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A TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ZMĚNY Č.1 ÚP 

A.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Text se zrušuje, vkládá se nový text: 

Řešeným územím územního plánu Biskoupky je katastrální území obce Biskoupky o velikosti 
cca 580,57 ha. Skládá se ze zastavěné a nezastavěné části území. 

Zastavěné území bylo Změnou č. 1 ÚP aktualizováno podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
v pozdějším znění. Bylo vymezeno jako zastavěná část obce k datu 1.1.2014 o rozloze cca 
20,85 ha. Skládá se z více částí, označených písmeny: A – zástavba obce (15,67 ha), B – 
hromadná rekreace (4,18 ha), C – individuální rekreace (1,09 ha). Označení v dosud platném ÚP 
bylo 1,2,3. 

Nezastavěné území má výměru cca 559,63 ha. 

Zastavěné území je zakresleno v grafické části dokumentace Změny č. 1 ÚP Biskoupky ve 
výkresech č. 1, 2 (řešení Změny č. 1 ÚP) a ve výkresech č. 7, 8 (odůvodnění Změny č. 1 ÚP). 
 

A.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

A.2.1 Hlavní teze rozvoje 

Ve třetím odstavci se poslední věta zrušuje a vkládá se nový text: 

Vzhledem ke členitému terénu a pohledově exponovaným horizontům jsou rozvojové plochy 
směrovány zejména na severovýchodní okraj zástavby obce. Zástavba na jihozápadním okraji 
bude výškově omezena. 
 

A.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 

PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

A.3.1 Základní urbanistické vazby a požadavky na urbanistické řešení 

Text posledních čtyř odrážek v odstavci s nadpisem Zásady řešení rozvojových ploch pro jednotlivé 
funkční zóny: se zrušuje a vkládá se nový text: 

• plochy pro občanské vybavení včetně sportovní činnosti místního významu zůstávají 
v severním centru obce mimo náves, 

• pro plochy smíšené obytné (bydlení, komerční a hospodářská činnost) je využíván stávající 
areál bývalého ZD v jihovýchodní části obce, nyní soukromá farma se zaměřením na 
agroturistiku a dále plochy v jižní části obce(změnou č.1 ÚP Biskoupky zde byla aktualizována 
hranice zastavěného území. Pro rozvoj je navržena plocha na části parcely p.č. 187/4, 

• plochy pro drobnou výrobu a podnikání jsou stabilizovány - areál pily firmy DŘEVOSEK, 
plochy pro rozvoj nejsou navrhovány, 

• předpokládá se rozvoj sportovně rekreační činnosti ve stávajících plochách hromadné 
rekreace v údolí řeky Jihlavy (bez nové výstavby chat), změnou č.1 ÚP Biskoupky zde byly 
upraveny podmínky pro využití areálů. 
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Dále se mění text odstavců: 

Základem urbanistické koncepce územního plánu obce je: 
• zajistit rozvojové plochy pro bydlení – zastavovat nejprve proluky v obci a nezastavěné plochy 

bezprostředně navazující na stávající zástavbu, 

• revitalizovat centrální prostor obce u obecního úřadu a u objektů občanského vybavení, 

• odstranit dopravní závady v obci – napojení místních komunikací na silnici III. třídy, 

• doplnit místní a účelové komunikace – v rozsahu nezbytném pro napojení a obsluhu 
navrhovaných rozvojových lokalit, 

• řešit dopravní spojení – změna účelové komunikace do Hrubšic na komunikaci místní, 

• doplnit chybějící infrastrukturu obce vč. zasíťování ploch pro rozvoj, 

• řešit krajinu a územní systém ekologické stability. 

Zásady řešení rozvojových ploch s rozdílným způsobem využití území: 
• územní plán Biskoupek a jeho změna č. 1 jsou řešeny tak, aby byl umožněn mírný nárůst 

počtu obyvatel obce, 

• ve stávající zástavbě a v navržené zástavbě, která na ni přímo navazuje, je řešeno bydlení 
individuální venkovského typu, 

• plochy pro občanské vybavení včetně sportovní činnosti místního významu zůstávají 
v severním centru obce mimo náves, 

• pro plochy smíšené obytné (bydlení, komerční a hospodářská činnost) je využíván stávající 
areál bývalého ZD v jihovýchodní části obce, nyní soukromá farma se zaměřením na 
agroturistiku a dále plochy v jižní části obce (změnou č.1 ÚP Biskoupky zde byla 
aktualizována hranice zastavěného území). Pro rozvoj je navržena také plocha na části 
parcely p.č. 187/4, 

• plochy pro drobnou výrobu a podnikání jsou stabilizovány - areál pily firmy DŘEVOSEK, 
plochy pro rozvoj nejsou navrhovány, 

• předpokládá se rozvoj sportovně rekreační činnosti ve stávajících plochách hromadné 
rekreace v údolí řeky Jihlavy (bez nové výstavby chat), změnou č. 1 ÚP Biskoupky zde byly 
upraveny podmínky pro využití areálů. 

A.3.2 Návrh urbanistické koncepce řešení 

A.3.2.1 Urbanistická koncepce řešení 

Text druhého až sedmého odstavce se zrušuje a vkládá se nový text: 

Obec Biskoupky bude rozvíjena jako souvisle urbanizovaný celek. 

Změnou č.1 ÚP Biskoupky, dílčí změnou č. Z1.1, bylo aktualizováno zastavěné území obce a v něm 
i způsob využití stabilizovaných ploch. 

Plochy pro rozvoj individuálního bydlení venkovského typu BI jsou dle platného územního plánu 
směrovány do severovýchodní části obce v návaznosti na příjezdovou silnici III/3936 a stávající 
místní komunikaci, dále pak je změnou č. 1 ÚP Biskoupky, dílčí změnou č. Z1.2, navržena 
k výstavbě část ploch územních rezerv. 

Dílčí změnou č. Z1.3 a Z1.4 jsou plochy pro bydlení individuální venkovského typu navrženy rovněž 
v jihozápadní části obce. 

Dle územního plánu platí, že novou zástavbu rodinných domů je možné situovat také do 
stabilizovaných ploch individuálního bydlení BI tam, kde to umožňují podmínky pro výstavbu a je 
možné zajistit vlastní přístup na pozemky z veřejné komunikace a napojení na sítě technické 
infrastruktury. Přípustné je i využití starších objektů v obci pro chalupaření. 

Dílčí změnou č. Z1.5 jsou plochy pro bydlení doplněny o návrhovou plochu pro tělovýchovu a sport 
- hřiště pro děti - na konci zástavby u svodnice Trnovec. 
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Jelikož katastr Biskoupek je využíván pro rekreaci, jsou v zastavěném území obce plochy bývalého 
zemědělského střediska využívány pro agroturistiku (jedná se o stabilizované plochy smíšené 
obytné SO, jejichž rozsah byl aktualizován dílčí změnou Z1.1). Návrhové plochy smíšené obytné 
SO jsou zachovány na ploše současné zemědělské výroby v jižní části zástavby obce. Zde byla dle 
současně platné legislativy aktualizována hranice zastavěného území (zmenšena) a na části 
návrhových ploch SO dílčí změnou Z1.6 stabilizována plocha krajinné zeleně. 

Plochy pro rozvoj výroby nejsou navrženy. 

Dílčími změnami č. Z1.7 a Z1.8 jsou zakresleny plochy stabilizovaných i navrhovaných zahrad na 
místě orné půdy ve vazbě na nově vymezenou hranici zastavěného území a na místě lesa dle 
dosud platného ÚP, p.č. 71/1, 3, 4, 5. 

Obecně je novou výstavbu v obci nutno navrhovat tak, aby se svým okolím vytvářela harmonický 
celek. Ve stávajících plochách bydlení při dostavbách nebo rekonstrukcích objektů respektovat 
charakter zástavby, její hmotovou strukturu a výškovou hladinu, přihlížet ke způsobu zastřešení 
a půdorysné osnově stávající zástavby. Zástavba v obci by měla být maximálně dvoupodlažní. 
V nově navrhovaných plochách na okraji zástavby (mimo proluky) bude zástavba jednopodlažní 
s využitím podkroví v případě sklonitých střech. 

A.3.2.2 Bydlení 

Základní údaje: 

Text se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

V územním plánu obce je uvažováno s výstavbou až 20 b.j. v rodinných domech: 

Obytná zástavba bude realizována v plochách bydlení individuálního venkovského typu. Podmínky 
pro výstavbu na stabilizovaných i návrhových plochách jsou popsány v samostatné kapitole tohoto 
textu. V zásadě budou objekty max. dvoupodlažní, s možností využití podkroví v případě sklonité 
střechy. V okrajových částech obce bude upřednostněna zástavba jednopodlažní s podkrovím. 
Zástavba zde bude realizována převážně formou samostatně stojících domů, hustší (ekonomičtější) 
formy zástavby se připouštějí v centrální zástavbě mimo její okraj. 

A.3.2.3 Výroba a skladové hospodářství 

Průmysl a stavebnictví, drobná výroba 

Text se vypouští a nahrazuje novým: 

Není v obci řešena. 

A.3.2.4 Zemědělství, lesní hospodářství 

Zemědělství a zemědělské služby 

Text se vypouští a nahrazuje novým: 

Areály zemědělské výroby se v obci nenacházejí. V zázemí zástavby v jižní části obce jsou chovány 
ovce (plocha je návrhem SO). 

Pro využití zemědělských ploch jsou stanoveny podmínky v kapitole A.6 tohoto textu. 

Lesní hospodářství 

Text se vypouští a nahrazuje novým: 

Areál pily Dřevosek je v území stabilizován (plocha VZ). 

Podle převažujících funkcí jsou lesy řešeného území členěny na lesy ochranné, lesy zvláštního 
určení a lesy hospodářské. V řešeném území převažují lesy zařazené do kategorie lesů 
hospodářských. 

Pro využití pozemků určených pro plnění funkce lesa jsou stanoveny podmínky v kapitole A.6 
tohoto textu. 
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A.3.2.5 Občanské vybavení, služby 

Text se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

Objekty občanského vybavení jsou a budou soustředěny v severozápadní části obce u zastávky 
hromadné dopravy. Prostor vyžaduje celkovou úpravu parteru a doplnění zeleně. 

Památkově chráněný objekt bývalé malotřídní školy je využíván jako sídlo obecního úřadu, zahrada 
bude sloužit pro sportovně rekreační aktivity. 

Objekt kulturního domu vyžaduje úpravy venkovního vzhledu. 

A.3.2.6 Rekreace, cestovní ruch 

Text se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

Územní plán respektuje skutečnost, že obec Biskoupky se nachází v území s vysokou kvalitou 
přírodního prostředí, využívaném pro rekreaci a cestovní ruch. Celý katastr obce severně toku řeky 
Jihlavy patří do přírodního parku Střední Pojihlaví, nachází se zde 2 přírodní rezervace a přírodní 
památky Biskoupská hadcová step a Biskoupský kopec. K přírodně nejcennějším patří kaňonovité 
údolí řeky Jihlavy, komplexy lesů a zatravněné stepní kultury, které je třeba chránit. 

Pro každodenní rekreaci slouží obyvatelům obce zejména zahrady za rodinnými domy a také 
veřejná a krajinná zeleň v blízkosti bydliště. Ke každodenní rekreaci slouží dále ty části 
katastrálního území, které jsou rychle dostupné, např. na kole. 

Pro krátkodobou rekreaci víkendovou nebo dlouhodobou rekreaci slouží chatové lokality 
a střediska hromadné rekreace podél řeky Jihlavy (bývalé rekreační středisko KPS Brno – nyní 
soukromý majitel). Z katastru Biskoupek je rovněž přístupné středisko Pod Templštejnem na 
katastru Jamolic – sousední břeh Jihlavy. Stávající lokality územní plán Biskoupky respektuje. 

Cestovní ruch – pro agroturistiku je využíván areál bývalého střediska zemědělské výroby 
(plocha smíšená obytná SO), její stabilizovaná část byla změnou č.1 ÚP Biskoupky zakreslena dle 
stavu v území (s respektováním sousední plochy VKP Biskoupská step). Pro rozšíření je navržena 
plocha navazující na jižní část zástavby obce. 

Rozšiřovat chatové lokality pro individuální rekreaci nelze - území obce spadá do Přírodního parku 
Střední Pojihlaví. 

Katastrálním územím obce prochází značená turistická trasa (v západní části katastru). V ÚP 
Biskoupky byly v návaznosti na stávající systém turistických a cyklistických tras navrženy nové 
trasy, neboť mají pro zvýšení návštěvnosti obce důležitý význam. 

Další rozšíření turistické návštěvnosti, zejména obyvateli z Brna, je spojeno se zkvalitněním služeb 
a doplněním občanské vybavenosti v území spolu s budováním naučných a cykloturistických tras. 

A.3.2.7 Zeleň v obci 

Text se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

Plochy zeleně sídelní 

Veřejná zeleň v obci byla změnou č.1 ÚP Biskoupky nově vymezena na stabilizovaných plochách. 
Zeleň je také součástí ploch veřejných prostranství, rovněž stabilizované plochy veřejných 
prostranství byly změnou č.1 ÚP Biskoupky nově vymezeny. 

A.3.3 Stanovení zastavitelných ploch 

Text se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

Zastavitelné plochy byly stanoveny s ohledem na limity a bariery v území tak, aby přímo 
navazovaly na zastavěné území obce a aby byly ekonomicky přijatelné. 

Hranice zastavitelných ploch je znázorněna ve výkresové části dokumentace. 
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Přehled vymezených zastavitelných ploch 

Označení Navržený způsob využití Výměra v ha 

1a BI sever – max. 2 RD 0,2916 

1b BI sever – max. 4 RD (lokalita ve výstavbě) 0,4007 

2 BI východ (změna 1.2), cca 4 RD 0,4455 

3 BI jihozápad (změna 1.3), max. 8 RD 1,0578 

4 BI jihozápad (změna 1.4), max. 2 RD 0,2144 

5 OS západ (změna 1.5), hřiště pro děti 0,1158 

6 SO jih, agroturistika 0,2056 

 

A.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMÍSŤOVÁNÍ 

A.4.1 Dopravní infrastruktura 

Text se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

A.4.1.1 Pozemní komunikace 

Silniční doprava 

Ve změně č.1 ÚP Biskoupky nedochází ke změnám v řešení silniční sítě dle platného ÚP. 

Místní komunikace 

Průběh a uspořádání místních komunikací na katastru obce je dán stávající zástavbou a požadavky 
na obsluhu pozemků k obhospodařování. Vzhledem ke stabilizované zástavbě a parcelaci pozemků 
i složitému terénu nejsou navrženy plošné úpravy v rozhledových polích křižovatek. 

Místní komunikace ve směru do Hrubšic bude prodloužena (s využitím stávající účelové 
komunikace), bude obousměrná dvoupruhová. 

Jsou navrženy místní komunikace, umožňující novou zástavbu: ve východní části obce bude 
stávající místní komunikace rozšířena a prodloužena severním směrem tak, aby propojila slepé 
trasy. V jihozápadní části obce bude v souvislosti s navrhovanou výstavbou RD zpevněna 
a rozšířena polní cesta, pokračující dále k chatám v údolí řeky Jihlavy. 

Účelová doprava 

Je navrženo převést účelovou komunikaci do Hrubšic do místní sítě a upravit ji. 

A.4.1.2 Obsluha území hromadnou dopravou osob 

Autobusová doprava 

V rámci ploch dopravní infrastruktury a veřejných prostranství bude dle normy upravena zastávka 
Biskoupky, rozcestí (nemá vybudován zastávkový pruh a nástupní chodník). 
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A.4.1.3 Doprava v klidu 

Zřízení nových parkovacích ploch je možné v plochách veřejných prostranství, kde to umožňují 
územním plánem stanovené podmínky pro využití ploch. 

Parkování pro agroturistiku bude řešeno v plochách smíšených obytných na pozemcích vlastníka 
areálu. 

Garážování aut bude řešeno v rámci rodinných domů nebo jejich pozemků. Pro novou výstavbu je 
nutné uvažovat min. s jednou garáží na jeden byt. 

A.4.1.4 Pěší doprava 

Chodníky budou budovány v rámci ploch veřejných prostranství tam, kde to umožní prostorové 
poměry v zástavbě. 

V okrajových částech obce budou vedeny tak, aby bylo zajištěno propojení zástavby s krajinou. 

A.4.1.5 Turistické a cyklistické trasy 

Obcí prochází cyklistická trasa č. 403, která je vedena do Senorad. 

Obec leží v Přírodním parku Střední Pojihlaví - po levém břehu Jihlavy a od Templštýna po pravém 
je vedena červená turistická trasa údolím řeky. Prochází rekreačním areálem pod Templštýnem, ÚP 
tuto trasu respektuje. 

A.4.1.6 Doprovodná zařízení pro silniční dopravu 

V Biskoupkách se nenachází žádné doprovodné zařízení pro silniční dopravu a ani není 
navrhováno. 

A.4.1.7 Negativní účinky hluku 

Hygienická hluková pásma silnic 

Nárůst intenzity dopravy nezatíží obec hlukem, který by překročil přípustnou hladinu, stanovenou 
pro denní a noční dobu. 

A.4.2 Technická infrastruktura 

A.4.2.1 Vodní hospodářství 

Text se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

Vodní toky 

V územním plánu je na potoku Trnovec pod obcí (v mapovém podkladu uvedena Doubravka) 
navržen prostor pro situování menších vodních ploch (kaskády) s využitím pro agroturistiku. Totéž 
lze realizovat na potocích Trnovec a Doubravka nad obcí (jako protipovodňová opatření). 

Do ochranných pásem vodních toků, nutných pro jejich údržbu, nebude situována žádná nová 
zástavba. 

 

Zásobování vodou 

V obci jsou dnes samostatné vodní zdroje (studny) s různě kvalitní vodou. Rekreační středisko 
u řeky a některé chaty mají své vlastní zdroje vody (studny) a nepočítá se s napojením na veřejný 
vodovod. 
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Dle návrhu PRVK JmK se předpokládalo napojení zástavby obce na vodovodní síť od Nové Vsi. Dle 
požadavku obce je řešena dílčí změna č.Z1.9 – změna koncepce zásobování vodou - místem 
napojení je uvažována rozvodná síť Hrubšic. Vodojem bude situován severně zástavby. 

Vodovodní síť bude pokud možno sledovat místní komunikace a bude rozšířena do návrhových 
ploch. 

Odkanalizování území 

V obci je vybudovaná jednotná kanalizace a pro novou zástavbu se jen rozšíří. Dimenze řadů jsou 
dostatečné i pro předpokládaný rozvoj obce. Zaklenutý potok dimenzi řadů neovlivňuje. Kanalizace 
je ukončená v ČOV pod obcí. 

Pro rekreační středisko bude ponechán současný způsob likvidace odpadních vod – vlastní malá 
ČOV. Individuální chaty nejsou a nebudou na kanalizaci napojeny. 

A.4.2.2 Energetika a spoje 

Text se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

Zásobování plynem 

V obci je rozveden zemní plyn s využitím na vaření, přípravu TUV a vytápění. Přívod STL 
plynovodu je od Hrubšic a postupně se na něj napojují jednotlivé objekty (u každého objektu je 
domovní RS). Pro novou zástavbu budou STL plynovody rozšířeny. 

Zásobování elektrickou energií 

Síť VN 22 kV: 

S rozšířením distribuční sítě 22 kV se v obci nepočítá. Stávající počet distribučních trafostanic je 
schopen krýt požadavky na příkon. 

Připojování nových odběratelů výrobní a nevýrobní sféry bude řešeno v souladu s platnou 
legislativou. 

Spoje 

Dálkové kabely 

Řešeným územím neprocházejí dálkové optické kabely. 

Rozvody MTS 

V rámci rekonstrukce telekomunikační sítě v Biskoupkách byla provedena kabelizace místní sítě 
a rovněž náhrada původní telefonní ústředny nedostatečné kapacity za novou digitální telefonní 
ústřednu, na kterou jsou účastníci napojeni. Kapacita nové digitální ústředny plně vyhovuje 
požadavkům na telefonní přípojky včetně rezervy v kapacitě. 

Rozšíření místní telekomunikační sítě bude prováděno v místech navrhované zástavby. 

Radioreléové trasy 

Radioreléové trasy jsou stabilizované. 

Pošta 

Dodávací pošta pro obec je v Ivančicích. Neuvažuje se se změnou provozu, kterou by bylo nutné 
řešit v územním plánu. 

Příjem TV signálu 

Stav je vyhovující a nejsou požadavky na řešení v rámci ÚP. 
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A.4.3 Občanské vybavení veřejné infrastruktury 

Text se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

Základní školská zařízení nebudou v obci situována. 

Zařízení kulturní a osvětová jsou postačující. 

Zařízení tělovýchovná a sportovní: ve vazbě na centrum obce bude upraveno malé hřiště pro děti 
jako součást veřejné rekreační zeleně. Zahrada bývalé školy bude využita pro sportoviště. Dále 
bude zřízeno dětské hřiště, případně výletiště na pozemku p.č. 418 (Změna ÚP č. 1.5). 

Zařízení zdravotnické a sociální péče budou nadále využívána v Ivančicích. 

Veřejná administrativa je zastoupena obecním úřadem v budově bývalé školy. Dodávací pošta je 
v Ivančicích. Sídlo Policie ČR je v Ivančicích. Církevní stavby - kaplička na návsi. V ÚP a jeho 
změně je ponechán současný stav. 

A.4.4 Další občanské vybavení 

Text se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

A.4.4.1 Zařízení maloobchodní sítě, velkoobchod 

Maloobchodní síť je a bude většinou regulována trhem. V územním plánu jsou stanoveny 
podmínky pro situování zařízení obchodní sítě a služeb tak, aby mohly být zajištěny základní 
potřeby obyvatel obce (prodejny potravin, základní služby). 

A.4.4.2 Ubytování, veřejné stravování 

Bude podporován rozvoj agroturistiky, je vázán na podnikatelské záměry – v ÚP a jeho změně je 
pro tento druh podnikání vymezena plocha stávajícího ovčína v jižní části zástavby (návrh ploch 
smíšených obytných). Dílčí změnou č. 1.1 ÚP Biskoupky zde bylo dle současně platné legislativy 
nově vymezeno zastavěné území a dílčí změnou č. 1.6 část ploch ponechána v zóně krajinné 
zeleně. 

A.4.4.3 Nevýrobní služby, výrobní a opravárenské služby 

Základní vybavení nevýrobních služeb není v obci zastoupeno. Rozvoj služeb a jejich konkrétní 
situování závisí na soukromých podnikatelských aktivitách. 

Centrem vyššího občanského vybavení jsou Ivančice, Oslavany a město Brno. 

Drobné řemeslné provozovny a služby mohou vznikat dle potřeb formou soukromého podnikání 
také v rámci obytného území, kde budou povolována zařízení, jejichž druh a rozsah nebude přímo 
či nepřímo negativně ovlivňovat životní prostředí. 

A.4.5 Veřejná prostranství 

Text se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

Nejvýznamnější veřejná prostranství se v obci nacházejí v prostoru centra v severní části zástavby, 
kde jsou soustředěny objekty veřejné vybavenosti a dále v prostoru protáhlé návsi s kapličkou 
v jižní části zástavby. 

Územní plán a jeho změna navrhují provést úpravy veřejného prostranství v centru obce na 
základě podrobnější dokumentace (studie, projekt). 
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A.5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 

A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ 

SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, 
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, 
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ 

Text se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

A.5.1 Základní zásady uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny vychází v územním plánu ze základních krajinných charakteristik 
a současného stavu krajiny.  

Reliéf tvoří výrazně zaříznuté údolí řeky Jihlavy v ukloněných erodovaných plošinách Oslavanské 
brázdy. Specifikem oblasti je též podloží, které tvoří vedle kyselých metamorfitů i hadce, 
významně ovlivňující vegetaci. Krajinný pokryv tvoří pestrá mozaika polí, luk, lesů a stepí, které 
tvoří často vzácná teplomilná společenstva.  

Vzhledem k přírodním hodnotám a dostatečné ekologické stabilitě území se koncepce uspořádání 
krajiny soustředí pouze na zachování stavu – dělí území na plochy s rozdílným způsobem využití a 
přiděluje jim podmínky využití tak, aby byla zachována rovnováha mezi ochranou nejcennějších 
částí krajiny a jejím přiměřeným hospodářským a rekreační využitím. Nové plochy jsou navrhovány 
pouze ve vazbě na sídlo, jde o plochy zahrad a sadů, které mají podpořit zapojení sídla do krajiny 
a zároveň omezit rozvoj sídla do nevhodných poloh. 

 

Přehled navržených ploch změn v krajině: 

Označení Navržený způsob využití Výměra v ha 

7 ZZ západ (změna 1.7) 0,1719 

8 ZZ sever (změna 1.8) 0,2027 

9 ZZ jihozápad 0,6316 

 

Ochrana krajinného rázu 

K ochraně území s významnou hodnotou krajinného rázu byl vyhlášen přírodní park Střední 
Pojihlaví. Z urbanistického hlediska je hlavním omezujícím faktorem stavební uzávěra vztahující se 
na rekreační výstavbu a dále zákaz umisťování a zřizování průmyslových objektů a zařízení, které 
by rušivě zasahovaly do oblasti a jejich hodnot. 

A.5.2 Územní systém ekologické stability 

Změna koncepce řešení ÚSES ve změně č.1 ÚP Biskoupky je dílčí změnou Z1.10. 

A.5.2.1 Nadmístní ÚSES 

Nadregionální úroveň: biokoridor NRBK 10, respektive jedna z jeho dvou os, sledující společenstva 
teplomilných doubrav. 

Regionální úroveň: biocentra RBC079 Templštejn a RBC080 Údolí Jihlavy (zasahuje pouze 
okrajově). Biokoridor RBK 136 sledující tok řeky Jihlavy. 
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A.5.2.2 Místní ÚSES 

Lokální biocentrum LBC 2 Biskoupská hadcová step (biocentrum vložené v osách vyšší hierarchické 
úrovně). Samostatnou lokální větev tvoří LBC 3 Biskoupský kopec a dva biokoridory LBK 1 
a LBK 2. 

A.5.2.3 Závaznost ÚSES 

Vytváření ÚSES je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů opatřením ve veřejném zájmu. 

Jako závazné skladebné prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra a biokoridory. 
Závazné je obecně umístění (lokalizace) skladebných prvků ÚSES, vyplývající z jejich funkce 
v systému. Zpřesnění hranic jednotlivých prvků je možné v rámci zpracování podrobnější 
dokumentace. 

Pro plochy ÚSES platí podmínky využití daného typu plochy s rozdílným způsobem využití plus 
následující specifické regulace využití: 

Přípustné jsou - výsadby porostů geograficky původních dřevin (mimo plochy, kde jiné typy 
regulací výsadby dřevin neumožňují), změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch 
geograficky původních dřevin, do doby realizace jednotlivých prvků ÚSES stávající využití, příp. 
jiné využití, které nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální ekologickou 
stabilitu území, signální a stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely. 

Podmíněně přípustné jsou - liniové stavby napříč biokoridory, stožáry nadzemního vedení, vstupní 
šachty podzemního vedení, přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního 
vedení, stanice sloužící k monitorování ŽP – pokud jde o stavby ve veřejném zájmu a není možné 
je situovat jinde. 

Nepřípustné – veškerá činnost v území, která je v rozporu s režimem územního systému 
ekologické stability. 

Výsadbu v místech střetů se sítěmi technické infrastruktury je nutno v dalších stupních přípravy 
ÚSES koordinovat s požadavky správců dotčených sítí. Obdobně výsadbu podél vodních toků je 
nutno provádět v souladu s požadavky správce toku. 

V rámci návrhu komplexních pozemkových úprav může dojít ke korekci nebo upřesnění průběhu 
ÚSES s ohledem na nově vznikající vztahy k pozemkům. Tyto korekce či upřesnění bude možno 
provádět pouze tak, aby zůstala zachována funkčnost systému. 

A.5.3 Prostupnost krajiny 

Územní plán respektuje stávající síť komunikací a cest, které doplňuje v přímé vazbě na zástavbu 
obce. Respektovány jsou i cyklotrasy, k doplnění je pouze část při SZ okraji katastru. 

Zpřesnění a doplnění cest v krajině (zejména dělení souvislých ploch orné půdy východně silnice 
III/3936 na menší celky) bude řešeno v rámci komplexních pozemkových úprav. 

A.5.4 Protierozní opatření, meliorace 

Protierozní opatření jsou navržena v příkrých údolích toků Doubravky a Trnovce nad zástavbou 
obce. Konkrétní technické řešení bude prověřeno projektem. 

Dále bude na toku Doubravky pod obcí řešena soustava malých nádrží (kaskád), jejichž účelem 
bude zpomalení odtoku vod do řeky Jihlavy. 

Odvodňované pozemky jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci: 

• 0001 – 1967 – 2,00 (Na Kopečkách) 
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A.5.5 Ochrana před povodněmi 

Řeka Jihlava tvořící jižní hranici katastru má vyhlášeno záplavové území, to je ale v úzkém údolí 
malé a neovlivňuje vlastní zástavbu obce, pouze chatovou oblast. Je zakresleno ve výkresové 
dokumentaci. 

V záplavovém území řeky Jihlavy nebude navrhována žádná nová zástavba trvalého charakteru. 

Pro ostatní vodní toky v území nebyla záplavová území vodohospodářsky stanovena. 

A.5.6 Dobývání nerostných surovin 

V ÚP je respektováno jedno evidované nevýhradní ložisko nerostných surovin v části Doubravka na 
severu katastru. 

V prostoru k.ú. Biskoupky nejsou evidována žádná poddolovaná ani sesuvná území. 
 

A.6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ 

VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, 
NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO 

VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 

USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO 

RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ 

POZEMKŮ V PLOCHÁCH) 
Text se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

A.6.1 Seznam ploch s rozdílným způsobem využití 

Celé katastrální území obce se člení územním plánem na plochy s rozdílným způsobem využití, 
které se vymezují podle § 3 vyhl. Č. 501/2006 Sb. v pozdějším znění. 

A.  Zastavěné území a zastavitelné plochy: 

Plochy bydlení 

BI plochy bydlení individuálního (venkovského typu) 

Plochy rekreace 

RH plochy hromadné rekreace 
RI plochy individuální rekreace 

Plochy smíšené obytné  

SO plochy smíšené obytné 

Plochy občanské vybavenosti  

OV plochy veřejné vybavenosti 
OS plochy pro tělovýchovu a sport 

Plochy výroby a skladování 

VZ plochy zemědělské a lesnické výroby 

Plochy technické infrastruktury 

TV plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství 
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Plochy veřejných prostranství 

 plochy veřejných prostranství a veřejných dopravních pásů (bez kódu) 

Plochy dopravní infrastruktury 

DS plochy dopravní infrastruktury silniční 

Plochy zeleně sídelní 

Z plochy zeleně sídelní 

B.  Nezastavěné území 

Plochy přírodní  

NP plochy přírodní 

Plochy lesní 

L plochy lesní 

Plochy zemědělské 

ZO orná půda 
ZT trvalé travní porosty 
ZZ zahrady a sady 

Plochy vodní a vodohospodářské 

VV  plochy vodní a vodohospodářské  

A.6.2 Podmínky využití ploch  pro celé řešené území 

V územním plánu jsou stanoveny podmínky využití jednotlivých ploch v celém řešeném území. 
Plochy jsou popsány z hlediska hlavního, přípustného a nepřípustného využití území, případně 
podmíněně přípustného využití území. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Řešené území je rozděleno na části území s různými podmínkami pro jejich využití a s různými 
předpoklady rozvoje. Základní členění vychází z dělení na území zastavěné a určené k zastavění 
(zastavitelné plochy) a na území nezastavěné. 

Jednotlivé plochy mají stanoveny podmínky pro své využití. Dále se člení na plochy: 

• s t a b i l i z o v a n é,  tedy bez větších plánovaných zásahů (mají podmínky pro využití 
a  prostorové uspořádání shodné se současným stavem), 

• p l o c h y   z m ě n,  s podmínkami využití  a prostorového uspořádání. 

Průběh hranic jednotlivých ploch je možné zpřesňovat na základě podrobnější územně plánovací 
dokumentace, územně plánovacích podkladů nebo v územním řízení. 

Stavby v zastavitelných plochách mohou být v jednotlivých případech nepřípustné, jestliže: 

- kapacitou, polohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality 
- mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí 

A.6.3 Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Plochy bydlení individuálního (BI) 

Stabilizované plochy: 

Stávající obytná zástavba v obci. 

Navrhované plochy: 

Plochy pro bydlení v navržených lokalitách, v návaznosti na stávající plochy BI. 
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P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití 

Plochy slouží především bydlení v rodinných domech venkovského typu, tzn. že území je vybaveno 
i drobnými stavbami pro omezený chov hospodářského zvířectva a užitkovou zahradou. 

Přípustné využití – bydlení v rodinných domech venkovského typu, doplňkové stavby ke stavbě 
hlavní (hospodářské zázemí), zahrady a sady. V území mohou být situovány plochy veřejných 
prostranství vč. veřejné zeleně, malá hřiště pro děti, nezbytné stavby pro dopravu a technickou 
vybavenost. Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou 
pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2. Součástí plochy bydlení 
mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Podmíněně přípustné – nekapacitní ubytovací zařízení (se zajištěním parkování na vlastním 
pozemku), základní občanské vybavení (malé obchody, nerušící služby), malé neobtěžující dílny 
jako součást domu či jeho hospodářského zázemí. 
Plochy, ve kterých je v zastavěném území vedena stávající silnice III/3936, mají podmíněno využití 
tak, že nebude znemožněno vedení průjezdního úseku silnice v plynulé trase a v šířce odpovídající 
funkční skupině a zatížení silnice. Plocha změny Z1.1 (1a) přiléhající k silnici III/3936, ve které je 
přípustné realizovat chráněné prostory podle zákona o ochraně veřejného zdraví, bude navrhována 
tak, aby na ní nevznikaly požadavky na omezování provozu na silnicích na základě zákona 
o ochraně veřejného zdraví. 

Nepřípustné – bytové domy, komerční chovy hospodářských zvířat, stavby pro výrobu, skladování 
a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, všechny druhy 
staveb a činností, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity 
stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být prokázáno 
v rámci územního řízení). Nepřípustná je výstavba na plochách bydlení venkovského typu tam, kde 
není zajištěn příjezd k objektu a inženýrské sítě a zahrady domů jsou obráceny do krajiny. 
O nepřípustnosti rozhoduje stavební úřad. 

Plochy hromadné rekreace (RH) 

Stabilizované plochy: 

Areál rekreačního zařízení v jihozápadním cípu katastru v údolí řeky Jihlavy. 

Navrhované plochy: 

Nejsou. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití 

Plochy slouží pro hromadnou rekreaci občanů v přírodě, ubytovaných v objektech se sportovním 
a technickým zázemím. 

Přípustné využití – stavby pro sezónní ubytování rekreantů, další stavby a zařízení, které souvisejí 
a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení, veřejných 
tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních luk a dalších pozemků související dopravní a technické 
infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními 
aktivitami. 

Podmíněně přípustné – dostavby či přestavby provozně nevyhovujících stávajících objektů. 

Nepřípustné – jakákoliv výstavba mimo výše uvedenou a všechny druhy činností, které omezují 
a narušují kulturně sportovní a relaxační funkci ploch a které nesplňují podmínky hygienické 
ochrany a svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí. 
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Plochy individuální rekreace (RI) 

Stabilizované plochy: 

Chaty a jejich pozemky v údolí řeky Jihlavy. 

Navrhované plochy: 

Nejsou. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití 

Plochy slouží pro rodinnou rekreaci občanů v přírodě, ubytovaných v objektech individuální 
rekreace. 

Přípustné využití – stávající rekreační chaty, zeleň, drobné stavby typu altán, nezbytné stavby pro 
dopravu a technickou vybavenost. 

Podmíněně přípustné – drobné hospodářské zázemí (pokud souvisí s rekreací – např. užitková 
zahrada). 

Nepřípustné – jakákoliv nová výstavba chat (území se nachází v přírodním parku Střední Pojihlaví). 

Plochy občanské vybavenosti (OV) 

Stabilizované plochy: 

Centrální část obce - prodejna smíšeného zboží a pohostinství, kulturní dům, klubovna pro děti, 
Obecní úřad. 

Navrhované plochy: 

Nejsou. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití 

Plochy slouží k umístění zařízení občanského vybavení – nekapacitních obchodů, stravování 
a služeb, zařízení kulturního vybavení, církevních zařízení, veřejné správy - místního významu. 

Přípustné využití – maloobchodní prodejny potravin a smíšeného zboží, stravování, kulturní 
a vzdělávací činnost, veřejná správa a administrativa, zdravotnictví a sociální péče, hasičský sbor. 

Podmíněně přípustné – služební a pohotovostní byty, obchody s nepotrav. zbožím, nevýrobní 
služby, stravování a ubytování, školství, nezbytné stavby pro dopravu a technické vybavení. 

Nepřípustné – jsou zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (výroba, sklady a dopravní 
zařízení s negativními dopady na okolí apod.), včetně činností a zařízení chovatelských 
a pěstitelských. 

Plochy pro tělovýchovu a sport (OS) 

Stabilizované plochy: 

Hřiště v centrální části obce. 

Navrhované plochy: 

Doplnění a celková revitalizace stávajícího hřiště a jeho okolí, včetně parkové úpravy, doplnění 
zeleně, mobiliáře, osvětlení. Návrh hřiště v zahradě bývalé školy. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití 

Vyhrazené plochy areálů pro sport a rekreaci vč. pořádání kulturních akcí, hřiště pro děti. 
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Přípustné využití - sportovní zařízení, zeleň. Plochy mimo vlastní sportoviště jsou ozeleněny, 
zástavba zajišťuje pouze základní služby a sociální zařízení. 

Podmíněně přípustné – nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. 

Nepřípustné - jakákoliv výstavba mimo výše uvedenou a všechny druhy činností, které omezují 
a narušují kulturně sportovní a relaxační funkci ploch. 

Plochy smíšené obytné (SO) 

Stabilizované plochy: 

Nejsou. 

Navrhované plochy: 

Plocha bývalého vepřína, nyní areál soukromé firmy. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití 

Smíšené plochy SO jsou plochami polyfunkčními pro situování obytné zástavby a komerčních či 
jiných služeb, na př. pro agroturistiku. 

Přípustné využití – bydlení, ubytovací kapacity, stravování, služby a zařízení pro agroturistiku, 
nekapacitní chov hospodářských zvířat, zeleň a parkové úpravy prostranství, nezbytné stavby pro 
dopravu a technickou vybavenost. Do ploch smíšených obytných lze zahrnut pouze pozemky 
staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území. 

Podmíněně přípustné – malé obchody, některé nezávadné výrobní služby (opravny spotřebního 
zboží). 

Nepřípustné – objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (výroba a sklady, hlučné 
a prašné provozovny, autoservisy, stavby pro velkoobchod a supermarkety, kapacitní stavby pro 
ustájení dobytka, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolní zástavbu - čerpací stanice PH 
a pod.) 

Plochy zemědělské a lesnické výroby (VZ) 

Stabilizované plochy: 

Areál pily – Dřevosek, mimo obec u komunikace směrem na Hrubšice. 

Navrhované plochy: 

Nejsou. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití 

Plochy pro přidružené činnosti lesnictví výrobní povahy na zastavěné ploše. 

Přípustné využití – stavby a zařízení pro lehkou průmyslovou výrobu, skladování, logistiku 
a navazující administrativu, pozemky zemědělských staveb a staveb pro přidruženou činnost 
lesnictví výrobní povahy, pozemky související veřejné infrastruktury, čerpací stanice PH, plochy pro 
odstavování vozidel, sběrné středisko odpadu včetně manipulačních ploch a přístupových 
komunikací. Plochy výroby a skladování se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní 
infrastruktury a musí být z nich přístupné. 

Podmíněně přípustné – služební byt pro správce nebo majitele provozovny. 

Nepřípustné – bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace. 
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Plochy technické infrastruktury (T) 

Stabilizované plochy: 

Zařízení pro vodní hospodářství (TV) - čistírna odpadních vod, výtopna pro kulturní dům, 
trafostanice, apod. 

Pozn. Některá zařízení nejsou pro svoji malou velikost ve výkresech plošně zobrazena. 

Navrhované plochy: 

Nejsou. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití 

Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro technickou obsluhu území (plochy 
staveb a zařízení pro zásobování vodou, plynem, elektrickou energií, pro odvádění a likvidaci 
odpadních vod, pro telekomunikace, pro sběr, třídění, likvidaci a ukládání odpadů a jinou 
technickou vybavenost). 

Přípustné - jsou stavby a zařízení technické povahy a zařízení dopravy ve vazbě na objekty 
technického vybavení. 

Podmíněně přípustné - administrativa ve vazbě na objekty technického vybavení. 

Nepřípustné - pokud trvá veřejný zájem, není přípustné využití pro jiné účely. 

Plochy veřejných prostranství, dopravní pásy (bez označení kódem) 

Stabilizované plochy: 

Plochy návsí a dopravních pásů komunikací všeho druhu. Nejsou ve výkresech vyznačeny kódem. 

Navrhované plochy: 

Plochy pro místní komunikace v nově navržených lokalitách bydlení. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití 

Pozemky návsí nebo pozemky, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy, 
zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodná a izolační zeleň nebo uliční zeleň. 

Přípustné – plochy návsí. plochy pro vedení komunikací umožňujících veřejnou obsluhu sídla. 

Podmíněně přípustné - stavby a zařízení technického vybavení. 

Nepřípustné – pokud trvá veřejný zájem, není přípustné využití pro jiné účely. 

Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch v obci platí: 

Přípustné jsou parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech zastavitelných 
plochách. V plochách bydlení jsou kapacity limitovány tak, aby byl vyloučen negativní dopad na 
objekty rodinných domů. 

Nepřípustné jsou kapacitní parkovací, odstavná stání a garáže v plochách pro bydlení. 

Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) 

Stabilizované plochy: 

Autobusová zastávka a smyčka v severozápadní části obce. 

Navrhované plochy: 

Nejsou. 
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P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití 

Plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro dopravní obsluhu území. Plochy je 
možno doplnit zelení. 

Přípustné - stavby a zařízení pro dopravní obsluhu obce, drobné účelové stavby související 
s dopravní obsluhou sídla (stavby pro autobusovou dopravu, odstavné a parkovací plochy, garáže, 
plochy pro údržbu komunikací v obci, čerpací stanice pohonných hmot), zeleň. 

Podmíněně přípustné - stavby a zařízení technického vybavení, stavby drobného prodeje jako 
např. trafika. 

Nepřípustné – ostatní stavby. 

Plochy zeleně sídelní (Z) 

Stabilizované plochy: 

Veřejně přístupná zeleň v obci, zeleň doplněná drobnými dětskými hřišti a zeleň v nezastavěném 
území v přímém sousedství zastavěného území; přírodní a uměle založená zeleň. 

Navrhované plochy:  

Nejsou. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití 

Plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích jsou parkového a okrasného charakteru, plochy 
slouží jako esteticky upravená vegetace skýtající možnost pobytu a rekreace v přírodě blízkém 
prostředí.  

Přípustné - udržovaná trvalá vegetace bez hospodářského významu, rekreační využití (bez stavební 
činnosti), zřizování pěších a cyklistických stezek, vegetační úpravy, menší hřiště, mobiliář. Mohou 
zahrnovat malá dětská hřiště či drobné stavby při zachováni primární funkce zeleně. 

Podmíněně přípustné - vodní prvky a zpevněné plochy, drobné stavby rekreačního účelu – pavilony 
v zeleni, stavby drobného prodeje jako např. trafika. 

Nepřípustné – veškeré stavby mimo výše uvedených. 

Plochy přírodní (NP) 

Stabilizované plochy: 

Stávající ekologicky hodnotné plochy vegetace, liniová zeleň - břehové a doprovodné porosty toků, 
plochy zeleně podél komunikací. 

Navrhované plochy: 

Nejsou. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití 

Plochy přírodní slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. Jde o plochy 
nelesní přírodní nebo přírodě blízké vegetace v nezastavěném území, funkce biologická, 
ekostabilizační, krajinotvorná, protierozní, estetická. 

Většina ploch přírodních podléhá některému zákonnému způsobu ochrany – jsou to zvláště 
chráněná území, lokality Natura 2000, VKP, prvky ÚSES apod. 

Přípustná - výsadba domácích dřevin odpovídajících stanovišti, trvalé travní porosty bez 
primárního produkčního významu. 
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Podmíněně přípustná - protierozní a protipovodňová opatření, vodní plochy, účelové 
komunikace, stezky pro pěší a cyklisty, zařízení technické infrastruktury – ve všech případech 
pokud nedojde k narušení přírodních či krajinných hodnot území. 

Nepřípustná - výstavba objektů včetně objektů individuální rekreace a veškerých staveb 
a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně. Nepřípustné jsou 
činnosti, zařízení, stavby, které by ve volné krajině rušily její ráz. 

Vodní a vodohospodářské plochy (VV) 

Stabilizované plochy: 

Řeka Jihlava, obcí protéká potok Doubravka  s občasným přítokem Trnovec. 

Navrhované plochy: 

Menší vodní plochy (kaskády) pod obcí s využitím pro agroturistiku. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití 

Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné 
pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. 

Přípustné – vodní plochy a koryta vodních toků, stavby nutného technického vybavení (tělesa 
hrází, výpustné objekty…) a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. 

Podmíněně přípustné - zeleň, mobiliář, rekreační využití – pokud nedojde k narušení hlavního 
využití. 

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 

Plochy zemědělské - orná půda (ZO) 

Stabilizované plochy: 

Stávající plochy orné půdy, tvořící třetinu území katastru. 

Navrhované plochy: 

Nejsou. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití 

Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu – převážně orné půdy 
-  slouží k intenzivnímu produkčnímu hospodářskému využití.  

Přípustné - polní, zelinářské a květinářské kultury, školky ovocných a okrasných dřevin, lesní 
školky, stromořadí, remízy a meze pro ekologickou stabilizaci krajiny, stavby a zařízení 
technického vybavení (liniová vedení, trafostanice apod.), polní a pěší cesty, cyklistické stezky.  

Podmíněně přípustné - drobné stavby pro vykonávání zemědělské činnosti (např. skleníky 
a seníky), stavby pro skladování plodin, drobné stavby hospodářského zázemí v zahradách. 
Přípustné jsou změny kultur, pokud nedojde ke změně krajinného rázu nebo zhoršení stability 
území (eroze). 

Nepřípustné – bydlení, rekreace, všechny jiné druhy staveb a činností. 

Při pozemkových úpravách je třeba dořešit organizaci půdního fondu s ohledem na protierozní 
ochranu. 

Plochy zemědělské - trvalé travní porosty (ZT) 

Stabilizované plochy: 

Stávající plochy trvalých travních porostů. 
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Navrhované plochy: 

Nejsou. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití 

Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu – trvalé travní porosty 
- hospodářské využití je pouze extenzivní, podstatná je ekostabilizační a krajinotvorná funkce. 

Přípustné - stromořadí, remízy a meze pro ekologickou stabilizaci krajiny, prvky ÚSES, stavby 
a zařízení technického vybavení (liniová vedení, trafostanice apod.), polní a pěší cesty, cyklistické 
stezky. Při pozemkových úpravách je třeba dořešit organizaci půdního fondu s ohledem na 
protierozní ochranu. 

Podmíněně přípustné - stavby pro zemědělství – pokud jde o nevýrobní objekty, nenarušující 
krajinný ráz (seníky, přístřešky apod.). 

Nepřípustné – bydlení, všechny jiné druhy staveb a činností mimo výše uvedených. 

Plochy zemědělské - zahrady a sady (ZZ) 

Stabilizované plochy: 

Stávající lokality zahrad a sadů. 

Navrhované plochy: 

Změna kultury orné půdy v jižní části obce za stávající zástavbou zemědělských usedlostí mezi 
stávajícími plochami zahrad. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití 

Plochy zemědělského půdního fondu drobné parcelace – zahrad a sadů, převážně stávající ve 
vazbě na sídlo. Je žádoucí zachování charakteru ploch stávajících a jejich doplnění ve vazbě 
na sídlo jako přechodového prvku mezi zástavbou a zemědělskou krajinou. 

Přípustné - zahradnická a ovocnářská produkce, drobné zemědělské a zahradní stavby jako 
stodoly, chlévy, skleníky, altánky, pergoly, přístřešky, zahradní krby, bazény, zpevněné plochy, 
včelíny. 

Podmíněně přípustné - situování staveb a zařízení technického vybavení (liniová vedení apod.). 

Nepřípustné – bydlení, rekreace, všechny jiné druhy staveb a činností. 

Plochy lesní (L) 

Stabilizované plochy: 

Lesní porosty v katastru obce. 

Navrhované plochy: 

Nejsou. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Hlavní využití 

Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení 
lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Přípustné - pěstování lesních dřevina a těžba dřeva, prvky ÚSES, signální a stabilizační kameny 
a jiné značky pro geodetické účely, stožáry nadzemního vedení, vstupní šachty podzemního 
vedení, přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního a podzemního vedení, stanice 
sloužící k monitorování ŽP. 
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Nepřípustné - výstavba ostatních objektů a zmenšování ploch lesů. Nepřípustné jsou všechny 
objekty, které by mohly sloužit individuální rekreaci. 

A.6.4 Prostorové uspořádání 

Ve stávajících plochách bydlení je při dostavbách nebo rekonstrukcích nutno přihlížet k charakteru 
okolní zástavby (k její hmotové struktuře, výškové hladině i způsobu zastřešení) a sledovat 
půdorysnou osnovu zástavby. 

Nová zástavba v rozvojových plochách bude řešena s dodržením stanovené výškové hladiny 
maximálně 2 nadzemní podlaží, v okrajových částech zástavby 1 nadzemní podlaží + podkroví 
v případě sklonité střechy. Zástavba bude řešena formou rodinných domů venkovského typu, 
bytové objekty se nepřipouštějí. 

Zástavbu na okrajích obytného území je doporučeno řešit jako otevřenou s velkým podílem obytné 
zeleně, vytvářející přechod obce do krajiny. 
 

A.7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 

A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 

K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 
Text se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

Veřejně prospěšné stavby v území obce Biskoupky: 

Stavby veřejné technické infrastruktury  

01 stavby pro zásobování vodou – vodovodní řady (VT) 

02 stavby pro zásobování vodou – vodojem (VT) 

Veřejně prospěšná opatření v území obce Biskoupky: 

04 – snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přír. katastrofami (VK) 

05 – zvyšování retenčních schopností území (VR) 

Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu 

Nejsou navrhovány. 

Objekty k asanaci a na dožití 

Nejsou navrhovány. 
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A.8 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
Text se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

Nejsou navrhovány. 
 

A.9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ  

MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 

PROVĚŘENÍ 
Text se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

Plochy a koridory územních rezerv byly zrušeny dílčí změnou č. Z1.2 ÚP Biskoupky (část ploch pro 
individuální bydlení venkovského typu byla převedena do ploch návrhových, část vypuštěna). 
 

A.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN 

JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ,  A 

DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ 

SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT  O TÉTO STUDII DO 

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 
Text se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

Zpracování územních studií není navrhováno. 
 

A.11 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
Text se zrušuje a nahrazuje novým textem: 

Etapizace – stanovení pořadí změn v území je pro ÚP Biskoupky neúčelné a bylo vypuštěno. 
 

A. 12 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
Počet listů řešení změny č. 1 územního plánu Biskoupky: 23 

Počet výkresů grafické části: 6, z toho 2 samostatné přílohy. 



Změna č. 1 Územního plánu Biskoupky Řešení 

Ing.arch. Jana Benešová, ATELIER URBI, Talichova 39, 623 00  Brno    24 

 

Grafické přílohy: 

 
3. Dopravní řešení + legenda 1 : 5 000 

4. Zásobování vodou, odkanalizování + legenda 1 : 5 000 

5. Energetika a spoje + legenda 1 : 5 000 

6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací + legenda 1 : 5 000 

















...\UP\vykresy\vyk6_vps.dgn  Sep. 17, 2014  14:41:01



Změna č.1 Územního plánu Biskoupky Odůvodnění 

 

Ing.arch. Jana Benešová, ATELIER URBI, Talichova 39, 623 00  Brno   1 

 

Odůvodnění změny č.1 územního plánu 

 

 

OBSAH DOKUMENTACE 
 

Textová část: 

B. Odůvodnění změny č.1 ÚP 

Grafická část: 

7. Koordinační výkres (samostatná příloha) 1 : 5 000 

9. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

10.  Širší vztahy (samostatná příloha) 1 : 25 000 



Změna č.1 Územního plánu Biskoupky Odůvodnění 

 

Ing.arch. Jana Benešová, ATELIER URBI, Talichova 39, 623 00  Brno   2 

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI 

 

B ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 3 

B.1 Postup pořízení změny č.1 územního plánu 3 
B.2 Soulad návrhu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 4 

Politika územního rozvoje ČR 4 
B.3 Soulad s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 4 
B.4 Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 4 
B.5 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 5 
B.6 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 6 
B.7 Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 SZ (stanovisko SEA) 6 
B.8 Sdělení, jak bylo stanovisko podle §50 odst. 5 SZ zohledněno 6 
B.9 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 6 

Současný stav a jeho hodnoty 6 
Odůvodnění urbanistické koncepce 7 
Koncepce veřejné infrastruktury 9 
Občanské vybavení veřejné infrastruktury 15 
Další občanské vybavení 16 
Veřejná prostranství 16 
Koncepce uspořádání krajiny 17 
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 18 

B.10 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 19 
B.11 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů 21 

Koordinace řešení se sousedními obcemi 21 
B.12 Vyhodnocení splnění zadání změny č.1 ÚP Biskoupky 21 

Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 21 
Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 22 

B.13 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a pozemky určené 
k plnění funkce lesa 23 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL 27 
B.14 Limity využití území 28 

Chráněná území využitelných přírodních zdrojů 28 
Chráněná území přírody a krajiny (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů) 28 
Územní systém ekologické stability 31 
Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa 32 
Ochrana památek a kulturních hodnot (zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších 
předpisů) 32 
Ochranná pásma dopravních tras a zařízení, vodních toků, nadřazených tahů sítí a ploch technického 
vybavení 32 
Pásma hygienické ochrany 33 
Meliorace 33 
Záplavová území 33 

B.15 Řešení požadavků civilní ochrany 33 
B.16 Zájmy obrany státu 36 
B.17 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 
43 odst.1 SZ) s odůvodněním potřeby jejich vymezení 36 
B.18 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 37 
B.19 Vyhodnocení připomínek 37 
 



Změna č.1 Územního plánu Biskoupky Odůvodnění 

 

Ing.arch. Jana Benešová, ATELIER URBI, Talichova 39, 623 00  Brno   3 

B ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

B.1 POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Zastupitelstvo obce Biskoupky  rozhodlo o pořízení změny č.1  územního plánu Biskoupky na svém 
zasedání dne 25.3.2013. Pořizovatelem územního plánu se stal MěÚ Ivančice, ORR, úřad územního 
plánování. Na základě žádosti o pořízení územního plánu doručené na Městský úřad Ivančice dne 
4.4.2013 zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Návrh zadání změny č.1 
územního plánu Biskoupky. Podklady pro zadání změny č.1 územního plánu byly Územně 
analytické podklady správního obvodu ORP Ivančice 2012, Územně analytické podklady 
Jihomoravského kraje ÚAP JMK 2011, Územní plán Biskoupky, schválený zastupitelstvem obce 
16.4.2008, vydaný opatřením obecné povahy, které nabylo účinnosti 5.6.2008, Zpráva 
o uplatňování územního plánu Biskoupky v uplynulém období (6/2008-4/2012), průzkumy 
a rozbory a aktuální požadavky zastupitelstva obce na rozvojové plochy. 

Návrh zadání změny č.1 územního plánu Biskoupky byl projednáván s dotčenými orgány státní 
správy, sousedními obcemi a krajským úřadem ve dnech 3.7.2013 - 7.8.2013 a s veřejností ve 
dnech 4.7.2013 – 3.8.2013. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil Návrh zadání 
změny č.1 územního plánu Biskoupky a předložil jej zastupitelstvu obce Biskoupky ke schválení. 
Zadání změny č.1 územního plánu Biskoupky bylo zastupitelstvem obce Biskoupky schváleno dne 
4.9.2013. Koncept nebyl požadován. 

Projektant zpracoval návrh Změny č.1 územního plánu Biskoupky, který byl pořizovateli předán 
11.3.2014 pro účely společného jednání. Od 1.1.2013 nabyla účinnosti novela stavebního zákona, 
která mění postup ve společném jednání. Již v tomto kroku se může veřejnost seznámit s návrhem 
územního plánu a vyjádřit k němu své připomínky. Pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou, která 
byla vyvěšena v obci Biskoupky od 13.3.2014 do 29.4.2014 a u pořizovatele od 13.3.2014 do 
29.4.2014, zveřejnění návrhu Změny č.1 územního plánu Biskoupky. Společné jednání se 
uskutečnilo dne 2.4.2014. Dotčené orgány, krajský úřad JMK, mohly svá stanoviska uplatnit do 
třiceti dnů od společného jednání, tedy do 2.5.2014. Sousední obce a obec, pro kterou je územní 
plán pořizován, mohly své připomínky uplatnit ve stejné lhůtě. Každý mohl uplatnit písemné 
připomínky do 30 dnů od doručení návrhu Změny č.1 územního plánu Biskoupky. Doručená 
stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná, případně souhlasná s podmínkami. Sousední obce se 
nevyjádřily. Ze strany veřejnosti nebyly podány žádné připomínky. KÚ JMK odbor územního 
plánování a stavebního řádu na základě žádosti pořizovatele vydal  pod č.j. JMK 62024/2014 dne 
5.6.2014 dle § 50 odst. 7 stanovisko k návrhu Změny č.1 územního plánu Biskoupky. Pořizovatel 
ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotili dne 16.7.2014 výsledky projednání a na jejich 
základě projektant provedl úpravy návrhu Změny č.1 územního plánu Biskoupky pro řízení o 
vydání územního plánu. 

Termín veřejného projednání byl oznámen na úředních deskách obce Biskoupky a Města Ivančince 
od 1.10.2014. Nahlédnutí do návrhu změny č.1 územního plánu bylo umožněno po dobu 30 dnů 
ode dne doručení veřejné vyhlášky na Obecním úřadě Biskoupky, Biskoupky 40, 664 91 a na 
Městském úřadě Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, odboru regionálního 
rozvoje, úřadu územního plánování. Dokumentace byla rovněž přístupná k veřejnému nahlédnutí 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené 
orgány, krajský úřad a sousední obce byly přizvány jednotlivě 32 dnů přede dnem veřejného 
projednání. 

Z veřejného projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Biskoupky, které se konalo dne 
3.11.2014, byl sepsán záznam. Doručená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná a nebyly 
v rámci veřejného projednání podány žádné připomínky ani námitky. Pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem v souladu s požadavkem § 53 odst. 1 stavebního zákona, vyhodnotil 
výsledky projednání. 

Z výsledků projednání vyplynuly úpravy návrhu Změny č. 1 územního plánu Biskoupky ve smyslu 
ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona, které zajistil pořizovatel. 

Pořizovatel poté podle ustanovení § 54 odst. 1 stavebního zákona a souladu s § 171 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, připravil návrh na vydání Změny č. 1 
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územního plánu Biskoupky formou opatření obecné povahy, na základě kterého je Změna č. 1 
územního plánu Biskoupky vydána. 
 

B.2 SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Politika územního rozvoje ČR 

Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008, vydané vládou České republiky usnesením 
č. 929 dne 20. července 2009 nevyplývají pro změnu územního plánu Biskoupky žádné požadavky. 

B.2.1.1 Zásady územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje a ostatní nadřazená 
územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady 

ÚPN VÚC Brněnské sídelní a regionální aglomerace pozbyl platnosti k 1.1.2010, Zásady 
územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), které byly vydány Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 22.09.2011, byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu 1 Ao 
7/2011 – 526 ze dne 21.06.2012. Rozsudek, kterým bylo opatření obecné povahy k ZÚR JMK 
zrušeno, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení. 

Změna č.1 ÚP Biskoupky je řešena na základě aktuálních požadavků, plynoucích ze strategických 
a koncepčních materiálů Jihomoravského kraje. Byly zohledněny Územně analytické podklady 
Jihomoravského kraje ve znění aktualizace 2011 a Územně analytické podklady ORP Ivančice, ve 
znění aktualizace 2012 (včetně Rozboru udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP 
Ivančice, aktualizace 2012). Z toho plyne, že ve změně č.1 ÚP Biskoupky byly aktualizovány limity 
využití území a to v rozsahu celého správního území obce. 

B.3 SOULAD S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 

S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH 

HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Celé katastrální území obce Biskoupky je zahrnuto do Přírodního parku Střední Pojihlaví. 

Území obce má pahorkatinný charakter se zvlněnými nevýraznými hřbety. Je položeno nad příkrou 
strání na levém břehu Jihlavy ve vazbě na Biskoupskou hadcovu step. Vzhledem k dramatickému 
terénu je celé katastrální území rozmanitě členěno. Nachází se v něm řada významných krajinných 
prvků a dále se zde nachází nebo sem alespoň částečně zasahují dvě navržené evropsky významné 
lokality soustavy NATURA 2000. Krajinářská hodnota je dána především jedinečnými přírodními 
scenériemi údolí s mozaikou nivních luk, skal a různých lesních porostů. Malebné a jedinečné jsou 
také panoramata nelesní krajiny. Dá se říci, že toto území je co se týče rozmanitosti a četnosti 
hodnot velice bohaté. 

Navržené řešení územního plánu zachovává hodnoty území a požadované rozvojové plochy situuje 
tak, aby nebyly narušeny. 
Vzhledem k požadavkům zachování přírodních hodnot území je v nezastavěném území v přírodním 
parku Střední Pojihlaví nepřípustná výstavba objektů rekreace, bydlení a všech jiných druhů staveb 
a činností. 
 

B.4 SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Při pořizování změny č.1 ÚP Biskoupky bylo postupováno podle ustanovení §43 až 47, §50 až §53 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití jeho 
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příslušných přechodných ustanovení. Podrobně je postup pořízení územního plánu popsán 
v předchozí kapitole B.1 tohoto odůvodnění. Obsahová struktura  změny č.1 ÚP Biskoupky splňuje 
požadavky na obsah územního plánu tak, jak jsou stanoveny stavebním zákonem a vyhláškou. Do 
odůvodnění změny č.1 územního plánu jsou zapracovány také části textu dle požadavků správního 
řádu. 

B.5 SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 

STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
Návrh změny č.1 ÚP Biskoupky je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
a se stanovisky příslušných dotčených orgánů, v jejichž působnosti je ochrana zájmů z těchto 
předpisů vyplývajících. 

V souladu s ustanovením § 50 stavebního zákona, byly dotčenými orgány uplatněna stanoviska 
a připomínky. Přehled a způsob jejich vyhodnocení je následující: 

Ministerstvo obrany ČR požadovalo ve svém stanovisku  ze dne 29.4.2014 o vytvoření samostatné 
kapitoly Zájmy obrany státu (odůvodnění) a uvedení návrhu změny č.1 územního plánu Biskoupky 
do souladu limity a zájmy Ministerstva obrany. 

Tento požadavek byl splněn vložením bodu B.16 Zájmy obrany státu do textové části odůvodnění 
změny územního plánu. Dále bylo v koordinačním výkrese zakresleno ochranné pásmo letiště 
Náměšť nad Oslavou a koridory RR směrů a nad tabulku doplněna textová poznámka: „Celé 
správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany.“ 

KÚ JMK, Odbor dopravy ve svém stanovisku ze dne 24.4.2014 souhlasí s řešením silnic II. a III. 
třídy za podmínky splnění následujících požadavků: 

1. Plochy, ve kterých je v zastavěném území vedena stávající silnice III/3936, budou mít 
podmíněno využití tak, že nebude znemožněno vedení průjezdního úseku silnice v plynulé trase 
a v šířce odpovídající funkční skupině a zatížení silnice. 

2. Plocha Z1.1 (1a) přiléhající k silnici III/3936, ve které je přípustné realizovat chráněné prostory 
podle zákona o ochraně veřejného zdraví, budou navrhovány tak, aby na nich nevznikaly 
požadavky na omezování provozu na silnicích na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Tyto požadavky byly zapracovány do podmínek pro využití plochy bydlení individuálního (BI). 

Stanoviska uplatněná dotčenými orgány v rámci veřejného projednání (§ 52 odst. 3 SZ) byla 
souhlasná a týkala se následujících zákonů: 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (MěÚ Ivančice, OŽP) 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (MěÚ 
Ivančice, OŽP; KÚ JMK OŽP) 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (KÚ JMK OŽP) 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
(MěÚ Ivančice, OŽP; KÚ JMK OŽP) 

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (MěÚ Ivančice, OŽP) 

č. 100/2011 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
(KÚ JMK OŽP) 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (MěÚ Ivančice, OŽP) 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (HZS JM kraje) 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (HZS JM kraje) 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (KÚ JMK OD) 
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č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského; MŽP) 

B.6 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo dotčeným orgánem 
požadováno. Změna č.1 územního plánu Biskoupky nebyla posuzována z hlediska vlivů na 
udržitelný rozvoj území. 
 

B.7 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 ODST. 5 SZ 
(STANOVISKO SEA) 

Orgán ochrany přírody neuplatnil k zadání změny č.1 územního plánu Biskoupky požadavek na 
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního 
zákona nebylo vydáno. 
 

B.8 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE §50 ODST. 5 SZ 
ZOHLEDNĚNO 

Protože stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo vydáno, není v dokumentaci 
zohledněno. 
 

B.9 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

Současný stav a jeho hodnoty 

Území obce Biskoupky má pahorkatinný charakter se zvlněnými nevýraznými hřbety. Rozkládá se 
v okrajové pahorkatině Hercynika na západě jižní Moravy a víceméně se shoduje s Jevišovickou 
pahorkatinou, zabírá i jižní výběžek Bobravské vrchoviny Boskovické brázdy. Celkově převažuje 
využití zemědělské (kulturní krajina), dosti velkou část území (cca 1/3) pokrývají lesní celky. Ty se 
soustřeďují v západní části katastru a jsou součástí přírodního parku Střední Pojihlaví. Od poměrně 
ploché lesnaté i zemědělsky využívané části spadají svahy do údolní nivy řeky Jihlavy, která tvoří 
jižní hranici katastru. Zástavba obce se nachází ve východní části katastrálního území, 
v nadmořské výšce 270 m. 

Malé venkovské sídlo je položeno nad příkrou strání na levém břehu Jihlavy ve vazbě na 
Biskoupskou hadcovou step, vzhledem k dramatickému terénu je rozmanitě členěno. Zástavba se 
klikatí podél komunikace směrem k protáhlé návsi s kapličkou (historická obdélníková náves, na 
východní straně uzavřená panským dvorem, po obou stranách návsi byly rozloženy grunty, stojíce 
vedle sebe průčelím do návsi). Zástavba pokračuje do kopce k centru občanské vybavenosti 
v severní části obce v sousedství historického objektu bývalé školy. Zde se nachází obecní úřad, 
obchod, pohostinství, dětská klubovna a kulturní dům. Obcí protéká levostranný přítok řeky Jihlavy 
– Trnovec, do nějž se vlévá občasná svodnice - Doubravka. 

Lze konstatovat, že obec si z velké části uchovala svoji původní strukturu zástavby i její malebné 
měřítko. Také umístění v krajině a přírodní hodnoty území jsou jedinečné. Nivy toků, zejména 
údolí Jihlavy, slouží k rekreaci a je hojně turisticky navštěvováno. Celé území je součástí přírodního 
parku Střední Pojihlaví, významným krajinotvorným a estetickým prvkem jsou zvláště chráněná 
území. Krajinářská hodnota je dána především jedinečnými přírodními scenériemi údolí s mozaikou 
nivních luk, skal a různorodých lesních porostů, nepříliš narušených chatovou zástavbou, na př. 
proti proudu řeky Jihlavy nad Templštýnem. Malebná a jedinečná jsou také panoramata nelesní 
krajiny – Biskoupský kopec, Hadcová step, rezervace Nad řekami. 
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Koncepce rozvoje území obce je v dosud platném územním plánu i ve změně č.1 
územního plánu Biskoupky zcela podřízena zachování výše popsaných hodnot. 

Odůvodnění urbanistické koncepce 

Z platného Územního plánu Biskoupky vyplývá, že hlavní rozvojové plochy bydlení jsou v územním 
plánu směrovány do severovýchodní části obce v návaznosti na příjezdovou silnici do obce 
a stávající místní komunikaci tak, aby zástavba byla kompaktní. V územním plánu nejsou navrženy 
plochy hromadné rekreace ani plochy individuální rekreace. V řešeném území se rozvoj rekreační 
činnosti předpokládá ve stávajících rekreačních a chatových lokalitách v údolí řeky Jihlavy (bez 
nové výstavby chat), v krajinně se soustředí na pěší turistiku a cykloturistiku. Zástavba v obci je 
využívána i pro chalupaření. 

Změna č.1 ÚP Biskoupky měla za úkol aktualizovat současně platný územní plán – dle skutečného 
stavu vymezit stabilizované plochy a upravit hranici zastavěného území. Jelikož plochy pro 
výstavbu rodinných domů, vymezené platným územním plánem, jsou již téměř vyčerpány, bylo 
třeba vymezit plochy nové. Pro novou výstavbu byla vybrána lokalita v severovýchodní části obce 
v souladu se směry dalšího rozvoje dle ÚP (směry budoucího rozvoje po vyčerpání návrhových 
ploch byly v platném ÚP zakresleny šipkami) a také v jihozápadní části obce na plochách 
nadměrných zahrad. V západní části obce u cesty na Biskoupský kopec je zástavba doplněna 
o návrh dětského hřiště. 

Zastavitelné plochy, vymezené ve výkrese základního členění území vně zastavěného území, 
přebírané z platného ÚP: 

Označení Navržený způsob využití Výměra v ha 

1a BI sever – max. 2 RD 0,2916 

1b BI sever – max. 4 RD (lokalita ve výstavbě) 0,4007 

6 SO jih, agroturistika 0,2056 

Zastavitelné plochy, vymezené ve výkrese základního členění území vně zastavěného území, 
navržené změnou č.1 ÚP: 

Označení Navržený způsob využití Výměra v ha 

2 BI východ (změna 1.2), cca 4 RD 0,4455 

3 BI jihozápad (změna 1.3), max. 8 RD 1,0578 

4 BI jihozápad (změna 1.4), max. 2 RD 0,2144 

5 OS západ (změna 1.5), hřiště pro děti 0,1158 

Zastavitelné plochy uvnitř zastavěného území: 

Z platného ÚP se přebírají návrhové plochy pro tělovýchovu a sport (hřiště v zahradě bývalé 
základní školy) a návrhové plochy smíšené obytné (návrh agroturistického areálu v prostoru 
současného ovčína). Na stabilizovaných plochách bydlení individuálního venkovského typu je 
možná výstavba tam, kde se nacházejí nadměrné zahrady a vlastníci pozemků budou mít 
o výstavbu zájem. 

Pokud by změnou č.1 ÚP Biskoupky nebyly vymezeny nové plochy pro výstavbu, byl by rozvoj 
obce zcela zastaven. Přitom je stabilizace občanů z hlediska udržitelného rozvoje žádoucí. Při 
vymezování nových ploch byly zohledněny jak urbanistické souvislosti a zájem o výstavbu ze 
strany vlastníků pozemků, tak reálnost záměru z hlediska budování infrastruktury a záboru 
zemědělského půdního fondu. 

Popis řešených dílčích změn: 
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Dílčí změna č.1.1 – nové vymezení hranice zastavěného území a aktualizace stabilizovaných ploch 

Hranice zastavěného území byla aktualizována v souladu s platnou legislativou (stavební zákon 
v posledním znění). Vzhledem k tomu, že některé realizované rodinné domy v severní části obce 
nejsou dosud zapsány v katastru nemovitostí, musely být zakresleny jako návrh. Jedná se 
o lokality označené 1a, 1b. Aktualizace stabilizovaných ploch byla provedena zejména v prostoru 
agroturistické farmy a na plochách veřejných prostranství. Souvisela i se skutečností, že byly 
zpřesněny některé limity využití území vč. plošného omezení VKP Biskoupská step. 

Dílčí změna č.1.2 – plochy pro bydlení individuální venkovského typu, východně zástavby obce 

Jsou to plochy vymezené ve východní části obce na plochách orné půdy II. třídy ochrany, ale jsou 
ve vazbě na stávající jednostranně obestavěnou komunikaci, v níž jsou vedeny inženýrské sítě. 

Dílčí změna č.1.3 – plochy pro bydlení individuální venkovského typu, jihozápadně zástavby obce 

Jsou to plochy vymezené v jihozápadní části obce na plochách záhumenků a zahrad horší kvality, 
kde vlastníci mají zájem o výstavbu. Jsou situovány kolem účelové komunikace, vedoucí z obce do 
údolí Jihlavy k chatám. Komunikaci bude nutno rozšířit a zpevnit. Odkanalizování bude nutno řešit 
výtlakem. 

Jedná se o zahrady II. třídy ochrany, ale jsou ve vazbě na stávající jednostranně obestavěnou 
komunikaci, v níž jsou vedeny inženýrské sítě. 

Dílčí změna č.1.4 – plochy pro bydlení individuální venkovského typu, západně zástavby obce 

Lokalita pro max. 2 domy navazuje na plochy, řešené dílčí změnou č.1.3. Plocha je v přímé vazbě 
na historickou náves, zástavba zde náves ukončí a její zahrady zajistí plynulý přechod do krajiny. 

Dílčí změna č.1.5 – plocha pro tělovýchovu a sport, západně zástavby obce 

Lokalita se nachází v nivě občasné svodnice, u výletní cesty na Biskoupský kopec a je výrazně 
ozeleněna. V zeleni bude umístěno malé dětské hřiště a může zde být umístěno odpočívadlo pro 
výletníky. Zeleň nebude realizací hřiště výrazně dotčena a plocha se zatraktivní. Odpočívadlo bude 
realizováno vzhledem k potřebě podpořit turistický ruch. 

Dílčí změna č.1.6 – zpřesněno vymezení návrhových ploch obytných smíšených a stabilizované 
plochy přírodní 

Zpřesnění je provedeno ve vazbě na přeparcelování lokality a majetkoprávní vztahy. Část parcely 
p.č. 187/4 v pohledově nejvíce exponované poloze nad svahy údolí řeky Jihlavy je ponechána 
v plochách přírodních jako součást ÚSES – LBC 2 Biskoupská hadcová step. 

Dílčí změna č.1.7 –  

Návrh zahrad na ploše záhumenků (změna kultury) je přechodovým prvkem mezi zástavbou obce 
a krajinou. 

Dílčí změna č.1.8 –  

Návrh zahrad na pozemcích vedených jako les zohledňuje současné využití plochy. 

Dílčí změna č.1.9 –  

Tato změna je změnou koncepce zásobování vodou. Nově řeší přívodní vodovodní řad do 
navrženého vodojemu Biskoupky z rozvodné sítě Hrubšic. 

Dílčí změna č.1.10 –  

Tato změna je změnou koncepce řešení ÚSES, viz dále. 
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Koncepce veřejné infrastruktury 

B.9.1.1 Doprava 

Ve změně č. 1  územního plánu Biskoupky jsou vymezeny dopravní trasy, které jsou předpokladem 
pro přiměřenou dopravní obsluhu obce. 

Letiště 

Do řešeného území zasahuje OP vzletového a přibližovacího prostoru Vojenského letiště Náměšť 
nad Oslavou, které je změnou č. 1 ÚP Biskoupky respektováno. 

Železnice 

Nejblíže obce, v Oslavanech končí železniční trať č. 244 Brno - Hrušovany nad Jevišovkou - 
Moravské Bránice - Oslavany a zpět. Nachází se mimo řešené území obce Biskoupky. Vlaková 
zastávka v Oslavanech je dostupná autobusovou dopravou. 

Pozemní komunikace 

Silnice 

Z dopravního hlediska je současný stav v obci stabilizovaný - po severní hranici katastru prochází 
silnice III/3935 Oslavany - Senorady – Mohelno. Silnice III/3935 spojuje silnice II. třídy č. 392 
Velké Meziříčí – Kralice - Tulešice a č. 393 Rapotice – Oslavany - Ivančice, které křižuje v Mohelně 
a Oslavanech. Ze silnice III/3935 odbočuje silnice III/3936 Biskoupky – spojovací. 

Tato silnice v průjezdním úseku obcí překonává velké výškové rozdíly malými směrovými oblouky 
tvaru serpentiny. Trasa silnice je v zástavbě stabilizována v současné poloze objekty a stavebními 
pozemky. Silnice bude upravována ve funkční skupině C a typu MS2 10,5/8/50 a odstraněny 
dopravní závady ovlivňující bezpečnost provozu. Pokračuje jako účelová komunikace do sousední 
obce Hrubšice, účelová komunikace bude upravena a převedena do místních komunikací. Tím se 
zkvalitní spojení Biskoupek s Ivančicemi (Hrubšice jsou jejich místní částí). 

Místní komunikace 

Průběh a uspořádání místních komunikací na katastru obce je dán stávající zástavbou a požadavky 
na obsluhu pozemků k obhospodařování. Jelikož je vedení komunikací předurčeno hranicemi 
obecních pozemků, nelze předpokládat zásadní změny vedení MK. 

Většina zástavby obce je dopravně obsloužena místními komunikacemi, které navazují na silnici 
III/3936. Křižovatky se silnicí jsou dopravními závadami, v rozhledovém poli jsou umístěny obytné 
objekty, nebo jsou místní komunikace ve sklonu nad 12 %, takže rozhled na křižovatce rovněž 
není zajištěn. Vzhledem ke stabilizované zástavbě a parcelaci pozemků podél silnice a složitému 
terénu není možno provádět výrazné úpravy v rozhledových polích křižovatek. Je možno pouze 
doplnit dopravní značení, případně realizovat technická opatření vč. dopravního zrcadla, a to na 
základě projektu. 

S řešením dopravních závad souvisí i úprava místních komunikací do funkční podskupiny D1, tj. se 
smíšeným provozem osobních aut a chodců nebo návrh jednosměrných komunikací ve vzájemné 
kombinaci a dle konkrétního posouzení závady projektem. 

Místní komunikace jsou v současnosti upravovány ve funkční skupině C a typu MO1p 9/ 5,5/30, 
tj. jednopruhové, obousměrné s parkovacím pruhem dle možností, který případně poslouží i jako 
výhybna. Místní komunikaci do Hrubšic je navrženo v průjezdním úseku upravovat ve funkční 
skupině C, typu MO2k 6/6/50, jako obousměrnou dvoupruhovou komunikaci s krajnicemi. Je nutno 
provést posouzení technického stavu mostu přes řeku Jihlavu a případně jej rekonstruovat. 

Jsou navrženy místní komunikace, umožňující novou zástavbu: ve východní části obce bude 
stávající místní komunikace rozšířena a prodloužena severním směrem tak, aby propojila slepé 
trasy. V jihozápadní části obce bude zpevněna a rozšířena polní cesta, pokračující dále do údolí 
řeky Jihlavy. 
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Účelová doprava 

Pozemky severně obce jsou dopravně obsluhovány ze silnic III. třídy. V údolí řeky jsou svahy 
zatravněny a obslouženy místní komunikací Biskoupky - Hrubšice. Lesní komplex je obsloužen 
účelovými lesními cestami z Biskoupek. Síť účelových komunikací je územně stabilizována. 

Chatová lokalita na levém břehu pod Biskoupkami je obsloužena účelovou komunikací z obce, 
která končí pod skalními stěnami. Pro rekreační středisko Pod Templštýnem slouží jako přístupová 
účelová komunikace vedená po pravém břehu mimo katastr obce. Některé chaty na levém břehu 
nejsou dopravně přístupné, majitelé musí zaparkovat na pravém břehu a dále pokračovat pěšky 
a nebo se brodit. Přes řeku jsou v katastrálním území obce tři mosty, a to na účelové komunikaci 
do Hrubšic a pod Templštýnem, které slouží i pro osobní automobilovou dopravu, u Pustého mlýna 
je pěší lávka. Technický stav mostů není optimální. V ÚP a jeho změně nelze řešit. 

Je navrženo převést účelovou komunikaci do Hrubšic do místní sítě a upravit ji v kategorii MS 5/40 
s výhybišti vzhledem k tomu, že slouží jako nenahraditelná spojnice mezi obcemi a zkracuje cestu 
obyvatelům Biskoupek do obchodů, za službami a na úřady. Je nutno provést posouzení 
technického stavu mostu přes řeku Jihlavu a případně jej rekonstruovat. 

Lesní cesty nejsou podrobně popisovány. 

Obsluha území hromadnou dopravou osob 

Autobusová doprava 

Obec je dopravně obsloužena veřejnou autobusovou dopravou. 

Pro obec jsou zřízeny dvě zastávky - Biskoupky a Biskoupky,rozcestí. Zastávka Biskoupky je 
točnou. Plochu je třeba regulovat dle normy a případně využít i pro další dopravní účely.  

Zastávky jsou vybaveny čekárnami. 

Zastávka Biskoupky, rozcestí nemá vybudován zastávkový pruh a nástupní chodník. Autobus 
zastavuje v jízdním pruhu. Vzhledem k tomu bude upravena dle normy, v rámci ploch dopravní 
infrastruktury a veřejných prostranství. 

Dostupnost obytného území (docházková vzdálenost) v časové izochroně 7 min (cca 400 m) je 
zobrazena ve výkrese Dopravní řešení. 

Doprava v klidu 

V obci nejsou vybudována veřejná parkoviště, v případě potřeby auta zastavují a parkují na 
veřejných plochách přilehlých ke komunikacím. Zřízení nových parkovacích ploch je možné 
v plochách veřejných prostranství, kde to umožňují územním plánem stanovené podmínky pro 
využití ploch. 

Parkování pro agroturistiku bude řešeno v plochách smíšených obytných na pozemcích vlastníka 
areálu. 

Při místní komunikaci do Hrubšic u mostu přes Jihlavu je vhodné zřídit záchytné parkoviště pro 
cyklisty s turistickým vybavením jako odpočinkové místo s informacemi a mapou. Nejvhodnější 
prostor je však na Hrubšickém katastru. 

Garážování aut je řešeno v rámci rodinných domů nebo jejich pozemků. Pro novou výstavbu je 
nutné uvažovat min. s jednou garáží na jeden byt. 

Pěší doprava 

Podél silnice III. třídy nejsou vybudovány chodníky, v některých úsecích je důvodem omezená 
šířka pozemku komunikace. Vzhledem k řídkému osídlení je tento stav vyhovující. 

Na historické návsi je chodník vybudován oboustranně a náves je ozeleněna, navazující chodníky 
propojí zástavbu s krajinou. 

Turistické a cyklistické trasy 

Cyklistika jako jedna z forem přepravy nabývá v současné době na významu. Nabízí dopravu „od 
domu k domu“ (především z bydliště k pracovním příležitostem) a znamená poměrně velkou 
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úsporu času při přepravě proti dopravě pěší a na kratší vzdálenosti (do 5 až 8 km) i proti dopravě 
hromadné vzhledem k jejímu intervalu. Cyklistická doprava šetří dopravní prostor, je ekologická 
a trvale udržitelná. 

S názvem "Energetická" je vedena cyklotrasa z Dukovan do Oslavan a "Pivovarnická" z pivovaru 
Dalešice do pivovaru Oslavany většinou po silnicích III. třídy. 

Obcí prochází cyklistická trasa č. 403, která je vedena do Senorad po silnici. ÚP a jeho změna 
navrhují její vedení po účelové komunikaci z obce ve směru na Senorady; tak se cyklisti alespoň 
částečně silnici vyhnou. Dále je možno zvážit vyznačení cyklotrasy od Templštýna k restauraci jako 
slepé s návratem do Biskoupek na č. 403. 

Obec leží v Přírodním parku Střední Pojihlaví - po levém břehu Jihlavy a od Templštýna po pravém 
je vedena červená turistická trasa údolím řeky. Prochází rekreačním areálem pod Templštýnem, ÚP 
a jeho změna tuto trasu nenarušují. 

Doprovodná zařízení pro silniční dopravu 

V Biskoupkách se nenachází žádné doprovodné zařízení pro silniční dopravu a ani není 
navrhováno. 

Ochranná silniční pásma a negativní účinky hluku 

Ochranná pásma silnic 

Pro silnici III. třídy platí 15 m oboustranně od osy silnice mimo zastavěné území obce, v ÚP 
a jeho změně  respektováno. 

Rozhledová pole jsou ve výkresové části elaborátu vykreslena v průjezdném úseku obce na 
silnicích pro rychlost 50 km/hod., t.j. 35 m a na místních komunikacích pro rychlost 30 km/hod., 
t.j. 20 m od středu křižovatky. Mimo průjezdný úsek je na silnici hlavní rozhledové pole křižovatky 
100 m od středu a na vedlejší silnici 50 m. 

Hygienická hluková pásma silnic 

Výpočet viz Textová část B. Odůvodnění řešení územního plánu. 

Ani vypočtený nárůst intenzity dopravy pro rok 2015 nezatíží obec hlukem, který překročí 
přípustnou hladinu hluku, tj. 55 dB(A) ve dne a 45 dB(A) v noci. 

B.9.1.2 Vodní hospodářství 

Katastr obce patří do dvou povodí. Severní menší, neobydlená část patří do povodí Oslavy (4-16-
02-093) a větší část včetně zástavby do povodí Jihlavy (4-16-01-107). Jižní hranici katastru tvoří 
řeka Jihlava v km cca 47-51. Řeka, která je ve správě Povodí Moravy, je v tomto úseku 
neregulovaná. V poměrně úzkém údolí jsou rekreační objekty, z nichž některé mohou být ohroženy 
při povodních. Vlastní obec je mimo záplavová území. 

Obcí protéká potok Trnovec (také zvaný Biskoupský potok), v části obce je zatrubněn nezávisle na 
kanalizaci. Levobřežním přítokem je potok Doubravka. Potoky mají jen malé povodí (jsou málo 
vodnaté) a pod obcí ústí do řeky Jihlavy. 

V návrhu je na Trnovci pod obcí uvažováno s menšími vodními plochami (kaskády) s využitím pro 
agroturistiku, případně totéž nad obcí jako protipovodňové opatření na obou potocích. 

Je třeba zajistit dodržování ochranného pásma vodních toků min. 6 m od břehu dle zákona 
254/2001 Sb. (v platném znění), nutného pro údržbu toků. 

Zásobování vodou 

V obci jsou dnes samostatné vodní zdroje (studny) s poměrně málo kvalitní vodou. 

Rekreační středisko u řeky a některé chatky mají své vlastní zdroje vody (studny) a nepočítá se 
s napojením na veřejný vodovod. 
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Zásobení obce pitnou vodou se předpokládá napojením na skupinový vodovod Ivančice –Rosice 
dle návrhu PRVK JmK. Místem napojení je v tomto řešení uvažována rozvodná vodovodní síť 
Hrubšic.  

S vodojemem, nad obcí je uvažováno i v této změně koncepce zásobování vodou. Jeho umístění  
je na východní straně od silnice na Novou Ves a je navržen objemově menší, do 50 m3.  

Průměrná spotřeba vody bude 24-25 m3/den (0,25 l/s) a výhledově se tento stav nebude měnit. 
V obci je kromě bytového fondu a základního vybavení jen pila a farma (agroturistika). Pro nové 
plochy se jen navrhované trasy rozšíří. 

Část katastru obce je ve vyhlášeném pásmu hygienické ochrany (PHO II) jímacího území Nová Ves 
a z toho vyplývají některá omezení ve využití ploch. 

Ochranné pásmo vodovodu je dle zákona 274/2001 Sb. (v platném znění) 1,5 m od okraje potrubí. 
 

Odkanalizování území 

V obci je jednotná kanalizace a pro novou zástavbu se jen rozšíří. Kanalizace je nová, ukončená 
v nové ČOV pod obcí. Odlehčení a vyústění z ČOV je do potoka, který má poměrně malou 
vydatnost. Dimenze řadů DN 400-1000 a ČOV (250 EO) je dostatečná i pro předpokládaný rozvoj 
obce. Zaklenutý potok dimenzi řadů neovlivňuje. 

Rekreační středisko má samostatný způsob likvidace odpadních vod – je zde malá ČOV. 
Individuální chaty nejsou na kanalizaci napojeny. 

Ochranné pásmo kanalizace dle zákona 274/2001 Sb. (v patném znění) je 1,5 m do profilu DN 500 
a hloubky 2,5 m. Pro větší hloubky a profily je 2,5 m od okraje potrubí. Čistírna odpadních vod 
nemá vyhlášené ochranné pásmo, doporučuje se ale min. 20m. 

B.9.1.3 Energetika, spoje 

Zásobování plynem 

V obci je rozveden zemní plyn s využitím na vaření, přípravu TUV a vytápění. Přívod STL 
plynovodu DN 80 (PE 90) je od Hrubšic a postupně se na něj jednotlivé objekty napojují. 

Na katastru obce podél silnice Nová Ves - Senorady je položen VTL plynovod DN 150 s ochranným 
pásmem 4 m a bezpečnostním 20 m (dle zákona 458/2000 Sb.) 

Současné zdroje tepla (převážně tuhá paliva) jsou s ohledem na zdražování plynu i nadále 
využívány, což se projevuje ve zhoršení životního prostředí v zimě. 

Předpokládaná spotřeba bude průměrně 120 m3/hod a pro novou zástavbu postačí jen malé 
rozšíření sítě STL (u každého objektu je domovní RS). 

Ochranné pásmo plynovodu STL v zástavbě je 1,0 m od okraje potrubí, mimo zástavbu 4,0 m dle 
zákona 458/2000 Sb. 

Zásobování elektrickou energií 

Sítě a zařízení VN 22 kV 

V současné době jsou z rozvodny v Oslavanech vyvedena napájecí vedení, která zajišťují pokrytí 
nároků na příkon v řešeném území. Je to následující vedení VN 16. 

Vedení napájející i okolní obce je na betonových sloupech, přípojky pro trafostanice v řešeném 
území jsou v provedení na betonových sloupech. Odbočka Templštýn je v provedení izolovanými 
vodiči SAX. 

Stávající venkovní vedení 22 kV jsou chráněna ochranným pásmem jehož šířka je 10 m na každou 
stranu od krajních vodičů. Celková šířka ochranného pásma je tedy 23 m. Vedení jsou vyznačena 
ve výkrese. 
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Vedení jsou součástí distribuční soustavy 22 kV. Dle sdělení společnosti E.ON je stav rozvodné 
soustavy 22 kV dobrý. 

V obci Biskoupky je vybudováno kabelové vedení 22 kV v části odbočky Templštýn. 

Výrobny elektrické energie 

V řešeném území nepracují výrobny elektrické energie. 

Transformovny 22/0,4 kV 

V řešeném území je v současné době celkem 5 trafostanic. Jejich seznam a názvy, které používá 
společnost E.ON je uveden v následující tabulce. Trafostanice jsou venkovního provedení a zděná 
s napojením na vzdušné vedení. Převážná většina trafostanic je v dobrém technickém stavu 
a vyhovují požadavkům odebíraného výkonu. 

Podrobnější údaje o transformovnách jsou v následující tabulce: 

  Druh  Výkon  
Označení Umístění, název majetek Typ Instalovaný 

kVA 
Typový  

kVA 
Poznámka 

TR 1 Biskoupky, Obec DTS E.ON Věžová 160 400 6023 
TR 2 Biskoupky, chaty DTS E.ON železná 100 250 6162 
TR 3 Hrubšice, chaty DTS E.ON železná 40 250 6131 
TR 4 Biskoupky, chaty Avia DTS E.ON železná 60 250 6299 
TR 5 Templštýn KPS Cizí 1 sl. BTS 400 400 6300 

V tomto seznamu jsou uvedeny trafostanice distribuční E.ON (DTS). Dále pak odběratelské 
trafostanice (cizí), případně trafostanice E.ON, které zajišťují napájení ostatních odběrů. 

Návrhové období 

Síť VN 22 kV: 

S rozšířením distribuční sítě 22 kV společnost E.ON v návrhovém období nepočítá. 

Připojování nových odběratelů výrobní a nevýrobní sféry bude řešeno v souladu s platnou 
legislativou (zák.458/2000 Sb., vyhl. 51/2006 Sb., případně novou legislativou v platném znění). 

Výhledová bilance elektrického příkonu pro návrhové období: 

Základním údajem pro návrh distribučního systému obce je stanovení soudobého maximálního 
zatížení. Distribuční systém je pak dimenzován tak, aby byl schopen přenést požadovaný výkon 
v době předpokládaného maxima odběru při dodržení všech aspektů hospodárnosti a bezpečnosti, 
spolehlivosti a kvality napětí, to vše při minimálních počátečních investicích a provozních 
nákladech. 

Podíl bytového fondu: 

Z energetického hlediska se pro návrhové období uvažuje s dvojcestným zásobováním obytných 
domů a průmyslové sféry tj. elektřinou a plynem (topení, vaření, příprava TUV). Dle ČSN 34 10 60 
jde tedy o stupeň elektrizace "A", kde se el. energie používá jen ke svícení a pro běžné el. 
spotřebiče. Vzhledem ke zvyšujícímu se životnímu standardu je nutno mezi takovéto spotřebiče 
řadit i některé spotřebiče sloužící pro přípravu pokrmů (fritézy, grily, mikrovlnné trouby aj.), které 
jsou energeticky náročnější. 

Dle směrnice JME a.s. č. 13/98 je uvažováno s výhledovou hodnotou zatížení na 1 b.j. v RD 
2,1 kW, což je hodnota pro realizační období po roce 2010. 

Na nárůst odběru el. energie bude mít podstatný vliv tato navrhovaná výstavba: 
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V celkovém součtu je v řešeném území navrženo k výstavbě 20 b.j. v rodinných 
domech. Potřebný příkon pro novou výstavbu bude cca 42 kW, na úrovni distribučních 
trafostanic. 

Podíl občanské vybavenosti a drobného podnikání: 

Pro potřeby drobného podnikání je uvažováno s nárůstem cca 20 kW, odběr bude rozptýlen ve 
stávající zástavbě (kromě podílu bydlení započteného v předchozí bilanci). 

Podíl výrobní sféry: 

S výrazným nárůstem odběru se nepočítá. 

Celková výhledová hodnota potřebného současného příkonu: 

Bydlení 168 kW + 42 kW = 210 kW 

Nevýrobní sféra, služby a drobná výroba 20 kW + 20 kW = 40 kW 

Pro určení celkového soudobého zatížení všech odběratelských skupin je třeba počítat se 
vzájemnou soudobostí maxim. Předpokládáme, že maxima je dosahováno v síti VN ve večerní 
špičce, pak u sféry bydlení uvažujeme koeficient soudobosti 1,0, u občanské vybavenosti 0,8 
a u výrobní sféry 0,2. 

Celkové soudobé zatížení řešeného území je pak stanoveno na 242 kW. V této bilanci není 
započítán odběr chatových oblastí. 

Tento příkon bude zajištěn následujícím počtem trafostanic: 

t = 242/(400*0,95*0,8) = 0,80 ⇒ 1 trafostanice v dimenzi 400 kVA. 

Stávající počet distribučních trafostanic – 1. 

Z uvedeného plyne, že stávající počet distribučních trafostanic je schopen krýt 
požadavky na příkon. 

Návrh rozvodné sítě: 

Nadřazené sítě 

Dle sdělení společností ČEPS a.s. a E.ON se neuvažuje s výstavbou zařízení napěťových hladin 400 
kV, 220 kV a 110 kV, která by zasahovala do řešeného území a nejsou zde nároky na územní 
rezervy. 

Distribuční síť 

S rozšířením distribuční sítě VN se neuvažuje. Navržená zástavba bude napojena ze stávající sítě 
NN nebo po případném rozšíření sítě NN. 

Ochranné pásmo pro nová a přeložená venkovní vedení 22 kV je dáno zákonem č. 458/2000 Sb.. 

Veškeré úpravy stávající rozvodné sítě a budování nových rozvodů jsou plně v kompetenci 
vlastníka a provozovatele – společnost E.ON. Zde bude také projednána veškerá výstavba, která 
zasahuje do ochranných pásem el. zařízení v napěťové hladině 110 kV, 22 kV a menší, ostatní 
případy pak ČEPS a.s.. Výjimky z ustanovení zák.č. 458/2000 Sb. o ochranných pásmech 
a písemný souhlas s činností v ochranných pásmech uděluje příslušný provozovatel distribuční 
soustavy – EON. 

Spoje 

Dálkové kabely 

Řešeným územím neprocházejí dálkové optické kabely. 
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Rozvody MTS 

V rámci rekonstrukce telekomunikační sítě v Biskoupkách byla provedena kabelizace místní sítě 
a rovněž náhrada původní telefonní ústředny nedostatečné kapacity za novou digitální telefonní 
ústřednu, na kterou jsou účastníci napojeni. 

Kapacita nové digitální ústředny plně vyhovuje požadavkům na telefonní přípojky včetně rezervy 
v kapacitě. 

S další výstavbou zařízení ČESKÝ TELECOM nepočítá. 

Rozšíření místní telekomunikační sítě bude prováděno v místech navrhované zástavby. Trasy 
kabelů ÚP a jeho změna neřeší, budou upřesněny v dalších stupních dokumentace. 

Radioreléové trasy 

Do řešeného území zasahuje zájmové území Ministerstva obrany - Koridor RR směru, viz 
odůvodnění B.16 Zájmy obrany státu. 

Pošta 

Dodávací pošta pro obec je v Ivančicích. Dle sdělení České pošty s.p. je stávající stav vyhovující 
a ve výhledu se neuvažuje se změnou provozu, kterou by bylo nutné řešit změnou v územním 
plánu. 

Příjem TV signálu 

Stav je vyhovující a nejsou požadavky na řešení v rámci ÚP a jeho změny. Televizní převaděč Nová 
Ves, p.č. 435/2 je situován u silnice III.třídy č. 3936, je chráněn kruhovým ochranným pásmem 
o poloměru 30m. 

Občanské vybavení veřejné infrastruktury 

B.9.1.4 Zařízení školská a výchovná 

Základní školská zařízení jsou navštěvována mimo obec, v nedaleké Nové Vsi a Oslavanech. 
Protože je situace vyhovující, ponechává ÚP a jeho změna současný stav. 

B.9.1.5 Zařízení kulturní a osvětová 

V obci je kulturní dům (slouží i jako tělocvična bez nářadí). Klubovna pro děti je situována 
v budově bývalé hasičky. Pro pořádání letních akcí a slavností je využíván prostor před kulturním 
domem – předpokládá se celková regenerace centrální části. Co do druhovosti zařízení ponechává 
ÚP a jeho změna současný stav. 

B.9.1.6 Zařízení tělovýchovná a sportovní 

Budova kulturního domu slouží i jako tělocvična (aerobik, stolní tenis apod.). Ve vazbě na centrum 
obce bude upraveno malé hřiště pro děti jako součást veřejné rekreační zeleně. Zahrada bývalé 
školy bude využita pro sportoviště. Dále bude zřízeno dětské hřiště a výletiště  na pozemku p.č. 
418. 

B.9.1.7 Zařízení zdravotnické a sociální péče 

Jsou využívána zařízení zdravotnictví a sociální péče v Ivančicích. V ÚP a jeho změně ponechán 
současný stav. 
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B.9.1.8 Správa a řízení 

Veřejná administrativa je zastoupena obecním úřadem v budově bývalé školy. Dodávací pošta je 
v Ivančicích. Sídlo Policie ČR je v Ivančicích. V ÚP a jeho změně ponechán současný stav. 

B.9.1.9 Církevní stavby 

Na návsi se nachází kaplička, která je dominantou veřejného prostranství. 

Další občanské vybavení 

B.9.1.10 Zařízení maloobchodní sítě, velkoobchod 

Prodejna obce je v soukromém pronájmu (cca 80 m2 prodejní plochy). 

Žádné zařízení velkoobchodní sítě v obci není. 

Řešení ÚP: 

Lze konstatovat, že maloobchodní síť je a bude většinou regulována trhem. V územním plánu 
proto postačí regulativy pro situování zařízení obchodní sítě a služeb. Jsou stanoveny tak, aby 
mohly být zajištěny základní potřeby obyvatel obce (prodejny potravin, základní služby). 

B.9.1.11 Ubytování, veřejné stravování 

V centru obce je situováno pohostinství, letní zahrádka je v realizaci. Úprava ploch pro parkování 
vozidel bude řešena v rámci celkové regenerace centrální části. Situace je regulována trhem. V ÚP 
a jeho změně je proto ponechán současný stav. 

B.9.1.12 Nevýrobní služby, výrobní a opravárenské služby 

Rozvoj služeb a jejich konkrétní situování závisí na soukromých podnikatelských aktivitách. 
Základní vybavení nevýrobních služeb není v obci zastoupeno. 

Centrem vyššího občanského vybavení jsou Ivančice, Oslavany a město Brno. 

Drobné řemeslné provozovny a služby mohou vznikat dle potřeb formou soukromého podnikání 
také v rámci obytného území, kde budou povolována zařízení, jejichž druh a rozsah nebude přímo 
či nepřímo negativně ovlivňovat životní prostředí. 

Veřejná prostranství 

Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 
přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek 
pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. 

Plochy veřejných prostranství zahrnují i pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 
V ÚP Biskoupek a jeho změně jsou tyto plochy vyznačeny barvou, bez samostatného kódu. 

Nejvýznamnější veřejná prostranství se v obci nacházejí v prostrou centra v severní části zástavby, 
kde jsou soustředěny objekty veřejné vybavenosti a dále v prostoru protáhlé návsi s kapličkou 
v jižní části zástavby. 

Územní plán a jeho změna navrhují provést úpravy veřejného prostranství v centru obce na 
základě podrobnější dokumentace (studie, projekt). 
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Koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny vychází ze základních krajinných charakteristik a z aktuálního stavu 
krajiny: řešené území je kulturní krajinou, ve které se střídají mírně svažité agrocenózy se 
zastoupením lesních společenstev. Luční porosty se nachází převážně podél vodních toků. Lesní 
porosty tvoří poměrně značnou část území, nachází se v západní části katastrálního území. Od 
středověku byly silně ovlivněny činností člověka, byla měněna jejich dřevinná skladba na dnešní 
hospodářský, převážně jehličnatý les. Podél komunikace jsou aleje ovocných stromů. 

Zemědělsky využívané plochy jsou v okolí zástavby obce Biskoupky. V důsledku zcelování pozemků 
docházelo většinou k odstraňování terénních překážek. Následkem toho dochází k vodní erozi, 
která s sebou nese nejen degradaci půdy, ale i unášením humusového materiálu způsobuje 
eutrofizaci vody a ukládání humusu v nižších místech. Následuje vznik druhotných nitrofilních 
a ruderalizovaných společenstev. 

Koncepce řešení nezastavěného území obce je v dosud platném územním plánu a ve 
změně č.1 ÚP Biskoupky zcela podřízena zachování hodnot zdejší krajiny. 

Vymezení cílových charakteristik krajiny: 

Dle územní studie „Vymezení cílových charakteristik krajiny jihomoravského kraje“ (Ageris s.r.o., 
2011), se na území Biskoupek setkávají hned čtyři typy oblastí. Geomorfologicky jde o 2 základní 
typy a to je údolní krajina a výrazně zvlněná krajina (podle převládajícího způsobu využití 
podrobněji členěna na zemědělskolesní, lesozemědělskou a zemědělskou): 

Oblast 24 údolní lesní krajina charakterizována jako celoplošně zalesněná krajina výrazných 
sevřených údolních zářezů, s úzkou nivou a skalnatými výchozy ve svazích. Úkoly pro územní 
plánování: nelesní enklávy budou tvořeny trvalými travními porosty, případně zatravněnými sady. 
Důraz na mimoprodukční funkce lesa. Ochrana před rozšiřováním zástavby. Rekreace – podpora a 
rozvoj „měkkých“ forem rekreace (nevyžadujících zástavbu území). Všechny tyto úkoly jsou 
územním plánem i jeho změnou splněny, zejména vymezením ploch s rozdílným způsobem využití 
(v tomto prostoru převažují plochy lesní) a stanovením podmínek využití. Respektovány jsou 
režimy ochrany, doplněna síť cyklo a turistických tras. 

Oblast 17 výrazně zvlněná až členitá zemědělskolesní krajina. Výrazná údolí a hřbety 
(ačkoli méně dramatická než u oblasti 24), převažují lesní porosty, které doplňuje zemědělské 
využití. Úkoly pro územní plánování: posilování polyfunkčního charakteru zemědělských ploch, 
podpora trvalých kultur (luk, sadů), důraz na mimoprodukční funkce lesa, omezený rozvoj 
zástavby, podpora „měkkých“ forem rekreace. ÚP Biskoupky ani jeho změna nenavrhují v této 
části rozvojové plochy pro výstavbu, rozčlenění do ploch s rozdílným způsobem využití odpovídá 
požadavkům na podporu pestrosti. Respektovány jsou režimy ochrany, doplněna síť cyklo 
a turistických tras. 

Oblast 16 je definována jako výrazně zvlněná až členitá lesozemědělská krajina. Výrazná 
údolí a hřbety (ačkoli méně dramatická než u oblasti 24), dominují plochy zemědělské, avšak 
významně se projevují i plochy lesa. Sídla venkovského typu navazují na zemědělské plochy. Úkoly 
pro územní plánování: usměrňovat rozvoj sídel tak, aby celkový charakter navazoval na historický 
vývoj a zároveň aby byla minimalizována délka společných hranic zastavěného a nezastavěného 
území (zachování kompaktnosti sídla). V nezastavěném území je třeba vytvářet podmínky pro 
pestřejší strukturu využití, pro revitalizaci vodních toků a šetrné rekreační využití. Požadavky 
splněny, zástavba je navrhována jako kompaktní, krajina řešena jako pestrá mozaika, polyfunkční 
využití podpořeno stanovením podmínek využití jednotlivých typů ploch. 

Oblast 14 – výrazně zvlněná zemědělská krajina je popsána jako členité území 
s dominantním zastoupením zemědělských ploch, většinou orné půdy, často navazující 
na sídla venkovského typu. Úkoly pro územní plánování: usměrňovat rozvoj sídel tak, 
aby celkový charakter navazoval na historický vývoj a zároveň aby byla 
minimalizována délka společných hranic zastavěného a nezastavěného území 
(zachování kompaktnosti sídla). V nezastavěném území vytvářet podmínky pro pestrou 
strukturu využití, podpora protierozních funkcí a neinvazivních forem rekreace. Úkoly 
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jsou ÚP i Z1 ÚP Biskoupky splněny, zachována je kompaktnost sídla, možnost 
drobnějšího členění zemědělských ploch podpořena stanovením podmínek využití 
jednotlivých typů ploch. 

Výřez územní studie „Vymezení cílových charakteristik krajiny jihomoravského kraje“: 

 

 

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně 
území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. 

Veřejně prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území 
a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve 
vydané územně plánovací dokumentaci. 

Územně plánovací dokumentací jsou zásady územního rozvoje; územní plán a regulační plán. 

Veřejně prospěšné stavby v území obce Biskoupky: 

Důvodem pro vymezení VPS v ÚP Biskoupky a jeho změně je potřeba zajistit realizaci staveb 
veřejné technické infrastruktury, bez nichž by se obec nemohla dále rozvíjet a které nelze beze 
zbytku situovat na pozemcích obce: 

Stavby pro veřejné technické vybavení 

 - stavby pro zásobování vodou – vodovody (01) 

- stavby pro zásobování vodou, vodojem (02) 
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Veřejně prospěšná opatření v území obce Biskoupky: 

Důvodem pro vymezení VPO v ÚP Biskoupky a jeho změně je potřeba zajistit realizaci 
protipovodňových a protierozních opatření, bez nichž by zástavba obce mohla být ohrožena a které 
nelze beze zbytku situovat na pozemcích obce: 

– opatření proti přívalovým vodám (04) 

– plochy pro vodní kaskádu s protierozní funkcí (05) 

Návrh objektů k asanaci a na dožití: 

Asanace nejsou navrhovány. 
 

B.10 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
Potřeba nových ploch pro bydlení v obci je vyvolána především zvyšováním úrovně bydlení. Obec 
Biskoupky se nachází v území přírodního parku Střední Pojihlaví, což také podporuje využití 
zástavby pro rekreační bydlení (chalupy). 

Řešením změny územního plánu jsou vytvořeny podmínky pro účelné využití zastavěného území - 
podmínky využití ploch umožňují intenzivnější využití zastavěného území, v plochách bydlení je 
možné realizovat i související občanské vybavení. Dále jsou navrženy nové plochy pro výstavbu. 

1 Potřeba ploch dle výpočtu (kalkulačka URBANKA) 
2 výsledky 
3 zadání 
4 parametry – konstantní hodnoty 
5 vedlejší data – zadání nepodmiňující výpočet 
 
6 výchozí rok bilance (začátek roku) rok jednotka  2011 
7 výhledový rok bilance (konec roku) rok jednotka  2025 
8 počet obyvatel 1991 obyvatel  196 
9 počet obyvatel 2001 obyvatel  177 
10 počet obyvatel 2010 obyvatel  179 
11 výchozí počet obyvatel (začátek roku) 2011 obyvatel  178 
12 počet obyvatel v r. 2025 (prognóza) 2025 obyvatel    200 - 210 
13 trvale obydlené byty r. 1991 1991 byty TO     49 
14 trvale obydlené byty r. 2001 2001 byty TO     56 
15 odhad dokončených bytů od r. 2001 do roku 2011 bytů TO      6 
16 intenzita odpadu bytů v % od r. 2001 do roku 2011 % z počtu bytů      x 
 v r.2001/rok      x 
17 výchozí počet trvale obydl. bytů (začátek roku) 2011 byty dle SLDB    57 
18 zalidněnost bytů r. 1991 (obyvatel/byt) 1991 obyv/byt  4,00 
19 zalidněnost bytů r. 2001 (obyvatel/byt) 2001 obyv/byt  3,11 
20 zalidněnost bytů ve výchozím roce 2011 obyv/byt  3,12 
21 zalidněnost bytů ve výhledovém roce 2025 obyv/byt  2,50 
22 zalidněnost stáv. bytů ve výhledovém roce 2025 obyv/byt  3,68 
23 roční koef. poklesu zalidněnosti bytů od r. 2001 do r. 2011 koeficient  0,00 
24 roční koef. poklesu zalidněnosti od vých. roku do r. 2025 koeficient  0,15 
25 intenzita odpadu bytů v % od vých. roku do r. 2025 % z počtu bytů 
 ve vých. roce/rok     x 
26 odpad trvale obydlených (TO) bytů od r. 2001 do r. 2011 byty TO       x 
27 odpad TO bytů od vých. roku do roku 2025 byty TO       x 
28 stávající byty – počet v roce 2025 byty TO odhad    60 
29 průměrný roční pokles zalidněnosti bytů ve 
stávajících bytech v % od výchozího roku do roku 2025 %/rok   0,15 
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30 obyvatel ve stávajících bytech v roce 2025 obyvatel  160 
31 obyvatel v nových bytech dokončených od 
výchozího roku do roku 2025 obyvatel    50 
32 průměrná zalidněnost nových bytů v roce 2025 obyv/bytTO  2,50 
33 potřeba nových bytů od vých. roku do roku 2025 bytů TO    20 
34 potřeba bytů v roce 2025 bytů TO        80 - 84 
35 podíl bytů na nových plochách vymezených 
územním plánem od vých. roku do r. 2025 %       x 
36 potřeba plochy pro nové byty ročně od vých. r. do r. 2025 bytů TO/rok      x 
37 podíl nových bytů v bytových domech v % do roku 2025 %       0 
38 průměrná velikost pozemku RD do roku 2025 m2/RD       x 
39 přiměřená rezerva ÚP do roku 2025 %       x 
40 potřeba ploch – roční průměr (při stagnaci 
počtu obyvatel) od vých. roku do r. 2025 ha/rok       x 
41 potřeba ploch – cca 15 let (při stagnaci počtu obyv), 
od vých. roku do roku 2025 ha/15 let      x 
42 
43 Výpočet pro zvolenou prognózu vývoje počtu obyvatel 
44 počet obyvatel (prognóza) v roce 2025 obyvatel     200 - 210 
45 změna počtu obyvatel v období od vých. 
roku bilance ÚP do roku 2025 obyvatel      x 
46 obyvatel v nových bytech dokončených od vých. 
roku do roku 2025 obyvatel      x 
47 potřeba nových bytů od vých. roku do r. 2025 bytů TO      x 
48 potřeba bytů v roce 2025 bytů TO       x 
49 bytů na nových plochách vymezených ÚP 
od vých. roku do roku 2025 %       x 
50 potřeba plochy pro nové byty ročně od 
vých. roku do roku 2025 bytů TO/rok      x 
51 podíl nových bytů v bytových domech v % do r. 2025 %       0 
52 průměrná velikost parcely RD do roku 2025 m2/RD       x 
53 přiměřená rezerva ÚP do roku 2025 %       x 
54 potřeba ploch – roční průměr od vých. roku do r. 2025 ha/rok       x 
55 potřeba ploch – cca 15 let od vých. roku do r. 2025 ha/15 let      x 

Z výpočtů vyplývá, že zalidněnost bytů se snížila v letech 1991 – 2001, v letech 2001 – 2011 se 
ale snižování zalidněnosti bytů díky nedostatečné výstavbě zastavilo. Naopak došlo k nárůstu 
zalidněnosti, byť nepodstatnému. Zalidněnost stávajících bytů by i při stagnaci počtu obyvatel 
do roku 2025 dále narostla (vysoko nad předpokládanou obložnost 2,5 obyvatel/byt). S ohledem 
na rozvoj obce je tedy navrhována výstavba cca 20 rodinných domů na plochách, které navazují 
na zastavěné území. Požadavek na plochy pro bydlení vyplývá i z VURÚ v UAP ORP Ivančice. 

Bilance ploch - 20 domů při předpokladu 1 200 m2 na dům, celková potřeba činí 24 000 m2. 

 

Podklady obce 

Obec Biskoupky     

      

Počet bytů v roce 2001     73       obydlených      61         neobydlených   12 

Počet bytů v roce 2011     77       obydlených      63         neobydlených   14 
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B.11 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 

Koordinace řešení se sousedními obcemi 

Biskoupky, sídlo v jihozápadní části bývalého okresu Brno – venkov, leží na silnici III. třídy 
č. 3936, která se napojuje na silnici III. třídy č. 3935, vedoucí z Ivančic do Mohelna. Obec sousedí 
s městem Ivančice – místní částí Hrubšice, Ivančice jsou vzdáleny cca 7 km západním směrem 
(Ivančice jsou největším městem v tomto území a přirozeným centrem dané oblasti - sídlo 
Obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Dále Biskoupky sousedí na jihovýchodě 
s Jamolicemi a Lhánicemi, na severozápadě a severu se Senorady a s Novou Vsí. Celé území má 
silnou vazbu na město Brno, které leží 30 km severovýchodně. 

Za vybaveností vyššího typu obyvatelstvo spáduje do Oslavan, Ivančic a Brna. Hlavním zdrojem 
pracovních příležitostí je město Brno. Biskoupky jsou sídlem, které plní a bude plnit především 
funkci bydlení. Ekonomická základna je zaměřena na zemědělskou a lesnickou výrobu. 

Změna č.1 ÚP Biskoupky byla koordinována s řešením ÚP sousedních obcí, koordinace se týkala 
řešení ÚSES ve vazbě na ÚP Nová Ves a ve vazbě na ÚP Ivančice (k.ú. Hrubšice). 
 

B.12 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP BISKOUPKY 
Změna č.1 ÚP Biskoupky je zpracována na základě zadání změny č.1 územního plánu Biskoupky 
schváleného zastupitelstvem obce Biskoupky dne 4.9.2013. Úkoly, které byly stanoveny v tomto 
zadání jsou v územním plánu zohledněny a řešeny následovně: 

Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

• Řešení změny č.1 ÚP Biskoupky respektuje nadřazenou územně plánovací dokumentaci 
a územně plánovací podklady, veškeré limity využití území byly aktualizovány. 

• Byly zapracovány požadavky, vyplývající ze Zprávy o uplatňování územního plánu Biskoupky 
v uplynulém období (6/2008-4/2012). 

• Byly zpřesněny hranice VKP Biskoupská step dle rozhodnutí Městského úřadu Ivančice, sp.zn. 
S-MI-7571/2013 ze dne 24.04.2013. 

• Bylo zohledněno vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Pustý mlýn (zakresleny 
její hranice). 

• Byly respektovány cenné přírodní prvky- zejména  Evropsky významná lokalita Údolí Jihlavy, 
přírodní park Střední Pojihlaví, PP Biskupský kopec a PP Biskoupská hadcová step. 

• Bylo upraveno a doplněno vymezení prvků nadmístního ÚSES dle nadřazené dokumentace, 
doplněno bylo vymezení RBC 080 Údolí Jihlavy, které v dosud platném ÚP zcela chybělo; 
z původně velmi širokého NRBK, zabírajícího značnou část údolí Jihlavy, byl nově oddělen 
RBK 136 (sledující samotný tok řeky Jihlavy) a NRBK 10, sledující společenstva teplomilných 
doubrav na jižních svazích údolí Jihlavy. 

• Byla respektována ochranná pásma, mimo jiné zejména radiolokační zařízení Ministerstva 
obrany. 

• Byly respektovány vzájemné územně plánovací vazby se sousedními obcemi. 

• Bylo respektováno plošné a prostorové uspořádání zastavěného území a krajiny dle 
dosavadního historického vývoje, změna č.1 ÚP Biskoupky navázala na koncepci dosud 
platného územního plánu. 

• Způsob využití ploch podle dosud platného územního plánu byl aktualizován (návrhové 
plochy, na nichž byla realizována nová výstavba byly převedeny do ploch stabilizovaných). 
Dále byl upraven zákres stabilizovaných ploch veřejných prostranství a veřejné zeleně – 



Změna č.1 Územního plánu Biskoupky Odůvodnění 

 

Ing.arch. Jana Benešová, ATELIER URBI, Talichova 39, 623 00  Brno   22 

v souladu s parcelací. Plochy krajinné zeleně K byly převedeny na plochy přírodní NP 
(respektive spojeny s překryvnou funkcí ploch přírodních) v souladu s platnou legislativou. 

Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného 
a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných 
změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 

• V důsledku nedostatku pozemků pro výstavbu (plyne z rozboru udržitelného rozvoje území) 
a na základě požadavku obce bylo prověřeno vymezení nových zastavitelných ploch pro 
bydlení BI. Část územní rezervy pro plochy bydlení individuálního venkovského typu 
východně od zástavby byla převedena do návrhu. Nově byly vymezeny zastavitelné plochy 
pro bydlení individuální venkovského typu také v jihozápadní části obce. 

• Dále byly v západní části obce doplněny plochy pro tělovýchovu a sport OS a to na části 
stabilizované plochy zeleně krajinné K (nově plochy přírodní NP) u hranice zastavěného 
území západně od stabilizované plochy bydlení individuálního BI). 

• Stabilizovaná plocha zeleně krajinné K (nově plocha přírodní NP) na parcele p.č 171/3 byla 
dle skutečného stavu přehodnocena na stabilizovanou plochu smíšenou obytnou SO, jelikož 
již není součástí registrovaného VKP Biskoupská step. Stejně byla zakreslena plocha smíšená 
obytná na části p.č. 172. Na parcele p.č. 185/4 k.ú. Biskoupky na Moravě byla ponechána 
plocha přírodní NP. Stabilizovaná plocha zemědělská – zahrady, sady ZZ na části p.č. 172 
k.ú. Biskoupky dle dosud platného ÚP Biskoupky byla ve změně č.1 ÚP na základě aktualizace 
stabilizovaných ploch zakreslena jako plocha smíšená obytná SO. 

• Byly změněny podmínky pro využití ploch rekreace hromadné RH tak, aby byla umožněna 
výstavba nových objektů pro rekreaci z důvodů větších nároků rekreantů (současné chaty 
pouze k přespání). 

• Změnou č.1 ÚP Biskoupky bylo aktualizováno zastavěné území. V případě, že plochy změn již 
byly využity pro uvedený způsob využití, byly změněny na plochy stabilizované. 

• Řešení změny č.1 ÚP Biskoupky respektuje urbanistické a civilizační hodnoty v území. 

• Při řešení změny č.1 ÚP Biskoupky – záboru ZPF postupoval projektant v souladu s platnou 
legislativou, nemohl se však vyhnout záboru ZPF II. třídy ochrany, jelikož pozemky této třídy 
ochrany ve značné míře obklopují zástavbu obce. Navržený zábor lesa je vymezen v rozsahu 
skutečné plochy zahrad a sadů. 

• Požadavek, aby zpracovatelé navrhli a zdůvodnili takové řešení, které je nejvýhodnější 
z hlediska ochrany ovzduší a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů je splněn tím, že 
navržená zástavba bude plynofikována. Nejsou navrhovány žádné záměry s dopadem na 
kvalitu ovzduší, jako je např. situování ploch pro výrobu. Jedná se o obec s minimální 
dopravní zátěží, jelikož silnice III. třídy v obci končí. Snižování znečištění ovzduší (zejména 
prašnosti) v krajině je věcí protierozních opatření v severovýchodní části obce – regulativy pro 
využití zemědělských ploch (orná půda) umožňují řešit na těchto plochách stromořadí, remízy 
a meze pro ekologickou stabilizaci krajiny. 

• Ministerstvo obrany uplatnilo požadavek na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do 
textové a grafické části Návrhu změny č.1 územního plánu Biskoupky. Jelikož se nejedná 
o skutečnost navrhovanou územním plánem, ale o limit využití území (zakreslen 
v koordinačním výkrese), může být pouze součástí Odůvodnění změny č.1 územního plánu 
Biskoupky. 

• Byly respektovány požadavky Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje (KHS JmK) na 
podmínky pro využití ploch. 

V průběhu zpracování změny č.1 ÚP Biskoupky proběhla pracovní jednání se zástupci obce a MěÚ 
Ivančice (pořizovatel dokumentace). Závěry z těchto jednání byly do návrhu změny ÚP 
zapracovány. 
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B.13 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

B.13.1.1 Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územního plánu na zemědělský 
půdní fond (ZPF) je provedeno ve smyslu:  
 
Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních 
předpisů;  
 
Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění  
pozdějších právních předpisů, a přílohy 3 této vyhlášky;  
  
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů. 

B.13.1.2 Struktura půdního fondu v území 

Stávající využití ploch na k.ú. Biskoupky 

Zemědělská půda (ha) Nezemědělská půda (ha) 

orná půda 229,3 lesní pozemky 240,7 
chmelnice  vodní plochy 18,8 
vinice  zastavěná plocha 6,5 
zahrady 4,6 ostatní plochy 67,4 
ovocné sady 4,0   
louky 3,1   
pastviny 49,2   
celkem 290,3 celkem 333,3 

Celkem výměra k.ú.   623,60 

Z přehledu vyplývá, že zemědělská půda zabírá zhruba polovinu výměry katastru a je z 78% 
zorněna. 

B.13.1.3 Agronomická kvalita půd - BPEJ 

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen 
BPEJ) definovaných vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších 
právních předpisů vyjadřuje: 

1. místo klimatický region 

2. a 3. místo hlavní půdní jednotka (HPJ) - je syntetická agronomická jednotka 
charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně 
charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu 
v půdě 

4. místo kód kombinace sklonitosti a expozice 

5. místo kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy 

Klimatický region: 

Území se nachází na rozhraní dvou klimatických regionů, východní část zasahuje do regionu T2 
(první místo kódu BPEJ = 2) – teplý, mírně suchý, s průměrnými ročními teplotami 8-9°C, ročním 
úhrnem srážek 500-600 mm; západní část tvoří MT1 (první místo kódu BPEJ = 4) – mírně teplý, 
suchý, roční průměr zde činí 7-8,5°C, 450-550 mm srážek. 
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Přehled hlavních půdních jednotek - BPEJ: 

08 - černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, středně 
těžké 

10 - hnědozemě (typické, černozemní), včetně slabě oglejených forem na spraši, středně těžké 
s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem 

12 - hnědozemě, případně hnědé půdy nasycené a hnědé půdy ilimerizované včetně slabě 
oglejených forem na svahových hlínách, středně těžké s těžší spodinou, vláhové poměry příznivé, 
ve spodině se projevuje místy převlhčení 

14 - ilimerizované půdy a hnědozemě ilimerizované včetně slabě oglejených forem sprašových 
hlínách a svahovinách, středně těžké s těžkou spodinou, s příznivým vodním režimem 

26 -hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a jim 
podobných horninách, středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, s dobrými vláhovými 
poměry až stálým převlhčením 

29 - hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách 
a svorech a na výlevných kyselých horninách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou 
s dobrými vláhovými poměry 

37 - mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až 
kamenité, v hloubce 30 cm silně kamenité nebo pevná hornina, výsušné půdy (kromě vlhkých 
oblastí) 

40 - svažité půdy (nad 12o) na všech horninách, lehké až lehčí středně těžké, s různou 
štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, vláhové poměry závislé na srážkách 

46 - hnědozemě ilimerizované oglejené a ilimerizované půdy oglejené na svahových hlínách se 
sprašovou příměsí, středně těžké, až středně štěrkovité nebo slabě kamenité, náchylné 
k dočasnému zamokření 

56 - nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry 

Třídy ochrany zemědělských půd: 

I. třída:  Bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského půdního 
fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické 
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.  

II. třída:  Zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Jde o půdy 
vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování 
také jen podmíněně zastavitelné.  

III. třída:  Půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je 
možno v územním plánování využít event. pro výstavbu.  

IV. třída:  Půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností s jen omezenou ochranou, 
využitelné pro výstavbu.  

V. třída: Půdy s velmi nízkou produkční schopností, u nichž lze předpokládat efektivnější 
nezemědělské využití. 

B.13.1.4 Údaje o požadovaných plochách záboru ZPF 

Územní plán navrhuje v Biskoupkách lokality záboru zemědělské půdy pro: 

• bydlení 
• tělovýchovu a sport, 
• plochy smíšené obytné. 

V obci je navrhována výstavba cca 20 RD v souladu se schváleným zadáním územního plánu. 
Součástí nových ploch pro bydlení (I. etapa výstavby) jsou potřebné místní komunikace.  
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Vedeni snahou o co nejmenší narušení zemědělského využívání nezastavěných ploch, situovali 
autoři návrhu lokality záboru ZPF v maximální možné míře v bezprostřední návaznosti na současně 
zastavěné území obce. Nově navrhované lokality záboru ZPF jsou proto situovány i na půdách 
vyšších kvalit tak, aby byla zachována kompaktnost sídelního útvaru. 

V bilančním přehledu jsou uváděny celkové dotčené výměry ZPF. U lokalit určených pro bydlení 
v rodinných domech je však reálný zábor významně menší (tj. zábor pro jednotlivé domy, případně 
pro přístupové komunikace, zpevněné plochy apod.) a bude činit maximálně 1/3 z celkové výměry 
lokality. Zbývající části dotčených pozemků budou sloužit jako zahrady pro tyto domy. 

Územní plán navrhuje v Biskoupkách ke změně funkčního využití celkem 2,13 ha pozemků 
náležejících zemědělskému půdnímu fondu, a to 1,93 ha pro obytné funkce a 0,2 ha pro 
tělovýchovu a sport. 

B.13.1.5 Investice do půdy 

V katastru Biskoupek nebyly budovány systémy pro zavlažování pozemků zemědělské půdy. 
Nachází se zde jedna odvodněná plocha, viz kapitola Limity využití území - 5.8 Meliorace. Pokud 
by se do těchto pozemků zasahovalo, je nutné systém odvodnění obnovit. 

Meliorované pozemky jsou znázorněny v grafické příloze 9 - ZÁBOR ZPF a PUPFL v měřítku 
1:5000. 

Rekultivované plochy se v řešeném území nevyskytují. 

B.13.1.6 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

Zemědělská výroba je popsána v kapitole 6.3 "Zemědělství, lesní výroba." 

Zemědělskou (rostlinnou) výrobu v řešeném území zajišťuje zemědělské družstvo Nová Ves. 

Soukromí zemědělci na k.ú. Biskoupky dle údajů obce nehospodaří. 

B.13.1.7 Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

Zemědělská půda je využívána zejména jako orná půda, převážně v podobě scelených, 
velkoplošně obhospodařovaných pozemků často ohrožených vodní erozí. Z dalších způsobů využití 
území jsou nejvíce zastoupeny trvalé travní porosty (louky a pastviny) a zahrady a sady. Pozemky 
obhospodařuje ZD Nová Ves. 

B.13.1.8 Opatření k zajištění ekologické stability 

Hlavním opatřením k zajištění ekologické stability je návrh územního systému ekologické stability 
s plošným vymezením jednotlivých skladebných částí (biocenter a biokoridorů) všech příslušných 
úrovní (nadregionální, regionální a místní).  

Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability 
podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů se dle § 59 odst. 3 téhož 
zákona nevztahují některá ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu. 

B.13.1.9 Zdůvodnění předpokládaného odnětí zemědělské půdy 

Vymezení nových lokalit pro výstavbu v obci Biskoupky je řešeno na základě 
Vyhodnocení udržitelného rozvoje území (dále VURÚ), které je obsaženo v ÚAP ORP 
Ivančice. Jedním ze závěrů VURÚ je, že pro vyvážený rozvoj území obce chybí dostatek 
ploch pro výstavbu (vzhledem k tomu, že plochy určené pro výstavbu platným 
územním plánem jsou již téměř vyčerpány). 

Lokalita 1a 

Zábor ZPF v zahradách, mimo zastavěné území obce, ale v těsné návaznosti na něj. Celkem 0,2 ha 
pro výstavbu RD. Zástavba je situována na pozemcích převážně II., méně III. třídy ochrany, zábor 
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ZPF se předpokládá v rozsahu max. 30% celkové výše uvedené výměry. Zbývající plochy - kultura 
zahrady budou zachovány. Návrh přebrán z platné ÚPD, část plochy již využita. 

Lokalita 1b 

Zábor ZPF v zahradách, mimo zastavěné území obce, ale v těsné návaznosti na něj. Celkem 0,4 ha 
pro výstavbu RD. Zástavba je situována na pozemcích II. třídy ochrany, zábor ZPF se předpokládá 
v rozsahu max. 30% celkové výše uvedené výměry. Zbývající plochy - kultura zahrady budou 
zachovány. Návrh přebrán z platné ÚPD, část plochy již využita. 

Lokalita 2 

Zábor orné půdy a sadu mimo zastavěné území obce, ale v přímé návaznosti na něj. Celkem 0,43 
ha pro výstavbu RD. Plocha je situována na pozemcích BPEJ II. třídy ochrany, zábor ZPF se 
předpokládá v rozsahu max. 30% celkové výše uvedené výměry. Zbývající plochy budou využity 
jako zahrady. V rámci dílčí změny Z1 ÚP Biskoupky byla plocha převedena z územních rezerv do 
návrhu. 

Lokalita 3 

Zábor orné půdy mimo zastavěné území obce, ale v přímé návaznosti na něj. Celkem 0,74 ha pro 
výstavbu RD a veřejných prostranství, zajišťujících jejich obsluhu. Plocha je situována převážně na 
pozemcích V. třídy ochrany, okrajově i na půdách II. třídy ochrany. Zábor ZPF se předpokládá 
v rozsahu max. 30% celkové výše uvedené výměry. Zbývající plochy budou využity jako zahrady. 
Navrženo nově v rámci Z1, ale rozvoj na těchto plochách byl variantně zvažován již v průběhu 
zpracování dosud platného ÚP. Závěrem bylo konstatováno, že výstavba zde bude řešena až po 
vyčerpání ploch v severní části obce (k tomu již téměř došlo). 

Lokalita 4 

Zábor orné půdy mimo zastavěné území obce, ale v přímé návaznosti na něj. Celkem 0,12 ha pro 
výstavbu RD. Plocha je situována na pozemcích BPEJ II. třídy ochrany, zábor ZPF se předpokládá 
v rozsahu max. 30% celkové výše uvedené výměry. Zbývající plochy budou využity jako zahrady. 
Navrženo nově v rámci Z1, ale rozvoj na těchto plochách byl variantně zvažován již v průběhu 
zpracování dosud platného ÚP. Závěrem bylo konstatováno, že výstavba zde bude řešena až po 
vyčerpání ploch v severní části obce (k tomu již téměř došlo). 

Lokalita 6 

Zábor ZPF v zahradě, větší část plochy v zastavěném území obce, samotný zábor jen 0,05 ha 
mimo zastavěné území. Zábor pro plochy smíšené obytné na půdách II. třídy ochrany. Záměr 
přebrán z platné ÚPD, rozšířeno. 

Lokalita 10 

Zábor ZPF v zahradě, v zastavěném území obce, celkem 0,20 ha pro plochy občanského vybavení - 
tělovýchovy a sportu. Situováno na pozemcích II. třídy ochrany. Záměr přebrán z platné ÚPD. 
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Bilance záboru ploch ZPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL 

Vyhodnocení vychází ze Směrnice ministerstva zemědělství o postupu při ochraně pozemků 
určených k plnění funkcí lesa  č. 31/2000 ze dne 15. 2. 2000. 

B.13.1.10 Všeobecné údaje o lesích v řešeném území 

Jako lesní půdní fond jsou chápány pozemky určené k plnění funkcí lesa dle § 3 odst. 1 zákona 
č. 289/1995 Sb. (lesní zákon). V řešeném území jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa 
především lesní pozemky dle evidence katastru nemovitostí. 

Zastoupení lesních pozemků je v území mírně nad úrovní republikového průměrů – dle údajů 
katastru nemovitostí činí necelých 40% celkové rozlohy (cca 240 ha). 

B.13.1.11 Navrhovaná opatření 

Nové plochy lesa nejsou navrhovány. Alternativně je možno pojmout jako plochy lesů některé 
stávající i navržené plochy krajinné zeleně (především v rámci biocenter). 
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B.13.1.12 Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Navrhované řešení Změny 1 územního plánu Biskoupky předpokládá zábor 0,2 ha pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. Jde o pozemky v přímé návaznosti na zastavěné území v severní 
části obce, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako pozemky lesa, nicméně takto nejsou 
využívány, zábor lesa je tedy pouze formální. Je požadována změna na plochy zemědělské – 
zahrady a sady, toto využití lze na okraji sídla považovat za žádoucí, zlepšuje zapojení sídla do 
krajiny. 

 

 

B.14  LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Limity využití území byly upraveny v souladu s Aktualizací ÚAP ORP Ivančice, ve znění 
aktualizace 2012. Úprava se týkala následujících limitů: 

Chráněná území využitelných přírodních zdrojů 

Vodní zdroje (zák. č. 130/1974 Sb. o vodách) 

Vyhlášené pásmo hygienické ochrany (PHO II) jímacího území Nová Ves. 

Ložiska a dobývací prostory nerostných surovin (zák. č.44/1988 Sb. horní zákon) 

Jedno evidované nevýhradní ložisko nerostných surovin v části Doubravka na severu katastru. 

Chráněná území přírody a krajiny (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 

Zvláště chráněná území 

V řešeném území se nacházejí čtyři vyhlášená maloplošná zvláště chráněná území - přírodní 
rezervace (PR) Velká skála, přírodní památky (PP) Biskoupský kopec, Biskoupská hadcová step 
a Pustý mlýn. Přírodní památky i rezervace mají zákonem stanovené ochranné pásmo (podle § 37 
odst.1 zákona č. 114/1992 Sb.), jímž je území do vzdálenosti 50 m od jejich hranic. 

PR Velká skála: důvodem vyhlášení je zachování a ochrana zbytků reliktních borů, teplomilných 
doubrav a doprovodných xerothermních společenstev, prudce se střídajících se společenstvy 
stinných skalních roklí. V území je bohatý výskyt vzácných i chráněných druhů rostlin a živočichů. 
Území bylo zařazeno do regionálního biocentra č. 228 "Údolí Jihlavy" a je součástí nadregionálního 
biokoridoru. 

PP Biskoupský kopec: předmětem ochrany jsou teplomilné stepní trávníky s populací koniklece 
velkokvětého a dalšími zvláště chráněnými a vzácnými druhy rostlin a živočichů. 

PP Biskoupská hadcová step: předmětem ochrany je skalnatá stepní stráň se vzácným 
rostlinstvem. 

PP Pustý mlýn: nově vyhlášené MZCHÚ (k 1.1.2014), předmětem ochrany je pestrá škála 
přírodních stanovišť s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů s důrazem na evropsky 
významný druh - přástevníka kostivalového. Jedná se zejména o hercynské dubohabřiny, suťové 
lesy, acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou, štěrbinová vegetace silikátových skal 

označení 
plochy

Výměra 
skute čného 
záměru (m2) Ú čel záboru poznámka

8 2027 plochy zemědělské - zahrady a sady
celkem 2027
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a drolin, skalní vegetace s kostřavou sivou, subpanonské stepní trávníky, úzkolisté stepní trávníky 
a suchá vřesoviště nížin a pahorkatin. 

Územním plánem jsou respektovány ochranné podmínky jednotlivých zvláště chráněných území 
a jejich ochranných pásem obsažené v jejich zřizovacích dokumentech a v plánech péče. 

Území soustavy NATURA 2000 

Natura 2000 je dle § 3 odst. (1) písm. p) zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat 
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém 
z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je 
Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní 
ochranu (§ 39 zákona 114/92 S. ve znění pozdějších předpisů) nebo jsou chráněny jako zvláště 
chráněné území (§ 14 zákona 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

Na k.ú Biskoupky nezasahuje žádná vyhlášená ani navržená ptačí oblast. Zasahují sem ale 2 
evropsky významné lokality: 

� CZ0614134 Údolí Jihlavy, předmětem ochrany jsou subpanonské stepní trávníky; lesy svazu 
Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích; eurosibiřské stepní doubravy; lokalita přástevníka 
kostivalového; nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a 
Callitricho-Batrachion; panonské skalní trávníky; polopřirozené suché trávníky a facie křovin na 
vápnitých podložích; chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů; dubohabřiny 
asociace Galio-Carpinetum 

� CZ0622150 Biskoupský kopec, chráněná lokalita koniklece velkokvětého. 

Řešením územního plánu obce nejsou lokality dotčeny, pouze jsou na toku Doubravky navrženy 
malé vodní kaskády (protierozní opatření), a to pod Biskoupkami – viz výkres č. 4 Zásobování 
vodou, odkanalizování. 

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. mají zvláštní postavení 
významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, 
které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability (§ 3 písm. b). Významnými 
krajinnými prvky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné 
části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona. 

V řešeném území se nacházejí z obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků lesy, vodní 
toky, údolní nivy a rybníky. Problémem je nemožnost jednoznačné identifikace těchto obecně 
vyjmenovaných významných krajinných prvků, neboť neexistuje jednoznačný legislativní výklad 
pojmů „les“, „vodní tok“, „rybník“, „údolní niva“. 

V katastrálním území Biskoupky je vymezeno 7 ekologicky významných segmentů krajiny, které 
jsou registrovány jako VKP podle zákona č. 114/92 Sb.: 

 
Číslo Název VKP Rozloha 

3 Špičky 0,5 ha 

4 Skalky 3,0 ha 

5 Hadcová stráň 8,0 ha 

6 Biskoupská step 5,7 ha 

7 Skály pod Templštýnem 8,0 ha 

8 U Pustého mlýna 28,0 ha 

9 Nad Trnovcem 1,0 ha 

• VKP Špičky – plošina mírně skloněná k východu se stopami po povrchové těžbě kamene. 
Travobylinná lada na bývalé pastvině s počínající dřevinnou sukcesí borovice lesní. 

• VKP Skalky – krátký kamenitý jihozápadně exponovaný svah s vystupujícími skalkami 
a roztroušenými dřevinami. 
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• VKP Hadcová stráň – prudká skalnatá jižně exponovaná stráň nad řekou Jihlavou na 
hadcovém podloží se skalními výchozy a teplomilnými travobylinnými společenstvy 
s roztroušenými dřevinami, především borovicí lesní. 

• VKP Biskoupská step – prudká skalnatá převážně východně exponovaná stráň nad 
občasným potokem, pramenícím v obci Biskoupky na hadcovém podloží se skalními výchozy 
a teplomilnými travobylinnými společenstvy s roztroušenými dřevinami. 

• VKP Skály pod Templštýnem – strmé skalnaté svahy nad řekou Jihlavou se západní 
expozicí s přirozenými geobiocenózami skal a přírodě blízkými lesními společenstvy zakrslých 
borodoubrav, doubrav a zakrslých bukových doubrav. Díky extremitě stanoviště zůstala 
zachována přirozená dřevinná skladba. 

• VKP U Pustého mlýna – prudké slunné skalnaté svahy s jižní expozicí, s vystupujícími 
skalkami, spadající do údolí Jihlavy s přirozenými a přírodě blízkými lesními společenstvy skal 
na výrazně slunných a suchých polohách – zakrslých doubrav a zakrslých mahalebkových 
borodoubrav. 

• VKP Nad Trnovcem – ostrůvek travobylinných lad s vtroušenými dřevinami a teplomilnými 
společenstvy mezi dvěma oddělenými částmi přírodní rezervace Biskoupský kopec. 

Předmětem ochrany v rámci registrovaných VKP a zvláště cenných částí VKP ze zákona jsou 
většinou různorodá ekologicky cenná společenstva. 

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívat je lze pouze tak, 
aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jejich ekostabilizující funkce (§ 4 odst. 2 zákona). 

Památné stromy 

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit dle § 46 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb. za památné stromy. 

Památné stromy se v řešeném k.ú. nevyskytují a žádné nejsou navrženy k vyhlášení. 

Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 

V řešeném území je výskyt významných druhů rostlin a živočichů doložen z většiny významných 
krajinných prvků. V rámci některých z těchto segmentů lze předpokládat vedle dosud zjištěných 
druhů ještě výskyt dalších zvláště chráněných druhů. Pravděpodobný je i výskyt zvláště 
chráněných druhů organismů mimo dosud evidované lokality. 

Celé řešené území je proto vedeno jako lokalita výskytu zvláště chráněných druhů. 

Ochrana krajinného rázu 

Krajinný ráz je chráněn celoplošně, přičemž význam jeho ochrany stoupá souběžně s estetickou 
hodnotou jednotlivých partií krajiny. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, 
které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody (podle 
odstavce 2 § 12 zákona č. 114/92 Sb.). 

V území je vyhlášen jeden přírodní park - Střední Pojihlaví, zřízený původně jako oblast klidu 
vyhláškou Okresního národního výboru Brno-venkov dne 27. dubna 1989. Posláním PP je ochrana 
krajinného rázu hlubokého údolí řeky Jihlavy s četnými skalními partiemi, jež je cennou ukázkou 
vývoje středních toků západomoravských řek. Na území se nachází řada cenných biotopů, typický 
je ostrůvkovitý výskyt hadců s charakteristickou květenou. Představuje severní výspu mnoha druhů 
teplomilné květeny jižní a jihovýchodní Evropy. Ochranné podmínky pro území přírodního parku 
jsou obsaženy ve zřizovací vyhlášce. Z urbanistického hlediska je hlavním omezujícím faktorem 
stavební uzávěra vztahující se na rekreační výstavbu a dále zákaz umisťování a zřizování 
průmyslových objektů a zařízení, které by rušivě zasahovaly do oblasti a jejich hodnot. 

Z urbanistického hlediska je hlavním omezujícím faktorem stavební uzávěra vztahující se na 
rekreační výstavbu a dále zákaz umisťování a zřizování průmyslových objektů a zařízení, které by 
rušivě zasahovaly do oblasti a jejich hodnot. Přírodní park je plně respektován. 
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Územní systém ekologické stability  
 
Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) 
jsou: 
 

• Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability 
Jihomoravského kraje (2012);  

 
• Řešení ÚSES v platném územním plánu Biskoupky (Ing. arch. Jana Benešová, ATELIER 

URBI Brno, 2008) a platná ÚPD sousedních obcí (návaznosti ÚSES); 
 

• Vrstvy sledovaných jevů ochrany přírody a krajiny z územně analytických podkladů (ÚAP) 
ORP Ivančice. 

 
Základem návrhu ÚSES v územním plánu je porovnání řešení ÚSES v rámci uvedených 
podkladových dokumentací a vyhodnocení jejich aktuálnosti především s ohledem na:  
 

• hlavní ekologické vazby v území (zejména směry přirozených migračních tras – např. po 
vodních  

• tocích, ve svazích údolí aj.);  
 

• návaznosti na jiná řešení uvnitř území i na jeho hranicích;  
 

• stávající i předpokládané zásadní antropogenní zásahy do krajiny  
 

• metodikou požadované funkční a prostorové parametry jednotlivých prvků ÚSES. 

B.14.1.1 Přístup k řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES 

Aktuálně směrodatným podkladem pro návrh nadregionálního a regionálního ÚSES řešeného území 
je po zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (a do doby vydání ZÚR nových) 
„Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability 
Jihomoravského kraje“ ze srpna 2012; tento dohodnutý oborový podklad řeší koncepci 
nadmístního ÚSES poněkud odlišně, než starší dokumentace, ze které vycházel původní ÚP 
Biskoupky, návrh ÚSES regionální a nadregionální úrovně byl proto upraven. 

B.14.1.2 Návrh vymezení vyšších systémů 

Nadregionální biokoridor NRBK 10, respektive jedna z jeho dvou os, sledující společenstva 
teplomilných doubrav, je vedena po jižních svazích údolí Jihlavy. Druhá osa (mezofilní hájová) 
téhož nadregionálního biokoridoru vede paralelně jižněji, po sousedních k.ú..  

V NRBK 10 jsou vložena obě regionální biocentra v území, RBC079 Templštejn a RBC080 Údolí 
Jihlavy (zasahuje pouze okrajově). Právě RBC080 Údolí Jihlavy bylo vymezeno nově, bude nutné 
ho doplnit do ÚPD sousední obce (Nová Ves, aktuálně platná ÚPD jeho vymezení neobsahuje). 
Nově byl též vymezen (respektive oddělen z původně velmi šikorého NRBK K 140) regionální 
biokoridor RBK 136 sledující tok řeky Jihlavy. 

Místní ÚSES 

Místní (lokální) ÚSES tvoří jak prvky, které jsou součástí nadmístních sítí, tak i samostatné lokální 
větve: 

Biocentrem vloženým v osách vyšší hierarchické úrovně je LBC 2 Biskoupská hadcová step. Je to 
kombinované biocentrum zahrnující kontrastní hydrické a trofické řady, vložené je v ose NRBK 10 
i RBK 136, zahrnuje tak společenstva vodní a nivní (RBK 136) i teplomilná xerofitní (NRBK 10). 

Samostatnou lokální větev tvoří LBC 3 Biskoupský kopec a dva biokoridory LBK 1 a LBK 2, všechny 
tyto prvky sledují společenstva mezo – xerofilní (hydricky normální až vysychavá). 
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Vzhledem ke stavu území, jeho poměrně vysoké ekologické stabilitě a množství různých režimů 
ochrany přírody, které se často i překrývají, nebyly samostatně vymezovány interakční prvky. 

Limitující prostorové a funkční parametry ÚSES 

Jednou z podmínek zabezpečení funkčnosti základních skladebných částí ÚSES (a tedy i systému 
jako celku) je dodržení jejich limitujících prostorových parametrů. V případě biocenter je limitujícím 
parametrem minimální potřebná výměra, v případě biokoridorů jsou limitujícími parametry 
maximální přípustná délka a minimální potřebná šířka. 

Limitující prostorové parametry pro biocentra a biokoridory v rozlišení podle jejich 
biogeografického významu a podle typů požadovaných cílových společenstev jsou uvedeny 
v základní metodické příručce pro tvorbu ÚSES – Rukověti projektanta místního územního systému 
ekologické stability z roku 1995. Základních skladebných částí ÚSES v řešeném území se týkají 
následující limitující parametry: 

• Minimální velikost RBC, tvořeného lesními společenstvy 1. a 2. vegetačního stupně je 30 ha s 
tím, že tuto plochu je možno mírně snížit u oligotrofních stanovišť až na 20 ha. 

• Maximální délka biokoridoru regionálního a nadregionálního významu – lesní společenstvo - je 
700 m, přerušení bezlesím do 150 m. Pro mokřadní společenstva je maximální přípustnou 
délkou 1 000 m, přerušení je možné max.100 m stavební plochou, 150 m ornou půdou a 200 
m ostatními kulturami. 

• Minimální šířka biokoridoru regionálního a nadregionálního významu – lesní i mokřadní 
společenstva – je 40 m. 

• Minimální velikost biocentra lokálního významu – lesní i kombinovaná – je 3 ha, pokud jde 
o kruhový útvar.  

• Maximální délka biokoridoru významu – lesní společenstvo - je 2 000 m. 

• Minimální šířka biokoridoru lokálního významu – lesní společenstvo – je 15 m. 

Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 
funkcí lesa 

Dvě nejlepší BPEJ – I. a II. třídy ochrany. 

Pozemky určené k plnění funkce lesa + OP lesa (50m). 

Ochrana památek a kulturních hodnot (zák. č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů) 

V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek jsou zapsány tyto objekty: 

 
Obec r. č. NPU název památky parcelní číslo 

Biskoupky 31191 / 7-652 škola 57 
 37012 / 7-653 smírčí kámen u cesty do Hrubšic 126 

Katastrální území obce Biskoupky je územím archeologického zájmu, jižní část zástavby Biskoupek 
je územím s archeologickými nálezy. 

Ochranná pásma dopravních tras a zařízení, vodních toků, nadřazených 
tahů sítí a ploch technického vybavení 

Ochranná pásma letišť 

OP letecké stavby (Vojenského letiště Náměšť nad Oslavou) = celé řešené území 

OP vzletového a přistávacího prostoru 

OP radiolokačních zařízení = celé řešené území 
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Ochranná pásma komunikací 

Beze změny 

Ochranná pásma vodních toků 

Beze změny 

Ochranná pásma nadřazených inženýrských sítí 

Kanalizace, zásobování vodou, el. energií a plynem  

OP beze změny. 

Spoje: 

Koridor RR směrů – rozděleno na pásma 50 a 100. 

Pásma hygienické ochrany 
Beze změny. 

Meliorace 
Beze změny. 

Záplavová území 

Aktivní zóna záplavového území 

Území předpokládané povodně – Q100 

Území předpokládané povodně – území zvláštní povodně pod vodním dílem (vodní nádrž Dalešice) 
 

B.15 ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 
dle požadavků Hasičského záchranného sboru Jm kraje, územního odboru Brno. 

Příloha civilní ochrany je pro zájmové území obce Biskoupky zpracována ve smyslu požadavků, 
vyplývajících z platné legislativy: 

• zákon č. 239/2000Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (se 
změnami a doplňky zák. č. 320/2002 Sb.( s účinností k 1. 1. 2003) 

• vyhláška č. 380/2002 Sb. MVČR ze dne 9. 8. 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva 

Obsah: 

vychází z požadavků vyhlášky č. 380/2002 Sb. § 20 a z požadavků orgánu, zajišťujícího systém a 
organizaci civilní ochrany, Hasičského záchranného sboru (HZS) Jihomoravského kraje, územního 
odboru Brno. Řeší následující potřeby civilní ochrany: 

a. ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 

b. zón havarijního plánování 

c. ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, 

d. evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 

e. skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 

f. vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná 
území obce, 
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g. zajištění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení 
škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 

h. ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 

i. nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 

Popis situace: 

ad a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Katastrálním územím obce protéká řeka Jihlava, do níž se vlévá potok Trnovec (Biskupský potok) s 
občasným přítokem Doubravkou. Zájmové území je potenciálně ohroženo povodní, pro řeku 
Jihlavu je vyhlášeno záplavové území. V poměrně úzkém údolí řeky jsou situovány rekreační 
objekty, z nichž některé mohou být při povodních ohroženy. Vlastní obec leží mimo záplavové 
území řeky. 

Územní plán obce vytváří územní předpoklady pro řešení protipovodňové ochrany. 

Zájmové území je ohroženo průlomovou vlnou vodního díla Dalešice na řece Jihlavě (výška vlny 
v nedalekých Ivančicích 19,5 m, čas dosažení 1,5 hod.). V případě havárie jsou ohroženy chatové 
objekty kolem řeky případně níže položená zástavba obce kolem potoka Trnovce, do jehož údolí 
by voda vnikla. Informační systém je řešen celokrajsky. 

ad b) zóny havarijního plánování 

Zóny havarijního plánování stanovuje Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí. Zóny 
havarijního plánování eviduje a zabezpečuje HZS Jihomoravského kraje - územní odbor Brno 
s řešením komplexních opatření vč. evakuace s ohledem na zák. č. 353/99 Sb. a vyhl. Č. 383/99 
Sb., podle které se stanovují zóny ohrožení. 

Dle sdělení HZS Jihomoravského kraje je obec Biskoupky součástí vnější zóny havarijního 
plánování Jaderné elektrárny Dukovany. V případě havárie III. stupně jsou opatření řešena v rámci 
Jihomoravského kraje. Jako vojenská automobilová silnice je určena silnice II/394 a II/152 na 
trase Dukovany – Brno (strategická trasa). Evakuace obyvatel se předpokládá východním směrem 
(směr Bránice). 

ad c) ukrytí obyvatelstva 

Ukrytí obyvatelstva je řešeno s ohledem na potenciální zdroje ohrožení. Vyhláška č. 380/2002 Sb. 
stanoví způsob a rozsah kolektivní ochrany. 

Stálé úkryty se v zástavbě obce Biskoupek nevyskytují. 

Z důvodů pozastavení výstavby stálých úkrytů bude hlavní těžiště ukrytí obyvatelstva 
v improvizovaných úkrytech. 

Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného 
záření, pronikavou radiací, kontaminací radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní 
hromadného ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného 
stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. IÚ se navrhují v souladu 
s plánem ukrytí v dosažitelných vzdálenostech k zabezpečení ukrytí obyvatelstva, jemuž nelze 
poskytnout stálé ukrytí. 

IÚ se budují v mírové době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv budově či objektu (sklepy 
i v patře) individuálně podle konkrétní situace v předem vybraných, optimálně vyhovujících 
prostorech, ve vhodných částech domů, bytů, provozních a výrobních objektů. Tyto prostory 
budou upravovány před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních 
zdrojů fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců. 

Protiradiační úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem (IÚ), využitelným 
za třech krizových stavů: 

1. nouzového stavu 
2. stavu ohrožení státu 
3. válečného stavu 
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Samosprávou obce není na obecním úřadě v Biskoupkách evidován žádný stávající PRÚ-BS. Lze 
doporučit, aby nově budované podsklepené objekty byly v zájmu majitelů domů řešeny tak, aby 
vyhovovaly podmínkám, kladeným na improvizované úkryty. Požadovaná kapacita je přibližně 1 m2 
na osobu. Ukrytí pracovníků výroby se předpokládá ve vlastním objektu. 

Doběhová vzdálenost pro úkryty je 500 m, čímž je splněn požadavek dosažení úkrytu do 15 minut. 

Organizační zabezpečení je nutno řešit na úrovni samosprávy, není řešitelné v územním plánu 
obce. 

ad d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Pro nouzové ubytování osob lze využít následující objekty a plochy: 

• havárií nezasažené domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci OÚ) 

• prostory kulturního domu a stravovacích zařízení v obci 

• objekty rekreačních zařízení dle jejich možností 

Evakuaci obyvatelstva mohou případně zajišťovat autobusy velkých podniků situovaných 
v blízkosti obce (Ivančice, Oslavany), nebo v průmyslových zónách v příměstské zóně Brna. 

Ukrytí obyvatel z okolních obcí se v Biskoupkách neuvažuje. 

Organizační zabezpečení je nutno řešit na úrovni samosprávy, není řešitelné v územním plánu 
obce. 

ad e) skladování materiálu civilní ochrany a materiální pomoci 

V následujícím období se výše uvedená problematika řeší dle vyhl. č. 380/2002 Sb. § 17. Sklady 
prostředků CO v obcích v současné době nebudou zajišťovány. Materiál CO bude celoplošně 
stažen, prověřena jeho funkčnost, nepoužitelný materiál likvidován, a prostředky CO přerozděleny. 

Pro skladování materiálu humanitární pomoci může být částečně využita budova obecního úřadu 
nebo kulturního domu. 

ad f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné 
a zastavitelné území obce 

V obci nejsou tyto plochy k dispozici. 

ad g) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení 
škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události 

K plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatel, varování, evakuace, ukrytí, nouzového ubytování 
obyvatelstva a organizování humanitární pomoci bude využit obecní úřad v obci a sbor 
dobrovolných hasičů. Přípravu určených pracovníků obce pro řešení úkolů ochrany obyvatelstva při 
mimořádných událostech organizuje obecní úřad a hasičský záchranný sbor kraje. Při vzniku 
mimořádné události, jejíž rozsah je nad rámec možností obce, budou opatření zabezpečována 
z krajské úrovně. 

K provádění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací s možností dekontaminace osob, 
zvířat, techniky a materiálu je možno využít veřejný prostor s dětským hřištěm u kulturního domu 
případně zatravněnou plochu bývalého vepřína jižně zástavby. 

ad h) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

V obci nejsou  nebezpečné látky skladovány. 

ad i) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Zdrojem vody pro hašení požárů v obci je požární nádrž či řeka Jihlava popř. navržené rybníky na 
potoku Trnovec. Obecní vodovod s hydranty dosud nebyl vybudován, v ÚPO je rovněž navržen. 

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou je možné dovozem cisternami, např. z Brna. 

Lokální problémy v zásobování elektrickou energií mohou být případně řešeny zapůjčením 
dieselagregátu E.ON. 
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B.16 ZÁJMY OBRANY STÁTU 

Limity a zájmy Ministerstva obrany 

Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany: 

- OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat 
podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany 
(dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – 
viz. ÚAP – jev 103. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, 
výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto 
vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad 
terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 

Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 

- Ochranné pásmo Letiště Náměšť nad Oslavou, které je nutno respektovat podle 
ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 
Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, 
výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních 
skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení 
tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – ÚAP – 
jev 102. V tomto vymezeném území může být výstavba omezena nebo zakázána. 

Do správního území obce zasahují zájmová území Ministerstva obrany: 

- Koridory RR směrů - zájmová území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), která je nutno 
respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona 
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V koridoru s označením 50 lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska ČR – 
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu). V koridoru s označením 100 lze vydat územní rozhodnutí a povolit 
nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska ČR – Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – ÚAP – 
jev 82. 

Dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit výstavbu staveb dopravní infrastruktury z důvodu ochrany 
zájmů vojenské dopravy jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany 
v celém území řešeném předloženou územně plánovací dokumentací. 

B.17 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 

V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST.1 SZ) S ODŮVODNĚNÍM 

POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 
Ve změně územního plánu byly vymezeny tyto záležitosti nadmístního významu: Zpřesněny 
hranice ploch a koridorů ÚSES. Jedná se o nadregionální biokoridor NRBK 10, regioonální 
biocentra RBC079 Templštejn a RBC 080 Údolí Jihlavy a regionální biokoridor RBK 136 sledující tok 
řeky Jihlavy. 

V zadání územního plánu bylo požadováno zapracovat aktuální požadavky vyplývající z územně 
analytických podkladů, strategických a koncepčních materiálů Jihomoravského kraje („Koncepční 
vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability“) a obce 
Biskoupky, zpřesnit hranice RBC080 Údolí Jihlavy a RBK 136, které nebyly v územním plánu 
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uvedeny. Tyto záležitosti nadmístního významu mohou být součástí změny územního plánu, 
protože Krajská úřad ve svém stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních 
vlivů přesahujících hranice obce toto nevyloučil. 

B.18 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
Žádné námitky nebyly podány, není tedy o čem rozhodovat. 

 

B.19 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
Žádné připomínky nebyly podány, není tedy co vyhodnocovat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka k textové části: 

Řešení změny č.1 územního plánu Biskoupky je realizováno tak, že se jedná o změny souvislých 
textů i celých kapitol, takže ze znění vyplývá, o jaké změny se jedná. Z toho důvodu projektant 
upustil od srovnávacího textu s vyznačením změn, kde by původní text tvořil jen jeho 
zanedbatelnou část. 
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Poučení: 

Proti Změně č.1 územního plánu Biskoupky vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 

opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 

 

 

 Svatava Kopečková Mgr. Josef Benda 
 místostarostka obce starosta obce 


