úprav zeleně je třeba respektovat vhodnou skladbu dřevin 
(zejména používat domácí druhy dřevin) 

• v rámci úprav veřejných prostranství maximálně umisťovat plochy zeleně.  
 

 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, V ČETNĚ PODMÍNEK PRO 
JEJÍ  UMÍSŤOVÁNÍ 

 
1. Dopravní infrastruktura 
 
Silniční doprava  

 
V územním plánu je vymezen koridor pro homogenizaci silnice I/23 o šířce 150 m. 

Ostatní silniční síť je v řešeném území stabilizována a není počítáno se změnami,  případné 
úpravy  
se budou týkat zlepšení  technických parametrů ve stávajících trasách. 

Trasy nových inženýrských sítí budou v následné dokumentaci navrhovány tak, aby bylo 
minimalizováno dotčení silnic a dopravních ploch.  

Změny využití území obsažené v územním plánu budou respektovat silniční síť včetně 
ochranných pásem silnic.  
 
Ostatní komunikace 

 
Stávající místní komunikace v zastavěném území jsou v územním plánu vymezeny jako 

veřejná prostranství (PV). Mimo zastavěné území jsou místní a účelové komunikace 
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vymezeny jako plochy dopravní infrastruktury – plochy ostatních komunikací (DSo). Nově  
je navržena plocha pro komunikaci ve východní části obce jako plocha veřejných 
prostranství.   

Dopravní infrastrukturu pro obsluhu území je možné umístit i uvnitř zastavěného území  
a na zastavitelných plochách podle podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným 
způsobem využití. 

Komunikace a cestní síť jsou přípustné také na plochách nezastavěného území. 
 

Ostatní dopravní plochy 
 
Autobusové zastávky  v obci  jsou stabilizované, případné úpravy budou v rámci 

vymezených veřejných prostranství a ploch dopravy. 
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2. Technická infrastruktura  
 
Vodní hospodářství 
 
Zásobování pitnou vodou 

 
Obec Ořechov má vybudovaný nový veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni vodou 

z vodojemu Ořechov situovaném na k. ú. Urbanov. Vodním zdrojem je centrální podzemní 
zdroj v jihozápadní části řešeného území. Pro novou  výstavbu bude navrženo prodloužení  
vodovodních  řadů.  

Nutno respektovat  vodárenská zařízení, objekty a vodovodní řady a jejich ochranná 
pásma podle zákona č. 274/2001 Sb. 

 
Odkanalizování a čištění odpadních vod 

 
V územním plánu je vymezena plocha pro čištění odpadních vod a koridor  

pro kanalizační řady. Navrhované kanalizační řady budou umisťovány zejména na veřejných 
prostranstvích a na jednotlivých zastavitelných plochách.  

Do doby vyřešení koncepce likvidace odpadních vod v obci budou splaškové i dešťové 
odpadní vody v nových lokalitách likvidovány individuálně v souladu s platnou legislativou. 
Neznečištěné dešťové vody budou v maximální možné míře likvidovány navrženým 
systémem vsakování respektive akumulace za účelem dalšího využití v souladu s platnou  
legislativou. Zástavba v řešeném území bude maximálně na 70% zastavitelných ploch,  
30% ploch bude ponecháno volných k zasakování dešťových vod. 

Bude respektováno ochranné pásmo veřejné kanalizace podle zákona č. 274/2001 Sb. 
 
Ochrana podzemních a povrchových vod 

 
U podzemních vodních zdrojů, využívaných k hromadnému zásobování obyvatel pitnou 

vodou, je třeba respektovat příslušná ochranná pásma dle zákona č. 254/2001 Sb.,  
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 

Bude respektováno záplavové území významného vodního toku Řečice.  
Budou respektovány stávající vodní plochy a toky včetně jejich provozních pásem.  
Umístění nových vodních ploch je přípustné na jednotlivých plochách s rozdílným 
způsobem využití podle stanovených podmínek využití těchto ploch.  

 
Energetika 
 
Zásobování elektrickou energií 

 
Obec je zásobována elektrickou energií z kmenové linky VN 22 kV a venkovních 

trafostanic.  
Nová zástavba v západní části obce bude pokryta ze stávající trafostanice rozvody 

nízkého napětí, popř. posílením stávající trafostanice.  
Je nutné respektovat energetická zařízení včetně jejich ochranných pásem.  
 

Zásobování zemním plynem 
 

Obec je komplexně plynofikována z odbočky středotlakého plynovodu Urbanov.  
Pro novou  výstavbu bude navrženo prodloužení  plynovodních řadů. Stávající stav 
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zásobování plynem zůstane zachován. Je  třeba respektovat ochranná a bezpečnostní pásma 
plynovodních řadů.   

 
Spoje 
 
Řešeným územím prochází telekomunikační kabely. Tato zařízení budou respektována 

včetně ochranných pásem.  
 
Technické zabezpečení 
 
Koncepce nakládání s odpady 

 
Likvidace komunálních odpadů v řešeném území bude řešena v souladu s programem 

odpadového hospodářství obce, tj. svozem a ukládáním na skládku mimo řešené území obce. 
V současné době je pevný domovní odpad přetříděn a ukládán do nádob a svozovou 

firmou svážen a ukládán na řízenou skládku mimo řešené území. 
 
3. Občanské vybavení 
 

V územním plánu jsou vymezeny stabilizované plochy občanské vybavenosti, rozdělené  
na plochy veřejné občanské vybavenosti a plochy pro sport a tělovýchovu. Nové plochy 
občanské vybavenosti nejsou v územním plánu vymezeny.  

Občanská vybavenost může být umísťována i na jiných funkčních plochách v rámci 
přípustného popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch. 

 
4. Veřejná prostranství 

 
Plochy veřejných prostranství s převládající dopravních funkcí  jsou zastoupeny zejména 

v uličních prostorech a v centrální části sídla. Veřejná prostranství jsou vymezena v grafické 
části a jsou nezastavitelná.   
 
 
5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM ĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ  
SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,  
PROTIEROZNÍ OPAT ŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, 
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ 

 
1. Koncepce uspořádání krajiny 

 
Vymezení ploch v krajině 
 
Územní plán vymezuje v nezastavěném území plochy s rozdílným způsobem využití: 
 
Plochy vodní a vodohospodářské 
1) Plochy vodní a vodohospodářské (W) 
Plochy zemědělské 
2) Plochy zemědělské (NZ) 
Plochy lesní 
3) Plochy lesní (NL) 
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Plochy přírodní 
4) Plochy přírodní (NP) 
 
Plochy smíšené nezastavěného území  
5) Plochy  smíšené přírodní (NSp) 
6) Plochy  smíšené zemědělské (NSz) 

 
Pro takto vymezené plochy v nezastavěném území jsou územním plánem stanoveny 

podmínky pro stabilizaci nebo změny využití, které jsou prostředkem pro usměrňování 
utváření krajiny.  

 
Plochy změn v krajin ě: 
 

 
Plocha 

 

 
k.ú. 

 
ÚS 

 
Etap  

 
Podmínky využití ploch 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – PLOCHY SMÍŠENÉ ZEMĚDĚLSKÉ - NSz 

K1 Ořechov u 
Telče 

ne 0 Plocha vymezená pro průchod trasy nefunkčního lokálního 
biokoridoru LK4. 
 

K2 Ořechov u 
Telče  

ne 0 Plochy vymezená pro průchod trasy nefunkčního lokálního 
biokoridoru LK5 
 

 
ÚS   = ne  – územní studie není požadována 
Etap = 0    – není stanovena etapizace  
 
Opatření k ochraně a tvorbě krajiny: 

 
V územním plánu je navržena ochrana a tvorba krajiny a krajinného rázu především 

těmito opatřeními: 
- v maximální míře je nutné respektovat stávající krajinnou zeleň, doprovodnou a 

ochrannou zeleň podél komunikací a vodních toků; 
- je navrženo doplnění výsadba doprovodné zeleně podél komunikací a cest; 
- po obvodu výrobního areálu bude vysázena izolační a ochranná zeleň;  
- je přípustné zvýšit podíl lesních ploch v řešeném území, v rámci přípustných činností  

na zemědělské půdě je umožněno  její zalesnění;  
- je umožněn návrh vodních ploch zvyšujících ekologickou stabilitu území v rámci 

přípustných činností na plochách v krajině; 
- u nových staveb ve stabilizovaném území a u navrhovaných zastavitelných ploch  

je v regulativech stanovena maximální výška zástavby a jsou stanoveny základní 
prostorové regulativy - tyto požadavky jsou uvedeny v regulativech jednotlivých ploch; 

- ve volné krajině nelze umístit vertikální stavby vyšší než 10 m s výjimkou staveb 
technické infrastruktury 

 
Prostupnost krajiny: 
 

Hlavní cesty jsou v územním plánu zakresleny jako ostatní  komunikace. Doplnění cestní 
sítě je přípustnou činností také v plochách s rozdílným způsobem využití dle regulativů 
jednotlivých ploch.  
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2. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 

Územní systém ekologické stability v územním plánu obce Ořechov tvoří soubor 
následujících ploch:  
 
• 3 lokální biocentra označená kódy LC 1 až LC 3; 
• 5 lokálních biokoridorů označených kódy LK 1 až LK 5; 
• 7 interakčních prvků označených kódy IP 1 až IP 7. 

 
Soubory biocenter a biokoridorů vytváří na území obce 2 samostatné soustavy prvků 

ÚSES.  
Hydrofilní soustava je na území obce Ořechov vedena podél východní hranice obce 

v jednoznačné vazbě na tok potoka Řečice (Olšanský potok). Součástí soustavy jsou dvě 
lokální biocentra (LC 1 a LC 2) a tři lokální biokoridory (LK 1, LK 2 a LK 3). 

Mezofilní soustava je na území obce Ořechov vymezena převážně v rámci lesních 
porostů méně pak na přiléhajících zemědělsky využívaných pozemcích. Součástí soustavy je 
jedno lokální biocentrum (LC 3) a dva lokální biokoridory (LK 4 a LK 5). 

Interakční prvky jsou na území obce vymezeny převážně v mezofilních remízcích 
izolovaných zemědělsky využívanými pozemky (IP 2 až IP 9). Zastoupen je také interakční 
prvek situovaný v prostoru zatopeného kamenolomu (IP 1) a interakční prvky vymezené 
v hydrofilních polohách při menší umělé vodní nádrži (IP 7) a v drobném mokřadu (IP 9). 

 
Podmínky pro využití ploch ÚSES 
 

Vytváření ÚSES je veřejně prospěšným opatřením (v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do ploch ÚSES 
(biocenter, biokoridorů a interakčních prvků) platí místo podmínek využití stanovených pro 
příslušné typy ploch s rozdílným způsobem využití následující podmínky:  

Hlavní je využití sloužící k udržení či zvýšení funkčnosti ÚSES. 
Podmíněně přípustné je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného 

typu plochy s rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, 
pokud nenaruší přirozené podmínky stanoviště a nesníží míru funkčnosti ÚSES. 

Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující funkčnost ÚSES. 
Do vymezených ploch ÚSES nelze umisťovat budovy. Z jiných typů staveb lze  
do vymezených ploch ÚSES umisťovat podmíněně: 

• stavby pro vodní hospodářství (včetně staveb protierozní či protipovodňové ochrany), 
pokud jde o stavby ve veřejném zájmu, za předpokladu minimalizace jejich negativního 
vlivu na funkčnost ÚSES; 
• stavby dopravní infrastruktury, které nelze v rámci systému dopravní infrastruktury 
umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu 
s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 
• stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systému technické infrastruktury 
umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu 
s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES. 
 
Přípustnost využití v případě možného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES je třeba 

posuzovat vždy ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody. 
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Přehled navržených biocenter 
 

Označení 
biocentra 

Biogeografický 
význam a funkční 

typ 

Soustava prvků 
ÚSES 

Návaznost mimo řešené území 

LC 1 lokální biocentrum hydrofilní návaznost v obci Olšany 

LC 2 lokální biocentrum hydrofilní návaznost v obci Olšany 

LC 3 lokální biocentrum mezofilní návaznost v obci Žatec 
 
Přehled navržených biokoridorů 
 

Označení 
biocentra 

Biogeografický 
význam a funkční 

typ 

Soustava 
prvků 
ÚSES 

Návaznost mimo řešené území 

LK 1 lokální biokoridor hydrofilní návaznost v obcích Olšany  a Urbanov 

LK 2 lokální biokoridor hydrofilní návaznost v obci Olšany 

LK 3 lokální biokoridor mezofilní návaznost v obcích Olšany a Dyjice 

LK 4 lokální biokoridor mezofilní návaznost v obcích Žatec  a Urbanov 

LK 5 lokální biokoridor mezofilní návaznost v obci Dyjice 

 
3. Protierozní opatření 

 
Realizace ÚSES bude řešena takovým způsobem, aby se zmenšil odtokový součinitel 

území a zlepšilo se zadržení vody v krajině. 
Na zemědělské půdě ohrožené vodní erozí bude použita výsadba vhodných plodin 

odolných vodní erozi (víceleté pícniny, ozimé obiloviny). Do osevního postupu nelze 
zařazovat plodiny, které neposkytují dostatečnou protierozní ochranu půdy pro převážnou 
část vegetačního období. Jedná se zejména o kukuřici, brambory a řepu.  

Protierozní opatření jsou přípustná na zemědělské půdě. Potřeba těchto úprav  bude 
řešena  
a realizována v rámci komplexních pozemkových úprav.   
 
4. Ochrana před povodněmi 

 
Do řešeného území zasahuje hranice záplavového území významného vodní toku  Řečice. 

Záplavové území bylo stanoveno rozhodnutím OkÚ RŽP Jihlava, pod č. j. ŽP./VOD. 
7524/98-Dr.231/2 ze dne 04. 11. 1998. Povodí Moravy, s. p. zpracovává v současné době 
aktualizaci záplavového území Řečice. V územním  plánu Povodí Moravy požaduje 
zakreslit a respektovat již aktualizovaný návrh záplavového území.  

Toto navrhované záplavové území je respektováno. V aktualizovaném  záplavovém 
území toku Řečice nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy. 
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5. Dobývání nerostů 
 

V řešeném území nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní 
zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ).  

V řešeném území se nenachází poddolované území.  
V řešeném území není stanoven žádný dobývací prostor pro výhradní ložiska 

radioaktivních nerostů. V řešeném území je evidováno sesuvné území. 
 

 
6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM  

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S UR ČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO Ú ČELU VYUŽITÍ 
(HLAVNÍ VYUŽITÍ), P ŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEP ŘÍPUSNÉHO VYUŽITÍ, 
POPŘ. PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ T ĚCHTO PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍMEK PROSTOROVÉHO USPO ŘÁDÁNÍ, V ČETNĚ 
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU. 

 
 

V hlavním výkrese vymezuje územní plán barevně odlišené plochy s rozdílným způsobem 
využití (také funkční plochy). K nim jsou přiřazeny v textové části příslušné regulativy, které 
vymezují hlavní využití, přípustné, nepřípustné popř. podmíněně přípustné využití ploch. 
Takto vymezená regulace ploch omezuje využitelnost jednotlivých  ploch s rozdílným 
způsobem využití. 
- stupeň  přípustné  - optimální využití plochy, splňující podmínky, které jsou v území 

běžné, bezkolizní vztahy 
- stupeň   podmíněně přípustné  - plocha je k danému účelu využitelná při splnění 

podmínky zde uvedené 
- stupeň  nepřípustné  - zakázaný, nedovolený způsob využívání plochy. Jde o činnosti  
či děje, které nesplňují určující funkci dané plochy a jsou s ní v rozporu. U stupně nepří-
pustné nejsou ve výčtu činností  v regulativech ploch uvedeny činnosti stojící v jasném  
a zásadním protikladu s funkcí hlavní 
Plochy změn jsou označeny identifikátorem - písmennou zkratkou s číselným indexem 

(např.Z1). Jednotlivé plochy jsou od sebe odděleny hranicí, která odpovídá  podrobnosti 
zpracování ÚP,  měřítku použitého mapového podkladu a generalizaci zákresu funkčních 
ploch. Tyto hranice je možno přiměřeně zpřesňovat v rámci podrobnější dokumentace při 
zachování koncepce dané územním plánem.  

Vymezenému členění ploch musí odpovídat způsob jeho využívání a zejména účel 
umisťovaných a povolovaných staveb včetně jejich změn a změn jejich využití. Stavby a 
jiná opatření, které vymezenému členění ploch neodpovídají nelze na tomto území umístit 
nebo povolit. 

Dosavadní způsob využití území a ploch, který neodpovídá navrženému využití ploch 
podle územního plánu je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru. 
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Členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití 
 

Základní členění vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích  
na využívání území. Tyto plochy jsou podle specifických podmínek a s ohledem na 
charakter řešeného území daného území v souladu s výše uvedenou vyhláškou podrobněji 
členěny.   
 
Plochy bydlení 
1) Bydlení v rodinných domech (BI) 
Plochy rekreace 
2) Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 
3) Plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) 
Plochy občanského vybavení 
4) Veřejná občanská vybavenost (OV) 
5) Sport a tělovýchova (OS) 
Plochy veřejných prostranství 
6) Veřejná prostranství (PV)  
Plochy smíšené obytné 
7) Plochy smíšené venkovské (SV) 
Plochy dopravní infrastruktury 
8) Plochy silniční dopravy (DS) 
9) Plochy  ostatních  komunikací (DSo) 
Plochy technické infrastruktury 
10) Plochy technického vybavení  (TI) 
Plochy výroby a skladování 
11) Lehký průmysl (VL) 
 
Plochy nezastavěného území  se člení na: 
 
Plochy vodní a vodohospodářské 
1) Plochy vodní a vodohospodářské (W) 
Plochy zemědělské 
2) Plochy zemědělské (NZ) 
Plochy lesní 
3) Plochy lesní (NL) 
Plochy přírodní 
4) Plochy přírodní (NP) 
Plochy smíšené nezastavěného území  
5) Plochy  smíšené přírodní (NSp) 
6) Plochy  smíšené zemědělské (NSz) 
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Stanovení podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití a využití ploch hlavní,  
přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné. 
 
PLOCHY BYDLENÍ 
 
1) Bydlení v rodinných domech - BI   
Hlavní: 
Plochy pro bydlení se zázemím  rekreačních a užitkových zahrad. 
Přípustné: 
Různé typy rodinných domů, místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště, veřejná 
zeleň, veřejná prostranství, dětská hřiště.  
Malé prostory obchodu a služeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování, 
zařízení zdravotnictví a sociální péče, individuální rekreace ve stávajících domech 
(rekreační chalupy), zařízení služeb a činností s funkcí bydlení souvisejících, zařízení 
dopravní  
a technické infrastruktury. Přípustné činnosti nesmí snižovat kvalitu souvisejícího území a 
zvyšovat dopravní zátěž v území. 
Podmíněně přípustné využití:  
Řemesla a služby, drobná výrobní činnost a chov drobného hospodářského zvířectva, pokud 
nebudou narušeny požadavky na bydlení nad přípustnou míru a za podmínky prokázání, že 
jejich řešení je v souladu s legislativou na úseku ochrany veřejného zdraví. 
Nepřípustné: 
Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně 
nad přípustnou míru. 
Podmínky prostorového uspořádání:  
U nově vymezených zastavitelných ploch je maximální počet nadzemních podlaží 
v podmínkách využití zastavitelných ploch (1 NP + podkroví). 
U stabilizovaných ploch BI  výšková hladina zástavby musí respektovat převládající výšku 
zastavění v sídle (max. 1 až 2 NP + podkroví).  U nové zástavby a ve stabilizovaném území 
respektovat venkovský charakter zástavby,  zohlednit převládající tvar stávajících střech. 
 
PLOCHY REKREACE  
 
2) Plochy staveb pro rodinnou rekreaci – RI   
Hlavní: 
Slouží pro uspokojování potřeb rekreace jednotlivých občanů na vlastních  nemovitostech. 
Přípustné: 
Slouží k umístění individuálních rekreačních chat, rekreačních domků a chalup a staveb 
potřebných pro tyto činnosti a aktivity, přípustné jsou komunikace a parkoviště pro obsluhu 
území, rozptylové prostory, plochy pro rekreační sport, zeleň, stavby příslušné technické 
infrastruktury, protipovodňová opatření. 
Nepřípustné:  
Stavby pro trvalé bydlení, výrobní činnosti a sklady, stavby nesouvisející s rekreační funkcí 
plochy, u individuálních rekreačních chat je nepřípustný chov drobného hospodářského 
zvířectva. Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy 
rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. 
Podmínky prostorového uspořádání:  
U stabilizovaných ploch RI  max. 1 NP + podkroví. 



- 22 - 
 

3) Plochy staveb hromadné  rekreace – RH   
Hlavní: 
Slouží pro potřeby rekreace a turistiky. 
Přípustné: 
Slouží k umístění zařízení hromadné rekreace a cestovního ruchu a staveb potřebných pro 
tyto činnosti a aktivity pro obsluhu takového území. Umístění stravovacích a ubytovacích 
zařízení a sportovně rekreačních zařízení. 
Přípustné jsou komunikace a parkoviště pro obsluhu území, rozptylové prostory, plochy pro 
rekreační sport, zeleň, stavby příslušné technické infrastruktury.  
Podmíněně přípustné: 
Služby bez negativního vlivu na ŽP vážící se k určující funkci, bydlení, pokud neomezí 
hlavní funkci plochy. 
Nepřípustné  
Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy rekreace 
přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. 
Podmínky prostorového uspořádání:  
U nově vymezených zastavitelných ploch je maximální počet nadzemních podlaží 
v podmínkách využití zastavitelných ploch (2NP + podkroví). 
 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
 
4) Veřejná občanská vybavenost – OV 
Hlavní: 
Plochy občanského vybavení, které jsou součástí veřejné infrastruktury a slouží  
pro uspokojování společných potřeb občanů.  
Přípustné: 
Stavby např. pro školství a výchovu, zdravotnictví a sociálních péči, kulturní zařízení, 
správní a administrativní objekty, stavby pro obchod, veřejné stravování a ubytování, služby 
nevýrobního charakteru, plochy pro sport, tělovýchovu a hromadnou rekreaci, řemesla  
a služby nesnižující kvalitu prostředí, místní komunikace pro obsluhu území, plochy pro 
pěší, parkoviště, vestavěné garáže, ostatní garáže.  
Veřejná prostranství, veřejná (sídelní) zeleň, zařízení dopravní a technické infrastruktury. 
Nepřípustné: 
Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy občanské 
vybavenosti přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. 
Podmínky prostorového uspořádání:  
U stabilizovaných ploch nová zástavba svým výškovým členěním nepřesáhne výškovou 
hladinu stávající zástavby občanské vybavenosti v navazujícím území (1 nadzemní podlaží     
+ podkroví).  Nové plochy nejsou navrženy. 
 
5) Sport a tělovýchova – OS 
Hlavní: 
Slouží pro sportovní  a tělovýchovná zařízení organizované i neorganizované.  
Přípustné: 
Sportovní a rekreační hřiště a jejich vybavenost, přípustné jsou byty správců, související 
dopravní a technická infrastruktura,  parkoviště, veřejná zeleň. 
Menší ubytovací a stravovací zařízení sloužící obsluze těchto území, služby bez negativního 
vlivu na ŽP vážící se k určující funkci. 
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Nepřípustné: 
Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy pro sport  
a tělovýchovu  přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. 
Podmínky prostorového uspořádání:  
Nová zástavba na stabilizovaných plochách v zastavěném území max. 1 nadzemní podlaží + 
podkroví.  
 
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  
 
6) Veřejná prostranství - PV 
Hlavní: 
Veřejně přístupný uliční prostor a prostor návsí a náměstí s převažující komunikační funkcí. 
Přípustné: 
Plochy veřejných prostranství s převažující komunikační funkcí zahrnují stávající  
a navrhované plochy veřejně přístupných ploch v zastavěném území, náměstí, návsi, ulice, 
chodníky.  
Plochy dopravní, technické infrastruktury a občanského vybavení slučitelné s účelem 
veřejných prostranství (např. veřejné WC, občerstvení, dětská hřiště apod.). Dílčí plochy 
veřejné, které nejsou vymezeny jako samotná plocha.  Drobná architektura, městský 
mobiliář, dětská hřiště, drobné sakrální stavby, zařízení sloužící obsluze těchto ploch. 
Nepřípustné: 
Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují veřejná prostranství přímo nebo 
druhotně nad přípustnou míru. 
Podmínky prostorového uspořádání:  
Nejsou stanoveny. 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
 
7) Plochy smíšené venkovské - SV 
Hlavní: 
Ve venkovských sídlech smíšené území bydlení a jiných neobytných činností zpravidla 
stejných majitelů nesnižující kvalitu souvisejícího území.  
Přípustné:  
Plochy pro bydlení majitelů a zemědělskou malovýrobu s chovem hospodářského zvířectva, 
doplněné plochami služeb v kapacitách odpovídajících velikosti a objemu budov. 
Malé prostory obchodu a služeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování, byty,  
rodinné domy, zařízení zdravotnictví a sociální péče.  
Rekreace ve stávajících objektech (rekreační chalupy), agroturistika, sportovní plochy, 
plochy veřejné i soukromé zeleně, zařízení dopravní a technické infrastruktury. 
Zemědělská výroba  s chovem  hospodářského zvířectva, sklady a zařízení zemědělské 
výroby pokud nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu 
prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území. 
Řemesla a služby, drobná výrobní činnost, stavby pro skladování pokud nesnižují kvalitu 
prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území. 
Nepřípustné: 
Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně 
nad přípustnou míru. 
Podmínky prostorového uspořádání:  
U stabilizovaných ploch SV  výšková hladina zástavby musí respektovat převládající výšku 
zastavění v sídle (1 až max. 2 NP + podkroví).  U stabilizovaných ploch respektovat 
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venkovský charakter zástavby,  zohlednit převládající tvar stávajících střech. Nové plochy 
nejsou navrženy.  
 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
 
8) Plochy silniční dopravy - DS 
Hlavní: 
Plochy silniční i dálniční dopravní infrastruktury a plochy pro dopravní obsluhu území. 
Přípustné: 
Plochy pozemních komunikací včetně souvisejících pozemků a objektů, plochy doprovodné 
zeleně. Pozemky dopravní a technické infrastruktury, plochy  pro parkování a odstavování 
motorových vozidel, plochy dopravních zařízení. Plochy pro ochrannou, izolační a krajinnou 
zeleň, ÚSES.   
Plochy pro dopravu hromadnou, zemědělskou, dopravu v klidu, dopravu pěší a cyklistickou. 
Nepřípustné:  
Činnosti, děje a zřízení, které narušují hlavní využití. 
Podmínky prostorového uspořádání:  
Nejsou stanoveny. 
 
9) Plochy ostatních komunikací – DSo 
Hlavní: 
Plochy veřejně přístupných komunikací, sloužící pro obsluhu území a umožňující průchod 
krajinou. 
Přípustné: 
Pozemky účelových komunikací, plochy pro parkování a odstavování motorových vozidel, 
plochy pro dopravu pěší a cyklistickou. Liniová technická infrastruktura a zeleň.  
Nepřípustné:  
Činnosti, děje a zřízení, které narušují hlavní využití. 
Podmínky prostorového uspořádání:  
Nejsou stanoveny. 
 
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
10) Plochy technického vybavení - TI 
Hlavní: 
Plochy technické infrastruktury. 
Přípustné  
Plochy pro stavby a zařízení pro zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních a čištění 
odpadních vod, zásobování plynem, elektrickou energií a telekomunikace a spoje a trubní 
přepravu produktů. Včetně zařízení sloužící obsluze těchto území. Činnosti či zařízení 
bezprostředně související s určující funkcí v odpovídajících kapacitách a intenzitách.  
Pozemky související dopravní infrastruktury a zeleň.  
Nepřípustné  
Ostatní činnosti a děje, které nesouvisí s určující funkcí plochy. 
Podmínky prostorového uspořádání:  
Nejsou stanoveny. 
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PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
 
11) Výroba a skladování – lehký průmysl - VL  
Hlavní: 
Plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, negativní vliv nad přípustnou míru nepřekračuje 
hranice areálu. 
Přípustné: 
Plochy pro výrobu a skladování, stavebnictví, opravárenství, plochy služeb a činností 
náročných na přepravu zboží. Přípustná je drobná výroba, výrobní řemesla a služby, 
zemědělská výroba, zařízení dopravní a technické infrastruktury, zeleň, hromadné a halové 
garáže, plošně a dopravně náročné komerční aktivity, čerpací stanice pohonných hmot. 
Přípustné jsou zařízení obchodu, administrativa a správa, byty správců (pohotovostní byty).   
Podmíněně   přípustné: 
Navrhované plochy VP situované v blízkosti ploch pro bydlení jsou vymezeny jako 
podmíněně přípustné. V navazujících řízeních  bude prokázáno, že celková hluková zátěž      
na hranici plochy VP nepřekročí hodnoty stanovených limitů hluku pro chráněný venkovní 
prostor a chráněné venkovní prostory staveb. 
Nepřípustné: 
Využití pro bydlení v RD nebo bytových domech, sport a tělovýchovu, rekreaci. Ostatní 
činnosti a děje, které nesouvisí s hlavní funkcí plochy. 
Podmínky prostorového uspořádání:  
U stabilizovaných ploch VL je max. výška staveb stanovena na 10 m. Nové plochy nejsou 
navrženy.  
 
PLOCHY NEZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ 
 
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
 
1) Plochy vodní a vodohospodářské (W) 
Hlavní: 
Vodní ploch a toky. 
Přípustné: 
Jsou vodní toky a plochy, rybníky a ostatní vodní nádrže, které plní funkce ekologicko - 
stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské, které jsou přírodní nebo uměle vybudované. 
Vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskády aj.), činnosti 
související s údržbou, chovem ryb případně vodní drůbeže, přípustné jsou  revitalizační 
opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území, prvky ÚSES. 
Nepřípustné  
Je umístění staveb a činností jiných funkcí a činností negativně ovlivňující vodní režim 
v území. 
 
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
 
2) Plochy zemědělské (NZ) 
Hlavní využití: 
Hospodaření na zemědělské půdě 
Přípustné využití:  
Pozemky zemědělského půdního fondu - orná půda, louky, pastviny, vinice, chmelnice, 
zahrady a sady, přípustné jsou změny kultur v rámci ZPF. 
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Protipovodňová a protierozní opatření, opatření zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu 
území.  
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, zeleň. 
Podmíněně přípustné využití: 
Pozemky staveb a zařízení a jiných opatření pro zemědělství, které jsou nezbytné pro 
obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území, pastevectví apod. (silážní žlaby, 
přístřešky pro dobytek), pokud nedojde k narušení krajinného rázu a zájmů ochrany přírody. 
Pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro výkon práva myslivosti, vodní hospodářství 
(vodní plochy, pokud zvýší ekologickou stabilitu území a zlepší vodohospodářské poměry 
v povodí), pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití 
nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, 
hygienická zařízení, ekologická a informační centra, a stavby, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení, pokud nedojde k narušení krajinného rázu,  zájmů ochrany 
přírody a krajiny a narušení organizace ZPF.  
Zalesnění zemědělských pozemků, pokud nedojde k narušení krajinného rázu,  zájmů 
ochrany přírody a krajiny a narušení organizace  a hospodaření na ZPF. 
Nepřípustné využití: 
Umísťování ostatních nových staveb a zařízení, případně rozšiřování stávajících.  
Pozemky staveb pro rodinnou a pobytovou rekreaci a staveb a zařízení pro zemědělství, 
které vyžadují napojení na technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace, plyn, NN a VN 
rozvody el. energie). Stavby pro těžbu nerostů. 
 
PLOCHY LESNÍ 
 
3) Plochy lesní (NL) 
Hlavní využití: 
Lesní pozemky 
Přípustné využití: 
Pozemky určené k plnění produkční i mimoprodukční funkce lesa.  
Protipovodňová a protierozní opatření, opatření k zadržení vody v krajině.  
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 
Podmíněně přípustné využití: 
Pozemky, stavby, zařízení a jiná opatření zařízení lesního hospodářství, pro výkon práva 
myslivosti, vodní hospodářství pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a dále technická opatření a stavby, které zlepší podmínky 
využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu a stavby, které s nimi 
bezprostředně souvisí, pokud nebudou omezeny funkce lesa, nedojde k narušení krajinného 
rázu  a  nedojde ke střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny.  
Oplocení, pokud je nezbytné pro chovné a pěstební účely  a pokud nedojde k narušení 
krajinného rázu,  zájmů ochrany přírody a krajiny a ke střetu se zájmy lesního hospodářství 
Nepřípustné využití: 
Umísťování ostatních nových staveb a zařízení, případně rozšiřování stávajících.  
Pozemky staveb pro rodinnou a pobytovou rekreaci a staveb a zařízení pro zemědělství, 
těžbu nerostů. 
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PLOCHY PŘÍRODNÍ 
 
4) Plochy přírodní (NP) 
Hlavní: 
Zvláště chráněné území a plochy územního systému ekologické stability. 
Přípustné jsou: 
Plochy přírodní se vymezují za účelem zajistit podmínky pro ochranu přírody a krajiny. 
Jedná se o plochy zvláště chráněných území, plochy biocenter. Přípustné jsou plochy 
zemědělské půdy, plochy lesů a krajinné zeleně, vodní plochy. 
Podmíněně přípustné: 
Pozemky nezbytné dopravní a technické infrastruktury. Podmíněně přípustné činnosti nesní 
ohrozit určující funkci plochy a narušit krajinný ráz území,  nesmí nevratně narušit  
přirozené podmínky lokality, snížit aktuální míru ekologické stability území.  
Nepřípustné: 
Je využití, které je v rozporu s podmínkami ochrany přírody a krajiny dané lokality. 
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost 
ÚSES. 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  
 
5) Plochy  smíšené přírodní (NSp) 
Hlavní: 
Plochy rozptýlené zeleně v krajině, slouží k zachování a obnově přírodních a krajinných 
hodnot území (krajinná  zeleň). 
Přípustné jsou: 
Nezemědělské  a nelesní plochy zeleně v krajině porostlé vegetací, převážně se zastoupením 
dřevin  (krajinná zeleň). Extenzivní trávní porosty, dřeviny, skupinovou, rozptýlenou, 
soliterní a liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva. Přípustné jsou 
opatření ke zvýšení ekologické stability území, realizace ÚSES, zařízení a stavby pro 
ochranu přírody, protipovodňová a protierozní opatření. 
Podmíněně přípustné: 
Extenzivní vodní plochy, zalesnění, zřizování pěších případně cyklistických cest, plochy  
pro pěší, umísťování objektů drobné architektury, revitalizační opatření. Výstavba zařízení 
veřejné liniové dopravní a technické infrastruktury, dílčí úpravy stávajících úseků místních  
komunikací. Podmíněně přípustné činnosti nesmí narušit krajinné hodnoty a krajinný ráz 
území, snížit ekologickou hodnotu území.  
Nepřípustné: 
Jsou stavby, zařízení a činnosti nevratně znehodnocující krajinnou zeleň. 
 
6) Plochy smíšené zemědělské (NSz) 
Hlavní využití: 
Plochy využívané převážně k zemědělským účelům s významným podílem na ekologické 
stabilitě území. 
Přípustné využití: 
Přirozené a přírodě blízké ekosystémy zemědělsky využívané, extenzivní trvalé trávní 
porosty, menší plochy orné půdy, zahrady, krajinná zeleň, solitérní a liniová zeleň. 
Protipovodňová a protierozní opatření, opatření zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu 
území.  
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 
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Podmíněně přípustné využití: 
Pozemky staveb a zařízení a jiných opatření pro zemědělství, které jsou nezbytné pro 
obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území, pastevectví apod. (silážní žlaby, 
přístřešky pro dobytek), pokud nedojde k narušení krajinného rázu a zájmů ochrany přírody. 
Pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro výkon práva myslivosti, vodní hospodářství 
(vodní plochy, pokud zvýší ekologickou stabilitu území a zlepší vodohospodářské poměry 
v povodí), pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití 
nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, 
hygienická zařízení, ekologická a informační centra, a stavby, které s nimi bezprostředně 
souvisejí, pokud nedojde k narušení krajinného rázu,  zájmů ochrany přírody a krajiny a 
narušení organizace ZPF.  
Oplocení, pokud je nezbytné pro chovné a pěstební účely  a pokud nedojde k narušení 
krajinného rázu,  zájmů ochrany přírody a krajiny a narušení organizace ZPF. 
Zalesnění zemědělských pozemků, pokud nedojde k narušení krajinného rázu,  zájmů 
ochrany přírody a krajiny a narušení organizace  a hospodaření na ZPF. 
Nepřípustné využití: 
Umísťování ostatních nových staveb a zařízení, případně rozšiřování stávajících.  
Pozemky staveb pro rodinnou a pobytovou rekreaci a staveb a zařízení pro zemědělství, 
které vyžadují napojení na technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace, plyn, NN a VN 
rozvody el. energie). Stavby pro těžbu nerostů. 
 
 

7. VYMEZENÍ VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK ŮM A STAVBÁM 
VYVLASTNIT.  

 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VYMEZENÉ  
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ZPŘESNĚNÁ ÚZEMNÍM PLÁNEM  
 
WD 1     Plocha pro homogenizaci silnice I/23 ve vymezeném koridoru DK1 
 
Na plochu WD 1 se vztahuje i možnost předkupního práva podle § 101 stavebního zákona, 
předkupní právo ve prospěch státu však není uplatněno. 
 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VYMEZENÉ 
V ÚZEMNÍM PLÁNU. 
 
WT 1     Kanalizační řad ve vymezeném koridoru TK1 
 
 
8. VYMEZENÍ VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB  A VEŘEJNĚ  

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P ŘEDKUPNÍ 
PRÁVO.  

 
Tyto veřejně prospěšné stavby a opatření nejsou v územním plánu vymezeny.  
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9. STANOVENÍ KOMPENZA ČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA. 

 
Nejsou stanovena. 
 

 
10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ  

MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, V ČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO  
PROVĚŘENÍ  

 
V územním plánu nejsou vymezeny plochy územních rezerv. 
 
11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 

ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍN ĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ PO ŘÍZENÍ A P ŘIM ĚŘENÉ LHŮTY PRO 
VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ 
ČINNOSTI. 

 
Tyto plochy a koridory nejsou v územním plánu vymezeny.  
 
12. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 

O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍN ĚNO VYDÁNÍM REGULA ČNÍHO PLÁNU   
 

Tyto plochy a koridory nejsou v územním plánu vymezeny. 
 
13. STANOVENÍ POŘADÍ ZM ĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

 
Pořadí změn v území (etapizace) je stanovena pouze u zastavitelných ploch Z1, Z2 a Z4 pro 

bydlení v rodinných domech.  
Zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných domech Z4 je navržena ve 2. etapě výstavby. 

Zástavba na ploše Z4 je podmíněna zahájením výstavby na 75 % ploch lokalit Z1 a Z2 
navržené v 1. etapě výstavby.  

 
14. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTISTICKY  

VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ M ŮŽE VYPRACOVÁVAT  
ARCHTEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POUZE 
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

 
Tyto stavby nejsou v územním plánu vymezeny. 
 

 
15. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO ČTU VÝKRESŮ K NĚMU  

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
 
 
Počet listů textové části: 29 
 
Počet výkresů grafické části: 4 



- 30 - 
 

 
II. ODŮVODNĚNÍ ŮZEMNÍHO PLÁNU 

IIA. Textová část odůvodnění územního plánu 
 

 
 
1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISK A  

ŠIRŠÍCH  VZTAH Ů V ÚZEMÍ, V ČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMNETACÍ VYDANOU  KRAJEM 

 
Postavení obce v systému osídlení 
 

Územní plán bude zpracován pro správní území obce Ořechov, tedy pro katastrální území 
Ořechov u Telče.  
Řešené území se nachází v jihozápadní části kraje Vysočina. Od krajského města Jihlavy 

je obec vzdálena cca 33 km.  
Obcí s rozšířenou působností je pro Ořechov město Telč. Obec je vzdálena 6 km 

severovýchodně od Telče 
Celková výměra řešeného území je 289,5493. Obec má v současné době 75 trvale 

bydlících obyvatel.  
Většina zástavby v obci je tvořena historickou zástavbou zemědělských usedlostí podél 

silnice III/02322.   
Hospodářské podmínky v obci jsou výrazně ovlivněny rozlohou a počtem obyvatel. 

V území výrazně převažuje vyjížďka za prací, zejména do Telče a okolních obcí (např. 
Sedlejov a pod).  V obci je zastoupena také  místní výroba. 
Řešeným územím, asi 1 km jižně od obce prochází silnice I/23. Obec má tedy dobrou 

dostupnost na nadřazenou silniční síť. 
Z občanské vybavenosti se v obci nachází pouze víceúčelová budova s obecním úřadem, 

hasičskou zbrojnici a sálem a drobné hřiště na návsi. Vzhledem k velikosti obce je občanská 
vybavenost dostačující. Ostatní občanská vybavenost je umístěna v okolních obcích – 
v Urbanově, v Nevcehli  i dobře dostupné Telči. 

 
Širší dopravní vztahy 

 
Jižně od sídla prochází řešeným územím silnice I/23, která je zařazena do základní 

páteřní sítě kraje Vysočina. Samotná obec je napojena ne silnici  III/02322.  
Město Telč je od Ořechova vzdálené cca 6 km po silnici I/23. 
 Krajské město Jihlava je vzdálené od Ořechova cca 33 km a je dostupné právě po silnici 

I/23 přes Starou Říši a dále pak po silnici II/407, která je napojena u Hladova na silnici I/38. 
Možnost napojení na silnici I/38 je rovněž přímo ve Stonařově po silnici II/403  

přes Urbanov, Nevcehle a  Pavlov. Železnice řešeným územím neprochází, nejbližší 
železniční stanice je v Telči, případně Sedlejově nebo Mysliboři.  Jedná se o regionální trať 
do Kostelec n. J. – Telč - Slavonice.    

Do základní páteřní sítě Kraje Vysočina je zařazena v řešeném území silnice I/23, 
v širším zájmovém území pak silnice I/38. 
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Vztah vůči Zásadám územního rozvoje kraje.  
 
Na území kraje Vysočina jsou vydány Zásady územního rozvoje (ZÚR), které nabyly 

účinnosti dne 22.11.2008, ve znění aktualizace č. 1 ZÚR, která nabyla účinnosti dne 
23.10.2012. Při zpracování územního plánu  jsou respektovány zásady definované v ZÚR 
kraje Vysočina. 
� Jsou  respektovány priority územního plánování kraje Vysočina pro zajištění udržitelného 

rozvoje území. 
� Řešené území není zařazeno podle tohoto materiálu do žádné krajské rozvojové  oblasti 

nebo osy.  
� Řešené území není zařazeno do žádné specifické oblasti krajského významu. 
� V řešeném území se dle ZÚR nachází plochy a koridory regionálního ÚSES  

- regionální biocentrum RBC 651 Pařezitá – v územním plánu bylo toto biocentrum 
zpřesněno a nezasahuje do řešeného území     

� V ZÚR je v řešeném území vymezena veřejně prospěšná stavba: 
-  DK03 – koridor pro homogenizaci silnice I/23 v šířce 150 m 
-  U102 – regionální biocentrum RPC 651 - Pařezitá  
Veřejně prospěšná stavba DK 03 je do územního plánu převzata, regionální biocentrum  
po zpřesnění nezasahuje do řešeného území.   

� Respektovat vymezení cílových charakteristik krajiny podle ZÚR. V řešeném území je 
zastoupen typ krajiny:   
- krajina lesní – jihovýchodní část katastru   
-   krajina lesozemědělská ostatní – převážná část řešeného území 
Jsou respektovány zásady stanovené ZÚR pro jednotlivé typy krajiny.    

� Dle aktualizace č. 1 ZÚR je správní území obce Ořechov zařazeno do oblasti krajinného 
rázu CZ0610-OB003 Želetavsko. Pro tuto oblast aktualizace č. 1 ZÚR stanovuje v článku 
(146d) zásadu zachovat historické siluety sídel. Návrh ÚP není zpracován v rozporu s 
touto zásadou. 
 

Vztah k dosud platné územně plánovací dokumentaci pro celé území obce 
 
Obec Ořechov neměla a nemá schválenou územně plánovací dokumentaci.  

 
Vztah k navazující ÚPD okolních obcí 
 
Sousedními územní obvody jsou obce a katastrální území (k. ú.): 
- obec Dyjice (k. ú. Dyjička, k. ú. Rozsíčky u Telče a k. ú.  Stranná u Telče ) 
- obec Žatec (k. ú. Žatec na Moravě) 
- obec Olšany  (k. ú. Olšany u Telče) 
- obec Urbanov (k. ú. Urbanov) 
 
V územním plánu je zejména koordinováno vymezení prvků ÚSES a inženýrských sítí.   
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Vztah k ÚAP ORP Telč 
 

Podkladem pro vypracování územního plánu byly Územně analytické podklady obce 
s rozšířenou působností Telč zpracované v roce 2008 a aktualizované v roce 2010.  
Do územního plánu byly převzaty jevy z ÚAP (převážně limity využití území), které byly 
v několika případech zpřesněny.   

V ÚAP byly dále vytipovány hodnoty:  
- památník Adolfa Opálky – CZE 6112 – 09672, historicky cenná stavba, pietní místo 
- Ořechov, východní pohled ke Stranné – významný vyhlídkový bod 
 
Uvedené hodnoty a jevy jsou řešením územního plánu respektovány. 

 
 

2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVK Ů ZADÁNÍ 
 
Splnění požadavků podle jednotlivých bodů zadání: 
 
1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů 
 
- PÚR 2008 - územní plán respektuje republikové priority územního plánování pro 

zajištění  udržitelného rozvoje území. Řešené území není součástí republikové rozvojové 
oblasti nebo osy. 

 
- ZÚR Kraje Vysočina v platném znění – územní plán respektuje priority územního 

plánování Kraje Vysočina pro zajištění  udržitelného rozvoje území. Území není podle 
tohoto dokumentu zařazeno do žádné krajské rozvojové oblasti nebo osy, území není 
zařazeno do řádní specifické oblasti krajského významu.    

 
- V ZÚR Kraje Vysočina v platném znění je ve správním území obce vymezen koridor  

pro homogenizaci silnice I/23 v šířce 150 m. Tento koridor byl do územního plánu 
převzat v plné šířce. 

 
- V ZÚR Kraje Vysočina v platném znění je ve správním území obce vymezen prvek  

R ÚSES - regionální biocentrum RC 651 Pařezitá. V územním plánu bylo provedeno 
zpřesnění vymezení R ÚSES a do řešeného území nezasahuje.  

 
2. Požadavky na území vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) 
 
ÚAP zahrnující území obce s rozšířenou působností Telč byly zpracovány a dokončeny  
v roce 2008, aktualizace byla provedena v roce 2010. V územním plánu jsou obsaženy 
aktuální ÚAP, popis je uveden v jednotlivých kapitolách odůvodnění. 
 
Rozbor URÚ v ÚAP – Obec Ořechov je zařazena do kategorie 3c s nevyhovujícím 
enviromentálním a hospodářským pilířem a vyhovujícím pilířem sociální soudržnosti.  
Z hlediska podmínek pro životni prostředí je byl vyhodnocen nízký podíl lesní půdy, vysoký 
stupeň zornění  absence ÚSES Z hlediska hospodářských podmínek chybí v obci větší počet 
zaměstnavatelů, je zde minimálně zastoupen cestovní ruch a je zde velká míra 
nezaměstnanosti. Z hlediska podmínek sociální soudržnosti je zde dlouhodobě stabilizovaná 
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populace, jsou zde příznivé věkové poměry, migračně atraktivní obec a dostatečná občanská 
vybavenost.  
Z hlediska posílení enviromentálního pilíře je v územním plánu navržen lokální ÚSES, je 
umožněno zvýšení podílu lesních ploch i trvalých travních porostů. Zde je však nutné uvést, 
že negativní hodnocení enviromentálního pilíře v ÚAP je zkresleno velikostí katastru 
Ořechova u Telče, širší okolí má podmínky pro životní prostředí dobré, včetně zastoupení R  
a NR ÚSES.   
Z hlediska posílení hospodářského pilíře jsou v územním plánu vymezeny plochy pro místní 
výrobu a jsou zde vymezeny plochy pro hromadnou rekreaci. 
 
Pro zachování udržitelného rozvoje jsou pro celé ORP v ÚAP stanoveny priority:    
 
- Revitalizace  
V obci nejsou navrženy plochy přestaveb. Důvodem je dobrý stav stávajícího domovního 
bytového fondu obytného území obce.  V podmínkách prostorového uspořádání jednotlivých 
ploch jsou navrženy podmínky přestavby jednotlivých objektů, tak aby byl zachován 
stávající charakter sídla.  
Plocha bývalého zemědělského  areálu je vymezena jako stabilizovaná plocha pro výrobu. 
V areálu je umožněna rekonstrukce stávajících objektů, případně pak dostavba volných 
ploch v areálu.  
 
- Podpora podnikání 
V územním plánu je většina starší zástavby vymezena jako smíšené území obytné, které 
umožňuje přípustné formy podnikání. Je vymezena stabilizovaná plocha pro výrobu  
a skladování – lehký průmysl v areálu původně využívaném pro zemědělskou výrobu. Nové 
plochy pro výrobu nejsou navrženy. Důvodem je zejména nedostatečné využití stávajícího 
areálu a možnost přestavby jednotlivých objektů ve stávajícím areálu, případně využití 
volných plochy ve stávajícím areálu.   
 
- Rozvoj infrastruktury 
V ÚP je navrženo odkanalizování a čištění odpadních vod. Ostatní infrastruktura  
je vyhovující.  
Pro chybějící technickou infrastrukturu (kanalizace a ČOV) jsou v územním plánu 
vymezeny plochy a koridory. 
 
- Rozvoj cestovního ruchu 
V územním plánu je navržena plocha hromadné rekreace v prostoru bývalého lomu. Rovněž 
podmínky využití smíšeného území obytného umožňují umístění služeb cestovního ruchu.  
 
- Životní prostředí   
V ÚP je vymezen lokální ÚSES, doplnění zeleně v krajině, podmínky využití ploch 
veřejných prostranství, ploch občanské vybavenosti a dalších ploch s rozdílným způsobem 
využití umožňují doplnění ploch sídlení zeleně. 
 
    V ÚAP jsou pro celé ORP uvedeny požadavky na ÚPD. Požadavky, které se vztahují 
k řešenému území jsou respektovány. K jednotlivým skupinám požadavků je uvedeno:    
- Urbanistická struktura 
V ÚP jsou stanoveny požadavky na ochranu historické urbanistické struktury obce, 
vymezené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území.   
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- Dopravní infrastruktura 
Je navržen koridor pro homogenizaci silnice I/23 v šířce 150 m. Tato silnice je v dostatečné 
vzdálenosti od obce Ořechov a nezatěžuje obec. Trasa silnice III/02322 je stabilizovaná  
a málo frekventovaná. Zemědělské cesty je nutno řešit v rámci komplexních pozemkových 
úprav. Polní cesty jsou přípustné na ostatních plochách dle podmínek jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití 
- Hygiena prostředí 
Plochy u silnice III/02322 nejsou zatěžovány dopravou, silnice I/23 je v dostatečné 
vzdálenosti od obce. Podmínky v plochách lehkého průmyslu jsou stanoveny tak, že 
negativní vliv nad přípustnou míru nepřekračuje hranice areálu. 
- Ochrana hodnot 
Hodnoty uvedené v ÚAP jsou v řešení ÚP respektovány. 
  
3. Požadavky na rozvoj území obce 
 
Požadavky jsou respektovány. Jsou navrženy především plochy pro bydlení, a to bydlení 
v rodinných domech. Zemědělské usedlosti jsou vymezeny jako stabilizované plochy 
smíšené obytné, bývalý zemědělský areál je vymezen jako plocha výroby a skladování – 
lehký průmysl. Nové plochy občanské vybavenosti nejsou navrženy. V územním plánu je 
navržena koncepce technické vybavenosti. 
 
4. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspořádání krajiny) 
 
Požadavky jsou respektovány. Stávající urbanistická koncepce zůstane zachována. Navržené 
plochy pro výstavbu navazují na zastavěné území obce. V podmínkách prostorového 
uspořádání jednotlivých ploch je navržena výšková hladina zástavby.  
Na základě pracovního projednání z hlediska ochrany ZPF byl konzultován rozsah ploch  
pro výstavbu RD a bylo projednáno vymezení zastavěného území. Etapizace výstavby není  
pro konzultaci s obcí a orgánem ochrany ZPF stanovena.  
Plochy bydlení – Jsou navrženy plochy především ve východní části obce především 
s dobrým dopravním napojením a převážně na obecním pozemku  
Smíšená území – nové plochy pro smíšené území obytné nejsou v územním plánu 
vymezeny. 
Plochy pro rekreaci – Nové plochy pro individuální rekreaci nejsou navrženy, je navržena 
plochy pro hromadnou rekreaci v prostoru bývalého lomu 
Občanská vybavenost – v územním plánu bylo prověřeno, že stávající plochy občanské 
vybavenosti včetně ploch sportovních jsou vzhledem k velikosti obce dostačující.  
Plochy pro výrobu – bývalý zemědělský areál je vymezen jako plocha pro lehký průmysl  
Zeleň – plochy sídelní zeleně jsou zařazeny do ploch veřejných prostranství, případně ploch 
občanské vybavenosti, kolem výrobního areálu je navržena ochranná a izolační zeleň, 
rovněž je navržena doprovodná zeleň kolem komunikací a polních cest 
 
5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
 
Dopravní infrastruktura 
Požadavky jsou respektovány.  
Ze ZÚR Kraje Vysočina je převzat koridor pro homogenizaci silnice I/23, je navržena místní 
komunikace k plochám bydlení a k navrhované čistírně odpadních vod.  
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Technická infrastruktura 
Do řešeného území zasahuje záplavové území. V současné době probíhá aktualizace 
záplavového území. Do územního plánu je dle požadavků povodí Moravy zakresleno  
již aktualizované záplavové území.  
V návrhu zadání je stanoven požadavek navržení obce zásobování pitnou vodou. V současné 
době je nový vodovod dokončen, je zakreslen jako stávající.  
V územním plánu je navržena změna koncepce odkanalizování obce a je navržena plocha  
pro čistírnu odpadních vod a koridory pro kanalizační řady.  
 
6. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
 
Splnění požadavků je popsáno v jednotlivých kapitolách odůvodnění územního plánu. 
Hodnoty uvedené v zadání jsou respektovány. 
 
7. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
 
Tyto stavby a opatření jsou v územním plánu vymezeny, jsou uvedeny v textové a 
zakresleny v grafické části dokumentace. 
 
8. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu 
veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek a surovin, 
geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy 
 
Bývalý zemědělský areál je vymezen jako stávající plocha výroby – lehký průmysl.  
Podmínky v plochách lehkého průmyslu jsou stanoveny tak, že negativní vliv nad 
přípustnou míru nepřekračuje hranice areálu. 
V územním plánu bylo navrženo ochranné pásmo navrhované čistírny odpadních vod 50 m. 
 
9. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 
 
Návrh územního plánu byl v rozpracovanosti projednán z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu dne 27.7. 2012 na OŽP Krajského úřadu kraje Vysočina za přítomnosti 
projektanta, pověřeného zastupitele  a úředníka ochrany ZPF. Připomínky byly zapracovány 
do dokumentace. 
 
10. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu  
a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose 
 
Řešené území neleží v rozvojové oblasti nebo ose. 
 
11. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn 
jejich využití územní studií 
 
Tyto plochy a koridory nejsou v územním plánu vymezeny.  
 
12. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování  
o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 
 
Tyto plochy a koridory nejsou v územním plánu vymezeny. 
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13. Požadavky na vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán  
ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů  
na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou 
lokalitu  
či ptačí oblast 

 
Tato vyhodnocení nebyla v zadání územního plánu požadována a nejsou v územním plánu 
obsažena. 
 
14. Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant 
 
Bez požadavků. 
 
15. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu ÚP a na uspořádání obsahu jejich 
zdůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek a počtu 
vyhotovení 
 
Požadavky jsou respektovány. 
 
 
3. KOMPLEXNÍ ZD ŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  

 
 
3. 1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

Základní požadavky na řešení územního plánu byly stanoveny v zadání územního plánu.  
Územní plán je pořizován na základě rozhodnutí obce jako materiál koordinující 

rozvojové zájmy v území obce v duchu trvale udržitelného rozvoje. 
 

Hlavní cíle řešení územního plánu jsou: 
 
• respektování urbanistické struktury obce, vymezení veřejných prostranství 
• vymezení ploch občanské vybavenosti 
• vymezení ploch pro bydlení a smíšené území obytné  
• vymezení ploch pro výrobu 
• stanovení koncepce řešení dopravy 
• stanovení koncepce řešení technické vybavenosti 
• zachování a ochrana přírodních hodnot území, návrh územního systému ekologické 

stability 
• stanovení zásad pro výstavbu v  obci 
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3. 2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 
Územní plán je zpracován pro správní území obce Ořechov, tedy pro katastrální území 

Ořechov u Telče. Hranice řešeného území je zakreslena v grafické části územního plánu.  
Obec Ořechov patří do správního obvodu města Telč, které je pro Ořechov obcí 

s rozšířenou působností (ORP). 
Celková výměra řešeného území je 289,5493 ha. Obec měla 69 trvale bydlících obyvatel 

(údaj ze Sčítání lidí, domů a bytů 2011). V současné době je v obci přihlášeno 75 obyvatel.  
 

 
3. 3. VÝCHODISKA KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 
 
Řešení územního plánu  vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající  

ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území, a který uspokojuje potřeby současné generace,  
aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Obec Ořechov  je zasazena do atraktivního krajinného prostředí, území má vzhledem 
k blízkosti Telče rekreační potenciál nadmístního významu. V zájmovém území se nachází 
stávající plochy rekreace u rybníka Vodnatý. 

V obci je dostačující úroveň občanské vybavenosti. Z občanské vybavenosti se v obci 
nachází pouze víceúčelová budova s obecním úřadem, hasičskou zbrojnici a sálem a drobné 
hřiště na návsi. Vzhledem k velikosti obce je občanská vybavenost dostačující. Ostatní 
občanská vybavenost je umístěna v okolních obcích – v Urbanově, v Nevcehli a  Telči. 

Zemědělská výroba v obci zastoupena není, bývalá areál je přestavěn na výrobu, areál je 
v optimální poloze ve vztahu k obytného území obce i ve vztahu k silnici I/23. 

Hospodářské podmínky v obci jsou výrazně ovlivněny velikostí obce. V obci je však 
zastoupena místní výroba a služby (cca 15 pracovních míst), což není u obcí dané velikosti 
obvyklé. Převažuje vyjížďka za prací, zejména do Telče a okolních obcí (např. Sedlejov  
a pod).  Řešeným územím prochází silnice I/23. Obec má tedy relativně dobrou dostupnost 
na nadřazenou silniční síť. 

Z hlediska technické vybavenosti je v obci je vybudován veřejný vodovod a plynofikace, 
chybí dobudovat kanalizaci a ČOV.  

Z výše uvedeného vyplývá, že v obci jsou dobré podmínky pro další rozvoj. Je zde  
fungující veřejná infrastruktura, jsou zde zastoupeny pracovní příležitosti, je možnost 
dojížďky do vyšších center.  

Návrh rozvojových ploch vymezuje tedy především plochy pro bydlení, které by měly 
svou nabídkou dále stabilizovat sociální pilíř udržitelného rozvoje (počet obyvatelstva  
a věkovou strukturu).  

Pro rozvoj cestovního ruchu je navržena plocha pro hromadnou rekreace v prostoru 
bývalého lomu. Pro rozvoj podnikání jsou využitelné stabilizované plochy výroby a plochy 
smíšeného území obytného.  

Vymezené rozvojové plochy představují kompromisní řešení  mezi požadavkem rozvoje 
obce, prostorovými možnostmi území  a ochranou hodnot území. 

 
Demografické údaje 
 

Demografické údaje byly převzaty převážně ze sčítání lidí domů a bytů v roce 1991  
a v roce 2001. 
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Vývoj a prognóza počtu trvale bydlících obyvatel 
 

Retrospektivní vývoj počtu obyvatel v Ořechově od roku 1869 je uveden v následující 
tabulce. 
 

 
Z údajů je patrný postupný pokles počtu trvale bydlících obyvatel v obci. 
 
Prognóza vývoje trvale bydlících obyvatel  
 

 Sídlo 
 

1991

 

2001 2011 2015 2025 

 OŘECHOV 72 74 69 75 90 

 
Prognóza nárůstu počtu obyvatelstva je podmíněna zachováním a zkvalitněním podmínek 

životního prostředí, dobudováním technické infrastruktury obce a zejména přípravou 
pozemků pro výstavbu RD.  

Prognóza nárůstu počtu obyvatel je odůvodněna  nadprůměrným podílem obyvatel 
v předproduktivním věku a poměrně dobrou dostupností pracovních příležitostí po silnici 
I/23 (Telč).   

 
Věková struktura obyvatelstva 

V roce 2011 v obci Ořechov bylo: 

20,29 % obyvatel v předproduktivním věku 
57,97 % obyvatel v produktivním věku 
21,74 % obyvatel v poproduktivním věku 
 
Průměrná věková struktura: 
v ČR (2011)  14,5 % - 69,7 % - 15,9 % 
Kraj Vysočina  14,6 % - 69,1 % - 16,3 % 
 

Věková struktura v obci je poměrně příznivá, v obci je sice velký podíl obyvatel 
v poproduktivním věku, ale rovněž obyvatel v předproduktivním věku je nad průměrem 
Kraje Vysočina. 
 
Předpokládaný počet pracovních příležitostí v obci a pohyb za prací 
 

V obci je v současné době asi 15 pracovních příležitostí (Izolace – Diviš a služby). 
Pracující obyvatelstvo vyjíždí za prací z obce. Cílem vyjížďky je zejména Telč.  

rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

Obyv. 113 133 114 117 120 115 117 112 108 97 84 72 74 
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3. 4. VÝCHODISKA NÁVRHU URBANISTICKÉ KONCEPCE A SYS TÉMU  
VEŘEJNÉ ZELENĚ 
 
Současná urbanistická koncepce 

 
Obec Ořechov leží mezi velkými lesními komplexy v území severovýchodně od Telče. 

Obec je položena na mírném východním svahu, který se svažuje k údolí Olšanského potoka. 
Zastavěné území je obklopeno zemědělskou půdou, pouze na západě na zastavěné území 
navazuje zalesněný vrch. 

Zástavba obce leží podél  silnice III/02322, která v obci končí, respektive pokračuje  
na Urbanov jako místní komunikace. Komunikace od křižovatky na Urbanov po objekt 
obecní úřad pak tvoří hlavní osu zástavby obce, kde je situována většina zástavby obce.  

Z hlediska urbanistického vývoje sídlo Ořechov dvou typů zástavby. Jádrem obce je  
lokační zástavba zemědělských usedlostí situovaných podél hlavní svažující se ulice. 
Zemědělské usedlosti jsou značně rozsáhlé, převážně uzavřené. Usedlosti nejsou situované  
do jednotné stavební čáry, přesto vytváří hlavní uliční prostor obce, nejvýznamnější prostor 
pro obraz obce.  Ve východní části je pak situována jednostranná jednopodlažní zástavba 
domků.  

Obec nemá stavební  dominanty, ve významné poloze na okrajích hlavního uličního 
prostoru je ostrůvek zeleně na západě a objekt obecního úřadu  a hasičské zbrojnice  
na východě.  Výrazněji se však svými hmotami uplatňují objekty zemědělských usedlostí. 

Nová výstavba RD (cca 3 RD)  je situována  v návaznosti na domkářskou zástavbu  
a objekt obecního úřadu ve východní části obce. Zástavby obce je obce kompaktní původní 
urbanistický struktura není narušena asanacemi a nevhodnou novou zástavbou. 

Z občanské vybavenosti je s obci zastoupen objekt obecního úřadu, drobné hřiště je 
situované ve střední části uličního prostoru.   

Výrobní území je zastoupeno bývalým areálem zemědělské výroby jižně od obce. Tato 
plocha je v územním plánu vymezena jako plocha lehkého průmyslu.   

Plochy rekreace jsou zastoupeny několika rekreačními chatami u rybníka Vodnatý. 
Západně od obce je situován bývalý lom  Březí, zde je navržena plocha pro hromadnou 

rekreaci.  
 

Navrhovaná urbanistická koncepce - odůvodnění 
 

Veřejná prostranství a zeleň  
 

Jako veřejné prostranství jsou vymezeny stávající uliční prostory v zastavěném území 
sídla Ořechov. V územním plánu jsou rovněž vymezeny nové plochy veřejných prostranství  
ve východní části obce jako komunikace  pro nově navrhovanou zástavbu (rozšíření a 
posunutí stávající cesty a nová komunikace k ČOV). Samostatné plochy sídelní zeleně 
nejsou vymezeny. Zeleň je součástí především ploch veřejných prostranství, ploch občanské 
vybavenosti.  

 
Občanská vybavenost  

 
Občanská vybavenost vzhledem k velikosti obce vyhovuje, nové plochy nejsou navrženy.  
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Plochy pro bydlení a smíšené území obytné  
 

Nové plochy pro bydlení jsou vymezeny jako plochy  bydlení v rodinných domech,   
bytové domy v obci nejsou. Plochy pro bydlení jsou navrženy především ve východní části 
obce v návaznosti na stávající zástavbu domků převážně na obecních pozemcích. Obecně je 
z hlediska urbanistické koncepce i kompozice vhodné situovat novou zástavbu RD 
v návaznosti na drobnou domkářkou zástavbu ve východní části obce a odlišnou strukturu 
velkých zemědělských usedlostí (a jejich působení do volné krajiny) ponechat bez přístaveb 
nových RD. Rovněž při umísťování nových staveb v zastavěném území smíšeného území 
obytného je třeba novou zástavbu přizpůsobit zástavbě stávajících objektů. 

 
Plochy pro výrobu a zemědělství 

 
Původní plochy zemědělské výroby jsou v územním plánu vymezeny jako plochy  

pro lehký průmysl, neboť již v současné době nejsou pro zemědělskou výrobu využívány.  
 
 

3. 5. VÝCHODISKA NÁVRHU VYBRANÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM  ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ 

 
3.5.1. Plochy bydlení  
 
Prognóza potřeby bytů za celé území (obec Ořechov) 
 

ROK  2001 2011 2015 2025 

Počet obyvatel 74 69 75 90 

Počet bytů 27 22 27 36 

Obyvatel/byt 2,74 3,14 2,8 2,5 

 
Lokality obytné výstavby 

 
V územním plánu jsou navrženy zastavitelné plochy Z1-Z4 pro výstavbu cca 20 RD. 

Lokalita  Z4 nevyžaduje nové dopravní napojení. Jedná se o obestavění druhé strany 
stávající komunikace, v komunikaci se nachází vodovodní i plynovodní řad. Rovněž plocha 
Z3 v severozápadní části nevyžaduje vybudování nové  dopravní a technické infrastruktury. 
Lokality Z1 a Z2 vyžadují vybudování nových komunikací s inženýrskými sítěmi. V obou 
případech se jedná o prodloužení stávajících komunikací.   
 
3.5.2. Plochy rekreace 
 
Hromadná rekreace 

 
V územním plánu je vymezena navrhovaná plocha pro hromadnou rekreaci v prostoru 

bývalého lomu v západní části obce.   
V rámci přípustných činností lze pro hromadnou rekreaci a turistiku využít stabilizované  

i navrhované plochy jiných funkčních ploch,  zejména smíšeného území venkovského (např. 
ubytování penziony, agroturistiku), ploch sportu a tělovýchovy (hřiště), případně ploch 
občanské vybavenosti (např. stravování, ubytování, služby pro rekreaci apod.).  



- 41 - 
 

Pěší turistika a cykloturistika  
 

Do řešeného území zasahuje značená turistická trasa pouze minimálně v jihovýchodní části 
katastru kolem rybníka Vodnatý,  přes obec prochází značená cyklotrasa 5123.  
 

Individuální (rodinná) rekreace 
 
V řešeném území se nachází drobná chatová lokalita v jižní části území, u rybníka 

Vodnatý (Pilka). Nové plochy pro individuální rekreaci nejsou navrženy. 
V současné době je také část domovního fondu v sídle Ořechov využívána jako rekreační 

chalupy. Tyto objekty a plochy, které jsou součástí historického domovního fondu jsou 
v územním plánu zakresleny jako plochy bydlení v rodinných domech nebo plochy smíšené 
venkovské.  

 
3.5.3. Plochy občanského vybavení  
 

Ve vybavenosti není obec soběstačná. Občané jsou za většinou zařízení odkázáni  
na dojížďku do Telče, Urbanova, Nevcehle a Sedlejova.   
 
V současné době je v obci umístěna následující občanská vybavenost: 
 
Obecní úřad - je umístěn ve východní části obce. V objektu je rovněž umístěna hasičská 
zbrojnice a společenský sál. 
 
Mateřská škola 
V obci není občané využívají MŠ v Nevcehli, popřípadě Telči. 
 
Základní škola 
Základní škola v obci není, žáci navštěvují školu v Telči, popř. 1. - 5. ročník v Urbanově. 
 
Pošta - se v obci nenachází, nejbližší pošta je v Urbanově.   
 
Hřbitov a farnost - obec spadá do farnosti Urbanov. 
 
Hasičská zbrojnice - je situována v budově obecního úřadu.  
 
Sportovní hřiště  
Malé hřiště je umístěno u silnice III/02322 v zastavěné části obce. 
 
Zdravotnictví - v obci se nenachází žádné zdravotnické zařízení. Základní zdravotní péče je 
zajištěna v Telči, vyšší potom v Třebíči nebo v krajském městě Jihlavě. 
 
Prodejny smíšeného zboží - v obci prodejna potravin chybí. Nejbližší prodejny jsou 
v Urbanově a Telči. 

 
Pohostinství – v současné době v obci není. 
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Koncepce občanské vybavenosti 
 
Plochy občanské vybavenosti jsou rozděleny na plochy: 
- Plochy občanského vybavení - veřejná občanské vybavenost  
- Plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova 

Objekty občanského vybavení (prodejny, některé služby) i drobné sportovní plochy jsou 
také přípustné například v plochách smíšených obytných, v plochách bydlení apod.) 
Občanská vybavenost vzhledem k velikosti obce vyhovuje,  nové zastavitelné plochy  
pro  občanskou vybavenost nejsou vymezeny. 
 
3.5.4. Plochy výrobní  
 
Lehký průmysl  
 
Firma Izolace - Diviš - v bývalém areálu zemědělského družstva, jižně od zastavěného 
území obce, je umístěna firma, zabývající se izolacemi. Firma má v areálu rovněž sklady 
materiálu. 
 
Zemědělská výroba  
 

Na zemědělské půdě v řešeném území hospodaří Zemědělské družstvo Sedlejov. V obci 
v současné době nejsou objekty a plochy zemědělské výroby. V bývalém zemědělském 
areálu jsou umístěny plochy výroby a skladování – lehký průmysl.  
 
Vliv zemědělské výroby na životní prostředí   

 
V bývalém zemědělském areálu je umístěna výroba, a proto se zde neuplatňuje žádný 

negativní vliv zemědělské výroby na životní prostředí. 
 
 

3.6. ODŮVODNĚNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 
Základní členění vychází z vyhlášky č. 501 /2006 Sb. o obecných  požadavcích  

na využívání území. Tyto plochy jsou podle specifických podmínek a s ohledem na 
charakter řešeného území daného území v souladu s výše uvedenou vyhláškou podrobněji 
členěny.   
 
Plochy zastavěné a zastavitelné se člení na: 
 
Plochy bydlení 
1) Bydlení v rodinných domech (BI) 
Plochy rekreace 
2) Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 
3) Plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) 
Plochy občanského vybavení 
4) Veřejná občanská vybavenost (OV) 
5) Sport a tělovýchova (OS) 
Plochy veřejných prostranství 
6) Veřejná prostranství (PV)  
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Plochy smíšené obytné 
7) Plochy smíšené venkovské (SV) 
Plochy dopravní infrastruktury 
8) Plochy silniční dopravy (DS) 
9) Plochy  ostatních  komunikací (DSo) 
Plochy technické infrastruktury 
10) Plochy technického vybavení  (TI) 
Plochy výroby a skladování 
11) Lehký průmysl (VL) 
 
Plochy nezastavěné se člení na: 
 
Plochy vodní a vodohospodářské 
1) Plochy vodní a vodohospodářské (W) 
Plochy zemědělské 
2) Plochy zemědělské (NZ) 
Plochy lesní 
3) Plochy lesní (NL) 
Plochy přírodní 
4) Plochy přírodní (NP) 
Plochy smíšené nezastavěného území  
5) Plochy  smíšené přírodní (NSp) 
6) Plochy  smíšené zemědělské (NSz) 
 
 
3. 7. OCHRANA PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH  HODNOT 

ÚZEMÍ 
 
3.7.1. Přírodní podmínky 
 
Krajinná charakteristika území 
 

Obec Ořechov se nachází na kopcovitém návrší Brtnické vrchoviny a rozkládá se  
na východním svahu Srní hory, kde bývala dřevěná rozhledna. Obec obtáčí další skupina 
vrchů kolem Veselského kopce ( 712 m. n. m.) u Nepomuku.  

Nejvýznamnějším tokem řešeného území je tok Řečice (Olšanský potok), která protéká 
podél východní hranice katastru. Řešené území je charakteristické menším podílem lesní 
půdy v území, ale je zde návaznost na ucelené lesní komplexy na jižní a východní hranici 
řešeného území, které se rozkládají na území sousedních obcí. Převážná část území je 
využívána jako zemědělsky obhospodařované území.  
 
Osídlení krajiny  
 

Osídlení je soustředěno pouze do sídla Ořechov. U rybníka Vodnatý se nachází menší 
chatová lokalita pro individuální rekreaci. 
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Vodní toky a vodní nádrže 
 
Území náleží do povodí Moravské Dyje. Řešené území je odvodňováno vodním tokem 

Řečice (Olšanský potok) , který tvoří východní hranici řešeného území.  
Na katastru se nachází ještě drobné bezejmenné vodní toky – pravostranné i levostranné 
přítoky toku Řečice. Vodní toky nenesou znaky závažných negativních zásahů – ztrátu 
přírodních atributů, ochuzení biotopů apod. Na řešeném území se nachází meliorační 
zařízení – otevřené a zakryté meliorační kanály a svodnice.  

Území je málo vodné. V řešeném území se nachází na toku Řečice rybník Vodnatý  
a 4 menší vodní plochy.   
 
Lesy 
 

Procentuelní zalesnění je v řešeném území zcela podprůměrné. Na řešeném území se 
nachází cca 38,0778 ha lesní půdy, což je 13,15 % z celkové výměry katastru. Průměr  
České republiky činí 33,7 % z celkového území státu. Kraj Vysočina má pak průměrnou 
lesnatost 30,1 %. 

Lesní půda se nachází především v jihovýchodní části katastru. Tato lesní půda přechází  
na k. ú. Rozsíčky u Telče ve velký lesní komplex.  

Rovněž podél východní hranice řešeného území ovšem na sousedním katastru Olšany  
u Telče se nachází velký lesní komplex.  

Dále se v řešeném území nachází spíše menší plochy lesní půdy a to západně od obce.  
Nové plochy lesní půdy nejsou navrženy, zalesnění ploch je přípustnou činností  

na zemědělské půdě. 
 
Reliéf území 

    
Řešené území je charakterizováno vysokou nadmořskou výškou a mírně členitým terénem. 

Nejvyšší místo katastru je 669,00 m n.m. vrch V Březí na západní hranici katastru 
v zastavěného území obce. Nejnižší místa katastru jsou rybníka Vodnatý v jihovýchodním 
cípu řešeného území – kolem 600 m n. m. Rozsah zastavěné části je v rozmezí 624 - 652 m n. 
m. 

V zájmovém území i řešeném území jsou hodnotné dálkové pohledy směrem 
jihovýchodním k Telči.  

 
Geomorfologické poměry 
  
Řešené území patří z hlediska geomorfologického k Českomoravské vrchovině, 

geomorfologickému celku Javořická vrchovina a podcelku Jihlavské vrchy. Území patří 
k vyšší části Českomoravské vrchoviny. 
 
3.7.2. Ochrana přírody a krajiny 
 
Zvláště chráněná území - v řešeném území se v současné době nenacházejí. 
 
NATURA 2000 - v řešeném území se nenachází.   
 
Památné stromy - v řešeném území nejsou v současné době zastoupeny památné stromy  
 
Evidované lokality přírodních biotopů  – v řešeném území se nenachází  
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Významné krajinné prvky - v řešeném území jsou z obecně vyjmenovaných významných 
krajinných prvků zastoupeny lesy, vodní toky a údolní nivy. 
 
Registrovaný významný krajinný prvek - v řešeném území se nenachází. 
 
3.7.3. Nerostné suroviny 
 
Geologické poměry 
 

Z geologického hlediska náleží oblast k moravské větvi moldanubika, a to její střední 
části. Vlastní zájmové území je tvořeno sérií rul, mezi nimiž převažují biolitické pararuly. 

 
• V řešeném území nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní 

zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ). 
• V řešeném území není evidováno poddolovaná území. 

• V řešeném území není stanoven žádný dobývací prostor pro výhradní ložiska 
radioaktivních nerostů. 

• V řešeném území je není evidováno sesuvné území  
 

3.7.4. Ochrana kulturních památek 
 
Nemovité kulturní památky v řešeném území  
 

• 22263/7-5052 boží muka (při polní cestě k Urbanovu) 
 

Nemovité kulturní památky musí  být respektovány včetně prostředí památek, jejich 
ochrana a údržba se provádí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Nesmí 
být narušeny nebo zničeny přístupové cesty ani exponované pohledy na tyto nemovité 
kulturní památky. 
 
Seznam území s archeologickými nálezy 
 
V řešeném území se nachází archeologická lokalita:  
 
• 23-41-24/2 středověké a novověké jádro obce 
 
Ochrana archeologických lokalit 

 
Součástí kulturních a civilizačních hodnot území jsou i archeologické památky 

(archeologické nálezy ve smyslu § 23 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o Státní památkové péči 
ve znění pozdějších předpisů. 

Při provádění veškerých zemních prací v dotčeném území musí proto být respektováno 
ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již 
od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit 
mu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území archeologický výzkum (par. 22,  
odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o Státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů). 
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Ochrana tzv. památek místního významu  
 

V řešeném území se nacházejí stavby a objekty, které nejsou evidovány jako kulturní 
památky, ale mají svůj kulturní, historický a urbanistický význam, tzv. památky místního 
významu (drobné sakrální stavby, kapličky, kříže, kameny, válečné hroby). Tyto objekty je 
nutno zachovat a respektovat. Z pohledu památkové péče je nevhodné s nimi jakkoliv 
manipulovat, přemisťovat je nebo je jakkoliv upravovat či doplňovat. 
V Ořechově se nachází:  
• Pomník evidovaný v centrální evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany ČR  

pod č. VH:CZE6112-9672. 
 
 
3. 8. NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

 
Podkladové dokumentace 
 
Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny 
obce Ořechov jsou: 
• Zásady územního rozvoje (ZÚR) Kraje Vysočina (2008);  
• Územně technický podklad regionálních a nadregionálních ÚSES ČR (1997); 
• Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností Telč (2010);  
• Vymezení ÚSES ve schválené územně plánovací dokumentaci (ÚPD) okolních obcí: 

Územní plán Stará Říše (US Jihlava 2011), Územní plán Urbanov (US Jihlava 2012); 
 
Východiska a odůvodnění koncepce řešení a vymezení nadregionální a regionální úrovně 

ÚSES 
 
Hlavním východiskem pro řešení nadregionální (NR) a regionální (R) úrovně ÚSES jsou 
ZÚR kraje Vysočina, obsahující koncepční řešení NR a R úrovně ÚSES a zásady  
pro zapracování NR a R ÚSES do ÚPD obcí.  
Dle ZÚR Kraje Vysočina zasahuje do správního území obce nepatrnou částí regionální 
biocentrum RC 651 Pařezitá. Po zpřesnění a prověření vymezení v měřítku katastrální mapy 
RC 651 do řešeného území nezasahuje. 

 
Východiska a odůvodnění koncepce řešení a vymezení místní úrovně ÚSES 
 
Řešení místní úrovně ÚSES částečně vychází z podkladových dokumentací, z nichž se 
v různé míře uplatnily všechny dokumentace výše jmenované. Dále byly v řešení 
zohledněny následující přístupy a jevy: 
• uplatnění principu tvorby soustav prvků ÚSES; 
• aktuální stav a limity využití území; 
• metodickými nástroji stanovené limitující prostorové a funkční parametry pro jednotlivé 
typy skladebných částí ÚSES. 
 
Přírodovědná východiska a zvolená koncepce ÚSES 
 
Územní systém ekologické stability tvoří biocentra, biokoridory a interakční prvky. 
Biocentrum je plocha, která svojí polohou v krajině a celkovou rozlohou umožňuje vznik 
sukcesně vyspělých a přirozeně stabilních (odolných) ekosystémů tvořených autochtonními 
druhy organizmů.  
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Biokoridor je pás území propojující biocentra a umožňují mezi biocentry šíření 
autochtonních druhů organizmů.  
Interakční prvek plocha, která svým stavem a polohou zprostředkovává příznivé působení 
biocenter a biokoridorů na okolní území. 
 
Potenciální funkčnost biocenter a biokoridorů vychází z celkové koncepce uspořádání prvků 
v krajině a dodržení prostorově funkčních parametrů. Významná je také poloha prvků 
vzhledem k charakteru území. Aktuální funkčnost biocenter a biokoridorů je pak dána 
především stavem bioty v daném prvku a v prvcích navazujících. 
Soubor biocenter a biokoridorů vymezených v příbuzných typech prostředí tvoří soustavu 
prvků ÚSES. Obecně platí, že biokoridor spolu s biocentry, která propojuje, náleží obvykle 
ke stejné soustavě prvků a jsou tedy vymezovány v příbuzných typech prostředí. Na území 
obce Ořechov byly vymezeny následující soustavy prvků ÚSES: 
 
Hydrofilní soustava - prvky soustavy jsou vymezovány v nivních polohách v jednoznačné 
vazbě na tok potoka Řečice (Olšanský potok). Obligátní součástí prvků těchto soustav jsou 
příslušné vodní toky doplněné o nezbytné navazující biotopy niv (hydrogeobiocenózy  
a geobiocenózy s těžištěm výskytu v 5. hydrické řadě); 
Minimální plocha lokálního biocentra hydrofilní soustavy je 1 ha, při maximální délce 
lokálního biokoridoru hydrofilní soustavy 2 000 m a jeho minimální šířce 20 m.  
V plochách prvků hydrofilních soustav jsou cílovým stavem dřevinné ekosystémy  
a ekosystémy proudících vod, které mohou být odůvodněných případech kombinovány 
s nedřevinnými ekosystémy (louky, mokřady) a ekosystémy stojatých vod (tůně, malé vodní 
nádrže). Plochy je možné extenzivně využívat s ohledem na biodiverzitu autochtonních 
druhů organizmů (detaily týkající se využití a managementu ploch by měla specifikovat 
podrobnější dokumentace). 
 
Mezofilní soustava - prvky soustavy jsou vymezovány v běžných mezofilních polohách 
(geobiocenózy s těžištěm výskytu ve 3. hydrické řadě), tedy mimo nivní (a suché) polohy. 
Minimální plocha lokálního biocentra mezofilní soustavy jsou 3 ha, při maximální délce 
lokálního biokoridoru mezofilní soustavy 2 000 m a jeho minimální šířce 15 m.  
V plochách prvků mezofilních soustav jsou cílovým stavem dřevinné ekosystémy, které 
mohou být odůvodněných případech kombinovány s nedřevinnými ekosystémy (louky, 
paseky, lada). Plochy je možné extenzivně využívat s ohledem na biodiverzitu 
autochtonních druhů organizmů. (detaily týkající se využití a managementu ploch by měla 
specifikovat podrobnější dokumentace). 
 
Míra přesnosti vymezení prvků ÚSES vychází z podrobnosti řešení v územním plánu obce 
Ořechov a je možné jej ve výjimečných případech dále zpřesňovat (s ohledem na aktuální 
stav území, při projektovém řešení vymezených prvků, zapracování do plánů společných 
zařízení pozemkových úprav) při respektování metodických nároků tvorby ÚSES. Zpřesnění 
je třeba provádět autorizovaným projektantem ÚSES a projednat s příslušným orgánem 
ochrany přírody. 
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Přehled navržených biocenter a odůvodnění jejich vymezení 

Označení 
biocentra 

Poloha Odůvodnění vymezení 

LC 1 Při severovýchodní 
hranici obce 

Poloha vychází z maximální délky lokálních biokoridorů - 
zohledněna byla především vzdálenost od RC 660 Veselský 
vrch (vymezené v ÚP Stará Říše). Biocentrum je sitováno  
na rozhraní souvislého lesního celku a lučních porostů. 
V ploše prvku se nachází vrbové porosty. Kortyto toku je 
upravené (napřímené a zahloubené). 

LC 2 Při východní hranici 
obce 

Poloha vychází z maximální délky lokálních biokoridorů. 
Biocentrum je sitováno v okrajové části souvislého lesního 
porostu. Plocha prvku zaujímá úsek nivy potoka Řečice, kde 
je koryto toku neupravené s přirozeným morfologickým 
vývojem. V ploše prvku se nachází vrbové porosty s olší 
a bohatým travinobylinným podrostem. 

LC 3 V západní části obce Poloha vychází vychází z maximální délky lokálních 
biokoridorů - zohledněna byla především vzdálenost od LC 
vymezeného v ÚP Urbanov). V ploše prvku se nachází 
hospodářské lesní porosty. 

 
Přehled navržených biokoridorů 

Označení 
biocentra 

Poloha Odůvodnění vymezení 

LK 1 Při severovýchodní 
hranici obce 

Biokoridor je vymezen v jednoznačné vazbě na tok potoka 
Řečice. Kortyto toku je upravené (napřímené a zahloubené) 
s nesouvislým spíše chudým vegetačním doprovodem (olše, 
keřové vrby). 

LK 2 Při východní hranici 
obce 

Biokoridor je vymezen v jednoznačné vazbě na tok potoka 
Řečice. Severozápadní úsek biokoridoru prochází mezi 
zemědělsky využívanými plochami (luční poroty), kortyto 
toku je upravené (napřímené a zahloubené) s nesouvislým 
spíše chudým vegetačním doprovodem (olše, keřové vrby). 
Jihovýchodní úsek biokoridoru je veden lesními porosty, kde 
je koryto toku neupravené s přirozeným morfologickým 
vývojem, doprovázené vrbovými porosty s olší a bohatým 
travinobylinným podrostem. 

LK 3 V severní části obce Biokoridor je veden po březích malé vodní nádrže na potoce 
Řečice. Na březích se nachází olšovo-vrbové porosty. 

LK 4 Při západní hranici 
obce 

Biokoridor je vymezen podél meze s dřevinami situované 
mezi zemědělskými plochami. 

LK 5 Při západní hranici 
obce 

Biokoridor je veden přes zemědělsky využívané plochy. 
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Přehled navržených interakčních prvků 

Označení 
biocentra 

Poloha Odůvodnění vymezení 

IP 1 Centrální část obce Prvek je tvořen starým zatopeným kamenolomem. 

IP 2 Jihozápadní část 
obce 

Remíz izolovaný mezi zemědělsky využívanými plochami. 

IP 3 Jihozápadní část 
obce 

Remíz izolovaný mezi zemědělsky využívanými plochami. 

IP 4 Jihozápadní část 
obce 

Remíz izolovaný mezi zemědělsky využívanými plochami. 

IP 5 Jižní část obce Remíz izolovaný mezi zemědělsky využívanými plochami. 

IP 6 Jižní část obce Remíz izolovaný mezi zemědělsky využívanými plochami. 

IP 7 Severní část obce Mokřady při drobné vodní nádrži. 

IP 8 Jižní část obce Remíz izolovaný mezi zemědělsky využívanými plochami. 

IP 9 Jižní část obce Drobný mokřad izolovaný mezi zemědělskými plochami. 

 
 
3. 9. VÝCHODISKA NÁVRHU KONCEPCE DOPRAVY 
 
Širší dopravní vztahy 

 
Obec je napojena na silniční síť silnicí  III/02322, řešeným územím dále prochází silnice  

I/23. Do základní páteřní sítě Kraje Vysočina je zařazena v řešeném území silnice I/23, 
v širším zájmovém území pak silnice I/38.  

Město Telč je dostupné po silnici I/23, vzdálenost je cca 6 km.  
Krajské město Jihlava je vzdálené od Ořechova cca 33 km a je dostupné po silnici I/23  

přes Starou Říši a dále pak po silnici II/407, která je napojena u Hladova na silnici I/38. 
Možnost napojení na silnici I/38 je rovněž přímo ve Stonařově po silnici II/403 přes 
Urbanov, Nevcehle a  Pavlov. 

. 
Železniční doprava 

 
Řešeným územím železniční trať neprochází. Nejbližší železniční stanicí jsou stanice 

v Telči, případně Sedlejově a Mysliboři a leží na regionální trati č. 227 Kostelec u Jihlavy – 
Slavonice. 

 
Silniční doprava  
 
Řešeným územím prochází tyto silnice: 
 
- silnice I/23  Dráchov - Jindřichův Hradec - Telč - Třebíč - Brno 
- silnice III/02322       Ořechov - spojovací 
 
Silnice I/23 je ve vlastnictví státu, silnice III/02322 je ve vlastnictví kraje Vysočina. 
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Silnice I/23 
Silnice prochází jižní části katastrálního území ve směru východ – západ mimo zastavěnou 
část obce. 
Silnice je zařazena do páteřní sítě Kraje Vysočina.  Ze ZÚR Kraje Vysočina je  do grafické 
části převzat koridor pro homogenizaci  stávajícího tahu v šířce 150 m. 
Silnice je ve vlastnictví České republiky a je ve správě Ředitelství silnic a dálnic.  
 
Silnice III/02322 
Silnice zajišťuje dopravní napojení obce na hlavní silniční tah, a to na silnici I/23. Silnice 
prochází zastavěným územím obce a zabezpečuje obsluhu přilehlé zástavby.  
Trasa silnice je územně stabilizovaná, výhledově není počítáno se změnami. Silnice je 
majetkem Kraje Vysočina.  
Výhledové úpravy silnice III. třídy budou prováděny dle kategorie S7,5/60(50), silnice I/23 
v kategorii S 9,5/70. 
Je nutné respektovat ochranná pásma silnic podle §30 zákona č.13/1997 Sb. 
Úpravy silnic budou výhledově probíhat dle zásad  ČSN 73 6101 „Projektování silnic             
a dálnic” (a podle schválené Kategorizace silniční a dálniční sítě). 
V zastavěném území budou úpravy silnic prováděny v odpovídající funkční skupině a typu, 
dle zásad ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací”. 
Při výstavbě inženýrských sítí bude třeba v následné projektové dokumentaci minimalizovat 
dotčení silnic. 
Při dopravním napojení nových ploch na silnice a místní komunikace je nutné postupovat 
podle vyhlášky č. 104/1997 Sb.  
 
Místní a ostatní komunikace 
 

Trasy místních komunikací jsou stabilizované. Plochy pro místní komunikace 
v zastavěném území jsou v územním plánu vymezeny jako plochy veřejných prostranství. 
Plochy pro  komunikace mimo zastavěné území jsou vymezeny jako plochy ostatních 
komunikací. Komunikace propojující sídla Ořechov a Urbanov je také místní komunikací. 

Úpravy a rekonstrukce místních komunikací mohou být realizovány také na stávajících 
plochách veřejných prostranství. Další komunikace v rámci rozvojových ploch budou 
upřesněny v podrobnější navazující dokumentaci. Je vymezena nová plocha pro místní 
komunikaci ve východní části obce jako plocha veřejných prostranství. Jedná se o plochu 
pro napojení navrhované lokality pro bydlení a navrhované čistírny odpadních vod.  

Komunikační napojení lokalit v podrobnější dokumentaci řešit v souladu s ČSN 736110, 
ČSN 736102 a ČSN 736101.  

 
Ostatní dopravní plochy a trasy  
 
Cyklistické a turistické trasy  
Do řešeného území zasahuje značená turistická trasa pouze minimálně v jihovýchodní části 
katastru kolem rybníka Vodnatý,  přes obec prochází značená cyklotrasa 5123 - Doupě - 
Sedlejov - Zvolenovice - Kostelní Myslová.. 
 
Zemědělská doprava 
Síť hlavních zemědělských  cest je v územním plánu zakreslena jako ostatní komunikace. 
Síť zemědělských komunikací bude třeba vyřešit v rámci komplexních pozemkových úprav.  
V územním plánu je v rámci přípustných činností na zemědělské půdě možné umístit také 
zemědělské cesty.  
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Parkoviště 
Parkování možné na místních komunikacích a veřejných prostranstvích. Umístění parkoviště 
je  přípustné  na většině funkčních ploch a na veřejných prostranstvích. Stávající ani nové 
jednoznačně vymezené plochy pro parkoviště nejsou vymezeny.  
 
Garáže 
V současné době, ale i ve výhledu bude obyvatelstvo garážovat svoje vozidla na vlastních 
pozemcích. Nové jednoznačně vymezené plochy garáží také nejsou vymezeny.  Výstavba 
garáží je přípustná na plochách pro dopravu i na jiných funkčních plochách, je možná 
výstavba garáží na nových rozvojových plochách bytové výstavby (může být upřesněno  
v podrobnější dokumentaci). 

 
Chodníky 
V současné době jsou chodníky částečně realizovány. Alespoň jednostranné chodníky  
by měly být vybudované podél průtahu silnic obcí a  k napojení nových ploch pro bydlení. 
V grafické části nejsou chodníky podél silnic zakresleny, jsou součástí dopravního koridoru 
silnic a místních komunikací. 
 
Hromadná doprava 
Autobusová zastávka je situována u silnice I/23. Záměrem obce je umístění další zastávky 
blíže k obci před výrobní areál  Izolace – Diviš, kam by mohly některé autobusy zajíždět. 
 
Posouzení hluku z dopravy 

 
Silnice I/23 
Na  silnice I/23, která prochází řešeným územím (úsek 6-1010) bylo provedeno sčítání 
dopravy ŘSD v roce 2010.  Vzhledem k dostatečné vzdálenosti od zastavěného území nebyl 
proveden výpočet hluku z dopravy.   

 
 
3. 10. VÝCHODISKA NÁVRHU  KONCEPCE TECHNICKÉ INFRAS TRUKTURY  
 
Technická vybavenost v územním plánu  

 
V návrhu územního plánu včetně odůvodnění jsou zakresleny pouze hlavní stávající 

inženýrské sítě, zejména mimo zastavěné území.  
Pro nové navržené inženýrské sítě jsou v územním plánu vymezeny tzv. koridory  

pro technickou vybavenost. Koridor je území určené k umístnění stavby technické 
infrastruktury. V rámci vymezeného koridoru je možná určitá variabilita umístění dané 
stavby, koridor také nebude pro danou stavbu využit celý. Působnost koridoru končí 
realizací stavby. 

Inženýrské sítě v zastavěném území, uliční řady, přípojky a.j. nejsou zahrnuty do 
územního plánu. Tyto inženýrské sítě (mimo přípojky) jsou však zakresleny v průzkumové 
části územního plánu.     
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3. 10. 1. Vodní hospodářství 
 
Vodohospodářská zařízení 
 
Vodní toky 

 
Vodní toky a vodní nádrže 

 
Území náleží do povodí Moravské Dyje. Řešené území je odvodňováno vodním tokem 

Řečice (Olšanský potok) , který tvoří východní hranici řešeného území.  
Na katastru se nachází ještě drobné bezejmenné vodní toky – pravostranné i levostranné 

přítoky toku Řečice. Vodní toky nenesou znaky závažných negativních zásahů – ztrátu 
přírodních atributů, ochuzení biotopů apod. Na řešeném území se nachází ve velkém 
rozsahu meliorační zařízení – otevřené a zakryté meliorační kanály a svodnice, u kterých je 
třeba případnými změnami v území zachovat jejich funkčnost. 

Podél významného vodního toku Řečice je třeba respektovat provozní pásmo toku 8 m,  
u drobných toků provozní pásmo toku o šířce 6 m.  
 
Seznam vodních toků dle Centrální evidence toků: 
 

ID číslo Název toku Správce 

10192081 LP Řečice Povodí Moravy, s. p. 

10194099 LP Řečice Povodí Moravy, s. p. 

10206165 PP LP Řečice Povodí Moravy, s. p. 

10100543 Řečice (Olšanský potok) Povodí Moravy, s. p. 

10441007 LP Řečice Povodí Moravy, s. p. 

10188039 LP Řečice Lesy ČR 

10202666 LP Řečice Povodí Moravy, s. p. 

10191462 PP Řečice Povodí Moravy, s. p. 

 
 
Vodní nádrže a rybníky  
 

Území je málo vodné. V řešeném území se nachází na toku Řečice rybník Vodnatý  
a 4 drobné vodní plochy.   
 
Ochranná pásma vodních zdrojů 
 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje pro obec. 
Ochranné pásma je zakresleno v grafické části odůvodnění.  
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Záplavová území vodních toků 
 
Do řešeného území zasahuje hranice záplavového území významného vodní toku  Řečice. 

Záplavové území bylo stanoveno rozhodnutím OkÚ RŽP Jihlava, pod č. j. ŽP./VOD. 
7524/98-Dr.231/2 ze dne 04. 11. 1998. Povodí Moravy, s. p. zpracovává v současné době 
aktualizaci záplavového území Řečice. V územním  plánu Povodí Moravy požaduje 
zakreslit a respektovat již aktualizovaný návrh záplavového území.  

Toto navrhované záplavové území je respektováno. V aktualizovaném  záplavovém 
území toku Řečice nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy. 

 
Protierozní opatření 

 
Katastrální území Ořechov (67410) je zranitelnou oblastí ve smyslu Nařízení vlády  

č. 262/2012 Sb. v platném znění, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. 
Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují povrchové nebo podzemní vody, zejména 
využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje 
hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout a dále povrchové vody, u nichž  
v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít  
k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 

Cílem je snížit znečištění vod způsobené nebo vyvolané dusičnany ze zemědělských 
zdrojů a zajistit tak dostatek pitné vody. Pro hospodaření ve zranitelných oblastech je tímto 
nařízením také stanoven tzv. akční program, zahrnující povinná opatření pro používání  
a skladování hnojiv, střídání plodin, provádění protierozních opatření apod. 

Podíl orné  půdy na celkové ploše katastru činí 56,76 %. Podíl trvalých travních porostů 
činí 19,85 %. Je nutno dbát na to, aby se zmenšil odtokový součinitel území a zlepšilo se 
zadržení vody v krajině.  

Na změnu odtokových poměrů je nutno navrhnout technická a agrotechnická opatření – 
zatravnění exponovaných pozemků, doplňování výsadby dřevin – vegetační zábrany 
(větrolamy), výsadba vhodných plodin odolných vodní erozi (víceleté pícniny, ozimé 
obiloviny). Dále je možné navrhnou protierozní příkopy, přejezdné průlehy  apod.  Podle 
možností doplnit zalesnění a zatravnění pozemků v místech výrazné eroze a nepříznivých 
spádových poměrů.  

Všechna tato  opatření jsou v územním plánu v nezastavěném území stanovena jako 
přípustná. Potřeba těchto úprav  bude řešena a realizována v podrobnějším řešení nebo 
v rámci komplexních pozemkových úprav.   

V územním plánu je v celém řešeném území navržen lokální ÚSES, větvě lokálního 
ÚSES vedené na zemědělské půdě mají také protierozní význam. Ve vybraných lokalitách 
jsou  
ke snížení erozního ohrožení vymezeny plochy změn v krajině. 

 
Zásobování pitnou vodou 
 
Stávající stav 

 
Obec Ořechov má vybudovaný nový veřejný vodovod. Obec je zásobena vodou z nového 

vodojemu (10 m3), který se nachází mimo řešení území na k. ú. Urbanov. Zdrojem vody je 
studna, která se nachází  jižně od obce v blízkosti silnice III/02322. Studna dříve sloužila 
pouze jako zdroj vody pro potřeby provozů zemědělské výroby. Ze studny vede potrubí do 
zděného přístřešku, kde je umístěna vodárna  s tlakovou nádobou a čerpadlem. Z vodárny 
vede výtlačný řad do areálu průmyslové výroby (bývalý zem. areál).  
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Ve studni je nové osazeno ponorné čerpadlo, které tlačí vodu do nového vodojemu  
pro obec. Z vodojemu pak vede zásobovací řad do obce. Max. hladina vodojemu je 669,00 
m.n.m min. hladina je 667,00 m.n.m. 
 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
 

V Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (PRVK) jsou uvedeny neaktuální údaje,  
kde je popsáno, že obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní a je uvažováno s využitím 
nového místního centrálního zdroje. Výstavba vodovodu již byla provedena.  

Z hlediska koncepce zůstane současný systém zásobení pitnou vodou v obci Ořechov 
zachován.  
Koncepce rozvoje 
 
Potřeba vod pro bydlení a občanskou vybavenost   
Pro výpočet potřeby vody byly použity orientační údaje vycházející z odhadovaných 
výhledových hodnot. 
 
Obytná výstavba: 
Specifickou potřebu domácností uvažujeme - 120 l/ob/den. 
Celkový uvažovaný počet obyvatel: 
90 obyvatel x 120 l/ob/den  = 10 800 l/den = 26,40 m3/den. 
 
Občanská a technická vybavenost: 
Specifickou potřebu uvažujeme - 20 l/ob/den. 
90 obyvatel x 20 l/ob/den =   1 800 l/den =   1,80 m3/den. 
 
Celkem = 12. 600 l/den  = 0,15 l/s 
 
Akumulace vody 
Akumulace vody je zajištěna ve vodojemu Ořechov 10 m3 (669,00/667,00 m n. m.) 
 
Maximální denní potřeba vody činí 19,2 m3 ( 12,8 m3 x1,5). 
Akumulace vyhoví doporučené hodnotě ČSN (60 % -100 % Qm). 
 
Tlakové poměry 
Vodovodní síť v obci je v tlakovém pásmu VDJ (Ořechov 10 m3 (669,00/667,00 m n. m.)   
Rozsah zástavby  je : cca 620 – 655 m n.m.(stávající i navrhované plochy)  
Tlakové poměry jsou vyhovující. 
 
Voda pro požární účely 
V projektové dokumentaci vodovodu je uvedeno, že vodovod není projektován jako požární. 
V obci Ořechov je dostatečné množství ostatních zdrojů – zatopený lom, požární nádrž.  
 
Výroková část návrhu 
 

Koncepce zásobování pitnou vodou obce Ořechov zůstane zachována. Tato koncepce je 
v souladu s Plánem vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. 

V návrhu technické vybavenosti nepovažujeme za závazné trasy inženýrských sítí ani 
případné umístění objektů. Směrné jsou rovněž navržené číselné údaje, tj. dimenze potrubí 
ap. 
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Odkanalizování a čištění odpadních vod 
 
Stávající stav 

Obec má v současnosti vybudovanou jednotnou kanalizační síť z roku 1973 z betonových 
trub DN 300 – 800 v rozsahu cca 1492 m. Splaškové vody po předčištění v septicích jsou 
zaústěny do recipientu Olšanský potok. Vlastníkem kanalizace je Svaz vodovodů a 
kanalizace Jihlavsko, provozovatelem kanalizace je VAS, s. s. Brno, divize Jihlava. V obci 
není vybudována čistírna odpadních vod.  
 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

Podle plánu vodovodů a kanalizací je v obci vzhledem k nízkému počtu obyvatelstva 
uvažováno s individuální likvidací odpadních vod (jímky na vyvážení, domovní čistírny 
odpadních vod).  

V zadání územního plánu byl uveden požadavek na prověření výstavby čistírny 
odpadních vod a odkanalizování obce nejlépe oddílným systémem výstavbou nové 
splaškové kanalizace.  Stávající stoky by pak měli funkci dešťové kanalizace. 

V územním plánu bylo toto řešení odkanalizování  zvoleno především na základě 
vyjádření Povodí Moravy, s. p, kde je preferován návrh centrálního čištění v obci  

Obec požádá o změnu koncepce v „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina“ 
 
Koncepce rozvoje 

V územním plánu jsou vymezeny koridory pro kanalizační řady a je vymezena plocha  
pro čištění odpadních vod. Je doporučena výstavba  splaškové kanalizace, kde stávající 
stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.  

Do doby vyřešení dané problematiky budou splaškové vody od jednotlivých nemovitostí 
v rámci nově navržené zástavby svedeny do nepropustných bezodtokých jímek, čištěny 
v domovních ČOV nebo likvidovány jinými technickými opatřeními v souladu s platnou 
legislativou.  

Návrh čištění odpadních vod musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 61/2003 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
vod. 

Neznečištěné dešťové vody budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. 
Respektovat  § 20 odst.5 a §21 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. V následné dokumentaci 
řešit vsakování dešťových vod a respektovat  poměr výměrů části pozemku schopné 
vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku. Respektovat ustanovení zákona 
č.150/2010 Sb., odst.7, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, kterým je uloženo 
zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklým dopadem 
atmosférických srážek  
na stavby v souladu se stavebním zákonem. 

Bude respektováno ochranné pásmo veřejné kanalizace podle zákona č. 274/2001 Sb. 
Je nutné respektovat  navrhované ochranné pásmo plochy pro čištění odpadních vod. 
 

Výroková část návrhu 
Závazný je koridor pro kanalizační řady a plocha pro čištění odpadních vod.  

V zastavěném území budou kanalizační řady ve stávajícím uličním prostoru (veřejná 
prostranství, plochy dopravní infrastruktury). 

V návrhu řešení kanalizace a čištění odpadních vod není závazný typ čistírny odpadních 
vod a typ kanalizačních řadů. Nezávazné jsou rovněž navržené číselné údaje, tj. dimenze 
potrubí a.p. Řešení  musí být vždy zpřesněno podrobnější dokumentací. 
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3. 10. 2. Energetika 
 
Zásobování zemním plynem 
 
Stávající stav 

 
Obec Ořechov  je komplexně plynofikována středotlakým plynovodem z obce Urbanov. 

Pro novou zástavbu se předpokládá prodloužení plynovodní sítě. Je třeba respektovat 
stávající plynovodní řady včetně ochranných pásem. 
 
Ochranná pásma v řešeném území dle zákona č. 458/2000 Sb. 
 

Druh plynového zařízení Ochranné pásmo (m) 

plynovody a přípojky do průměru 200 mm včetně mimo 
zastavěné území   

4 

STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce 1 

technologické objekty 4 

 
Koncepce rozvoje 
 
Stávající koncepce je vyhovující Pro navrhovanou zástavbu v obci bude nutno prodloužit 
stávající STL plynovodní síť. 
 
Výroková  část návrhu 

 
V návrhu technické vybavenosti nepovažujeme za závazné trasy inženýrských sítí ani 

případné umístění objektů. Trasy plynovodního vedení  musí být vždy zpřesněny 
podrobnější dokumentací. 
Umístění případných plynovodních řadů v řešeném je přípustné podle podmínek využití 
jednotlivých funkčních ploch. 
 
Zásobování elektrickou energií 
 
Stávající stav 

 
Obec je zásobována elektrickou energií odbočkou ze vzdušné linky vedení vysokého napětí 
22 kV  č. 377 jednou trafostanicí 
 
• TS 1 Obec – 160 kVA, možnost navýšení na 250 kVA 
 
Koncepce rozvoje 
 

Územní plán neuvažuje se změnou koncepce zásobování elektrické energie. Nová 
zástavba bude zásobena elektrickou energií ze stávajících trafostanic rozvody nízkého 
napětí, popř. posílením stávajících trafostanic.  

Je nutné respektovat stávající vedení VN včetně ochranných pásem. 
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Výroková část návrhu 
 

V návrhu technické vybavenosti nepovažujeme za závazné trasy inženýrských sítí ani 
případné umístění objektů. Trasa vedení musí být vždy zpřesněna podrobnější dokumentací. 
Umístění případných vedení VN a trafostanic v řešeném je přípustné podle podmínek 
využití jednotlivých funkčních ploch. 
 
3. 10. 3. Spoje a zařízení spojů 

 
Telekomunikační kabely 
 
Řešeným územím  prochází telefonní síť ve správě České Telefóniky O2.  
Je nutné respektovat zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích.  
Hlavní telekomunikační kabely a zařízení jsou zakresleny v grafické části územního plánu.  
 
3. 11. KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 
Likvidace pevného komunálního odpadu bude prováděna podle stávající koncepce 

odpadového hospodářství obce, tj. svozem a ukládáním na skládku mimo řešení obce. 
Koncepce nakládání s odpady v území bude v souladu se  závaznou částí Plánu 

odpadového hospodářství kraje Vysočina. 
 
 

3.12. CIVILNÍ OCHRANA, OBRANA STÁTU, POŽÁRNÍ OCHRAN A A DALŠÍ 
SPECIFICKÉ POŽADAVKY  

 
Podle ustanovení §19 a §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., (ve znění pozdějších předpisů)  

a podle rozpracovaných úkolů Havarijního plánu kraje Vysočina. 
 

a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
 
Vodní toky 

Do řešeného území zasahuje hranice záplavového území významného vodní toku  Řečice 
(Olšanský potok). Záplavové území bylo stanoveno rozhodnutím OkÚ RŽP Jihlava,  
pod č. j. ŽP./VOD. 7524/98-Dr.231/2 ze dne 04. 11. 1998. Povodí Moravy, s. p. zpracovává 
v současné době aktualizaci záplavového území Řečice. V územním  plánu Povodí Moravy 
požaduje zakreslit a respektovat již aktualizovaný návrh záplavového území.  

Toto navrhované záplavové území je respektováno. Hranice záplavového území 
nezasahuje do zastavěné části obce. V aktualizovaném  záplavovém území toku Řečice 
nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy. 

Ostatní toky v řešeném území nemají stanoveno záplavové území. 
 
Vodní nádrže 
 

Území je málo vodnaté. V řešeném území se nachází pouze několik menších vodních 
ploch. Na Řečici (Olšanském potoce)  je rybník Vodnatý.  

V zastavěném území Ořechova se nenachází žádná vodní plocha, a proto území není 
ohroženo v případě zvláštní povodně.   
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b) Vymezení zón havarijního plánování 
 
Řešené území není zahrnuto do zón havarijního plánování. 
 
c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
 
• ukrytí se předpokládá v úkrytech budovaných v době ohrožení; 
• k úkrytům budou využívány především prostory skladovací a sklepy; 
• úkryty by měly být prostory zcela zapuštěné, výjimečně částečně zapuštěné (ochranný       

součinitel K = min. 5); 
• situování úkrytů by mělo být takové, aby bylo zajištěno jejich rychlé obsazení, opuštění  

a při poškození úkrytů možnost vyproštění; 
• potřebná plocha úkrytu vychází z požadavku 1,5 m2 plochy na osobu; 
• kryty nutno situovat v dostupní vzdálenosti od pracovišť a obydlí - 100 až 500 m; 
 
Stávající úkryty 
 
V obci nejsou situovány stávající stálé kryty. 
 
Obecné zásady situování úkrytů 
 
• u individuální zástavby doporučit budování suterénních prostor; 
• zajistit ukrytí u veřejné občanské vybavenosti; 
 
d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
 
Není počítáno s evakuací. 
 
e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
 
Sklad bude umístěn na obecním úřadě. 
 
f) Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území obce 
 
Není vymezeno. 
 
g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých 
    účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události 
 
Stanoviště vyprošťovací techniky, umývárny a chemické odmořování - areál průmyslové 
výroby (bývalý areál zemědělské výroby) 
 
h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
 
V řešeném území nejsou skladovány nebezpečné látky. 
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i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
 
Obec  je zásobena z veřejného vodovodu. Nouzové zásobování je možné: 
 
a) využitím místních zdrojů (soukromé studně) pro užitkovou vodu; 
b) dovážkou balené pitné vody (podle plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje);  
 

Návrh řešení zásobení elektrickou energií - náhradní zdroj v nutném rozsahu (stanoviště 
první pomoci, velitelské stanoviště). 
 
Požadavky  Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina  
 

Požadavky na zajištění požárního zásahu budou řešeny v souladu s ustanovením § 21 
vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Jedná se 
zejména o zajištění dostatečného zdroje požární vody a dále zajištění přístupových 
komunikací, případně nástupních ploch pro požární techniku v souladu s normovými 
hodnotami. 

V dalších fázích územní a stavební dokumentace staveb je třeba respektovat požadavky  
na zajištění požárního zásahu budou řešeny v souladu s ustanovením § 21 vyhlášky 
č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Jedná se zejména  
o zajištění dostatečného zdroje požární vody a dále zajištění přístupových komunikací, 
případně nástupních ploch pro požární techniku v souladu s normovými hodnotami. 
 
Požadavky obrany státu  
 

Celé řešené  území se nachází v ochranném pásmu leteckého koridoru LK TRA 83 
Okříšky a dále do severní části řešeného území zasahuje ochranné pásmo prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách. V grafické části odůvodnění je tato skutečnost uvedena 
v legendě. 

Ve vymezeném území leteckých koridorů lze vydat územní rozhodnutí a povolit novou 
výstavbu přesahující výškovou hladinu stávající zástavby jen na základě závazného 
stanoviska ČR – Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS Pardubice. 
 
 
 

4. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY UR ČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA. 

 
4. 1. Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu, BPEJ, třídy ochrany zemědělské půdy 
 
Kraj:   Vysočina 
Obec:   Ořechov, 587630 
Katastrální území: Ořechov u Telče, 712647 

Sousedními územní obvody jsou obce a katastrální území (k. ú.): 

- obec Dyjice (k. ú. Dyjička, k. ú. Rozsíčky u Telče a k. ú.  Stranná u Telče ) 
- obec Žatec (k. ú. Žatec na Moravě) 
- obec Olšany  (k. ú. Olšany u Telče) 
- obec Urbanov (k. ú. Urbanov) 
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Vymezení řešeného území 
 
Územní plán bude zpracován pro správní území obce Ořechov, tedy pro katastrální území 

Ořechov u Telče.  
Řešené území se nachází v jihozápadní části kraje Vysočina. Od krajského města Jihlavy 

je obec vzdálena cca 33 km.  
Obcí s rozšířenou působností je pro Ořechov město Telč.  
Celková výměra řešeného území je 289,5493. Obec má v současné době 75 trvale 

bydlících obyvatel.  
 
Bilance druhů pozemků (kultur) zastoupených v katastru v procentech: 

  k. ú. Ořechov z Telče 
celkem 

ha % 

  zemědělská půda 225,4648 77,87 

z toho - orná půda 164,3310 56,76 

 - zahrada 3,6560 1,26 

 - ovocný sad 0 0 

 - travní porost 57,4778 19,85 

  nezemědělská půda 64,0845 22,13 

z toho - lesní pozemek 38,0778 13,15 

 - vodní plochy 4,0821 1,41 

 - zastavěná plochy 2,5858 0,89 

 - ostatní plochy 19,3388 6,68 

CELKEM 289,5493 100,00 

 
V řešeném území převažuje zemědělská půda  (77,87 %). Ze zemědělské půdy převažuje 

orná půda (56,76 %), z nezemědělské půdy pak lesní pozemek (13,15%).  
 

Bonitace půdy BPEJ - podle Katastrálního úřadu Jihlava 
 
Klimatické region: 8 
 
8 - mírně chladný, vlhký, průměrná roční teplota 5 - 6°C, průměrný roční úhrn srážek         

700 - 800 mm. 
 
Hlavní půdní jednotky v řešeném území: 34, 37, 50, 67, 69, 73 
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Přehled BPEJ v řešeném území a jejich zařazení do tříd ochrany zemědělské půdy 
 

BPEJ Třída ochrany ZPF 

83401 I 

83421 I 

83424 III 

83434 IV 

83444 V 

83716 V 

83746 V 

85011 III 

86701 V 

86901 V 

87311 V 

87411 V 

 
 
4. 2. Další výchozí údaje 
 
1. Mapa KM-D 
2. Hranice katastrálního území 
3. Hranice zastavěného území -  
Zastavěné území obce Ořechov je vymezeno podle § 58 zákona č. 183 /2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Hranice zastavěného území 
jsou vymezena k datu 30. 07. 2012. 
V územním plánu je vymezeno souvislé zastavěná území Ořechova, zastavěné území 
samostatně stojícího výrobního areálu, zastavěné území rekreačních objektů u rybníka 
Vodnatý.  
4. Hranice BPEJ – Územně analytické podklady.  
5. Údaje o pozemcích – výměra a kultura celých zabíraných parcel - z oficiálních      

internetových stránek katastrálního úřadu. Části zabíraných parcel změřeny v počítači. 
6. Třídy ochrany zemědělské půdy – dle vyhlášky č. 48/2011 „O stanovení tříd ochrany“ 
7. Meliorované pozemky – Územně analytické podklady. 
8. Ve „Výkresu předpokládaných záborů  půdního fondu jsou rovněž zakresleny tyto limity: 

• stávající pozemky určené k plnění funkce lesa včetně vzdálenosti 50 m od lesní půdy; 
• vodní plochy a toky; 
• stávající dopravní plochy – komunikace I. a III. třídy; 
• územní systém ekologické stability krajiny ( lokální biocentra a lokální biokoridory); 
• ochranná pásma I. stupně vodního zdroje;  

hranice záplavového území; 
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4. 3. Přehled lokalit navrhovaných pro výstavbu včetně tabulkové části 
 
ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
 
A. PLOCHY PRO BYDLENÍ  
 
Z1 - plocha pro rodinné domky „Za Obecním úřadem – sever“ 
Kultura – trvalý travní porost, BPEJ 85011 – III. třída ochrany, velká část ve vlastnictví 
obce Ořechov.  
 
Z2 - plocha pro rodinné domky  „Pod Brankou“  
Kultura –trvalý travní porost, BPEJ 85011 a 83424 – III. třída ochrany, velká část pozemků 
ve vlastnictví obce Ořechov. Plocha navržená v 1. etapě výstavby.  
 
Z3 - plocha pro rodinný domek „Zahrada“ 
Kultura – zahrada, ostatní, BPEJ 83716 a 83746 – obě V. třída ochrany.  
 
Z4 - plocha pro rodinné domky  „Za Obecním úřadem – jih“ 
Kultura – především orná půda, BPEJ 83424 – III. třída ochrany. Obestavění druhé strany 
stávající komunikace s inženýrskými sítěmi.  
Tato zastavitelná  plocha pro bydlení  je navržena ve 2. etapě výstavby a realizace zástavby 
na této ploše je podmíněna zastavěním 70 % ploch lokalit Z2 navržené v 1. etapě výstavby.  
 
B. PLOCHY PRO REKREACI  
 
Z5 – hromadná rekreace „Lom“ 
Kultura – ostatní, bývalý lom, bez záboru zemědělské půdy.  
 
C. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  
 
Z6 – Komunikace k plochám bydlení a čistírně odpadních vod  
Přístupová komunikace k plochám bydlení a k navrhované čistírně odpadních vod. Kultura – 
především trvalý travní porost, BPEJ 85011 a 834 24 obě – III. třída ochrany. Vše obecní 
pozemek.  
 
Z8 – Komunikace k plochám bydlení  
Přístupová komunikace k plochám bydlení. Kultura –trvalý travní porost, BPEJ 85011 –  
III. t řída ochrany. Obecní pozemek.  
 
D. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
 
Z7 – Čistírna odpadních vod   
Kultura – trvalý travní porost, BPEJ 85011 – III. třída ochrany, obecní pozemek  
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PLOCHY ZM ĚN V KRAJIN Ě  
 
E. SMÍŠENÉ ÚZEMÍ ZEMĚDĚLSKÉ  
 
K1 – Plocha vymezená pro vedení lokálního biokoridoru LK4, může dojít k částečnému 

záboru zemědělské půdy, ale většina bude ponechána jako zemědělská půda – trvalý 
travní porost 

 
K2 – Plocha vymezená pro vedení lokálního biokoridoru LK5, může dojít k částečnému 

záboru zemědělské půdy, ale většina bude ponechána jako zemědělská půda – trvalý 
travní porost 

 
KORIDORY DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY  
 
DK1 - Koridor pro homogenizaci silnice I/23 
Je navržen koridor pro případné úpravy silnice I/23 v šířce 150 m.  V  tomto koridoru je 
možno realizovat různé výškové a šířkové úpravy trasy, úpravy oblouků, křižovatek a pod. 
Při realizaci těchto úprav dojde většinou k minimálnímu záboru zemědělské půdy. Jde o 
veřejně prospěšnou stavbu převzatou ze „Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina“ 
 
KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
 
TK1 - Koridor pro kanalizační řad – nedojde k trvalému záboru zemědělské půdy 
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Obec: OŘECHOV 
Katastrální území: O řechov u Tel če 

PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF  
ZASTAVITELNÉ PLOCHY    
            
    VÝMĚRA NAVRŽENÁ K ODN ĚTÍ v ha  

ČÍSLO NÁVRH  TŘÍDA        

LOK. FUNKČNÍHO VYUŽITÍ BPEJ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA 

OSTATNÍ CELKEM 

POZNÁMKA 

    CELKEM ORNÁ ZAHRADY,  TRAVNÍ   

     PŮDA SADY POROSTY  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 A. PLOCHY BYDLENÍ          

Z1 RODINNÉ DOMY           85011 III 0,773 - - 0,773 - 0,773  

Z2 RODINNÉ DOMY 

                                     z toho 

 

85011 

83424 

 

III 

III 

1,056 
0,837 

0,219 

0,054 - 1,002 0,023 1,079 
1. etapa výstavby  

Z3 RODINNÉ DOMY                                83716 

83746 

V 

V 
0,151 - 0,151 - 0,022 0,173  

Z4 RODINNÉ DOMKY 83424 III 0,739 0,698 - 0,041 0,051 0,790 2. etapa výstavby  

 A. PLOCHY PRO BYDLENÍ CELKEM  2,719 0,752 0,151 1,816 0,096 2,815  

B. PLOCHY REKREACE          

Z5 HROMADNÁ REKREACE - - - - - - 1,048 1,048 bez záboru ZPF
 

C. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ         

Z6 KOMUNIKACE K PLOCHÁM 

BYDLENÍ A ČOV 

85011 

83424 

III 

III 
0,259 0,079 - 0,180 0,027 0,286  

Z8 KOMUNIKACE  85011 III 0,094 - - 0,094 - 0,094  

 C. PLOCHY VEŘEJNÝCH  PROSTRANSTVÍ CELKEM  0,353 0,079 - 0,274 0,027 0,380  

D. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY         

Z7 ČISTÍRNA ODPADNÍCH 

VOD 
85011 III 0,444 - - 0,444 - 0,444  
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4. 4. Odvody za odnímanou zemědělskou půdu 
 

Od 1. 1. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 402/2010 Sb, který mění výpočet odvodů za odnětí 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Odvod za odnětí zemědělské půdy je 
vypočítáván ze základní ceny v Kč/m2 zemědělských pozemků stanovené v příloze č. 22 
oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb. podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).  
Základní sazba se vynásobí koeficientem snížení nebo zvýšení základní sazby (dle zákona     
č. 334/1992 Sb.) nebo součtem  těchto koeficientů a vynásobí se koeficientem tříd ochrany: 
I. třída – 9x 
II.  třída – 6x 
III.  třída – 4x 
IV.  třída – 2x 
V. třída – 2x 
Část odvodů ve výši 75 % je příjmem státního rozpočtu, 15 % je příjmem rozpočtu 

Státního fondu životního prostředí České republiky a 10 % je příjmem rozpočtu obce, 
v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází.  

Dle zákona se rovněž v některých případech odvody ze ZPF nevypisují. O tom, v kterých 
případech bude odvod vymezen a v jaké míře, či nikoli rozhoduje v jednotlivých případech 
orgán ochrany ZPF. 
 
 
4. 5. Uživatelské a vlastnické vztahy, zemědělské organizace, soukromí zemědělci 
 
Areály zemědělské výroby  
 
V Ořechově se nenachází areál zemědělské výroby. Bývalý zemědělský areál je využíván  
pro drobnou výrobu.   
 

 
4. 6. Pozemkové úpravy, ÚSES, protierozní opatření 
 
Pozemkové úpravy 
Katastrální území Ořechov nemá zpracované komplexní pozemkové úpravy.   
 
Protierozní opatření 
Celé řešené území je zranitelnou oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení 

zranitelných oblastí a používání a skladovaní hnojiv a statkových hnojiv v těchto oblastech 
v platném znění 
Na změnu odtokových poměrů je nutno navrhnout technická a agrotechnická opatření – 

zatravnění exponovaných pozemků, doplňování výsadby dřevin – vegetační zábrany 
(větrolamy), výsadba vhodných plodin odolných vodní erozi (víceleté pícniny, ozimé 
obiloviny). Do osevního postupu nelze zařazovat plodiny, které neposkytují dostatečnou 
protierozní ochranu půdy pro převážnou část vegetačního období. Jedná se zejména  
o kukuřici, brambory a řepu. Případně pak navrhnou protierozní příkopy, přejezdné průlehy  
a pod .  

Všechna tato  opatření jsou přípustná na zemědělské půdě. Potřeba těchto úprav  bude 
řešena a realizována v rámci komplexních pozemkových úprav.   
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Územní systém ekologické stability 
Územní systém ekologické stability v územním plánu Ořechov tvoří soubor následujících 

prvků ÚSES:  
- 3 lokální biocentra; 
- 5 lokálních biokoridorů; 

 
ÚSES pro územní plán zpracovala firma AGERIS, s.r.o. Brno, ing. Michal Kolář v srpnu 

2012.   
 

Přehled navržených biocenter  

 

Označení biocentra 
Biogeografický význam a 

funkční typ 
Soustava 

prvk ů ÚSES 
Výměra 

celkem v ha  

LC 1 lokální biocentrum hydrofilní 0,452 

LC 2 lokální biocentrum hydrofilní 1,750 

LC 3 lokální biocentrum mezofilní 8,851 

Celkem biocentra 11,053 
 
Přehled navržených biokoridorů 
 

Označení biocentra 
Biogeografický význam a 

funkční typ 
Soustava 

prvk ů ÚSES 
Výměra 

celkem v ha  

LK 1 lokální biokoridor hydrofilní 0,481 

LK 2 lokální biokoridor hydrofilní 1,133 

LK 3 lokální biokoridor hydrofilní 0,385 

LK 4 lokální biokoridor mezofilní 0,297 

LK 5 lokální biokoridor mezofilní 0,412 

Celkem biokoridory 2,708 

 
V tabulkách je vyčíslena pouze celková výměra biocenter a biokoridorů (zemědělská  

i nezemědělská půda.  
K  záboru může dojít u lokálních biokoridorů  LK 4 a LK 5, které jsou z části nefunkční  
a musí se založit na zemědělské půdě. Pro tyto koridory jsou v územním plánu navrženy 
plochy změn v krajině K1a K2.  
Při realizaci těchto nefunkčních biokoridorů nutno dbát na to, aby nebyla narušena organizace 
zemědělského půdního fondu a prvky ÚSES tak neztěžovaly obhospodařování zemědělských 
pozemků -  nutno zachovat prostupnost k hospodaření okolních pozemků.  

Převážná část prvků ÚSES se nachází na lesní půdě nebo ostatní nezemědělské půdě – 
vodní toky, rybníky, svahy , krajinná zeleň, lesní a zemědělské cesty. 

U hydrofilních biocenter a biokoridorů, které se nachází  kolem vodních toků je nutno 
počítat s tím, že louky kolem vodotečí budou dále ponechány jako trvalý travní porost. 
Nedojde u nich k záboru zemědělské půdy.  

U mezofilních biocenter a biokoridorů se předpokládá větší podíl nezemědělských 
pozemků, nemusí však  dojít k úplné změně využití na nezemědělské kultury. 
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Míra přesnosti vymezení ÚSES a jeho jednotlivých skladebných částí je dána především 
celkovou mírou podrobnosti řešení územního plánu v nezastavěném území a rozpory mezi 
podkladovou mapou a skutečným stavem využití území. S ohledem na vlastnické vztahy 
k pozemkům, na skutečný stav využití území a dále na zájmy vodního a lesního hospodářství 
a zemědělství je možné provádět určité korekce či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES 
(např. při zpracování komplexních pozemkových úprav), a to při splnění podmínky,  
že nebude snížena míra aktuální ani potenciální funkčnosti ÚSES. Přípustnost korekcí  
či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES je třeba vždy posuzovat ve spolupráci s příslušným 
orgánem ochrany přírody. 
 
4. 7. Celkové vyhodnocení a zdůvodnění záboru ZPF 

 
Územní plán je zpracován pro správní území obce Ořechov,  tedy pro katastrální území 

Ořechov u Telče.  
 Obec patří do správního obvodu města Telč, které je pro Ořechov obcí  s rozšířenou 
působností (ORP).  
Řešené území je zakresleno v grafické části územního plánu i odůvodnění.  
Celé území obce dosud nemělo zpracovaný územní plán.  
Navržené řešení územního plánu je v souladu se schválenými Zásadami územního rozvoje 

kraje Vysočina.  
Návrh územního plánu respektuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Navržené 

řešení bylo průběžně projednáváno se zástupci obce  a dále bylo  konzultováno se správci 
inženýrských sítí a s  dotčeným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.  

Navržený zábor zemědělské půdy  nebude narušovat organizaci ZPF, hydrologické ani 
odtokové poměry v území, síť zemědělských účelových komunikací, ani nebude ztěžovat 
obhospodařování zbylé části ZPF. 

Zastavitelné plochy jsou situovány tak, aby budoucí zástavba směřovala k ucelování tvaru 
zastavěného území 
 
Rozsah vymezení navrhovaných ploch pro bydlení  
Plochy bydlení jsou vymezeny jako plochy  bydlení v rodinných domech. Bytové domy 
nejsou navrženy. Rozvojové plochy jsou navrženy především ve východní části obce. 
Zastavitelná plocha Z1 a Z2 se nachází na obecním pozemku a plocha Z4 je navržena jako 
obestavění druhé strany stávající komunikace s inženýrskými sítěmi . Menší plocha je 
navržena také v severozápadní části obce (lokalita Z3).  
U lokalit Z1. Z2 a Z4 bude dodržován čl. III – odst. (2) c)  METODICKÉHO POKYNU 
ODBORU OCHRANY LESA A PŮDY MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. 10. 1996 a bude odnímána kromě komunikací, chodníků, 
nutné sídelní zeleně parcela pro stavbu jednoho rodinného domu pro fyzickou osobu 
maximálně 1 200 m2.  
 
Ostatní navrhované funkční plochy 
Je navržena plocha pro hromadnou rekreaci v západní části obce – bývalý lom, plocha  
pro čistírnu odpadních vod, místní komunikace k čistírně odpadních vod a pro navrhovanou 
obytnou zástavbu Z2, dále plochy změn v krajině bez záboru zemědělské půdy nebo 
s minimálním záborem pro vedení prvků územního systému ekologické stability krajiny – 
krajinná zeleň apod.  
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Územní studie   
Podmínka územní studie není u navrhovaných zastavitelných ploch stanovena.  
 
Etapizace výstavby   
Pořadí změn v území (etapizace) je stanovena pouze u zastavitelných ploch Z2 a Z4 pro 
bydlení v rodinných domech.  
Přičemž zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných domech Z4 je navržena ve 2. etapě 
výstavby a realizace zástavby na této ploše je podmíněna zastavěním 70 % ploch lokalit Z2 
navržené v 1. etapě výstavby.  
 
Plochy na meliorované zemědělské půdě  
Do pozemků s provedeným odvodněním zasahují dle územně analytických podkladů tyto 
lokality:  
 
Zastavitelné plochy  
- lok. Z1   - plocha pro bydlení v rodinných domech  
- lok. Z2   - pro bydlení v rodinných domech  
- lok. Z6   - místní komunikace 
- lok. Z7   - plocha pro čištění odpadních vod  
- lok. Z8   - místní komunikace 

 
Při projektování a realizaci těchto staveb nutno upřesnit plochy s provedeným 

odvodněním, zjistit stáří a funkčnost stávající meliorace a případně zachovat její funkčnost.  
 
Celkový zábor pro obec Ořechov činí:  
 

Funkční využití Celkem z toho zemědělská půda 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY  

A.  Plochy bydlení 2,815 2,719 
z toho ve 2. etapě  0,790 0,739 

B. Plochy rekreace  1,048 0,000 

C. Plochy veřejných prostranství 0,380 0,353 

D. Plochy technické infrastruktury 0,444 0,444 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
CELKEM 4,687 3,516 

 
Vyčíslení je orientační a slouží pouze pro potřeby územního plánu.  
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4. 8. Pozemky určené k plnění funkce lesa 
 

Lesy 
 

Procentuelní zalesnění je v řešeném území zcela podprůměrné. Na řešeném území  
se nachází cca 38,0778 ha lesní půdy, což je 13,15 % z celkové výměry katastru. Průměr  
České republiky činí 33,7 % z celkového území státu. Kraj Vysočina má pak průměrnou 
lesnatost 30,1 %. 

Lesní půda se nachází především v jihovýchodní části katastru. Tato lesní půda přechází  
na k. ú. Rozsíčky u Telče ve velký lesní komplex.  

Rovněž podél východní hranice řešeného území ovšem na sousedním katastru Olšany  
u Telče se nachází velký lesní komplex.  

Dále se v řešeném území nachází spíše menší plochy lesní půdy a to západně od obce.  
 

 Katastrální území Výměra celkem PUPFL % zalesnění 

z výměry katastru  

 Ořechov 289,5493 38,0778 13,15 

 
 
Zábor lesní půdy  

Žádná z navrhovaných zastavitelných ploch nezasahuje do lesní půdy.  
 
Ochranné pásmo  
Do ochranného pásma lesa zasahují tyto lokality:  
Z3 – plocha pro rodinný domek  
Z5 – plocha pro hromadnou rekreaci 
 
 

5. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ  
       A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 
Zastavěné území bylo vymezeno k 30. 7. 2012. Z hlediska ploch s rozdílným způsobem 
využití převládají plochy smíšeného území venkovského, dále jsou zastoupeny plochy pro 
bydlení v rodinných domech a další méně zastoupené plochy. Jižně od souvisle zastavěného 
území  je  stabilizovaný areál drobné výroby (bývalý zemědělský areál). V jihozápadní části 
katastru je vymezeno u rybníka Vodnatý zastavěné území několika objektů rodinné rekreace. 
Řešení územního plánu vychází z potřeby účelného a intenzivního využití zastavěného území 
obce. Zástavba sídla je tvořena uliční zástavbou zemědělských usedlostí s navazujícími 
hospodářskými objekty a zahradami, na uliční zástavbu zemědělských usedlostí navazuje 
kompaktní zástavba domků – tyto jsou plochy jsou vymezeny jako stabilizované, toto území  
také vymezeno jako zastavěné území. V této zástavbě nejsou proluky v zastavěném území. 
Zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby navazovaly na zastavěné území, navazovaly 
stávající komunikační skelet a vhodně doplňovaly současnou urbanistickou strukturu sídla. 
Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech jsou dány potřebou, 
požadavky a záměry obce i občanů. Plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území a 
na plochách doplňujících ucelený obvod sídla, na plochách s částečně vybudovanou dopravní 
a technickou infrastrukturou. Pro účelné a postupné využití ploch je v územním plánu 
stanovena etapizace. 
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Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro technickou infrastrukturu je dána potřebou 
výstavby kanalizace a ČOV. 
Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro rekreaci hromadnou rekreaci je dána dány 
potřebou, požadavky a záměry obce i občanů. 


