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Obec Javorek 
.j.  ……………                                                          V Javorku dne ……….….. 

 
 
  
 

Zm na  .  I  územního  plánu  obce  Javorek 
 

Zastupitelstvo obce Javorek, p íslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním adu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 
stavebního zákona, § 13 a p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických 
podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací 
innosti, § 171 a následujících zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve spojení s ustanovením § 

188 odst. 4  stavebního zákona 
 

v y d á v á  
 

 
tuto zm nu . I územního plánu obce Javorek schváleného usnesením zastupitelstva obce Javorek 
ze dne 2. prosince 2005, jehož závazná ást je vydána obecn  závaznou vyhláškou. 

 
 
 
 
 
 

ZÁZNAM O Ú INNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 
ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ ÚZEMNÍ PLÁN 

Zastupitelstvo obce Javorek 

 

íslo jednací     ................................................................ 

Datum vydání ÚP:  ......................................................... 

Datum nabytí ú innosti ÚP:  .......................................... 
 
 

 

PO IZOVATEL 
stský ú ad Nové M sto na Morav , odbor regionálního rozvoje, 

územního plánování a stavebního ádu 
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové M sto na Morav   
 
Oprávn ná ú ední osoba po izovatele 
 
jméno a p íjmení : .................................................................. 
funkce : .................................................................. 
datum : ................... podpis :      ......................... 
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1. Vymezení zastav ného území 
 Ov ení hranice zastav ného území obce bylo provedeno k datu 10. 4. 2008, hranice zasta-

ného území je sou ástí výkres  zm ny . I územního plánu obce Javorek. 
 
2. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území 

 Zm na  .  I  územního  plánu  obce  Javorek  (dále  jen  zm na  .  I  ÚPO)  se  p ímo  nedotýká  
nemovitých kulturních památek, avšak p i stavebních aktivitách zvl. na zastavitelných 
plochách . 4 a 6 nutno ctít podstatu místa v jeho historickém, architektonickém a 
urbanistickém kontextu. 

 Ve volné krajin  se krom OV neumis ují žádné nové stavby. Rozvoj plochy smíšené 
výrobn  obytné koncipovat tak, aby stavby alespo  vizuáln  tvo ily se stávajícím 
zastav ním místní ásti „Na Louži“ jeden celek. 

 
3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb a systému 

sídelní zelen  
 Krom  menšího dílu z plochy . 5 a ásti plochy . 8, které lze za adit do ploch 

estavbových, je možno ostatní plochy, na kterých se mají uskute nit zám ry zm ny . I 
ÚPO, za adit do ploch zastavitelných. 

 Mnohé z ploch na provedení zm ny v území se d jí na plochách v platném ÚPO 
vymezených jako plochy zahrad a sad  (pl. . 4, v tší díl pl. . 5, 6 a 7). 

 Soupis ploch se zm nou v území: 
Platný ÚPO Zm na ÚPO 

evažující ú el plochy (funkce) a kód plochy evažující ú el plochy (funkce) a kód plochy 
Ozna ení 

plochy 
zm ny charakteristika kód charakteristika kód 

1 III. kraj. zóna, trvalý travní porost t tech. infrastruktura zásobení pitnou vodou Tv 
2 III. kraj. zóna, trvalý travní porost t bydlení v rodinných domech B 

3 III. kraj. zóna, trvalý travní porost 
zahrad a sad  

t 
Z bydlení v rodinných domech B 

4 zahrad a sad  Z bydlení v rodinných domech B 

5 zahrad a sad  
sídelní ostatní 

Z 
P smíšené výrobn  obytné Sv 

6 zahrad a sad  Z bydlení v rodinných domech B 
7 zahrad a sad  Z bydlení v rodinných domech B 

8 III. kraj. zóna, trvalý travní porost 
výroby drobné a služeb 

t 
Vd bydlení v rodinných domech B 

9 III. kraj. zóna, trvalý travní porost t bydlení v rodinných domech B 
10 II. kraj. zóna, trvalý travní porost t tech. infrastruktura išt ní odpad. vod  
11 II. kraj. zóna, trvalý travní porost t smíšené výrobn  obytné Sv 
12 bydlení v rodinných domech B vodní toky a pl., vodní nádrž Hn 

 Podmínky využití ploch ve zm . I ÚPO 
Plocha . 1 

- terénní úpravy kolem vodojemu i jeho vn jší výraz navrhnut s minimálním narušením 
prost edí 

Plocha . 2 
- dopravní zp ístupn ní ešit z místní komunikace k budoucímu vodojemu 
- do neurbanizovaného území bude sm ovat zahrada se vzr stnými stromy 
- rodinný d m situovat do co možná nejnižší ásti pozemku  
- koncepce plochy – viz. plocha . 3 

Plocha . 3 
- dopravní obsluhu plochy ešit z místní komunikace k vodojemu i ze silnice III. t ídy 
- ur it stavební áru charakterizující tuto nov jší ást sídla Javorek 
- východní ást pozemku bude nezastav na, bude sloužit jako zahrada se vzr stnými stromy 
- zp sob využití plochy s ur ujícími prvky zastav ní bude prov en v urbanistické studii spolu 

s plochou . 2 a plochou . 1 dle platného ÚPO 
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Plocha . 4 
- novostavbu jednoho jednobytového rodinného domku situovat v severní ásti pozemku, tzn. 

v nejv tší vzdálenosti od kulturní památky . p. 21 
- stavba se sedlovou st echou musí respektovat tradi ní m ítko staveb v etn  použitých 

materiál  
- za hranicí zastav ného území se doporu uje výsadba vzr stných listnatých strom  – místní 

eviny 
Plocha . 5 

- sestává ze dvou ástí. Objekt na menší ploše bude velikosti p vodního stavení 
- zastav ní na v tší ásti plochy bude pokra ováním p vodní selské usedlosti v místu blízkém 

ítku staveb 
- na objektech možno uplatnit soudob jší výrazové prvky 
- využití plochy bude v urbanistické studii 

Plocha . 6 
- vzhledem ke stísn nosti pozemku výstavba dvou rodinných dom  bude prov ena 

urbanistickou studií 
- stavby i stavba na ploše musí tvo it logickou vazbu na stávající objekty sm ující do 

ve ejného prostranství 
- prov it zp sob dopravní obsluhy plochy 

Plocha . 7 
- využití plochy ešit využitím plochy . 2 dle platného ÚPO, která je též vymezena pro 

výstavbu RD. Zp sob využití plochy ov it urbanistickou studií. 
- preferovat voln jší zp sob zastav ní. Stavby budou hledat inspiraci v p vodním typu dom  
- ešit výsadbu vzr stných d evin jak na zahradách p íslušejících k dom m, tak i na ve . 

prostranství 
Plocha . 8 

- dopravní obsluhu plochy ešit ze stávajícího sjezdu ze sil. III. t ídy 
- uplatnit voln jší formy zastav ní, nové stavby budou hledat inspiraci v tradi ní form  

zastav ní sídla 
- stavby situovat pokud možno v nejnižších polohách plochy 
- akceptovat skute nost, že se plocha nachází nad poddolovaném území 
- využití plochy ov it urbanistickou studií 

Plocha . 9 
- jde o rozší ení zastavitelné plochy . 4 platného ÚPO pro vhodn jší využití této plochy 

k výstavb  RD 
- pro pot eby výstavby využít nejnížeji položené ásti plochy, vyšší a nejvyšší polohy plochy 

budou sloužit jako zahrady 
Plocha . 10 

- nov  vymezená plocha pro výstavbu OV 
- dopravní obsluha plochy (ob asná) bude ze silnice III. t ídy 
- init takové opat ení, aby provoz OV negativn  neovlivnil kvalitu bydlení ve stávající 

resp. navržené obytné zástavby z hlediska p edpokládaného zdroje emisí hluku, pachových 
látek eventuáln  jiných škodlivin 

Plocha . 11 
- využití plochy musí být prov eno urbanistickou studií, která bude plochu ešit jako celek 

resp. ucelený soubor staveb 
- navrhnout nejú eln jší vazby provozu p i zachování požadavk  hygieny práce, veterinární 

pé e i požárních p edpis  
- prov it pot ebu i možnosti komunika ního a technologického provozu se sou asnou farmou 
- dostate  dimenzovat plochy pro manipulaci s vozidly 
- ítko staveb by nem lo výrazn  p ekro it nejv tší objekty p vodních zem lských 

stavení 
- siluetu farmy doplnit vysokými stromy 
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Plocha . 12 
- z plochy zastavitelné, kterou navrhuje ÚPO pro výstavbu RD, se vymezuje vodní plocha, 

která zde reáln  existuje 
 
4. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . podmínek pro její 

umis ování, nakládání s odpady 
 V návrhu zm ny . I územního plánu je nov ešeno zásobování sídla pitnou vodou 

s využitím stávajících studní, výstavbou nového vodojemu a výstavbou i dopln ním 
uli ních vodovodních ad .  

 V návrhu zm ny . I územního plánu obce je provedena zm na umíst ní OV. Umíst ní 
OV dle platného ÚPO na b ehu Fryšávky se ruší, funk ní využití plochy nadále bude 

plocha trvale travního porostu. 
 

5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny 
v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed 
povodn mi, rekreace, dobývání nerost  

 Vhodnost zástavby u ploch . 2, 3, 5, 6, 7, 8 a 11, bude z d vodu zachování urbanistických 
hodnot sídla prov ena vyhotovením urbanistické studie. 
 

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 
 Funk ní charakteristiky jednotlivých ploch i zón uplatn ných v platném ÚPO se zm nou 

.  I  územního  plánu  obce  Javorek  nem ní.  To  znamená,  že  pro  tyto  plochy  stále  platí  
innosti, p ípustné i nep ípustné, uvedené v platném územním plánu. Druhy ob anského 

vybavení (malé písmeno) – pod azené funkce lze vzájemn  zam nit i doplnit, nutno však 
akceptovat neslu itelnost n kterých druh  ob . vybavenosti i jejich vlivy na okolí. 

 Zm na . I ÚPO nep ináší do územn  plánovací dokumentace obce nové plochy 
s rozdílným zp sobem využitím (funkce ploch). 

 
6.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 

 Ohleduplnost k p vodním formám zástavby je podmínkou využití jednotlivých ploch 
s rozdílným zp sobem využití. 
 

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 

 Zm nou . I územního plánu obce Javorek se z VPS ur ených platným územním plánem 
vylu ují VPS ozn. T1 – výstavba OV v etn  p ístupu a VPS ozn. T2 – kanaliza ní sb ra  
do OV. 

 
8. Vymezení dalších ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn  prosp šných opat ení, pro 

které lze uplatnit p edkupní právo 
 Nejsou zm nou . I územního plánu obce vymezeny. 

 
9. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího 

využití v . podmínek pro jeho prov ení 
 Nejsou zm nou . I územního plánu obce vymezeny. 
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10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií 
(ÚS) podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh ty pro po ízení ÚS, její schválení 
po izovatelem a vložení dat o této ÚS do evidence územn  plánovací innosti 

 Nejsou zm nou . I územního plánu vymezeny. 
 

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 územního plánu obce vymezeny. 
 

12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 
 Není zm nou . I územního plánu obce stanovena. 

 
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že 

vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt 

  Nejsou zm nou . I územního plánu obce vymezeny. 
 
14. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle §117 odst. 1 

stavebního zákona 
 Nejsou zm nou . I územního plánu obce vymezeny. 

 
15. Údaje o po tu list  zm ny . I ÚPO územního plánu obce Javorek a po tu výkres  

k n mu p ipojené grafické ásti 
 Textová ást zm ny . I ÚPO v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu sestává z 

7 list . 
 Výkresová ást je vyhotovena na vý ezech výkres , které jsou zm nou dot eny, p ípadn  

nových výkres  osv tlujících ešení zm nou . I územního plánu obce Javorek. 
 Jedná se o výkresy: 

1 – Hlavní výkres    1 : 5 000 
2 – Zásobování vodou, kanalizace  1 : 2 880 
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1. Postup p i po ízení zm ny . I územního plánu obce Javorek 
1.1. Základní údaje 

 O po ízení zm ny . I územního plánu obce Javorek (dále jen zm na . I ÚPO) rozhodlo 
zastupitelstvo obce Javorek na ve ejném zasedání dne 7. 3. 2008. 

 Po izovatelem zm ny . I ÚPO se stal na požádání obce Javorek M Ú Nové M sto na Mo-
rav , odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního ádu. 

 Projektantem zm ny . I ÚPO je firma Ing. Marie Psotová, Studio P, Nádražní 52, 591 01 
ár nad Sázavou. 

 Pro spolupráci s po izovatelem územního plánu byl zastupitelstvem obce ur en starosta ob-
ce Javorek. 

1.2. Zadání zm ny . I ÚPO 
 Návrh zadání Zm ny ÚPO byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 6. 6. 2008 v kancelá i 

Obecního ú adu v Javorku a na odboru reg. rozvoje, územního plánování a stavebního ádu 
Ú Nové M sto na Morav . Dále byl návrh zadání zm ny . I ÚPO zve ejn n v úplném 

zn ní na ú ední desce obce Javorek (http://e-deska.cz/javorek). Dot ené orgány byly vy-
zvány jednotliv , aby do 30 dn  od obdržení návrhu zadání uplatnily u po izovatele své 
požadavky. Celkem bylo jednotliv  obesláno 25 dot ených orgán  a po izovatel obdržel 16 
stanovisek (CHKO Ž árské vrchy 2 stanoviska). Z 16 stanovisek bylo 11 bez požadavk . 
Uplatn né požadavky byly po izovatelem a ur eným zastupitelem vyhodnoceny a zapraco-
vány do návrhu zadání. 

 Mimo p ipomínek od dot ených organizací obdržel po izovatel 10 stanovisek od ostatních 
organizací vesm s bez p ipomínek, anebo s p ipomínkami obecného charakteru. Stanovis-
ka eské geologické služby a NPÚ, územní pracovišt  Tel , bylo po vyhodnocení zapraco-
váno do návrhu zadání. 

 Ze sousedních obcí návrh zadání nep ipomínkovala ani jedna obec.  
 Jediná p ipomínka ob an  byla do návrhu zadání zapracována. 
 Zadání zm ny . I ÚPO schválilo zastupitelstvo obce dne 30. 7. 2008. 

1.3. Návrh zm ny . I ÚPO 
 Návrh zm ny . I ÚPO byl vyhotoven dle zák. . 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním ádu v platném zn ní a p íslušných provád cích vyhlášek. 
 Spole né projednání o návrhu zm ny . I ÚPO Javorek se konalo 13. 11. 2008 v zasedací 

místnosti odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního ádu M Ú Nové 
sto na Morav . Návrh zm ny . I ÚPO byl k nahlédnutí od 24. 10. 2008 do 15. 12. 2008 

v budov  M Ú Nové M sto na Morav , odboru regionálního rozvoje, územního plánování 
a stavebního ádu, Vratislavovo nám. 12, dve e . 312. Dot ené orgány mohly svá stano-
viska uplatnit do 15. 12. 2008, ve stejné lh  mohly uplatnit sousední obce své p ipomín-
ky. Na základ  výsledk  spole ného projednání byl návrh zm ny . I ÚPO upraven. 

 Nad ízený správní orgán na úseku územního plánování dne 12.1.2009 pod .j. KUJI 
87911/2008 OUP OUP 11/2009 Mal-2 posoudil p edložený návrh zm ny . I ÚPO, ne-
shledal v n m nedostatky, tudíž je možno pokra ovat v ízení o územním plánu dle § 52 
zák. . 183/2006. 

 Ve ejné projednání návrhu zm ny . I ÚPO Javorek prob hlo dne 12.3.2009 v zasedací 
místnosti OÚ Javorek, které bylo oznámeno ve ejnou vyhláškou ze dne 28.1.2009. Návrh 
zm ny . I ÚPO Javorek byl zve ejn n v úplné podob  na elektronické ú ední desce  obce 
a dále byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 9.2.2009 do 12.3.2009 v budov  Obecního 

adu Javorek a v budov  M stského ú adu Nové M sto na Morav , odbor regionálního 
rozvoje, územního plánování a stavebního ádu.  

 
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje (PÚR) a územn  plánovací 

dokumentací (ÚPD) vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území 
z hlediska širších vztah  
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2.1. Soulad s PÚR a ÚPD vydanou krajem 
 Území obce se nachází mimo rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti i mimo 

koridory a plochy technické infrastruktury vymezené v PÚR R. 
 Území obce se nachází mimo rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti i mimo 

koridory a plochy technické infrastruktury vymezené v ZÚR kraje Vyso ina. 
 

2.2. Obec v systému osídlení 
 Návrh zm ny . I ÚPO 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 m -

ny. 
 Zm na . I ÚPO nevyvolává zásahy do nadmístních p írodních systém . 

 
3. Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování 

 Navržená zm na . I ÚPO 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. 

 Zastavitelné plochy krom  skupiny dvou ploch (plocha pro OV a plocha smíšená výrobn  
obytná) jsou bu  v zastav ném území obce, anebo na zastav né území p ímo navazují. 

 Nezastav né území bude nadále využíváno v souladu s pravidly CHKO Ž árské vrchy. 
 
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních 

edpis  
 Navržená zm na . I ÚPO 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 vyhlá-
šek (zejména vyhl. . 500/2006 Sb. a vyhl. . 501/2006 Sb.). 

 Terminologie použitá p i zpracování zm ny . I ÚPO a obsah pojm  odpovídají termino-
logii a pojm m platného územního plánu. Zpodrobn ní znamená p iléhav jší vystižení 
funkce plochy.  

 Textová ást a grafická ást návrhu a od vodn ní zm ny jsou vyhotoveny v samostatném 
elaborátu a v provedení a rozsahu, které zajiš uje p edevším p ehlednost a itelnost navr-
žených zm n. 

 
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. 
 Návrhem zm ny . I ÚPO není ohrožena bezpe nost ani obranyschopnost státu. 
 Navržené zastavitelné plochy musí být dostupné pro požární techniku zajiš ující 

protipožární zásah. Vodovod bude osazen hydranty. 
 Požadavky na ochranu technické a dopravní infrastruktury, ochranu podzemních a 

povrchových vod, ochranu kulturních a p írodních hodnot a hygienu prost edí, které jsou 
normativn  ur eny i ur eny ešením územního plánu obce, z stávají v platnosti krom  
dvou výjimek: 1. výjimka – technickými opat eními na úseku likvidace splaškových vod se 
snižuje ochranné pásmo budoucí OV ze 70 na 40 m od technologického za ízení, 2. 
výjimka – provád ní archeologických výzkum  a otázka archeologických nález  se bude 
ídit zákonnými opat eními na úseku státní památkové pé e. 
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5.2. Stanoviska dot ených orgán  a ostatních orgán  

 V zákonné lh  obdržel po izovatel stanoviska 5 dot ených orgán  (Ú ad pro civilní 
letectví R, Obvodní bá ský ú ad v Brn , Ministerstvo zdravotnictví R, MÚ Nové M sto 
na Morav  - odbor dopravy, KrÚ kraje Vyso ina - OVLHZ z hlediska vodního a lesního 
hospodá ství) Všechna stanoviska byla souhlasná bez p ipomínek. 
 

6. Vyhodnocení spln ní zadání 
 Požadavky zadání zm ny . I územního plánu Javorek jsou spln ny. 

 
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty 
7.1. Variantní ešení 

 Nebylo v zadání zm ny . I ÚPO požadováno, ešení zm ny . I ÚPO nevyvolalo pot ebu 
ešení variant. 

 
7.2. Zd vodn ní ešení 

 Plochy se zm nou v území 
 zm ny v území se d jí p edevším ve prosp ch ploch pro bydlení v rodinných domech, 

ploch smíšených výrobn  obytných a ploch technické infrastruktury 
 požadavky týkající se otázky ploch bydlení a ploch smíšených výrobn  obytných 

vyplynuly z p ipomínek ob an  majících na území obce pozemky, anebo t ch, kte í mají 
v obci zájem trvale bydlet ev. hospoda it. Požadavek na rozvoj technické infrastruktury je 
pak p edevším zájem obce 

 požadavky byly prov eny v návrhu zm ny . I ÚPO. Navržené zm ny ve využití území 
žeme z hlediska ochrany ve ejného zdraví považovat za bezproblémové, z hlediska 

ochrany p írodních a kulturních hodnot území za snesitelné 
 Ve ejná infrastruktura 

 situace na úseku dopravní infrastruktury, zásobování obce energiemi, na úseku 
telekomunika ních za ízení, likvidace odpad  a ob anského vybavení se oproti platnému 
ÚPO Javorek nem ní 

 zm na  .  I  ÚPO  Javorek  akceptuje  rozpracované  zám ry  na  úseku  zásobování  obce  
pitnou vodou a zám ry spojené s odvád ním a išt ním odpadních vod. 

 rovn ž plochy, které v platném ÚPO slouží pro obecné užívání (ve ejná prostranství), 
nejsou zm nou . I ÚPO m ny 

 Krajinný prostor 
 uspo ádání krajinného prostoru zm nou . I ÚPO nedozná výrazných zm n. Navrhovaná 

opat ení budou postupn  sm ovat k p irozenému klimaxovému stavu, avšak nemohou ho 
dosáhnout 

 mimo ádnou pozornost je nutno v novat zabrán ní vzniku ostrých p echod  urbánního 
prost edí do volné krajiny. Tento jev m že reáln  nastat p i dostavbách okrajových ástí 
sídla a bezkoncep ním využívání zastavitelných ploch 

 
7.3. Plochy s jiným zp sobem využití 

 V návrhu zm ny . I ÚPO je nadále využíváno funk ních ploch (ploch s rozdílným 
zp sobem využití) tak, jak je zná platný ÚPO.  

 Požadavky na zm ny uplatn ní v zadání zm ny . I ÚPO nevyžadovaly pot ebu 
vymezování specifických ploch s rozdílným zp sobem využití. 

 
7.4. elné využití zastav ného území 

 Plochy zastav ného území jsou považovány vesm s za plochy stabilizované, které vyžadují 
citlivý p ístup ke stavebním úpravám i údržb . 

 V sídle se stále da í uchovat urbanistické hodnoty s dostatkem zelen  ve ejné i soukromé. 
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 Navržené „zahušt ní“ zastav ní je t eba považovat za hrani ní. Další intenzifikací by došlo 
ke zjevné a nevratné zm  urbanistiky sídla a tím i ke ztrát  kulturních hodnot. 

 
7.5. Pot eba vymezení zastavitelných ploch 

 Zastavitelné plochy jsou vymezeny na základ  konkrétních požadavk  zadání zm ny . I 
ÚPO. 

 Vymezením zastavitelných ploch jsou ešeny pot eby obyvatel obce i ob an  p espolních 
na úseku trvalého bydlení. Vymezením plochy smíšené výrobn  obytné bude zabezpe en 
hospodá ský rozvoj soukrom  hospoda ícího rolníka. 

 Zastavitelné plochy ur ené pro vodojem a OV pat í k zásadním pot ebám k udržení  
resp. zlepšení životní úrovn  obyvatel obce Javorek. 

 
8. Vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území 

 Dot ené orgány ve svých stanoviscích neuplatnily k návrhu zadání požadavek na posouzení 
vlivu zm ny ÚPO . I Javorek na životní prost edí ani z hlediska vlivu zám ru zm ny . I 
ÚPO Javorek na evropsky významnou lokalitu nebo pta í oblast. 

 V zadání zm ny . I ÚPO nebylo požadováno ešení variant. 
 Z t chto d vod  vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj nebylo vyhotoveno. 

 
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) je zpracováno dle 

zák. . 334/1992 Sb., o ochran  p dního fondu ve zn ní pozd jších zm n a provád cí 
vyhlášky . 13/1994. 

 Údaje o druzích pozemk  na jednotlivých k.ú. se nem ní. 
 Souhrnná bilance dot ených ploch (lokalit) v hektarech: 

Lokalita v ZÚO mimo 
ZÚO celkem 

1   0,05 0,05 
2   0,21 0,21 
3   0,32 0,32 
4 0,12   0,12 
5 0,19   0,19 
6 0,18   0,18 
7 0,11   0,11 
8 0,13 0,23 0,36 
9   0,07 0,07 

10   0,06 0,06 
11   0,47 0,47 
12 0,03   0,03 

Celkem 0,76 1,41 2,17 

 Vyhodnocení dot ení ZPF dle BPEJ (ha) 

Lokalita 93644 94068 94089 95041 96701 
celkem 
plochy 

zpf 
ostatní zast. 

plocha celkem 

1   0,02   0,03   0,05     0,05 
2       0,20   0,20 0,01   0,21 
3       0,31   0,31 0,01   0,32 
4           0,00 0,12   0,12 
5           0,00 0,18 0,01 0,19 
6           0,00 0,17 0,01 0,18 
7   0,11       0,11     0,11 
8   0,09       0,09 0,25 0,02 0,36 
9     0,04     0,04 0,03   0,07 
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Lokalita 93644 94068 94089 95041 96701 
celkem 
plochy 

zpf 
ostatní zast. 

plocha celkem 

10         0,06 0,06     0,06 
11 0,47         0,47     0,47 
12           0,00 0,03   0,03 

Celkem 0,47 0,22 0,04 0,54 0,06 1,33 0,80 0,04 2,17 

 Klimatický region - beze zm ny. 
 Hlavní p dní jednotky - beze zm ny. 
 Charakteristika t íd ochrany ZPF - beze zm ny. 
 Rozbor ploch dle metodického pokynu MŽP R .j. 00LP1067/96 ze dne 1. 10. 1996 

BPEJ ída ochrany plocha pro rozvoj (ha) 
93644 IV. 0,47 
94068 V. 0,22 
94089 V. 0,04 
95041 III. 0,54 
96701 V. 0,06 

Celkem zábor ZPF   1,33 
ostatní nebonitované plochy   0,80 

zastav ná plocha nádvo í   0,04 
Celkem   2,17 

 
 Plochy (lokality) ur ené pro výstavbu - od vodn ní 

 Plocha . 1 - ur ená pro výstavbu vodojemu s p ístupovou cestou. Umíst ní vodojemu je 
dáno kótou terénu tak, aby byl zajišt n dostate ný hydrodynamický tlak ve vodárenské 
soustav  pracující na principu gravitace. Komunikace nebrání p ejezdu zem lské 
techniky. 

 Plocha . 2 - ur ena pro výstavbu RD. Vzhledem k zajišt ní dostate ného tlaku vody se 
jedná o hrani ní rozvojovou plochu pro výstavbu RD. Plocha navazuje na p ístupovou 
komunikaci k vodojemu a silnici III. t ídy. 

 Plocha . 3 – vymezena zastavitelným územím platného ÚPO, silnicí III. t ídy a komunikací 
k vodojemu. Východní omezení je dáno terénním zlomem. Spolu s navazující plochou 
zastavitelného území dle platného ÚPO se jedná o zásadní rozvojovou plochu pro výstavbu 
RD v obci. 

 Plocha . 4 – v zastav ném území se vymezuje plocha pro výstavbu RD. Složité 
urbanisticko-architektonické podmínky. 

 Plocha . 5 – sestává ze dvou ástí nep ímo na sebe navazující. Menší ást plochy využívá 
základ  p vodního stavení. Plocha . 5 je vymezena jako celek pro funkci plochy smíšené  
výrobn  obytné ešící rozvoj hospodá ských aktivit obnoveného selského stavení. 

 Plocha . 6 – v zastav ném území ve složitých územn  technických podmínkách se 
vymezuje plocha pro výstavbu RD. 

 Plocha . 7 –  na  svažitém  území  v  zastav ném  území  o  omezené  dopravní  p ístupnosti  se  
vymezuje plocha pro výstavbu RD. Spolu s plochami záboru . 7 a 2 dle platného ÚPO tvo í 
ucelenou lokalitu budoucích RD. 

 Plocha . 8 – ást zastav ného území obce a ást ploch mimo zastav né území je vymezena 
pro pot eby výstavby RD. Plocha v zastav ném území lze považovat za plochu 

estavbovou. 
 Plocha . 9 – pro ekonomi jší využití zastavitelné plochy . 4 (dle platného ÚPO) se 

zmín ná zastavitelná plocha rozši uje až po ú elovou cestu. Velmi svažité území nedostupné 
pro t žkou zem lskou techniku. Využití plochy – výstavba RD. 

 Plocha . 10 – jde o zm nu umíst ní celoobecní OV na základ  projektu pro územní ízení. 
Plocha spl uje požadavky spádové, p ístupu a hygienické (odstup od plochy bydlení). 
Plocha ur ená pro p vodní umíst ní OV z stane sou ástí ZPF. 
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 Plocha . 11 – ur ena pro pot eby soukrom  hospoda ícího rolníka v odlehlé ásti obce 
zvané Na Luži. Na ploše budou realizovány stavby zem lské prvovýroby, není vylou ené 
bydlení rodiny hospodá e. 

 Plocha . 12 – jedná se o zm nu funkce uvnit  vymezené plochy pro bydlení v platném ÚPO 
na malou plochu o 0,03 ha jako plochu vodní. Jedná se speciální požadavek majitele 
pozemk . Nejedná se o zábor ZPF. 

 Dot ení lokalit v záboru ZPF: 

Lokalita íslo 
parcely 

vým ra celé 
parcely 

(ha) 
druh pozemku lokalita íslo 

parcely 

vým ra celé 
parcely 

(ha) 
druh pozemku 

1 330/1 11,30 trvalý travní porost 7 170/1 0,26 trvalý travní porost 
  695 2,67 ostatní plocha 8 .54 0,02 zastav ná plocha 
2 330/1 11,30 trvalý travní porost   71 0,05 ostatní plocha 
  695 2,67 ostatní plocha   73/1 0,02 trvalý travní porost 
3 330/1 11,30 trvalý travní porost   73/2 0,02 trvalý travní porost 
  695 2,67 ostatní plocha   74/1 0,13 orná p da 
4 48/1 0,12 ostatní plocha   91/3 0,06 trvalý travní porost 
5 20/1 0,14 ostatní plocha   92/1 0,44 ostatní plocha 
  20/2 0,03 ostatní plocha   675 0,05 ostatní plocha 
  .62 0,01 zastav ná plocha 9 646 0,26 ostatní plocha 
  496 0,13 ostatní plocha   648/1 2,01 trvalý travní porost 
  696 0,01 ostatní plocha 10 642 0,77 trvalý travní porost 
6 .12 0,01 zastav ná plocha 11 568 2,53 orná p da 
  63 0,09 ostatní plocha 12 171 0,03 ostatní plocha 
  64 0,03 ostatní plocha 
  179/2 0,03 ostatní plocha 
  684/2 0,02 ostatní plocha 

  

 Areály zem lské výroby 
Využití areálu ZD Sn žné je beze zm ny oproti platnému ÚPO, zm nou . I ÚPO se vytvá í 

edpoklady pro rozvoj hospodá ské farmy SHR. 
 Zem lské cesty 

Beze zm ny. 
 Investice do p dy 

Beze zm ny. 
 Uspo ádání ZPF 

Beze zm ny. 
 Územní systém ekologické stability 

Beze zm ny. 
 Etapizace 

Krom  zám  na úseku výstavby technické infrastruktury se jedná jak v platném ÚPO, tak i 
ve zm . I ÚPO, o zám ry soukromých osob na soukromých pozemcích, kde ur ení asového 
postupu je prakticky nemožné. Z tohoto d vodu se jako limit udržitelnosti pro všechny 
rozvojové plochy (a  již platného ÚPO i jeho zm ny . I) stanovuje požadavek postupného 
využívání jednotlivých k zastav ní vymezených ploch tak, aby nedocházelo ke vzniku 
neobhospoda ovatelných pozemk . 
 Záv r 

Zadání zm ny . I ÚPO Javorek pom rn  konkrétn  ur ovalo jednotlivé plochy pro provedení 
zm n v území. Tém  39 % ploch, na kterých se p edpokládají zm ny, jsou plochami kultury 
ostatní a zastav né plochy. Z celkového záboru 1,27 ha je necelých 43 % plochy ZPF zahrnuto 
do III. t ídy ochrany, zbytek pak do dvou nejnižších t íd ochrany (IV. a V.). 
9.2. Lesní p dní fond 
 K p ímému ani nep ímému dot ení PUPFL (záboru) ešením zm ny . I ÚPO nedochází. 

V ochranném pásmu lesa se však nachází zastavitelné plochy . 2 a 3. Mezi zmín nými 
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plochami a hranicí lesa je pás trvalého travního porostu a silnice III. t ídy. Okraj 
zastavitelných ploch od hranice lesa je vzdálen cca 23 m, s tím okraj zastavitelných ploch 

že tvo it oplocení a vlastní stavba objektu pro bydlení bude od oplocení vzdálena cca 5 – 7 
m, že celková vzdálenost stavby od okraje lesa bude 28 - 30 m. 
 

10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní 
 Ve stanovené lh  nebyly k zm . 1 ÚPO Javorek vzneseny žádné námitky. 

  
11. Vyhodnocení p ipomínek 
 i ve ejném projednání byly uplatn ny dv  p ipomínky k návrhu zm ny . I ÚPO Javorek. 

1/ Obec Javorek - v kapitole 13 nestanovovat podmínku vypracování architektonické 
ásti projektové dokumentace autorizovaným architektem na ploše . 4 

 Rozhodnutí o p ipomínce :  ipomínce se vyhovuje. 
 Od vodn ní :  Jedná  se  o  nepodstatnou  úpravu  zm ny  .  I  ÚPO  

Javorek, která nemá významný vliv na urbanistickou 
koncepci obce. 

2/ Obec Javorek - v kapitole 10 nestanovovat podmínku vypracování územní studie na 
plochu . 8, tuto plochu . 8 za adit do ploch na prov ení urbanistickou studíí - v kapitole 5 
 Rozhodnutí o p ipomínce :  ipomínce se vyhovuje. 
 Od vodn ní :  Jedná  se  o  nepodstatnou  úpravu  zm ny  .  I  ÚPO  

Javorek, která nemá významný vliv na urbanistickou 
koncepci obce. 

 
 
 

Pou ení 
 Proti zm . I územnímu plánu obce Javorek, 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ..........................................                                                        ........................................ 
              Ing. Ji í Kalášek           Lenka Husáková 
                starosta obce           místostarosta obce                                                                   
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