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1. Vymezení zastav ného území
Územní plán obce (ÚPO) Bobrová má vymezeno sou asné zastav né území obce.
V místech, kde je uvažováno s jednotlivými zm nami územního plánu, nedochází k úprav
takto vymezeného zastav ného území.
2. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území
Požadavky Zm ny . I ÚPO Bobrová nemají nežádoucí dopad na koncepci rozvoje území
obce, která je dána platným ÚPO.
Zm ny nemají negativní dopad na charakteristiky krajinného rázu. Vypušt ním
zastavitelné plochy pro bydlení bude podpo eno pot ebné pronikání krajinných formací
do urbanizovaného území obce s p íznivým dopadem na v obci p ítomné ekosystémy.
Zm nou . I ÚPO nebudou dot eny kulturní památky uvedené v Úst edním seznamu
kulturních památek R ani kulturní památky místního významu.
Opat ení platného ÚPO na úseku archeologických nález (výzkum ) z stávají nadále
v platnosti.
3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb a systému
sídelní zelen
3.1. Urbanistická koncepce
Požadavky Zm ny . I ÚPO Bobrová jsou zm nami bez pot eby nového vymezení
prostorových podmínek a forem zastav ní.
Rozší ení zp sobu využití pozemku bývalé školy o innosti výroby drobné nebude mít vliv
na upo ádání obce ani této ásti sídla.
Soupis ploch, kde dochází ke zm
Ozna ení
plochy
zm ny
1
2
3

zp sobu využívání:

Platný ÚPO
evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika
kód
III. krajinná zóna, orná p da
o
bydlení v rodinných domech
Br
pl. ob anského vybavení –
Oa, d, n
administrativa, distribuce, nevýr. služby

Zm na . I ÚPO
evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika
kód
plochy bydlení v rodinných domech
Br
plochy zem lské
NZ
plochy smíšené obytné

SO

Podmínky využití ploch
Plocha . 1
- plocha bude dopravn napojena novým sjezdem ze silnice III/36041
- napojení plochy na technickou infrastrukturu obce bude ešeno prodloužením
íslušných inženýrských sítí
- RD bude ešen jako d m o jednom nadzemním podlaží s možností využití podkroví
pro bytové ú ely
- Objektem RD pokud možno se vyhnout provedenému systému odvodn ní, který se
dotýká západního okraje zastavitelné plochy
Plocha . 2
- bude ponechán sou asný (nezastav ný) zp sob využití pozemk
Plocha . 3
- plocha bude dopravn napojena z ve ejného prostranství
- akceptovat prostorové znaky centrálního prostoru
- p ípadné nároky na úpravy objektu budou respektovat m ítko a vzájemnou
proporcionalitu uli ní fronty
3.2. Systém sídelní zelen
Zásady koncepce ploch sídelní zelen

ešené v platném ÚPO z stávají nem nné.
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4. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . podmínek
pro její umis ování, nakládání s odpady
4.1. Dopravní a technická infrastruktura
Návrhem Zm ny . I ÚPO Bobrová nedochází ke zm
koncepce dopravního ešení obce.
Posouzení životního prost edí z hlediska negativních ú ink hluku z dopravy na novou
zastavitelnou plochu pro nízké intenzity dopravy (nes ítaný úsek) na sil. III/36041
nevyvolá pot ebu zvláštních opat ení.
Na koncepci ešení technické infrastruktury nemá Zm na . I ÚPO Bobrová žádný vliv.
4.2. Plochy ob anského vybavení
Zm na zp sobu využití se navrhuje pro pozemky s objektem bývalé školy – viz. kap. 3.1.
Ostatní plochy ob anského vybavení (stávající i plánované) z stávají beze zm ny.
4.3. Ve ejná prostranství
V zásad budou nadále funkci ve ejných prostranství plnit plochy zelen sídelní ve ejné
s kódovým ozna ením ZSp.
Navrhované zm ny neomezí rozvoj ve ejných prostranství na území obce.
Zástavba RD na nové zastavitelné ploše . 1 m že být obsluhována z ve ejného
prostranství, které lze vymezit na zmín né ploše v podrobn jší projektové dokumentaci
plochy.
4.4. Nakládání s odpady
Na systému nakládání s odpady není Zm nou . I ÚPO Bobrová nic m

no.

5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny
v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochranu
ed povodn mi, rekreace, dobývání nerost
ešené zám ry ve Zm
. I ÚPO Bobrová nebudou mít negativní dopad
na charakteristiku krajinného prost edí.
Vypušt ní plochy . 15 dle platného ÚPO ze zastavitelných ploch bude mít pozitivní p ínos
k rozvoji územního systému ekologické stability v etn vhodn jšího zabezpe ení území
ed velkou vodou.
V ÚPO uvedená opat ení proti erozní innosti je t eba považovat za nadále platná.
Prostupnost ani obytnost krajiny není Zm nou . I ÚPO Bobrová narušena.
Zm nou . I ÚPO nedochází k úpravám i zm nám v koncepci rekreace a rekrea ního
využívání území obce.
Problematika dobývání nerost a ploch pro jejich technické zajišt ní z stává nadále
v platnosti dle ÚPO.
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení
podmínek prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu
6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Charakteristiky jednotlivých ploch a zón (mimo plochy, které jsou p edm tem zm ny . I)
se Zm nou . I ÚPO Bobrová nem ní.
Pro jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití, kde nedochází ke zm nám, platí
ípustné, nep ípustné i podmín né p ípustné využití dle platného ÚPO. Druhy ob anské
vybavenosti (malé písmeno – pod azená funkce) je však možno vzájemn zam nit i
doplnit, nutno ale akceptovat vzájemnou neslu itelnost n kterých druh ob . vybavenosti i
jejich vliv na okolí.
Pro plochu, která je ve Zm
. I ÚPO Bobrová ozna ena íslem 2 (plochy zem lské –
NZ), se stanovují tyto podmínky využití:
hlavní využití:
zem lská produkce v údolní niv
s ekologicky významnými
pob ežními partiemi
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ípustné využití: pozemky luk a pastvin využívaných ke kosení nebo spásání. Výsadba
rozptýlené zelen . Další
innosti spojené s ochranou p írody
a vodohospodá skými pom ry v území
podm. p ípustné: pozemky související dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
innosti a d je mající negativní dopad na vodní režim v území,
ekologickou hodnotu území, umis ování staveb a za ízení nemajících
ímou souvislost s hlavním využitím plochy
Pro plochu, která je ve Zm
. I ÚPO Bobrová ozna ena íslem 3 (plochy smíšené
obytné SO), se stanovují tyto podmínky využití:
hlavní využití:
víceú elové využití zahrnující p edevším p vodní zastav ní obce,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury
ípustné využití: pozemky staveb pro bydlení, ob anské vybavení, pozemky ve ejných
prostranství, pozemky soukromé i jiné zelen
podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vlivy na životní prost edí,
ípadn i rekreace ve stávajících k tomu vhodných objektech. Jde tedy
o aktivity nesnižující kvalitu ur ující plochy, nemají negativní dopad na
pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu zboží. Vše se d je
v rozsahu odpovídajícím velikosti ploch pozemk a objemu budov.
nep ípustné:
veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí plochy nad p ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn . Nap .
stavby s vysokými plošnými nároky na pozemky, innosti náro né
na p epravu zboží, erpací stanice pohonných hmot, mycí rampy, apod.
innosti v neurbanizovaném území budou nadále upravovány dle v ÚPO vymezených
krajinných zón.
6.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
Ohleduplnost k p vodním formám zástavby je nadále podmínkou využití jednotlivých
ploch s rozdílným zp sobem využití.
Index zastav ní pro návrhovou plochu . 1 se stanovuje do 0,3. Index zastav ní pro plochu
. 3 se stanovuje do 0,5, dalších 25 % plochy mohou tvo it manipula ní plochy,
zbývajících 25 % vým ry plochy budou tvo it pozemky zelen .
7. Vymezení ve ejn prosp šných staveb (VPS), ve ejn prosp šných opat ení (VPO),
staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
Ve ejn prosp šné stavby, opat ení i asana ní úpravy nejsou Zm nou . I ÚPO Bobrová
ny ani upravovány.
Zm na . I ÚPO Bobrová nevymezuje na území obce žádná ve ejn prosp šná opat ení.
8. Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn
pro které lze uplatnit p edkupní právo
Nejsou Zm nou . I ÚPO Bobrová vymezeny.

prosp šných opat ení,

9. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
Nejsou Zm nou . I ÚPO Bobrová vymezeny.
10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií
(ÚS) podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh ty pro po ízení ÚS, její schválení
po izovatelem a vložení dat o této ÚS do evidence územn plánovací innosti
Nejsou Zm nou . I ÚPO Bobrová vymezeny.
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11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu
podmínkou pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu
v rozsahu dle p ílohy . 9
Nejsou Zm nou . I ÚPO Bobrová vymezeny.
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Po adí výstavby v platném ÚPO redukovat Zm nou . I ÚPO Bobrová ze ty etap do etap
dvou. Úprava platí pro rozvojové plochy na celém ešeném území obce.
asový horizont t chto etap nebude stejn jako u ÚPO Bobrová asov konkretizován.
Do etapy druhé se za le ují zastavitelné plochy platného ÚPO . 8, 10 a 12. Ostatní
zastavitelné plochy pat í do etapy první (v etn nové plochy . 1 vymezené Zm nou . I
ÚPO Bobrová).
U plochy . 3 ve Zm
. 1 ÚPO Bobrová po adí výstavby nenavrhovat, nebo se jedná
o plochu, kde k novému využívání stávajících objekt dojde modernizací i zm nou
dokon ené stavby.
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt
Nejsou Zm nou . I ÚPO Bobrová vymezeny.
14. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle § 117 odst. 1
stavebního zákona
Nejsou Zm nou . I ÚPO Bobrová vymezeny.
15. Údaje o po tu list Zm ny . I územního plánu obce Bobrová a po tu výkres k n mu
ipojené grafické ásti
Textová ást Zm ny . I ÚPO Bobrová v etn titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu
sestává ze 6 list .
Výkresová ást je vyhotovena na vý ezech výkres , které jsou zm nou dot eny.
Jedná se o výkres:
1 – Hlavní výkres
1 : 5 000
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1. Postup p i po ízení Zm ny . I územního plánu obce Bobrová
1.1. Základní údaje
O po ízení Zm ny . I ÚPO Bobrová rozhodlo zastupitelstvo obce Bobrová z vlastního podtu dne 3. 9. 2009. Po izovatelem Zm ny . I ÚPO Bobrová je na žádost m styse Bobrová
stský ú ad Nové M sto na Morav , odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního ádu. Projektantem Zm ny . I ÚPO Bobrová se stala firma Ing. Marie Psotová, Studio
P, Nádražní 52, 591 01 Ž ár nad Sázavou. Pro spolupráci s po izovatelem územního plánu byla zastupitelstvem obce ur ena starostka obce, paní Jaroslava Straková, a místostarosta obce,
pan Pavel Žilka.
1.2. Zadání Zm ny . I ÚPO Bobrová
Návrh zadání Zm ny . I ÚPO Bobrová byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 2. 11. 2009
do 3. 12. 2009 v kancelá i starostky na Ú ad m styse Bobrová a na odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního ú adu M Ú Nové M sto na Morav .
Návrh zadání Zm ny . I ÚPO Bobrová byl zárove zve ejn n ve stejné dob v úplném zn ní na internetových stránkách m styse Bobrová (http://www.mestysbobrova.cz/ pod názvem
„Návrh zadání zm ny . I územního plánu obce Bobrová“).
Dot ené orgány a Krajský ú ad kraje Vyso ina vyzval po izovatel jednotliv , aby v termínu
do 30 dn od obdržení návrhu zadání Zm ny . I ÚPO Bobrová uplatnily své požadavky.
Zadání Zm ny . I ÚPO Bobrová bylo schváleno usnesením zastupitelstvem obce . 7/2009
ze dne 17. 12. 2009.
1.3. Návrh Zm ny . I ÚPO Bobrová
Spole né jednání o návrhu Zm ny . I ÚPO Bobrová se konalo v pátek dne 5. 2. 2010
v zasedací místnosti odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního ádu M Ú
Nové M sto na Morav . Návrh Zm ny . I ÚPO Bobrová byl vystaven k nahlédnutí od 18. 1.
2010 do 8. 3. 2010 v budov M Ú Nové M sto na Morav , odboru regionálního rozvoje,
územního plánování a stavebního ádu. Posouzení návrhu Zm ny . I ÚPO Bobrová Krajským
adem kraje Vyso ina, odborem územního plánování a stavebního ádu bylo dne 24. 3. 2010
dopisem .j. KUJI 18622/2010 OUP; OUP 37/2010 Mal-4. Nad ízený správní orgán na úseku
územního plánování návrh Zm ny . I ÚPO Bobrová posoudil s konstatováním, že dokumentace zm ny . I je zpracována v souladu se stanovenými úkoly pro územní plánování v ZÚR kraje Vyso ina a lze zahájit ízení o Zm
. I ÚPO Bobrová dle § 52 stavebního zákona.
stský ú ad Nové M sto na Morav zastoupený odborem regionálního rozvoje, územního
plánování a stavebního ádu oznámil ve ejnou vyhláškou ze dne 1. 4. 2010 ve ejné projednání
v pond lí 24. 5. 2010. P izvány byly dot ené orgány, sousední obce a m stys Bobrová
jednotliv 30 dn p ed dnem stanoveného ve ejného projednání.
Návrh Zm ny . I územního plánu obce Bobrová byl zve ejn n v úplné podob na internetových stránkách m styse (http://www.mestysbobrova.cz/ v rubrice „Obecní informace“ pod heslem „Aktuality“ pod názvem „Návrh Zm ny . I ÚPO Bobrová – návrh pro ve ejné jednání“) a
dále byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 22. 4. 2010 do 24. 5. 2010 v budov Ú adu
styse Bobrová a v budov M stského ú adu Nové M sto na Morav , odbor regionálního
rozvoje, územního plánování a stavebního ádu. Ú astníci ve ejného projednání byli informováni o pr hu projednávání Zm ny . I územního plánu obce Bobrová a seznámeni s lh tou
pro podání p ipomínek a námitek k návrhu zm ny územního plánu.
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2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje (PÚR) a územn plánovací
dokumentací (ÚPD) vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztah
2.1. Soulad s PÚR R a ZÚR kraje
Území obce se nachází mimo rozvojové oblasti, mimo rozvojové osy i mimo specifické oblasti vymezené v Politice územního rozvoje R z roku 2008 (PÚR R) i Zásadách územního
rozvoje kraje Vyso ina (ZÚR).
Na území obce se nenachází plochy ani koridory dopravy a technické infrastruktury vymezené v PÚR R i ZÚR kraje Vyso ina.
Zm na . I ÚPO Bobrová akceptuje požadavky ZÚR kraje Vyso ina kladené na území obce.
Jsou vytvá eny podmínky pro vyvážený a udržitelný rozvoj území, respektovány jsou krajinné
typy vymezené ZÚR kraje.
Zám ry, které eší Zm na . I ÚPO Bobrová, nezasahují do vymezeného koridoru pro lety
v nízkých a p ízemních nadmo ských výškách.
2.2. Obec v systému osídlení
Návrh Zm ny . I ÚPO Bobrová nemá vliv na za len ní obce do systému osídlení.
2.3. Širší vztahy
Dopravní vztahy a vztahy na úseku technické infrastruktury nejsou Zm nou . I ÚPO Bobrová m ny. Zm na . I ÚPO nevyvolává zásahy do nadmístních p írodních systém . Území
obce se nachází mimo dosah evropsky významných lokalit a pta ích oblastí za azených do soustavy Natura 2000.
3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Navržená Zm na . I ÚPO Bobrová napl uje cíle a úkoly definované stavebním zákonem.
V daných podmínkách vytvá í p ijatelné podmínky pro zajišt ní p írodních, civiliza ních
a kulturních hodnot území v udržitelném prost edí.
Pro každou plochu se zm nou ve využití jsou stanoveny podmínky zajiš ující jejich využití se
zohledn ním specifické charakteristiky místa.
Nov vymezená zastavitelná plocha . 1 p ímo navazuje na zastav né území obce. Za len ní
pozemku bývalé školy (plocha . 3) do plochy s rozdílným zp sobem využití dle § 8 vyhl.
. 501/2006 Sb. v platném zn ní umožní jeho výhodn jší využití, aniž by došlo k rozporu
s ve ejným zájmem (viz. § 132 odst. 3 písm. c stavebního zákona). Vypušt ním zastavitelné
plochy . 15 ur ené v platném ÚPO pro výstavbu RD budou zachovány p íznivé podmínky
pro p vodní p irozenou funkci nivy vodního toku. Úpravy na úseku etapizace výstavby budou
ínosem pro rozvoj území a pro p ípravu ve ejné infrastruktury.
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních
edpis
Navržená Zm na . I ÚPO Bobrová je vyhotovena v souladu s požadavky zák. . 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní a p íslušných provád cích vyhlášek
(zejména vyhl. . 500/2006 Sb. a vyhl. . 501/2006 Sb. ve zn ní vyhl. . 269/2009 Sb.).
Terminologie použitá p i zpracování Zm ny . I ÚPO Bobrová a obsah pojm odpovídají
terminologii a pojm m platného územního plánu obce. Zpodrobn ní znamená p iléhav jší vystižení funkce plochy.
Pro pozemky, které z staly po vymíst ní zám ru pro výstavbu rodinných dom (pl. . 15 dle
ÚPO), je v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb. v platném zn ní stanoven zp sob využití – plochy zem lské (§ 14 vyhlášky; kód plochy NZ), pro plochu s objektem bývalé školy pak zp sob využití – plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky; kód plochy SO).
Textová ást a grafická ást návrhu a od vodn ní zm ny jsou vyhotoveny v provedení a rozsahu, které zajiš uje p edevším p ehlednost a itelnost navržených zm n.
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5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p edpis - soulad se stanovisky
dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis , pop . s výsledkem ešení
rozpor
5.1. Obecn platné normativní p edpisy
Zm na . I ÚPO je vyhotovena v souladu s obecn platnými p edpisy a normami
vstupujícími do procesu územního plánování.
5.2. Zvláštní právní p edpisy
Ochrana a tvorba životního prost edí
Zm na . I ÚPO nebude mít nežádoucí dopad na životní prost edí obce. Naopak vypušt ní
zám ru na výstavu rodinných dom v údolní niv bude mít pozitivní vliv na existenci
rozmanitých a stabilních spole enstev údolní nivy.
Ochrana ve ejného zdraví
Nov vymezená zastavitelná plocha pro výstavbu RD leží mimo dosah p ímých
i druhotných negativních vliv na životní prost edí i obytnou pohodu. Ochrana
ed p ípadným hlukem z pozemní dopravy na silnici III. t ídy bude ešena v rámci
projektu stavby RD.
Ochrana kulturních hodnot
Zám ry, které jsou p edm tem Zm ny . I ÚPO Bobrová, ve svém d sledku nemají
nežádoucí vliv na kulturní charakteristiky krajinného rázu, krajinné dominanty území.
Nedochází k dot ení kulturních památek zapsaných v Úst edním seznamu kulturních
památek R ani památek místního významu. Nejsou m na opat ení platného ÚPO
týkající se archeologických nález .
Civilní ochrana, ochrana a bezpe nost státu
Území obce se nachází v koridoru pro létání v nízkých a p ízemních nadmo ských
výškách. Protože se jedná o nízkopodlažní zástavbu (RD) v p ímé vazb na zastav né
území, nebude tento zám r zasahovat do zmín ného koridoru. Výstavbou RD nedojde ani
k narušení ochranného pásma letišt . Na území obce není uvažováno s výstavbou v trných
elektráren ani jiných výrazn vertikálních staveb. ešením ÚPO i jeho zm nou . I jsou
respektovány parametry p íslušných kategorií komunikací a ochranných pásem stávajícího
i plánovaného dopravního systému.
Ochrana p ed povodn mi
Nov vymezená zastavitelná plocha (pl. . 1) se nachází mimo stanovené záplavové území.
Ohrožení plochy extravilánovými vodami je minimální.
Navrácením pozemk k zem lskému extenzivnímu využívání (pl. . 2) se sníží nároky
na ešení ochrany p ed kulmina ními pr toky ve vodních tocích v této ásti obce.
5.3. Stanoviska dot ených orgán a ostatních orgán
Spole né jednání o návrhu zm ny
Z vyzvaných dot ených orgán se k návrhu Zm ny . I ÚPO Bobrová vyjád ilo 12 orgán .
Stanoviska t chto orgán byla kladná i bez p ipomínek k p edkládanému ešení.
Na požadavky a p ipomínky VUSS Pardubice bylo již reagováno v kapitole 5.2. textové
ásti od vodn ní.
Ve ejné projednání návrhu zm ny
Do dne ve ejného projednání (tedy do 24. 5. 2010) obdržel po izovatel stanoviska 7
dot ených orgán . Všechna stanoviska dot ených orgán (Ú ad pro civilní letectví R,
Ú Nové M sto na Morav – odbor dopravy, Ministerstvo zem lství – Pozemkový
ad, Ministerstvo zem lství – Agentura pro zem lství a venkov, KrÚ kraje Vyso ina
– odbor LVHZ z hlediska vodního hospodá ství, KrÚ kraje Vyso ina – odbor LVHZ
z hlediska lesního hospodá ství, Státní ú ad pro jadernou bezpe nost) byla bez konkrétních
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ipomínek. Rovn ž tak obdržené stanovisko od SD R (organizace pov ená k vydávání
vyjád ení Ministerstva dopravy R) je souhlasné bez p ipomínek.
6. Vyhodnocení spln ní zadání
Požadavky zadání Zm ny . I ÚPO Bobrová jsou spln ny. B hem prací na návrhu byl
do ešení Zm ny . I ÚPO Bobrová za azen požadavek obce na zm nu zp sobu využití objektu
bývalé školy se souvisejícími pozemky (parc. . 174 a 98 st.). P i respektování navrženého
zp sobu využívání plochy a limit územního plánu nedojde k narušení koncepce rozvoje obce
ani narušení životního prost edí. Budou však vytvo eny p ízniv jší podmínky pro zhodnocení
postupn chátrajícího objektu bývalé školy.
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty
7.1. Variantní ešení
Nebylo v zadání Zm ny . I ÚPO Bobrová požadováno, ešení Zm ny . I ÚPO Bobrová
nevyvolalo pot ebu ešení variant.
7.2. Zd vodn ní ešení
Návrh na zm nu územního plánu vyplynul p edevším z oprávn ného požadavku na ochranu
území p ed velkou vodou v blízkosti pravostranného p ítoku eky Bobr vky pod pozemky nové
školy. Spln ní t chto požadavk vyvolalo nutnost zrušení zastavitelné plochy pro výstavbu RD
v t chto místech. Náhradou za takto vzniklý úbytek rodinných dom bylo vymezení nové
zastavitelné plochy v podstatn p íhodn jší poloze.
vody úprav etatizace výstavby jsou osv tleny v kapitole . 3 od vodn ní, nový zp sob
využití plochy s objektem bývalé školy pak v kapitole . 6 od vodn ní.
7.3. Plochy s jiným zp sobem využití
Problematika je dostate
vysv tlena v kap. . 4 od vodn ní.
7.4. elné využití zastav ného území
Plochy zastav ného území jsou považovány vesm s za plochy stabilizované, s velkým
podílem ploch funkce smíšené a funkce bydlení. Pom rn významné zastoupení mají plochy
funkce výroby.
Využití ploch pro p estavbu a proluk bylo prov eno platným územním plánem obce.
Z d vodu zachování urbanistiky sídla a jeho kulturních hodnot nelze požadovat významné
zvyšování indexu zastav ní pozemk .
7.5.

sledky ešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje
ijatým ešením nedochází k narušení ani negativním dopad m na udržitelný rozvoj území,
který je reprezentován t emi pilí i udržitelného rozvoje.

8. Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území
Dot ené orgány ve svých stanoviscích neuplatnily k návrhu zadání požadavek na posouzení
vlivu Zm ny . I ÚPO Bobrová na životní prost edí ani z hlediska vlivu zám ru Zm ny . I ÚPO
Bobrová na evropsky významnou lokalitu nebo pta í oblast.
9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na p dní fond
9.1. Zem lský p dní fond
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk na zem lský p dní fond (ZPF) obsahuje
požadavky zák. . 334/1992 Sb., o ochran p dního fondu ve zn ní pozd jších zm n a provád cí
vyhlášky . 13/1994.
K novému dot ení ZPF dochází pouze u zastavitelné plochy . 1, která je ur ena pro výstavbu
RD a p ístupové komunikace. Zastavitelná plocha se nachází na k.ú. Horní Bobrová na BPEJ
73211, tj. na zem lských p dách ve II. t íd ochrany. Vymezená zastavitelná plocha navazuje
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na zastav né území obce a na t leso silnice III. t ídy, ze které bude dopravn obsluhována.
K západní hranici zastavitelné plochy dosahuje okraj odvod ovacího systému. Není p edpoklad,
že by se stavba RD dotkla odvodn ní a narušila jeho funk nost.
íslo zastavitelné
plochy
1

zastav né
území
mimo

BPEJ
73211

ída
ochrany
II.

vým ra
(ha)
0,34

íslo parcely
257/3, 257/4, 257/5

druh
pozemku
orná p da

Dne 23. 7. 2009 bylo odn tí ZPF pro zám r výstavby RD p edjednáno místostarostou m styse
(ur ený zastupitel pro spolupráci s po izovatelem Zm ny . I ÚPO Bobrová) s orgánem ochrany
ZPF Krajského ú adu kraje Vyso ina. Orgán ochrany ZPF nem l p edb žn námitky k zám ru
výstavby RD na požadované ploše.
Vzhledem k p írodním podmínkám a v souladu s vydaným zadáním Zm ny . I ÚPO Bobrová
je ze zastavitelných ploch platného ÚPO vy azena plocha . 15 (dle platného ÚPO), která je
ve Zm
. I ÚPO Bobrová ozna ena íslem 2. Tato plocha se nachází na k.ú. Dolní Bobrová.
Ozna ení plochy
dle ÚPO dle zm ny . I ÚPO
15

2

zastav né
území

BPEJ

ída
ochrany

vým ra
(ha)

íslo parcely

druh
pozemku

uvnit

75800
76401

II.

0,61

242/1, 242/2,
242/6

ttp

Nový návrh etapizace výstavby je vyzna en v grafické ásti Zm ny . I ÚPO Bobrová. Místo
ty etap platného ÚPO je uvažováno se dv ma etapami bez bližšího asového vymezení. Tyto
úpravy budou mít p íznivý dopad pro rozvoj obce a p ípravu ve ejné infrastruktury p edevším
zainvestování ploch inženýrskými sít mi.
Z pokyn po izovatele pro dopracování Zm ny . I ÚPO Bobrová vyplynul požadavek
na za azení plochy s objektem bývalé školy do ploch s rozdílným zp sobem využití – plochy
smíšené obytné dle § 8 vyhl. . 501/2006 Sb. v platném zn ní. Z d vodu grafického znázorn ní
a itelnosti je tato plocha ozna ena jako plocha . 3. Jedná se pouze o zm nu ve využití plochy
bez dot ení ZPF a nutnosti stanovení po adí výstavby.
9.2. Lesní p dní fond
Zm nou . I ÚPO nedochází k dot ení PUPFL ani jeho ochranného pásma.
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
Ke Zm
. I ÚPO Bobrová nebyly podány žádné námitky.
11. Vyhodnocení p ipomínek
Ke Zm
. I ÚPO Bobrová nebyly podány žádné p ipomínky.
Pou ení:
Proti Zm
. I ÚPO Bobrová, která je vydána formou opat ení obecné povahy, nelze podat
opravný prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb. správní ád v platném zn ní).

..................................
Pavel Žilka

…………………………
Jaroslava Straková

místostarosta m styse

starostka m styse
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