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POUŽITÉ ZKRATKY:
AČR
AOPK ČR
ČOV
ČSN
DN
IS
ISVS
J
JZ
KN
KPÚ
k.ú.
max.
min.
MK
MO2
NN
NP
OP
OÚ
PHO
PRVK
PN
PUPFL
PÚR ČR
S
s.p.
STG
STL
SV
SZ
ÚK
ÚP
ÚPD
ÚS
ÚSES
V
VN
VVT
VTL
ZPF
ZŠ
ZÚR

Armáda České republiky
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
čistírna odpadních vod
označení českých technických norem
jmenovitý průměr
inženýrské sítě
Informační systém VODA ČR v gesci Ministerstva zemědělství
jižní
jihozápadní
katastr nemovitostí
komplexní pozemková úprava
katastrální území
maximálně
minimálně
místní komunikace
kategorie místní obslužné komunikace dle funkčního třídění
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
nízké napětí
nadzemní podlaží
ochranné pásmo
obecní úřad
pásmo hygienické ochrany
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
jmenovitý tlak
pozemky určené k plnění funkce lesa
Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, schválená vládou
České republiky dne 15. 4. 2015 usnesením vlády č.276
severní
státní podnik
skupina typů geobiocénů (ekologické podmínky a jim příslušná rostlinná
společenstva – cenóza = společenstvo)
středotlaký (plynovod)
severovýchod(ní)
severozápadní
účelová komunikace
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní studie
územní systém ekologické stability
východní
elektrické vysoké napětí (el. vedení)
významný vodní tok
vysokotlaký (plynovod)
zemědělský půdní fond
základní škola
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina
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II.A.

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ V ÚZEMÍ

II.A.1 Nadřízené vazby
Text
Kraj_NUTS
Okres_NUTS
ORP (obec s rozšířenou působností)
obec s pověřeným úřadem
stavební úřad
matrika
finanční úřad

Kód
CZ063
CZ0633
6109
061091
602211
07510
0949

Název
Kraj Vysočina
Pelhřimov
Pacov
Pacov
Městský úřad Pacov
Městský úřad Pacov
Finanční úřad pro kraj Vysočina,
územní pracoviště v Pacově

Vymezení řešeného území
Řešeným územím je v souladu s § 43, odst. 4 celé území obce Útěchovice pod Stražištěm:
Název obce (základní územní jednotky)
Název katastru (územně technické jednotky)

Útěchovice pod Stražištěm
Útěchovice pod Stražištěm

Kód
178373
778371

Vztahy se sousedními obcemi
Sousedící obce:
Název obce dle ORP
ORP Pacov
Buřenice
Bratřice
Lesná
Velká Chyška
Vyklantice

Kód

Název katastru (územně technické jednotky)

Kód

561312
547603
562041
549011
549134

Buřenice
Bratřice
Lesná u Velké Chyšky
Velká Chyška
Vyklantice

616214
609692
778362
778389
787591

II.A.2 Širší dopravní vztahy
Obec Útěchovice pod Stražištěm zaujímá místo v severozápadní části okresu Pelhřimov, asi
7,5 km severně od Pacova.
Obcí prochází silnice III/12813 Pacov – Velká Chyška – Útěchovice pod Stražištěm Vyklantice.
Svým významem je v dopravních vztazích převažující silniční doprava jak v osobní
individuální a hromadné dopravě, tak v dopravě nákladní. Katastrem obce neprochází
železnice, nejbližší stanicí je Pacov (trať ČD č. 224 Tábor – Horní Cerekev).
Územím obce po silnici III. třídy prochází značená cyklotrasa místního významu č. 1217
Pacov - Vyklantice.
II.A.3 Širší vztahy technické infrastruktury
Zásobení vodou - obec má vybudovaný veřejný vodovod se zdroji na vlastním území obce,
užitkovou vodou jsou obyvatelé zásobeni pitnou vodou ze soukromých studní. Na západním
okraji území obce se nachází prameniště, které je zdrojem pro vodovod Velká Chyška.
Odkanalizování – v obci je vybudována jednotná kanalizační síť, hlavní stoky jsou zaústěny
do Smrčinského potoka a místního rybníka. Je navržena výstavba obecní ČOV, která bude
sloužit pouze pro potřeby obce.
Zásobení elektrickou energií - elektrická energie pro obec Útěchovice pod Stražištěm je
zajišťována ze systému 22 kV přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV.
Zásobení teplem – Obec není plynofikována, k vytápění jsou používána lokální topidla.
S plynofikací obce se v době platnosti územního plánu neuvažuje.
Komunikační vedení – územím obce prochází trasy komunikačních kabelů. Nad územím
obce probíhají radioreléové trasy (RR trasy) propojující telekomunikační zařízení (České
Radiokomunikace, a.s., výška věže 79,5 m) na blízkém vrcholu Stražiště (744 m) nad obcí,
který však již leží na území sousední obce Bratřice.
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II.A.4 Nadregionální a regionální ÚSES, NATURA 2000
Územím obce neprochází regionální ani nadregionální systém ekologické stability, nenachází
se zde žádná lokalita systému NATURA 2000.
Západní část katastru je vymezena (AOPK) jako migračně významné území (lesní
komplexy), dálkový migrační koridor prochází po severozápadním úbočí Stražiště mimo
řešené území.
II.A.5 Vyhodnocení koordinace řešení ÚP z hlediska širších vztahů
Řešení ÚP nenavrhuje plochy pro rozvojové záměry, které by mohly negativně ovlivňovat
širší území nebo které by mohly vyvolávat nepřiměřené požadavky z hlediska veřejné
infrastruktury na území jiných obcí.
Z platných nebo projednávaných územně plánovacích dokumentací sousedních obcí
nevyplývají na řešené území žádné požadavky.
Při návrhu ÚP Útěchovice pod Stražištěm byly na hranicích řešeného území koordinovány
tyto jevy:
- regionální biokoridor RBK 407/4 (k.ú. Vyklantice, k.ú. Bratřice)
- lokální ÚSES (k.ú. Vyklantice, k.ú. Buřenice, k.ú. Bratřice) – viz kap. II.E. 7.3.
KONCEPCE ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
Silniční síť a sítě technické infrastruktury v území jsou stabilizovány a v řešení ÚP
Útěchovice pod Stražištěm chráněny. Nejsou žádné požadavky na koordinaci jejich
navrhovaného řešení.
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II.B.

SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Soulad s politikou územního rozvoje
Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 (PÚR ČR), schválené vládou ČR
dne 15. 4. 2015 usnesením č. 276, nevyplývá žádný konkrétní požadavek, který by se
dotýkal řešeného území. Při zpracování ÚP byly respektovány vybrané republikové priority,
které se uplatňují na celém území České republiky:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou
hodnotu, například i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána
s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného
rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým
v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné
hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí
krajiny
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a
požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany
hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života
obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením
a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při
umisťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a
minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umisťovat
tato zařízení souběžně.
V územním plánu jsou respektovány a chráněny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty
území, zjištěné ÚAP ORP Pacov a vlastními průzkumy zpracovatele ÚPD. Podmínky využití
ploch s různým způsobem využití a prostorového uspořádání na stabilizovaných i
zastavitelných plochách jsou stanoveny tak, aby území tvořilo funkční a harmonický celek,
v souladu s principy udržitelného rozvoje. Návrh řešení respektuje zásady ochrany ZPF tak,
aby zábory zemědělské půdy byly co nejmenší. ÚP po komplexním vyhodnocení požadavků
a rozvojových možností navrhuje vyvážené změny v území. Nové zastavitelné plochy jsou
určeny zejména pro bydlení, jejich kapacita je přiměřená potřebám obyvatel a bude
dostatečná po celou dobu platnosti územního plánu.
Soulad s dokumentací vydanou krajem
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 18. 9. 2012 usnesením 0468/05/2012/ZK rozhodlo o
vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR). Územní plán
Útěchovice pod Stražištěm byl navržen v souladu se Zásadami územního rozvoje kraje
Vysočina v platném znění.
Soulad ÚP Útěchovice pod Stražištěm s prioritami územního plánování, stanovenými
ZÚR Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území:
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj kraje
Vysočina založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském
rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje
území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií,
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(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

územních plánů obcí, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území
– řešení ÚP navrhuje zastavitelné plochy pro bydlení venkovského charakteru a další
změny v území, žádné z nich svým charakterem ani rozsahem nenarušují vyváženost
způsobu využití území a neohrožují udržitelný rozvoj území.
Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů
stanovených v Politice územního rozvoje z roku 2008 (dále jen "PÚR 2008") a
současně vymezených v ZÚR kraje Vysočina – viz výše odstavec „Soulad s politikou
územního rozvoje“.
Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se
soustředěnou podporou státu podle Strategie regionálního rozvoje České republiky
2006, kterými jsou na území kraje Vysočina správní obvod obce s rozšířenou
působností (dále jen "ORP") Třebíč a správní obvod ORP Bystřice nad Pernštejnem.
Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické
infrastruktury – netýká se řešeného území, je součástí správního obvodu ORP Pacov.
Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje
založené na městech Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou,
zejména:
a) posilovat význam krajského města Jihlava v sídelní struktuře České republiky;
b) posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP;
c) podporovat funkční vztahy mezi městy a venkovským osídlením.
Řešení ÚP neobsahuje změny v území, které by ohrožovaly rozvíjení polycentrické
struktury osídlení Kraje Vysočina nebo funkční vztahy mezi městy a venkovským
osídlením.
Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování a realizaci potřebných staveb a
opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména
zlepšit dopravní vazby:
a) krajského města Jihlava na krajská města sousedních krajů;
b) významných center osídlení ke krajskému městu Jihlava;
c) ostatních center osídlení k významným regionálním centrům Jihlava, Třebíč,
Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou
Součástí zadání ÚP nebylo řešení předmětné problematiky ani jeho potřeba
v průběhu zpracování nevyplynula.
Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje,
které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom
se soustředit zejména na:
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
b) minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahů do
pozemků určených k plnění funkcí lesa;
c) ochranu pozitivních znaků utvářejících území a lokality s vysokou hodnotou
krajinného rázu a území, v nichž se pozitivní působení znaků krajinného rázu
vizuálně a funkčně uplatňuje;
d) ochranu kvality životního prostředí, včetně ochrany kvality podzemních a
povrchových vod;
e) snižování potenciálních rizik a přírodních katastrof v území a zvyšování přirozené
retence srážkových vod;
f) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i
venkovské urbanistické struktury a omezit fragmentaci krajiny.
Řešení ÚP Útěchovice pod Stražištěm rozvíjí návrhem změn v území stanovené
zásady: jsou vymezeny prvky ÚSES, respektovány stanovené limity využití území a
pro území obce stanoveny takové podmínky využití ploch s rozdílným způsobem
využití, které podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty vytvářejí.
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(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území
kraje zvláště ve vymezené rozvojové oblasti a vymezených rozvojových osách. Přitom
se soustředit zejména na:
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá
urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce
kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel
potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny;
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a
urbanistické celistvosti sídel a v souvislosti s tím zajišťovat plnohodnotné využití
ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby
nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině;
c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace včetně
rozšiřování sítě pěších a cyklistických tras;
d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného
výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika);
e) uplatnění mimoprodukční funkce zemědělské krajiny, tedy zajistit účelné členění
pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných
prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny, pozitivně působících na vzhled
krajiny a eliminujících erozní poškození;
f) uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech,
s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;
g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti likvidace odpadních
vod, soustav zásobování vodou a energiemi včetně využívání energie z
alternativních zdrojů a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem
zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro
stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje.
Řešení ÚP Útěchovice pod Stražištěm rozvíjí návrhem změn v území stanovené
zásady: s ohledem na charakter území s převažujícím využitím pro bydlení,
zemědělské a lesní hospodaření jsou i nadále řešením ÚP v míře odpovídající
potenciálu území rozvíjeny tyto uvedené hlavní funkce. Rozsah veřejných prostranství a
zeleně je stabilizován. V zastavěném území nejsou nevyužité proluky, plošná zástavba
zahrad u jednotlivých usedlostí není z důvodu požadavku na zachování venkovského
charakteru sídla vhodná a není navrhována. Území není z důvodu absence
mimořádných turistických atraktivit vhodné pro intenzivní rozvíjení aktivit cestovního
ruchu, nejsou proto navrhovány nové samostatné plochy rekreace, nerušící služby pro
tuto oblast jsou stanovenými podmínkami využití ploch umožněny uvnitř ploch bydlení.
Po prověření potřeb obce jsou navrženy plochy pro veřejnou infrastrukturu, žádné jiné
požadavky na nové plochy pro uspokojení nadmístních potřeb v této oblasti nebyly
v době zpracování ÚP známy.
(08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech kraje při
zachování požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území
specifických oblastí takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a
sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot – viz níže.
(09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů s cílem
optimalizovat dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje (odstraňování
administrativních bariér) - součástí zadání ÚP nebylo řešení předmětné problematiky
ani jeho potřeba v průběhu zpracování nevyplynula..
(09a) Koordinovat návrh na rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany s ostatními aktivitami v
území s ohledem na zajištění udržitelného rozvoje území a s územně plánovacími
dokumentacemi obcí sousedního Jihomoravského kraje – netýká se řešeného území.
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ZÚR začlenila území obce Útěchovice pod Stražištěm do oblastí krajinného rázu CZ0610OB005 Pelhřimovsko a CZ0610-OB015 Pacovsko.
Ve výroku (146f) ZÚR stanovují tyto specifické zásady pro činnost v území a rozhodování
v území v oblasti krajinného rázu Pelhřimovsko, do které je zahrnuta většina území obce
včetně zastavěného území:
a) věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování staveb a technických
zařízení s výškou přesahující dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu do
exponovaných průhledů – ÚP nevymezuje plochy pro umístění takových staveb;
b) zachovat prvky historického členění krajiny – dochované prvky historického členění
krajiny ÚP svým řešením nenarušuje
Ve výroku (146p) ZÚR stanovují tyto specifické zásady pro činnost v území a rozhodování
v území v oblasti krajinného rázu Pacovsko, do které je zahrnuta severozápadní zalesněná
část území na úbočí Pacovské pahorkatiny:
a) neumisťovat výškové stavby v prostorech, ze kterých se budou vizuálně uplatňovat v
území přírodního parku Polánka a ve vyvýšených prostorech, odkud se budou
uplatňovat jako dominanta mnoha dalších oblastí, nebo budou v kontrastu se
stávajícími dominantami kostelních věží nebo se budou uplatňovat v interiérech
komponované krajiny – přírodní park Polánka leží asi 15 km jihozápadně od řešeného
území a je od řešeného území vizuálně oddělen vysokým hřbetem Pacovské
pahorkatiny, stavby na navržených zastavitelných plochách jsou regulativy ÚP
výškově omezeny tak, že se nemohou uplatňovat v území PP Polánka ani jiných
oblastech;
b) chránit přírodní charakter údolí Vodického potoka, Trnavy a Černovického potoka –
netýká se řešeného území.
ZÚR zařazuje řešené území do specifické oblasti krajského významu SOBk 1 a v čl. (60)
stanovuje tyto úkoly pro územní plánování:
a) prověřit možnosti zlepšení místní komunikační sítě – bylo prověřeno, že místní
komunikační síť je plošně stabilizovaná a nevyžaduje vymezení nových ploch mimo
komunikací pro běžnou dopravní obsluhu zastavitelných ploch, které jsou navrženy;
b) prověřit možnosti využití potenciálu obcí pro rozvoj komerčních aktivit cestovního
ruchu, včetně deficitu technické infrastruktury – je navržena územní rezerva pro
možné vybudování lyžařského svahu – obec v příštím období prověří realizovatelnost
a udržitelnost tohoto záměru;
c) analyzovat možnosti rozvoje ekonomických aktivit v koridoru silnice II/112 – silnice
II/112 probíhá mimo řešené území a je dostupná ve vzdálenost cca 7,5 km po silnici
III. třídy v obci Košetice (přes Novou Ves, Buřenice a Vyklantice). V okolí silnice je na
území obcí, kterými silnice prochází dostatek nevyužitých ploch pro ekonomické
aktivity, aktuální požadavky na území obce nejsou. Po analýze dopravní dostupnosti
řešeného území nebyly vyhodnoceny aktuální možnosti rozvoje ekonomických aktivit
generovaných vlivem silnice II/112 – nové samostatné plochy pro tento účel nebyly
navrženy;
d) ověřit rozsah zastavitelných ploch a předpokladů jejich využitelnosti vzhledem
k dopravní a technické infrastruktuře v oblasti při respektování kulturních, přírodních a
civilizačních hodnot území – rozsah zastavitelných ploch odpovídá stavu dopravní a
technické infrastruktury v území, kulturní, přírodní a civilizační hodnoty území jsou
respektovány.
Územní plán ve svém řešení, zejména stanovením způsobu využití a prostorového
uspořádání na stabilizovaných i zastavitelných plochách a rovněž v nezastavěném území
návrhem koncepce krajiny, obsažené v grafické části ÚP, požadavky ZÚR respektuje.
Aktivně jsou zejména návrhem doplnění ploch pro bydlení, plochy pro ČOV, návrhem liniové
zeleně a vodních ploch vytvářeny podmínky pro udržitelný rozvoj sídla a pro rozvíjení
přírodních hodnot a krajinného rázu.
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Cílové charakteristiky krajiny
Typy krajin dle cílového využití
Pro řešené území jsou ZÚR vymezeny typy krajin:
ZÚR typ krajiny
krajina
lesozemědělská
harmonická

hlavní cílové využití
krajiny pro:
a) zemědělství a lesní
hospodářství;
b) bydlení;
c) základní veřejnou
vybavenost a místní
ekonomické aktivity
d) cestovní ruch a
rekreaci.

krajina lesní

a) lesní hospodářství;
b) cestovní ruch a
rekreaci;
c) bydlení;
d) drobné místní
ekonomické aktivity

krajina
a) zemědělství a lesní
lesozemědělská
hospodářství;
ostatní
b) bydlení;
c) základní veřejnou
vybavenost a místní
ekonomické aktivity

zásady pro činnost v území a rozhodování
o změnách v území:
a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ
využívání lesních a zemědělských pozemků;
b) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a
přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak rizika
poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením;
c) respektovat cenné architektonické a urbanistické
znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově
vhodnými stavbami;
d) zachovat harmonický vzhled sídel a zemědělské
krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých travních
porostů;
e) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro
udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a
intenzifikaci chatových lokalit, rekreačních zařízení
s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě
vyhodnocení únosnosti krajiny;
f) chránit luční porosty.
a) minimalizovat negativní zásahy do PUPFL, zejména
omezit zábor těchto pozemků na nezbytně nutnou
míru;
b) lesní hospodaření směřovat k diferencované a
přirozené skladbě lesů a eliminovat tak rizika
poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením,
zejména velkoplošnou holosečí a výdadbou
jehličnatých monokultur;
c) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro
udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a
intenzifikaci chatových lokalit“
d) respektovat cenné architektonické a urbanistické
znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově
vhodnými stavbami;
e) eliminovat riziko narušení kompaktního lesního
horizontu umístěním nevhodných staveb, zejména
vertikálních a liniových.
a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající využívání
lesních a zemědělských pozemků
b) respektovat cenné architektonické a urbanistické
znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově
vhodnými stavbami;
c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a
doplňováním alejí a rozptýlené zeleně, zvýšením
podílu zahrad, trvalých travních porostů apod.

Většina území obce včetně zastavěného území je začleněna jako krajina lesozemědělská
harmonická. Řešení ÚP respektuje zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách
v území – v souladu s požadavky, vyplývajícími z vymezeného typu krajiny jsou navrženy
nové plochy pro bydlení, a pro místní občanskou vybavenost rozšiřující zastavěné území.
Nové plochy pro ekonomické aktivity a cestovní ruch navrhovány nejsou. Důvodem je
omezená dopravní dostupnost území a zejména požadavky na ochranu krajinného rázu,
kulturních, historických a přírodních hodnot. Stanovené podmínky prostorového uspořádání
respektují cenné architektonické (charakter zástavby, objemové řešení staveb) a urbanistické
(struktura veřejných prostor) znaky sídla.
Krajina lesní je vymezena v severní části řešeného území, v této části nejsou návrhem ÚP
umístěny žádné zastavitelné plochy s výjimkou plochy pro rozšíření vodojemu, která je
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vázána na stávající objekt v jímacím území v zalesněné části území. Umístění této lokality je
předurčeno technickými požadavky na provoz veřejné vodovodní sítě, zábor PUPFL je
omezen na nezbytně nutnou míru. Stanovené podmínky využití stávajících ploch zajišťuje
dodržení ostatních stanovených podmínek.
V části krajiny lesozemědělské ostatní, která zasahuje na malou část na východě katastru,
mimo zastavěné území využití ploch odpovídá stanoveným cílovým využitím (zemědělství a
lesní hospodářství). Zásahy do PUPFL nejsou navrženy, umístění zastavitelných ploch
v nezastavěném území není vhodné z důvodu ochrany krajiny.
Řešení ÚP je v souladu se zásadami stanovenými ZÚR
Přehled požadavků dle ZÚR kraje Vysočina (ZÚR) v platném znění:
Uspořádání kraje
- nejbližší centra osídlení
- rozvojové oblasti a osy
- specifické oblasti
Plochy, koridory nadmíst.významu
- doprava
- technická infrastruktura
- ÚSES
- doprava
- technická infrastruktura
Oblast se shodným krajinným
typem

Veřejně prospěšné stavby a
opatření
Plochy a koridory pro územ. studii

- lokální centrum – Pacov (7,5 km)
- ne
- specifická oblast SOBk 1
Jevy schválené:
- ne
- ne
- ne
Jevy informativní:
- ne
- ne
Typ krajiny dle využití:
- krajina lesozemědělská harmonická
- krajina lesní
- krajina lesozemědělská ostatní
Individuální jednotky:
- oblast krajinného rázu CZ0610-OB006 Pelhřimovsko
- oblast krajinného rázu CZ0610-OB015 Pacovsko
Veřejně prospěšné stavby
- ne
Veřejně prospěšná opatření
- ne
- ne

Soulad s požadavky na řešení, vyplývajícími z ÚAP ORP Pacov
Z územně analytických podkladů vyplývá požadavek řešení vztah ochranného pásma
vodních zdrojů se zastavěným a zastavitelným územním obce. V současné době jsou jako
zdroj vodovodů obcí Útěchovice pod Stražištěm a Velká Chyška využívány vodní zdroje,
které se nachází v severozápadní zalesněné části území obce. Mají vyhlášena ochranná
pásma, vnější pásmo 2b zahrnuje i celo západní polovinu zastavěného území. Podmínky
pásma 2b nevylučují existenci zástavby uvnitř svého území, obsahují pouze stanovená
omezení pro některé činnosti, které by mohly kvalitu vod ohrozit. Z toho důvodu není řešením
ÚP navrhována žádná změna plošného vymezení pásem ani zastavěného území. Při
využívání území na stabilizovaných plochách i navržených zastavitelných plochách budou
podmínky OP vodních zdrojů respektovány.

II.C.

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE S ODŮVODNĚNÍM
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

ÚP Útěchovice pod Stražištěm neřeší záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny
v ZÚR Kraje Vysočina.
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II.D.

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

Dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
a požadavky samosprávy obce.
a) Splnění požadavků na základní koncepci rozvoje území obce
1. Splnění požadavků na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně
vymezení zastavitelných ploch,
Dle požadavků na rozvoj území obce byly v celém správním území obce stanoveny plochy
stávajícího a požadovaného způsobu využití a pro jednotlivé plochy byly stanoveny
přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné funkce využití. Byla vymezena graficky
vyznačena hranice zastavěného území. Zastavěné území a zastavitelné plochy jsou v návrhu
územního plánu členěny podle stanoveného funkčního využití, pro jednotlivé druhy funkčního
využití jsou stanoveny podmínky plošného prostorového uspořádání zástavby.
ÚP vymezí plochy stávajícího nebo požadovaného způsobu využití v souladu s §§ 4-19
vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro koordinovaný
rozvoj všech sídlotvorných složek. Rozsah rozvojových ploch je přiměřený potřebám obce,
jeho omezená rozloha neohrožuje kulturní a přírodní hodnoty území.
Návrh zastavitelných ploch obsahuje převážně plochy bydlení a tím dochází ke stabilizaci
hlavní funkce a sídla, regulační podmínky jeho rozvoj usměrňují s ohledem na zachování
urbanistických a stavebních forem charakteristických pro danou oblast, je kladen důraz na
plné využití zastavěného území, intenzifikace zástavby však ohledem na ochranu charakteru
zástavby, urbanistických a architektonických hodnot není za současných podmínek žádoucí.
Koncepce uspořádání krajiny je založena na hlediscích ochrany přírody a životního prostředí
a nezasahuje proto do ploch významných krajinných prvků a nenavrhuje změny, které by
ohrožovaly harmonické vztahy v krajině nebo krajinný ráz. Zvláště chráněná území ani
významné přírodní dominanty se na řešeném území nenacházejí.
S ohledem na velikost obce nejsou vysoké nároky na plochy pro občanskou vybavenost. Je
navrženo jejich doplnění tak, aby byly v rámci řešeného území vytvořeny územně technické
podmínky pro optimální kapacitu a dobrou kvalitu občanské vybavenosti dostačující pro
aktuální potřeby i potřeby v budoucím období.
Regulativy způsobu využití ploch umožňují umisťovat vhodné ekonomické aktivity včetně
zařízení cestovního ruchu uvnitř zastavěného území.
Řešení ÚP Útěchovice pod Stražištěm vychází z požadavků na plošně a prostorové
uspořádání území, uvedených v zadání ÚP, které jsou součástí obecných podmínek pro
využívání území.
Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot vychází ze zásady ochrany
všech složek životního prostředí, včetně územního systému ekologické stability; regulativy
využití ploch chrání kvalitní krajinné prostředí na celém řešeném území.
Dle možnosti územně plánovací dokumentace návrh ÚP vytváří podmínky pro dlouhodobou
prosperitu a ekonomickou stabilitu:
jsou vymezeny územní rezervy pro výhledové rozvojové aktivity (lyžařský svah), ostatní
plochy jsou vyhodnoceny z hlediska výhledových potřeb jako dostatečné,
existují rezervy ve využití stávajících plochy pro podnikatelské aktivity (zemědělský
areál) s ohledem na to a místní podmínky nejsou navrženy nové plochy pro
podnikatelskou činnost, nerušící ekonomické činnosti včetně služeb a zařízení
cestovního ruchu mohou být umisťovány na všech plochách uvnitř zastavěného území,
tím je umožněn rovněž vznik nových pracovních příležitostí,
jsou navrženy plochy pro doplnění občanské vybavenosti (hřbitov, sportovní plochy).
K vytvoření podmínek pro kvalitní bydlení jsou:
vymezeny nové zastavitelné plochy pro bydlení
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jsou zachovány a chráněny stávající plochy veřejných prostranství a zeleně v centrálních
prostorech sídla a je tak umožněna regenerace těchto prostor na základě podrobnější
dokumentace
rozsah zastavitelného území a rozvojových ploch je stanoven s ohledem na kapacitu
stávajících inženýrských sítí a hlediska ochrany ZPF,
jako ochrana zastavěného území před přívalovými vodami slouží stávající zatravněné
pozemky na úbočí Spáleného vrchu, nové plochy pro zatravnění v okolí obce jako
protierozní a protizáplavová opatření nejsou proto navrženy.
Při návrhu umístění zastavitelných ploch byly vzaty v úvahu požadavky v oblasti ochrany
veřejného zdraví.
Pro dopravní obslužnost správního území obce slouží stabilizovaná síť komunikací, její
funkčnost byla prověřena a navrženo dílčí doplnění (nové úseky místních komunikací pro
obsluhu navržených zastavitelných ploch). Síť turistických tras a cyklostezek je stabilizována,
nebyla vyhodnocena potřeba ploch pro její rozšíření. Nové trasy mohou být vyznačeny na
stávajících komunikacích a plochách.
V okolí sportovišť a nově navrhovaných zastavitelných ploch jsou navrženy plochy pro
doplnění sídelní veřejné zeleně.
Byly prověřeny potřeby ploch pro ucelený systém technické infrastruktury:
obec není plynofikována, zásobování objektů teplem je převážně lokálními zdroji tepla. O
provedení plynofikace se v budoucím období z ekonomických důvodů neuvažuje. Jako
výhodnější dlouhodobé řešení navrhuje ÚP využívat lokálních zdrojů založených na
využití ekologicky šetrných nebo obnovitelných zdrojů energie.
obec má vybudovaný vodovod je navrženo zajistit čištění odpadních vod vybudováním
vlastní ČOV.
-

2. Splnění požadavků na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn,
Vyhodnocení je obsaženo v samostatné kapitole odůvodnění včetně odpadového
hospodářství, vodního hospodářství, požární ochrany a zájmů obrany státu a civilní ochrany.
3. Splnění požadavků koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn
Vyhodnocení požadavků koncepci uspořádání krajiny, ochranu ZPF a PUPFL, ochranu
památek, přírodních památek (přírodních hodnot), hodnot území, ochrany ovzduší a
veřejného zdraví je obsaženo v samostatné kapitole odůvodnění. Soulad řešení s požadavky
PÚR ČR a ZÚR Kraje Vysočina je vyhodnocen v kap. II. B tohoto odůvodnění.
b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich
využití, které bude nutno prověřit
Ve schváleném zadání ÚP nejsou požadavky na vymezení ploch a koridorů územních
rezerv obsaženy. Řešením ÚP byla na základě dodatečného požadavku obce v průběhu
zpracování návrhu ÚP vymezena plocha územní rezervy pro občanskou vybavenost –
lyžařský svah.
c) Požadavky na vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací
V souladu s požadavkem zadání byly vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby
důležité z hlediska rozvoje obce, pro které je možné uplatnit vyvlastnění. Jedná se o
stavby ČOV a nových úseků místních komunikací.
Plocha hřbitova je vymezena jako plocha veřejně prospěšné stavby, pro kterou je možné
ve prospěch obce uplatnit předkupní právo. Podobně byly jako plochy s předkupním
právem vymezeny plochy navrhovaných prvků ÚSES.
d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci
Vymezení v zadání nebylo požadováno, nutnost jejich vymezení nevyplynula ani v
průběhu řešení ÚP – plochy s podmínkou vydání regulačního plánu ani uzavření
smlouvy o parcelaci nebyly navrženy.
e) Požadavek na zpracování variant řešení – nebyl v zadání uplatněn.
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Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu
jejich odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení – požadavky byly
splněny
g) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území –
nebylo požadováno.
f)

II.E.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ
VARIANTY

II.E.1
VÝCHODISKA ŘEŠENÍ
II.E.1.1 Přírodní podmínky a krajinný ráz, tradice a historická východiska, hodnoty
území
Obec leží v nadmořské výšce 590 m n.m. u paty zalesněného severního úbočí Spáleného
vrchu (718 m), který je součástí Pacovské pahorkatiny. Pacovské pahorkatině vévodí
nedaleký vrch Strážiště (744 m), který v moderní době nese mohutnou, zdaleka viditelnou
telekomunikační věž. Vrchol Strážiště však leží, stejně jako minerální údajně léčivý pramen
pod vrcholkem s kaplí Panny Marie, na území sousední obce Bratřice.
Území obce se nalézá v širším povodí říčky Trnavy, která je levým přítokem Želivky.
Je odvodňováno potoky, z nich nejvýznamnější je potok zvaný Smrčinský, protékající po
východní hranici území obce. Severozápadní část katastru obce včetně části zastavěného
území obce zahrnuje ochranné pásmo 2b. vodních zdrojů vodovodů Útěchovice pod
Stražištěm a Velká Chyška.
Charakter obce - obytnou zástavbu tvoří venkovské usedlosti převážně s jedním nebo
dvěma nadzemními podlažími, převážně poznamenané stavebními úpravami v průběhu
předchozích desetiletí. Zastřešení je šikmé se středním sklonem převážně s taškovou
krytinou.
V současné době má obec 32 obydlených domů (popisných čísel). Žije zde 113 obyvatel
(ČSÚ 31. 12. 2014) v 38 obydlených bytech, 20 neobydlených bytů slouží rekreaci
(SLDB 2011). Počet obyvatel má klesající tendenci.
Stavební fond je poměrně starý. 34,2% bytů bylo postaveno v letech 1920 – 1970, 28,9%
v letech 1971 – 1980 a 26,3 % 1981 – 2000.

Stabilní katastr 1829

II.E.1.2 Rozvojové podmínky
Stavební rozvoj negativně ovlivňuje nízká úroveň ekonomických aktivit v regionu. V příštím
období se nepředpokládá na řešeném území umisťování důležitých investic v oblasti bydlení.
Aktivní stimulace výstavby a posílení ekonomických aktivit jsou z hlediska zajištění
stabilizace a udržitelného rozvoje pro obec velmi důležité.
14
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II.E.2

HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE OBCE A URBANISTICKÁ KONCEPCE

Hlavním cílem rozvoje obce je stabilizace osídlení při respektování podmínek udržitelného
rozvoje. Jsou vytvořeny územní podmínky pro regeneraci stavebního fondu bydlení a
veřejných prostranství v obci, je chráněno přírodní prostředí a navržena opatření, posilující
ekologickou stabilitu území. K dosažení cílového udržitelného stavu bude třeba provádět
další opatření zejména v oblasti hospodářského rozvoje.
Územní plán po vyhodnocení rozvojových předpokladů a podmínek navrhnul, aby se obec
Útěchovice pod Stražištěm rozvíjela v příštím období jako stabilizovaná obec s převládající
funkcí bydlení. Nerušící ekonomické aktivity je možné rozvíjet v rámci ploch bydlení nebo na
stávajících výrobních plochách. Rozvojové plochy pro výstavbu bydlení jsou navrženy
s přiměřenou kapacitou. Navazují a doplňují stabilizovanou urbanistickou strukturu obce tak,
aby zastavěné území tvořilo v krajině kompaktní celek. Plocha Z3 je navržena z důvodu
návaznosti na stávající komunikační síť pod lesem nad zemědělským areálem. Urbanistická
koncepce počítá s tím, že bude využita v souladu s potenciálem obce a lokality (blízký
zemědělský areál, obklopený trvalými travními porosty, vhodný odstup od stávající obytné
zóny) pro rodinné farmové bydlení tj. vybudování nových venkovských usedlostí
s navazujícím chovem zvířat a využitím okolních pozemků pro pastvu a výběhy.

II.E.3

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

Veřejná prostranství v obci jsou tvořena zejména koridory silnic a místních komunikací.
Z hlediska vytváření obrazu obce je nejdůležitější prostor u průtahu silnice III/12813. Zde jsou
kladeny na úpravu ploch i objektů navazujících pohledově na veřejné prostranství zvýšené
estetické nároky.
Systém sídelní zeleně, tvořený zejména zelení na veřejných plochách a zelení zahrad je
plošně stabilizován. Nové plochy sídelní zeleně nejsou navrhovány. Stávající veřejné plochy
je třeba zachovat, provádět odbornou údržbu a dosadbu druhy dle příslušných stanovištních
podmínek (STG), doplnit a udržovat solitérní dřeviny u objektů drobné architektury, plochy
zeleně doplnit vhodným mobiliářem. Jako podklad pro úpravy a údržbu je doporučeno
zpracovat generel veřejné zeleně obce a projekty pro úpravy důležitých prostor.

II.E.4 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Současný stav silniční sítě
Územím obce Útěchovice pod Stražištěm prochází silnice:
III / 12313
Pacov – Velká Chyška - Útěchovice pod Stražištěm - Vyklantice
III/ 37410
Útěchovice pod Stražištěm – Cetkovice
Silnice v extravilánu má konstrukci z asfaltového koberce s nátěrem o šířce 5,8 - 6,0 m.

Dopravní závady a jejich řešení:
Na celém území obce jsou nevyhovující úpravy sjezdů na účelové komunikace. Tyto závady
je třeba řešit stavebními úpravami.
DZ 1
Popis: Snížení pasportizační šířky komunikace mezi stromy.
Řešení: Organizačně svislými dopravními značkami.
DZ 2
Popis: Nevyhovující šířka účelové komunikace.
Řešení: Stavební úpravy, případně organizačně svislými dopravními značkami.

Sčítání dopravy
V rámci celostátního sčítání dopravy na silniční síti v roce 2010 (resp. 2015) nebylo na této
silnici sčítání provedeno. Při výpočtu/ posuzování hlukové hladiny v obci (viz Příloha) byly
použity hodnoty, vycházející z odborného odhadu.

Požadavky na výhledové řešení silniční sítě
Pro řešení silniční sítě se v katastru obce dle příslušných správních orgánů neočekávají
výraznější změny již stabilizované stávající silniční sítě s výjimkou odstranění existujících
dopravních závad a průběžné úpravě komunikací v třídách, požadovaných ČSN 73 6101
Projektování silnic a dálnic, případně ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.
15

Odůvodnění územního plánu Útěchovice pod Stražištěm

Kategorizace silnic
Dle kategorizace silniční sítě dle zásad ČSN 73 6101 "Projektování silnic a dálnic" se mimo
zastavěné území předpokládají postupné úpravy silnice III/12813 v kategorii S 7,5/50.
V zastavěné části obce byl v souladu s požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních
komunikací“ zařazen silniční průtah III/12813 obcí Útěchovice pod Stražištěm ve funkční třídě
B3, které odpovídá kategorie M0 8/40.
Ochranné pásmo u silnic III. třídy mimo průtahy zastavěným územím činí 15 m od osy
komunikace (Silniční zákon 13/97 Sb.).

Síť místních komunikací
V obci se MK téměř nevyskytují. Dopravní obsluha většiny objektů je realizována krátkými
napojeními na silnici III/12813, které lze zařadit do funkční třídy D1 - zklidněné se smíšeným
provozem. Některé z nich přechází do polní cesty.
MK směrem od III/12813 k OÚ a objektům zemědělské výroby je zařazena jako C2.

Doprava v klidu
S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti v obci je výpočet dle
ČSN 73 6110 problematický, parkovací plochy je nutno navrhovat spíše podle potřeb
jednotlivých objektů.
Výpočet koeficientu pro přepočet počtu potřebných stání pro obec - informativní
stupeň
velikost sídel. útvaru
Index dostupnosti výsledný koeficient
automobilizace
(počet obyvatel)
3,0
do 20 000
1
1,2
0,4
1
0,46=0,5
Uspokojování potřeb dopravy v klidu v obytné zástavbě se předpokládá především na
pozemcích rodinných domů (garáže, zahrady).
Při výstavbě nových rodinných domků doporučujeme v podmínkách stavebního povolení
požadovat vyřešení odstavování vozidel v objektu, příp. na pozemku stavebníka. Stejné
podmínky je třeba vyžadovat i při povolování stavebních úprav v oblastech, kde je
odstavování vozidel problematické - podél průtahu silnice a především na úzkých MK.

Veřejná hromadná doprava osob
- Autobusová doprava:
V zastavěné části obce se nachází jedna zastávka HD (s přístřeškem, bez zálivů) na průtahu
silnice III/12813. Další zastávka (Velká Chyška samota) je na jižní hranici katastru obce.
Umístění zastávek na silnici III/12813 bez zálivů je s ohledem na velmi nízké dopravní
zatížení je hlediska ČSN 73 6425 možné tolerovat.
Docházkové vzdálenosti (500 m chůze) jsou vyznačeny v situaci a jsou pro většinu obyvatel
obce přijatelné.
- Železniční doprava:
Katastrem obce neprochází železnice, nejbližší železniční stanice na trati č. 224 Tábor Horní Cerekev je asi 8 km vzdálený Pacov.
Účelová doprava
Účelové komunikace v katastru slouží především zemědělskému a lesnímu hospodářství.
Objekty zemědělské výroby jsou umístěny v centrální části obce s přímým napojením na
silnici III/12813. Polní cesty v katastru jsou nevýznamné, většinou bez výraznějších úprav
(konstrukce, směrové a šířkové vedení) s nevyhovujícími napojeními na silnici. Významnější
ÚK je cesta v severozápadní části obce, vedoucí k Stražišti.
Pěší a cyklistická doprava
- Pěší trasy
V obci jsou vybudovány chodníky (v centrální části oboustranně) podél průtahu III/12813. U
MK ve funkční třídě D chodníky nejsou, což vzhledem k jejich zařazení jako zklidněné nelze
považovat za závadu. Katastrem obce nevedou značené turistické cesty.
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- Cyklistická doprava
Intenzita běžné cyklistické dopravy není vysoká a odpovídá středně místnímu obtížnému
terénu. Pro účely cykloturistiky slouží značená cyklotrasa č. 1217 vedená po silnici III/12813.
S ohledem na nižší zátěže motorové dopravy v řešeném území je možno cyklistickou
dopravu vést společně po silnicích třetích tříd, místních a především účelových
komunikacích.
Vliv dopravy na životní prostředí
Hladina hluku z dopravy ve venkovním prostoru je stanovena výpočtem podél průtahu silnice
III/12813 zastavěnou části obce v průměrné vzdálenosti 15 m od osy komunikace a výšce
1,5 m nad terénem.
Nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostoru jsou stanoveny ve smyslu
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 ze dne
ze dne 24.8 2011.
Podle tohoto předpisu je nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním
prostoru pro účely územního plánování stanovena v hodnotě LAeq,16h = 50 dB. Po započtení
korekcí dle přílohy č. 3 A, odstavec č. 3 je v okolí průtahu silnic nejvyšší přípustná 24
hodinová dlouhodobá ekvivalentní hladina Ldvn rovna 55 dB, noční dlouhodobá ekvivalentní
hladina Ln potom 45 dB .
Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.
označení
LAeq,16h dB(A)
silnice
2015
III/12813 jih
51,1
III/12813 sever

LAeq,8h dB(A)
2015
44,3

I55/45 dB(A) – 2015
(m)
6/12
7/12

I55/4 dB(A) - 2035 (m)
6/11
6/12

Výpočet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční
dopravy, zpracované RNDr. Milošem Liberkem a Ing. Liborem Ládyšem - Praha 2011 a je
přílohou této zprávy. Přesnější stanovení hlukové hladiny v obci je nutno ověřit podrobnějším
rozborem a hlukovou studií.

II.E. 5 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
II.E. 5.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Současný stav
V obci Útěchovice pod Stražištěm je veřejná vodovodní síť, ze které je zásobeno
obyvatelstvo. Vodovodní síť byla vybudována v 50-tých letech minulého století. Vodovodní
síť je provedena z litiny DN 80 a DN 100 mm v celkové délce cca 1500 m. Tento vodovod
bude sloužit pro zásobení obyvatel i v příštím období. Předpokládá se provádění běžné
údržby vodovodu – výměna nefunkčních šoupat, opravy poruch. Vodovod bude rozšiřován
pro potřeby nové výstavby bydlení, pro kterou má dostatečnou kapacitu. Významnější
výstavba vodovodní sítě nebo její rekonstrukce se nepředpokládá.

Místní zdroje vody, jejich kvalita a ochranná pásma
Zdrojem vodovodu Útěchovice pod Stražištěm je prameniště severně nad obcí. Prameniště
sestává ze dvou částí, z původního zářezu na lesním pozemku (z děrovaných kameninových
trub DN 100 mm, délky 76 m, hloubky 6 m). Ze zářezu je proveden svod z litiny DN 80 mm
délky 50 m přes odkyselovací stanici do vodojemu. Druhé prameniště tvoří studna z
betonových skruží (DN 1500 mm, hloubka 2,8 m) v bezprostřední blízkosti obce. Studna je
využívána jen ojediněle. Vodojem je zemní, železobetonový o objemu 30 m3. Přívodní řad do
obce je z litinových trub DN 100 mm. Celková délka potrubí z litiny DN 100 a 80mm je 1600
m. Průměrná spotřeba 0,19 l/s. Ochranná pásma I. a II. stupně byla stanovena.
Na území obce se nachází rovněž vodní zdroj vodovodu Velká Chyška. Prameniště pro
vodovod se nachází v lese na okraji katastru a tvoří ho jeden zářez délky 40 m. Má rovněž
vyhlášena ochranná pásma.
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Tlakové poměry
Dle ČSN 75 5401 nemá max. doporučený hydrostatický tlak překračovat hodnotu 60 m (0,6
MPa). V odůvodněných případech může být až 70 m (0,7 MPa). Min. doporučený
hydrostatický tlak má mít v místě napojení vodovodní přípojky hodnotu 15 m (0,15 MPa) při
zástavbě do dvou nadzemních podlaží. U hydrantu pro odběr požární vody má být podle
ČSN 73 0873 zajištěn statický přetlak nejméně 0,2 MPa . Při odběru nemá přetlak poklesnout
pod 0,05 MPa.
Ve všech částech obce je ale zapotřebí pro konkrétní plánovanou zástavbu provést
posouzení dle ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou a ověřit tlakové poměry v místě
napojení.

Nouzové zásobování (PRVKÚK)
- Užitková voda - obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.
- Pitná voda - obec bude zásobena dovozem balené vody.

Ochranné pásmo vodovodu
Podle zákona č. 274 / 2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích
je ochranné pásmo vodovodu do DN 500 od vnějšího líce potrubí

1,5 m

Radonové riziko
Dle mapy radonového rizika z geologického podloží se zastavěné území obce nachází
v oblasti s převažující střední kategorií radonového rizika.

II.E. 5.2 ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Současný stav
V obci Útěchovice pod Stražištěm je vybudována jednotná kanalizace. Je na ni napojeno 80
% stálých obyvatel obce. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o uživatele objektů domů
využívaných k rekreačním účelům (do 40 osob.). Při výstavbě kanalizace, která probíhala v
letech 1963-65 a jejíž celková délka činí 1650 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300
až DN 500.
Celá kanalizační síť je rozdělena do 4 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do
Smrčinského potoka a místního rybníka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických
septicích stávající kanalizací přímo do vodoteče nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek,
odkud jsou vyváženy na pole.
Na katastru obce se nenachází žádná čistírna odpadních vod.
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Návrh opatření
Předpokládá se dobudování kanalizačního systému a výstavba čistírny odpadních vod.
Předpokládaná délka navrhovaných stok jednotné kanalizace z PVC DN 300 je cca 60 m. V
rámci stavby bude potřeba vybudovat odlehčovací komoru, čerpací stanici a výtlak délky
80 m. Výstavba kanalizace není dosud připravována a nepředpokládá se realizace
v nejbližších letech. Před zahájením výstavby doporučujeme provést ekonomické a provozní
vyhodnocení možných variant čištění odpadních vod a v případné odlišné řešení v předstihu
projednat jako změnu PRVK Kraje Vysočina.

Ochranná pásma
- podle zákona č. 274 / 2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích
je ochranné pásmo kanalizace do DN 500 od vnějšího líce potrubí
- ochranné pásmo ČOV bude stanoveno po její realizaci

1,5 m

II.E. 5.3 VODNÍ TOKY A PLOCHY
Útvary povrchových vod, zranitelná oblast
Katastr obce se nachází v povodí potoka zvaného Smrčinský (1-09-02-051), který odvádí
veškeré povrchové vody z řešeného území. Je levým přítokem VVT Trnava a probíhá po
východní hranici katastru obce.
Z hlediska čistoty vod se k. ú. Útěchovice pod Stražištěm nachází ve zranitelné oblasti.
Zranitelné oblasti jsou § 33 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) definovány jako území, kde se vyskytují:
a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné
vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této
hodnoty dosáhnout, nebo
b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských
zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.

Vodní toky na území obce
ID toku

Název toku dle evidence ISVS

Správce
LČR
LČR
LČR
LČR
PVL
PVL
LČR

10239506
10270019
10279649
10251848
10259043
10270913
10247124
význam v tabulce použitých zkratek:

Poznámka
zvaný Smrčinský p.

PVL – Povodí Vltavy, s.p.
LČR - Lesy ČR, s.p.

Vodní plochy
Na území obce se nachází řada vodních nádrží, tyto útvary nejsou evidovány v evidenci
ISVS. Vodní nádrže je třeba udržovat v řádném technickém stavu a provádět jejich
odbahňování. Vodní nádrže mají být provozovány v souladu s manipulačním a povozním
řádem.
Plánování v oblasti vod
Z hlediska plánování v oblasti vod leží území obce v oblasti povodí Vltavy.
Ochranná pásma pro umisťování staveb v blízkosti vodních toků, rybníků a jezer
Ochranná pásma nejsou v současné době taxativně v legislativě vymezena. Podle zák.
č.254/2001 Sb. O vodách je stanoven manipulační pruh podél vodního toku, který správci
toku mohou po dohodě s vlastníky pozemků užívat. Jeho šířka je pro významné vodní toky
8m, pro ostatní drobné vodní toky 6 m. Vodoprávní úřad může na základě požadavku
vlastníka vodního díla stanovit ochranná pásma.
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Jakýkoli zásah do vodního toku nebo doprovodného porostu musí být předem projednán se
správcem toku, musí být zachována práva správce vodního toku dle § 49, odst. 1) a 2)
vodního zákona č.254/2001 Sb. v platném znění.

II.E. 5.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
V rámci katastru se vyskytují dílčí území mírným erozním ohrožením, ojediněle i silným
ohrožením. Větší část ploch je vyhodnocena jako půda erozí neohrožená (LPIS). Ohroženy
jsou převážně o pozemky ve snížených svodnicích u potoků a na úbočí svahu jihozápadně
od zastavěného území obce. Pro ochranu zastavěného území obce před přívalovými
extravilánovými vodami nebyly navrženy žádné samostatné plochy. Ochraně území
napomáhá zatravnění ploch nad obcí, samostatné plochy pro stavební opatření nebyly
navrženy. Regulativy pro plochy Zemědělské i přírodní umožňují dle vyhodnocené aktuální
potřeby nutná opatření realizovat.
Na zemědělských pozemcích s erozním ohrožením půdy je nutné dodržovat protierozní
opatření, která jsou koordinována na úrovni Ministerstva zemědělství. Využití ploch je nutné
přizpůsobit míře erozní ohroženosti a na ohrožených půdách neumisťovat nevhodné plodiny.
Na pozemcích v sousedství vodních toků je vhodné udržovat louky a pozemky nezozňovat
je. Pro omezení splachu orné půdy do vodních toků je třeba udržovat, případně obnovit
břehové porosty a tam, kde se nevyskytují.
Vlastníci a uživatelé půdy jsou povinni dodržovat ustanovení Zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu 334/92 Sb., především části. II. Hospodaření na zemědělském
půdním fondu §3 a části III. Zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Podle § 27
vodního zákona jsou vlastníci pozemků povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni
za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu
půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny.

II.E. 5.5 ZÁSOBENÍ TEPLEM A VYTÁPĚNÍ
Obec není plynofikována, teplo je zajišťováno vytápěním lokálními zdroji. Výhledové napojení
obce na zemní plyn je možné od Pacova vybudováním VTL přivaděče a regulační stanice.
Rozvody po obci by byly řešeny STL plynovody s deregulací a měřením na hranici
jednotlivých nemovitostí. Distributor ani obec nemají v současnosti vypracovánu žádnou
studii ani generel, obec v blízké budoucnosti o plynofikaci z ekonomických důvodů
neuvažuje. V souladu s Územní energetickou koncepcí kraje Vysočina je proto navrženo
v příštím období provádět opatření ke snížení energetické náročnosti budov a jako zdroje
tepla budou ve větší míře používat obnovitelné a druhotné zdroje energie.
Pro vytápění využívat také místních zdrojů dřevní hmoty a moderní způsoby spalování ve
zplyňovacích kotlích na dřevo a krbových kamnech. S rostoucími cenami energií se stává
ekonomickým vytápění i pomocí tepelného čerpadla.
Doporučujeme provádět na stávajících stavbách zesilující tepelné izolace a využívat pro
ohřev teplé vody sluneční kolektory. S tepelnou izolací budov je však v dané oblasti zapotřebí
provádět také izolaci proti radonu a odvětrání budov.

II.E. 5.6 ZÁSOBENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Elektrická energie pro obec Útěchovice pod Stražištěm je zajišťována ze systému 22 kV
přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV ve správě E.ON a.s. ČR. V horní části obce, která je
z hlediska zajištění kvalitní dodávky el. energie značně vzdálena od zdroje napájení (stávající
trafostanice) je navrženo zahuštění TS, tj. výstavba další trafostanice, která by napájela
objekty na ploše bývalého ZD a horní část obce.
Rozvody NN jsou převážně venkovní, s přenosovou schopností pro stávající odběry. Další
rozvoj distribučních energetických zařízení bude záviset na rozvoji obce.

Výkonová bilance
Výkonová bilance je odvozena z podkladů o návrhu rozvoje stavebních ploch a
předpokládaných aktivit. Stávající soudobé zatížení bytového fondu, základní vybavenosti a
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nebytového odběru nebylo do výkonové bilance zahrnuto a předpokládá se, že je plně
pokryto ze stávajících rozvodů.
Výkonová bilance byla stanovena výpočtem pomocí hrubých perspektivních hodnot měrného
zatížení a vychází z obdobných srovnatelných studií.
Pro řešené území se předpokládá zajištění tepla a TUV jiným médiem. U bytů se
předpokládá komfortní vybavení běžnými el. spotřebiči, vařením a vytápěním jinými médii
t.j. stupněm elektrizace "A". V souladu s pravidly pro elektrizační soustavu je výhledová
hodnota měrného soudobého zatížení na bytovou jednotku 1.5 kVA/BJ.
Pro výpočet je předpokládána převážně výstavba dvougeneračních RD se dvěma byty a u
20 % RD rezerva 12 kVA pro případné další odběry (dílny ap.)
BILANCE ELEKTRICKÉHO VÝKONU (NOVÁ ZÁSTAVBA)
Kapacita lokality
bydlení
ostatní
celkem
Předpoklad pro
návrhové období
celkem

Počet
bytů

Nový odběr (kVA)
byty

ostatní

18
18

27
27

24
12
36

51
12
63

10

15

12

27

celkem

Kapacity navržených lokalit převyšují současnou potřebu výstavby v obci a budou vyčerpány
postupně. V počátečním období bude nárůst zatížení pokryt rezervou stávajících rozvodů.
Způsob pokrytí nárůstu zatížení po vyčerpání rezervy stávající sítě je třeba projednat se
správcem.

II.E. 5.7 SPOJE A RADIOKOMUNIKACE, VEŘEJNÉ OSVETLENÍ
Požadavky na nové plochy pro zařízení telekomunikací, spojů ani radiokomunikací ani
zařízení veřejného osvětlení nejsou. Podle potřeby budou rozvody doplněny a rozšířeny.
Na k. ú. obce se vyskytují podzemní vedení a zařízení telekomunikačních sítí, která jsou
chráněna ochranným pásmem dle zák. č.151/2000 Sb. Jejich přesný průběh je nutné
v případě potřeby vytyčit v terénu ve spolupráci se správcem sítě.
Nad územím obce Útěchovice pod Stražištěm prochází RR trasy Českých Radiokomunikací.

II.E. 5.8 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Na území obce se nachází místa bývalých skládek. Lokality nejsou evidovány v Systému
evidence kontaminovaných míst.
- Kamenný vrch – lokalita na lesním pozemku u severního okraje obce, skládkování již
dříve ukončeno, v současnosti zakryto zeminou a osázeno víceletým porostem,
plocha bude nadále využívána pro lesní hospodaření.
- Za žlábkem – rekultivovaná skládka u potoka při cestě ke Smrčinskému mlýnu,
zakryto zeminou a zatravněno, v současnosti porost náletovými dřevinami. Způsob
využití určen jako plocha krajinné zeleně.
Plochy pro nakládání s odpady nejsou samostatně vymezeny. Podmínkami ploch s různým
způsobem využití (kap. I. F STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A ZÁKLADNÍCH
PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU) je umožněno umístění separačních
kontejnerů na odpady a dalších zařízení pro odpadové hospodářství včetně potřebných
manipulačních ploch v zastavěném území obce a stanoveny požadavky pro jejich případnou
lokalizaci. Lokality pro jejich umístění nejsou svým charakterem samostatnými plochami
s různým způsobem využití ve smyslu vyhl. 501/2006 Sb. Separační nádoby, odpadové koše
apod. jsou mobilním vybavením území. V současné době jsou kontejnery pro tříděný odpad
umístěny na dvou stanovištích v centru obce u silnice III/12813.
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II.E. 5.9 OCHRANA OVZDUŠÍ
Imisní situace území je poměrně příznivá, nenacházejí se zde větší významné stacionární
zdroje znečišťování ovzduší. Při umísťování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší na
území obce je nutné splňovat podmínky dané zákonem o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) a
jeho prováděcími předpisy a dále podmínky Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje
Vysočina aktualizovaném v červnu 2012.
Podmínky ochrany ovzduší budou stanoveny v rámci správních řízení, bude nutné posuzovat
je individuálně např. na základě zpracovaných rozptylových studií v rámci procesu EIA, v
procesu povolování vyjmenovaných stacionárních zdrojů krajským úřadem (možno využít
kompenzační opatření) nebo nevyjmenovaných stacionárních zdrojů (v kompetenci ORP).

II.E.6 ZÁJMY OBRANY STÁTU A CIVILNÍ OCHRANY
Ochrana zájmů Ministerstva obrany ČR
V řešeném území nejsou evidovány objekty a zařízení ve vlastnictví ČR- Ministerstva obrany,
nezasahují sem ochranná, ani bezpečnostní pásma AČR. Území obce není ohroženo
průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, nezasahují sem zóny havarijního
plánování.

Opatření ochrany obyvatelstva
d) Návrh ploch pro potřebu evakuace obyvatelstva a jeho ubytování při vzniku
neočekávané mimořádné situace
V případě mimořádné události je možné pro nouzové ubytování obyvatelstva využít:
- plochy obecní louky na jihu obce s možností budování nouzových zařízení ubytování
a hygienického vybavení
- vhodné prostory v objektech nezasažených mimořádnou událostí.
g) Návrh ploch pro potřebu záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro
odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné
události
Komunikační systém v zastavěném i zastavitelném území je třeba udržovat tak, aby měl
šířkové parametry dle platných předpisů a aby nehrozilo znepřístupnění částí zástavby
z důvodu neprůjezdnosti některých jeho úseků. Je doporučeno dle možností zaokruhovat i
sítě technické infrastruktury tak, aby bylo zabezpečeno zásobování při mimořádné situaci,
havárii apod.

II.E. 7 USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY A ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
II.E. 7.1 PŘÍRODNÍ POMĚRY
Objekt
Bioregion
Podprovincie
Migrační území
Biochory

ozn.
1.46
1
4BS
4SS
5ZT

Název
Pelhřimovský
Hercynská
Ano - severozápadní část území
Erodované plošiny na kyselých metamorfitech 4. v.s.
Svahy na kyselých metamorfitech 4. v.s.
Hřbety na křemencích 5. v.s.

II.E. 7.2 USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Katastrální území Útěchovice pod Stražištěm leží východně od vrchu Stražiště (744 m n.m.)
a na jihovýchodní straně zalesněného hřbetu, tvořeného Stražištěm, bezejmenným vrchem,
Spáleným vrchem a Holým vrchem. Výšina nad obcí (625 m n.m.) zvaná Kamenný vrch
poskytuje daleký výhled do krajiny rámovaný na jihovýchodním obzoru vrcholem Javořice.
Katastr má výměru 417 ha; 216 ha zabírá zemědělská půda (z toho ¼ louky a pastviny).
Severní část území je souvisle zalesněna, lesy zaujímají skoro polovinu výměry území – 170
ha. Území se svažuje od severozápadu k východu (ke Smrčinskému potoku), v zalesněné
části poměrně příkře, mimo lesy je krajina zvlněná. Východní hranici území tvoří již zmíněný
Smrčinský potok. Rozdíl nadmořských výšek v katastru je značný – od 718 m n.m. (Spálený
vrch) po 530 m n.m. u Smrčinského potoka.
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Mimolesní zeleň netvoří žádné výjimečné dominanty, je většinou zastoupena doprovodnou
zelení cest (vč. nových výsadeb) a doprovodnou zelení vodních toků a na nich postavených
rybníčků.
Zemědělský půdní fond (ZPF)
Podle údajů ČSÚ zemědělsky využívané plochy zabírají v současnosti 51,7 % z výměry
katastru, z toho 72,0 % připadá na ornou půdu. V grafické části územního plánu jsou odlišeny
plochy zemědělské půdy podle druhu pozemku vedeného v evidenci katastru nemovitostí a
charakteru hospodaření:
- orná půda - plochy převážně intenzivně obhospodařované ve větších půdních celcích
- sady, trvalé travní porosty – plochy zemědělské půdy s větší ekologickou stabilitou, lépe
odolávající vodní a větrné erozi, převážně extenzivně obhospodařované jako louky,
pastviny, sady a další, jejichž zcelování, intenzivní využití, odvodňování, zornění apod.
není z ekologických a půdoochranných důvodů žádoucí.
Zajišťování ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování územně plánovací
dokumentace vychází především ze zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, a navazujících
předpisů. V územním plánu jsou vymezeny základní požadavky na koordinaci hospodaření
na zemědělském půdním fondu a požadavky na ochranu půdy proti vodní erozi.
Doporučujeme realizovat opatření ke zlepšení současného stavu a zvýšení ekologické
stability krajiny v souladu s koncepcí ÚSES na základě podrobnější dokumentace.
Hospodařit na zemědělském půdním fondu musí vlastníci nebo nájemci pozemků tak, aby
neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami
ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní
pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy.
Lesní porosty - plochy určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Kromě malé plochy pro rozšíření vodojemu, jejíž poloha je vázána na stávající objekt a
prameniště veřejného vodovodu, řešení ÚP nenavrhuje žádné změny v území, které by se
mohly negativně dotknout lesa (lesních porostů a pozemků určených k plnění funkcí lesa).
Důvodem je nutnost jeho zachování, zajištění předpokladů pro péči o les a obnovu lesa jako
národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech
jeho funkcí dle ustanovení zák. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon).
Řešení ÚP Plně respektuje zák. ust. § 14 lesního zákona. Při posuzování variant lokalizace a
uspořádání navrhovaných změn v území byly vyhodnoceny a do ÚP zařazeny pouze takové,
které splňují povinnost dbát zachování lesa a jsou z hlediska zachování lesa, ochrany
životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější. Řešení ÚP
Útěchovice pod Stražištěm se nedotýká PUPFL a proto není provedeno vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL ani nejsou navrhována
alternativní řešení, nebylo třeba specifikovat způsob následné rekultivace uspořádání území
po dokončení stavby. Je zachována cestní síť umožňující přístup k lesním pozemkům za
účelem jejich možného obhospodařování.
V grafické části odůvodnění ÚP – koordinačním výkrese je vyznačena vzdálenost 50 m od
okraje lesa, kde je nutný dle ust. zák. 289/1995 Sb., § 14, odst. 2 při řízení podle zvláštních
předpisů (např. stavební zákon, zákon o ochraně a využití nerostného bohatství -horní
zákon) souhlas příslušného orgánu státní správy lesů v případě, že zde dojde k dotčení
pozemků a tím i zájmů chráněných lesním zákonem. Nové změny využití území nejsou
v tomto pásmu ÚP Útěchovice pod Stražištěm navrhovány.
Soubory lesního typu
Lesní oblast
16 – Českomoravská vrchovina
Soubor lesního typu převažující soubory:
5K – Kyselá jedlová bučina (Abieto - Fagetum acidophilum)
5I – Uléhavá kyselá jedlová bučina (Abieto - Fagetum illimerosum acidophilum)
Celková plocha
259 ha (34 % z rozlohy k.ú. Útěchovice pod Stražištěm )
objektů
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Druhy lesních porostů v řešeném území
Na k.ú. Útěchovice pod Stražištěm jsou evidovány lesy hospodářské.
Plochy přírodní - krajinná zeleň
Krajinná zeleň patří k nejdůležitějším činitelům ekologické stability území. V řešeném území
je zastoupena především doprovodnou zelení u komunikací, vodních toků a ploch, v menší
míře solitérními dřevinami, skupinami dřevin a mezemi v zemědělské půdě a travnatými
údolnicemi. Plochy krajinné zeleně jsou mimořádně důležité z hlediska ochrany přírody a
krajiny, z toho důvodu jsou v územním plánu vymezeny dle vyhl. 501/2006 Sb., §16, odst. 1
jako plochy přírodní a stanoveny podmínky pro jejich využití tak, aby byly chráněny před
negativními vlivy, ohrožujícími jejich ekostabilizující funkci.
Prostupnost krajiny
Trvalé změny (stavby, oplocení apod.) nesmí omezovat prostupnost krajiny, podél lesních
pozemků je třeba zachovat volný pruh 6 m. Bude umožněn přístup k údržbě vodních toků
(manipulační pruh podle zák. č.254/2001 Sb., O vodách, o šířce od břehové hrany (dle
skutečného stavu v území) min. 8 m u významných vodních toků a 6 m u ostatních vodních
toků. V tomto pásmu nebudou umisťovány žádné stavby včetně oplocení a drobných staveb,
stožárů a jiných zařízení.
Západní polovina katastrálního území byla dle podkladů AOPK ČR vymezena jako migračně
významné území. Jedná se o nástroj ochrany průchodnosti krajiny pro velké savce.
Vytvořená síť byla navržena na základě studia rozšíření, biologie i habitatových modelů
zájmových druhů. V tomto území není vhodné provádět změny a budovat překážky, které
průchodnosti území zamezují nebo ji ztěžují. Za neprůchodné se považují souvislá zástavba,
úplné mechanické zábrany (protihlukové stěny, opěrné zdi, zpevněné prudké násypy a
zářezy, oplocení) u komunikací, železnice a vodních toků, oplocené areály stabilním nad 2 m
vysokým oplocením, průchody užší jak 10 m a další překážky.

II.E. 7.3 KONCEPCE ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)
Pro řešené území byl zpracován návrh místního územního systému ekologické stability
v roce 2004 jako součást prací na konceptu územního plánu obce (Projekce zahradní
krajinná a GIS, s.r.o. Brno, Ing. Finstrlová, Ing. Soška). Řešení bylo návrhem tohoto ÚP
upřesněno na podkladě ÚAP ORP Pacov a koordinováno v návaznosti na prvky územního
systému ekologické stability v sousedních k.ú. Vyklantice, k.ú. Buřenice, k.ú. Lesná u Velké
Chyšky, k.ú. Velká Chyška a k.ú. Bratřice.
Prioritou ÚSES je zvýšení ekologické stability území. ÚSES může příznivě ovlivnit stav
zemědělsky a lesnicky využívaného území, vodních ploch i vodního režimu povrchových i
podzemních vod. Prostorové a funkční uspořádání prvků ÚSES se do určité míry
přizpůsobuje potřebám přístupnosti pozemků i jejich uspořádání tak, aby nebyla narušena
prvořadá ekologická funkce ÚSES. Limity ochrany přírody a limity ochrany kulturních hodnot
musí být sladěny tak, aby byla zachována jedinečnost daných krajinných scenerií. Omezení
funkčnosti ÚSES není bez odpovídající náhrady možné. Omezení hospodářské využitelnosti
a omezení možností zásahů do porostů, do vodního režimu a do půdy je dáno zákonem.
Nadregionální ÚSES
Nadregionální územní systém ekologické stability vymezený není v území zastoupen.
Regionální územní systém ekologické stability
Na řešeném území byl předchozím řešením ÚSES původně vymezen regionální biokoridor
úsek RK407/4 regionálního biokoridoru 407 Strážiště - Kateřinky. Dle aktuálního řešení
ÚSES, obsaženého v ZÚR Kraje Vysočina, je tento prvek navržen více na severozápad
mimo řešené území. Z důvodu nutnosti respektovat koridory ÚSES obsažené v ZÚR
(Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č.j.33094/2013-81/2 ze dne 29.1.2014 o zrušení
bodu 108a písmeno b) ZÚR), byla plocha biokoridoru z ÚP vyjmuta. Nenavazuje z toho
důvodu na starší vymezení RK407 v ÚPD obcí Bratřice a Vyklantice.
Místní (lokální) územní systém ekologické stability
Místní územní systém ekologické stability je řešen v návaznosti na prvky regionálního
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územního systému ekologické stability a na prvky ÚSES v sousedních k.ú. Slouží k
zabezpečení dalších důležitých funkcí v krajině (např. protierozní, vodohospodářské,
estetické apod.). Na katastru byly vymezeny dvě trasy místních biokoridorů. První trasa
zastupuje zamokřenou až mokrou hydrickou řadu. BK1 vychází z regionálního biocentra 730
Strážiště (mimo řešené území) a vede nivou vodoteče, která tvoří pravostranný přítok
Smrčinského potoka. Jde o kombinovaný koridor zahrnující dřevinné i travobylinné formace.
BK1 ústí do místního biocentra BC1 Smrčina. Jedná se o kombinované funkční biocentrum,
zahrnující normální hydrickou řadu i řadu zamokřenou až mokrou. Z BK1 pokračuje tato
mokrá trasa nivou Smrčinského potoka na jih a opouští řešené území.
Druhá trasa zastupuje spíše normální hydrickou řadu a oligotrofně mezotrofní až mezotrofní
trofickou řadu.
Do řešeného území vstupuje na severu jako místní biokoridor BK4, který vychází
z regionálního biocentra 740 Kateřinky a na katastrálním území Útěchovic vede přibližně
100 m lesním porostem. BK4 ústí do místního biocentra BC2 Olšiny. Toto biocentrum se
nachází v lesním porostu na severu řešeného území a je funkční. Z BC2 pokračuje místní
biokoridor BK2 převážně lesními porosty podél toku Smrčinského potoka až ke
kombinovanému biocentru BC1 Smrčina, odkud tato větev pokračuje dále na jih a opouští
řešené území.
Převážná část území obce je tvořena intenzivně zemědělsky obhospodařovanou krajinou
s velmi nízkým stupněm ekologické stability. Proto je síť prvků ÚSES navržena doplnit
systémem interakčních prvků, tvořených zejména navrženou liniovou zelení podél silnic a
účelových komunikací.
S prvky místních územních systémů ekologické stability funkčně souvisejí rovněž interakční
prvky, které zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní méně
stabilní až nestabilní krajinu. Vytvářejí existenční podmínky rostlinám i živočichům a mohou
působit stabilizačně v kulturní krajině. V interakčních prvcích nacházejí prostředí pro život
opylovači kulturních rostlin a predátoři omezující hustotu populací škůdců. Realizace
interakčních prvků je doporučenou součástí návrhu ÚSES. Podkladem pro jejich provedení
bude projektová dokumentace, kterou mohou být změněny podrobnosti jejich uspořádání.
Stávajícími interakčními prvky jsou ekotonová společenstva křovinatých lad a lemů i
větrolamy, břehové porosty a silniční stromořadí, které nejsou biokoridory. Velmi pozitivně
působícím plošným interakčním prvkem jsou travinobylinná společenstva, která ve formě
lučních porostů by měla být uplatňována zejména v údolních nivách potoků a řek.
Interakční prvky jsou rozděleny na 5 typů:
- dosadba alejí, popř. větrolamů kolem stabilizovaných polních cest
- šíře by měla být podstatně menší než u biokoridorů, tj. maximálně 7 m pokud by měly
sloužit jako větrolamy, velký význam by měly alespoň aleje doplněné keři,
- doporučeny domácí druhy dřevin dle příslušných STG, popř. ovocné dřeviny
- dosadba břehových a doprovodných porostů kolem vodotečí a vodních ploch
doporučeny domácí druhy stromů a keřů dle STG, nevhodné jsou ovocné dřeviny
- dosadba solitérních dřevin k drobným sakrálním stavbám (kříže, boží muka), které
dotváří krajinný ráz
- doporučují se domácí druhy stromů, a to lípu malolistou nebo velkolistou, dub zimní,
javor mléč, jeřáb břek a jeřáb muk
- dosadba ochranných pásů stromů a keřů kolem zástavby s hygienickou funkcí
- doporučeny domácí druhy stromů a keřů dle STG, nevhodné jsou ovocné dřeviny
- travnaté pásy se skupinami keřů kolem vodotečí, kde jsou po druhém břehu vedeny
biokoridory
- travnaté pásy, doporučeny domácí druhy stromů a keřů pro příslušná STG, nevhodné
jsou ovocné dřeviny.

II.E. 7.3 VYUŽITÍ KRAJINY PRO REKREACI
Na území obce nejsou ve volné krajině navrhovány žádné nové plochy po tento účel.
V blízkém okolí nejsou významné cíle cestovního ruchu. Vhodné objekty uvnitř zastavěného
území je možné rekonstruovat jako rekreační chalupy. Služby a infrastruktura cestovního
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ruchu mohou být budovány výhradně uvnitř zastavěného a zastavitelného území obce
zejména přestavbou stávajících objektů v rámci ploch bydlení. V souladu se zákonnými
předpisy mohou být v nezastavěném území budovány drobné objekty ke zlepšení podmínek
rekreace a cestovního ruchu (zastavení podél turistických tras, odpočívky, hygienická
zařízení, informační body apod.)

II.E. 7.4 DOBÝVANÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů ani jejich prognózní zdroj a
nebyla zde stanovena chráněná ložisková území. Není zde evidován žádný dobývací prostor.

II.E.8 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

ÚZEMÍ

A

Zastavitelné plochy pro bydlení předchozího platného územního plánu včetně jeho změn
nebyly v předchozím období z větší části využity. Řešení tohoto územního plánu je proto
přebírá a dílčím způsobem doplňuje dle aktuálních požadavků obce a stavu v území.
Odůvodnění potřeby ploch pro výstavbu - Útěchovice pod Stražištěm
Demografické údaje
Počet obyvatel obce (31. 12. 2014)

113

Počet obydlených bytů (SLBD 2011)

38

Počet obyvatel (2001)

123

Průměrný počet osob na byt

3,23

Průměrný věk obyvatel (31. 12. 2012)

42,9

Počet dokončených bytů 2001 - 2014

0

Potřeba bytů a ploch pro novou výstavbu
důvod výstavby

potřeba bytů

Přírůstek obyvatel

0

Zkvalitňování bytového fondu a snižování průměrného počtu 10
osob/byt 1)
Pozice obce v systému osídlení
Ostatní vlivy - rezerva
celkem potřeba

8

Využití ploch uvnitř zastavěného území
požadavek na kapacitu nových ploch bydlení celkem

-3

Potřeba ploch pro bytovou výstavbu (jedno stavební
místo do 0,12 – 0,17 ha)

cca 2,5 ha

1)

15
15

Pro orientační výpočet potřeby bytů k dosažení průměrného počtu obyvatel na byt 2,3(osoba/byt) je použit
statický model vycházející ze současných ukazatelů

II.E.9 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ,
ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
Navržené řešení vytváří územní podmínky obce pro realizaci opatření, vedoucích ke zlepšení
stavu území z hlediska udržitelnosti a snížení dodatečných nákladů na udržení aktuálního
stavu. Jedná se zejména o nové plochy pro bydlení, které vytváří územní předpoklady pro
regeneraci bytového fondu stabilizaci osídlení (zlepšení demografických ukazatelů). Umístění
nerušících ekonomických aktivit, které jsou příležitostí pro vznik pracovních míst a
zaměstnanost obyvatel obce, je možné v obytné zóně nebo na stávajících plochách
smíšených. Doplnění ploch pro občanskou vybavenost umožní vybudovat zařízení, která
zlepší kvalitu podmínek pro bydlení obyvatel obce.
Rozsah navržených ploch bydlení a jejich organické napojení na současnou urbanistickou
strukturu obce nezakládá z územního hlediska důvody k ohrožení sociální soudržnosti
společenství obyvatel obce.
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II.E.10 SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ,
ZEJMÉNA
S POŽADAVKY
NA
OCHRANU
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A
S POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Útěchovice pod Stražištěm leží v okrese Pelhřimov, funkci vyšší územní jednotky vzhledem
k řešenému území zastává Pacov (pověřený úřad, ORP) a okresní město Pelhřimov kde je
pro obyvatele dostupné další občanské vybavení.
Řešení územního plánu vychází z postavení obce v systému osídlení jako základního prvku
sídelní struktury. Respektuje dané přírodní podmínky a nenavrhuje žádné plochy pro záměry,
které by mohly ohrožovat podmínky života budoucích generací.
Plochy pro bydlení jsou přiměřené vlastním potřebám obce. Předpokládá se jejich postupné
zastavování tak, aby nebyla ohrožena sociální soudržnost obyvatel obce. Navržené
zastavitelné plochy umožňují doplnění občanské vybavenosti. Umístění vhodných nerušících
ekonomických aktivit je možné uvnitř obytné zóny.
Návrhem územního plánu nejsou ohroženy přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území.
Jsou respektovány nemovité památky a vymezeny k ochraně objekty místního zájmu
ochrany. Navržené záměry nezasahují do ploch významných krajinných prvků, vodních toků
a ploch lesů, navržené plochy pro prvky ÚSES, vodní nádrž a plochy zeleně vytváří
předpoklady pro další rozvíjení přírodních hodnot v území a stabilizaci krajiny. Stanovené
regulativy využití území vychází z cílů územního plánování chránit přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty území.

II.F.

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ, STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 A
SDĚLENÍ, JAK BYLO TOTO STANOVISKO ZOHLEDNĚNO

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno. Krajský úřad, odbor
životního prostředí, jako orgán ochrany přírody a krajiny vydal stanovisko dne 11.3 2014 č.j.
KUJI 16804/2014 OŽP 382/2014, ve kterém konstatoval, že návrh ÚP nemůže mít významný
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a proto
nepožaduje vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

II.G.

SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Územní plán je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Po
obsahové stránce dokumentace vychází ustanovení vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění a z požadavků zadání územního plánu.
Dokumentace je dělena na vlastní územní plán (výrokovou část) a odůvodnění. Odůvodnění
je zpracováno v souladu s platným zněním vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
přílohou č. 7, část II. Obsah odůvodnění územního plánu a § 53 odst. 5 stavebního zákona.
Z důvodu zajištění ochrany vymezeného prvku ÚSES je vymezena plocha změny Z12, která
spočívá ve změně využití pozemků zemědělské půdy na plochy přírodní. Tato změna má
charakter podobný režimu ploch přestavby, nejedná se však o zastavitelnou plochu a proto je
uvedena jako „plocha ostatních změn v území“ a jako taková je z důvodu úplnosti, jasnosti a
srozumitelnosti územního plánu uvedena v jeho grafické části.
V řešeném území se vyskytují plochy zeleně, které je třeba podmínkami využití odlišit od
navazujících ploch s jiným způsobem využití (zeleň soukromá a vyhrazená, zeleň rekreační,
krajinná zeleň). Z důvodu zajištění jejich rozvoje a ochrany pro daný specifický účel jsou nad
rámec vyhl. 501/2006 Sb. územním plánem vymezeny jako samostatné plochy a jsou
stanoveny podmínky využití.
Měřítko výkresu širších vztahů 1: 50 000 je zvoleno tak, aby mohly být přehledně zobrazeny
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reálné vztahy technické infrastruktury a ÚSES v území a zajištěna čitelnost a dobrá
srozumitelnost informací ve výkresu.

II.H.

SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ

Veškeré požadavky zvláštních právních předpisů (požadavky na ochranu veřejného zdraví,
civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické
stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy apod.) pokud byly
vzneseny byly při řešení respektovány. Při projednání zadání nebyly uplatněny žádné
mimořádné požadavky, vyplývající ze specifických vlastností území.

II.I.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCE LESA.

II.I.1

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do
zemědělského půdního fondu, druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy a zařazení
zemědělské půdy do tříd ochrany
Tabulky přehledu ploch jsou uvedeny jako příloha textové části.
2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy a ovlivnění hydrologických a
odtokových poměrů
Plochy s provedenými investicemi do půdy nejsou v řešeném území evidovány. Byly
provedeny směrové úpravy koryt vodních toků. Navržené zastavitelné plochy svou polohou
neovlivňují negativně hydrologické poměry. Nové vodní plochy, prvky ÚSES a liniové zeleně
svou realizací zlepší retenční schopnost krajiny a vodní bilanci.
3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby, zemědělských
usedlostech cestách a jejich předpokládaném porušení
Navržené řešení nezasahuje do stávajících zemědělských zařízení
4. Údaje o uspořádání ZPF v území, opatření pro zajištění ekologické stability krajiny,
pozemkových úpravách a jejich porušení
Druhy pozemků
Celková výměra pozemku (ha)
Orná půda (ha)
Vinice
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda (ha)
Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)

417
155
7
54
216
170
5
4
22

Pro řešené území byl zpracován návrh místního územního systému ekologické stability
v roce 2004 jako součást prací na konceptu územního plánu obce (Projekce zahradní
krajinná a GIS, s.r.o. Brno, Ing. Finstrlová, Ing. Soška). Řešení bylo návrhem tohoto ÚP
upřesněno na podkladě ÚAP ORP Pacov a koordinováno v návaznosti na prvky územního
systému ekologické stability v sousedních k.ú.
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5. Popis řešení a vyhodnocení variant možného uspořádání
Návrh nových zastavitelných ploch vychází z dříve rozpracovaného konceptu ÚPO. Varianty
jejich umístění byly zvažovány v rámci práce na ÚP a nejsou dokumentovány. Byly vyloučeny
lokality, kde by došlo k zásahu do ploch půd I. a II. třídy ochrany. Plocha Z4 byla upravena
tak, aby ležela pouze na té části pozemků, kde se nachází půda III. tř. ochrany, minimální
přesah jej dán pouze urbanistickými důvody – plocha je umístěna ve vazbě na stávající
plochy sportovního hřiště a má obdélníkový tvar, umožňující dobrou využitelnost pozemku.
Nové zastavitelné plochy jsou navrženy ve vazbě na stávající území tak, aby zastavěné
území tvořilo v krajině kompaktní celek, zábor zemědělské půdy byl co nejmenší a docházelo
k němu pouze v nejnutnějším rozsahu. Lokality Z3 je vázána na stávající komunikaci u které
je umístěna plocha pro výstavbu. Je určena pro bydlení venkovského typu ve formě
farmového bydlení s podmíněným možným využitím okolních zemědělských pozemků jako
pastvin.
6. Návrh vyznačení současně zastavěného území obce
V rámci ÚP je nově vymezena hranice zastavěného území obce v souladu se stavebním
zákonem k datu 10. 9. 2015.
7. Údaje o existenci dříve stanovených dobývacích prostorů nebo chráněných
ložiskových územích, u kterých dosud nedošlo ke stanovení dobývacího prostoru
Na katastrálním území se nepředpokládá zábor ZPF z tohoto titulu.

II.I.2

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL)

1. Současný stav
Lesní oblast
Dotčeno změnou
Soubor lesního typu
Lesní typ
Plocha objektu

16 - Českomoravská vrchovina
Z8
6P – Kyselá smrková jedlina
(Abietum variohumidum acidophilum)
6P1
11 510 m2

2. Navrhované řešení
V zalesněném svahu nad obcí se nachází stávající prameniště, sestávající ze dvou částí a
vodojem, ze kterého je zásoben obecní veřejný vodovod. Vodojem je zemní, železobetonový
o objemu 30 m3. Potřeba vody v obci postupně stoupá. Pro případ, že kapacita vodojemu
nebude dostačovat je navržena plocha pro jeho rozšíření.
3. Zdůvodnění řešení z hlediska požadavků na zachování lesa, ochrany životního
prostředí a ostatních celospolečenských zájmů
Zajištění zásobení obyvatel pitnou vodou je jednou z nezbytných podmínek pro udržitelný
rozvoj obce a je veřejným zájmem. Jedná se o rozšíření stávajícího zařízení veřejné
technické infrastruktury, které leží v ploše rozsáhlého lesního celku. Umístění záměru v jiné
lokalitě mimo lesní pozemky není účelné.
V rámci projektové přípravy budou zohledněny požadavky a zájmy hospodaření na
dotčených pozemcích lesní půdy.
4. Alternativní řešení
S ohledem na účel stavby není možné jiné variantní vyhovující řešení.
5. Následná rekultivace
Bude provedena dle požadavků projektové dokumentace.
6. Uspořádání pozemků po dokončení stavby (dočasný zábor PUPFL)
Požadavky na případný dočasný zábor PUPFL vyplynou z projektové dokumentace stavby a
budou řešeny při následném řízení v souladu se zájmy lesního hospodaření na dotčených
pozemcích.
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II.J. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ÚP DLE ODST. 4 § 53 SZ
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP Útěchovice pod Stražištěm zejména
- s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,
- s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů
- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů
Součástí odůvodnění územního plánu je kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu
zejména
- výsledek přezkoumání územního plánu podle výše uvedeného odstavce
- komplexní zdůvodnění přijatého řešení
- vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch.
Ve svém přezkumu se pořizovatel plně ztotožňuje s výše uvedeným odůvodněním k daným
tématům.
V rámci projednání návrhu územního plánu ve společném jednání obdržel pořizovatel
tato stanoviska dotčených orgánů a vyjádření ostatních organizací:
1. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje 858/6, 460 01
Liberec – stanovisko bez námitek ze dne 2.11.2015 pod zn. SBS 33970/2015.
2. Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy VII, pracoviště Brno, Mezírka
1, 602 00 Brno – souhlasné stanovisko ze dne 3.11.2015 pod čj. 2144/560/15,
19713/P/13, 75829/ENV/15
3. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov,
U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov – stanovisko bez připomínek ze dne 3.11.2015 pod
zn. SPU 573422/2015
4. Česká geologická služba, útvar Geofond, Kostelní č.p. 26, 170 06 Praha 7 – sdělení bez
připomínek ze dne 20.11.2015 pod zn. ČGS-411/15/1685 *SOG-441/634/2015
5. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště
Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov – souhlasné stanovisko ze dne 23.11.2015
pod zn. KHSV/21967/2015/PE/HOK/Tes
6. Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova č.p. 57,
587 33 Jihlava – souhlasné stanovisko z hlediska ochrany přírody ze dne 23.11.2015pod
čj. KUJI 77196/2015 OZP 382/2014
7. Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova č.p. 57,
587 33 Jihlava – stanovisko ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 23.11.2015
pod čj. KUJI 71441/2015 OZPZ 382/2015:


Orgán ochrany ZPF nesouhlasí s následující navrženou plochou: Z3 BV bydlení
venkovského charakteru 0,84 ha (farmové bydlení) na III. tř. ochrany ZPF
- Plocha Z3 byla z návrhu ÚP vyjmuta a převedena do plochy rezervy R6.

8. Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova č.p. 57,
587 33 Jihlava – stanovisko v působnosti lesního a vodního zákona bez připomínek ze
dne 24.11.2015 pod čj. KUJI 77393/2015 OŽPZ 976/2015 Št-2
9. Povodí Vltavy s.p. závod Dolní Vltava, Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5 – vyjádření ze
dne 23.11.2015 pod zn. 60271/2015-242-Gá s tímto požadavkem, který bude zahrnut
jako připomínka a vyhodnocen v rámci veřejného projednání:
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Vzhledem k navrhovanému rozsahu ploch pro bydlení 2,76 ha upozorňujeme na
nutnost realizace nové kanalizace a zajištění čištění odpadních vod v souladu
s nejlepší dostupnou technologií odpovídající kategorii a charakteru obce (OP III.
stupně VN Švihov). Současná kanalizace stavebně neodpovídá požadavkům na
odvádění odpadních vod, zejména vzhledem k její netěsnosti a trvalému znečišťování
podzemních vod odpadními vodami. V nově navrhovaných lokalitách pro výstavbu
bude realizována oddílná kanalizace.



Technologie nově navržené ČOV bude navržena dle nejlepších dostupných
technologií, kanalizace bude provedena jako oddílná, technologii ČOV doporučujeme
upřesnit až v rámci územního a stavebního řízení. Pro odvádění srážkových vod bude
využita stávající jednotná kanalizace.



V územním plánu bude zakotvena povinnost napojení na veřejnou kanalizaci
ukončenou ČOV v případě, že bude stavba ČOV realizována.



Z důvodů zpomalení odtoku vody z území je nutno srážkové vody z ploch určených
pro novou zástavbu v souladu s § 5, odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů před
svedením do kanalizace a dále do vodního toku zasakovat nebo zadržovat na
přilehlých pozemcích.



Bude respektována nezastavitelnosti manipulačního pruhu 6 m podél vodních toků za
účelem správy a údržby toku (§ 49 a § 67 vodního zákona).

10. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, 303
01 Pelhřimov – souhlasné koordinované stanovisko ze dne 25.11.2015 pod čj. HSJI6033-2/PE-2015
11. Ministerstvo vnitra, Nad Štolou č.p. 3, 170 34 Praha 7 – stanovisko bez připomínek ze
dne 4.12.2015 pod č.j. MV-158227-4/OSM-2015
12. Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů
a řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, 530 02 Pardubice – stanovisko
bez připomínek ze dne 10.12.2015 pod čj. MOCR 18542-367/2015-6440
Posouzení návrhu nadřízeným správním orgánem:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova č.p. 57,
587 33 Jihlava, Posouzení návrhu Územního plánu Útěchovice pod Stražištěm ze dne
20.1.2016 pod čj. KUJI 82671/2015 OUP 81/2014-5 Skl
Posouzení z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací kraje – Zásady územního
rozvoje Kraje Vysočina (dále jen „ZÚR“):


Odůvodnění návrhu ÚP neobsahuje vyhodnocení souladu se stanovenými prioritami
územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území.
Požadujeme toto vyhodnocení doplnit.
- Doplněno na stánkách 6-8 tohoto odůvodnění.

S ohledem na § 171 stavebního zákona, dle něhož krajský úřad vykonává státní dozor ve
věcech územního plánování, upozorňujeme, že návrh ÚP obsahuje tyto zjištěné nedostatky:


Obsah územního plánu je závazný, územní plán nesmí obsahovat doporučení.
- Z výrokové části bylo odstraněno.



Požadujeme prověřit soulad návrhu ÚP s ustanovením §43 odst. 3) stavebního
zákona, dle kterého územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým
obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí.
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- Bylo prověřeno a došlo k úpravě regulativů.


Územní studie je ze zákona pouze územně plánovacím podkladem, nelze územním
plánem učinit územní studii závaznou, nelze stanovit, že výstavba bude podle
zpracované územní studie.
- Text ve výrokové části byl upraven.



Územní plán musí být věcný, nesmí odkazovat na externí dokumenty, např. na
podmínky Ministerstva zemědělství ČR.
- Text ve výrokové části byl upraven.



Územní plán nesmí obsahovat procesní podmínky, např. „Jakýkoli zásah do vodního
toku nebo doprovodného porostu bude předem projednán se správcem toku“.
- Text ve výrokové části byl upraven.



Obsah výkresu základního členění je stanoven konečným výčtem v příloze č. 7
k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
- Došlo k úpravě výkresu – vypuštění ploch změn v krajině.

V rámci projednání návrhu územního plánu ve veřejném projednání obdržel pořizovatel
tato stanoviska dotčených orgánů a vyjádření ostatních organizací:
1. Ministerstvo životního prostředí odbor výkonu státní správy VII, pracoviště Brno, Mezírka
1, 602 00 Brno – souhlasné stanovisko ze dne 11.3.2016 pod čj. 576/560/16,
17128/ENV/16.
2. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, 303
01 Pelhřimov – souhlasné koordinované stanovisko ze dne 11.3.2016 pod čj. HSJI- 14612/PE-2016
3. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje 858/6, 460 01
Liberec – stanovisko bez námitek ze dne 17.3.2016 pod zn. SBS 07912/2016.
4. Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova č.p. 57,
587 33 Jihlava – stanovisko v působnosti lesního a vodního zákona bez připomínek ze
dne 21.3.2016 pod čj. KUJI 24292/2016 OŽPZ 628/2016 Št-2
5. Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova č.p. 57,
587 33 Jihlava – kladná stanoviska ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany
přírody a krajiny ze dne 5.4.2016 pod čj. KUJI 21943/2016 OZPZ 382/2014
6. Ministerstvo vnitra, Nad Štolou č.p. 3, 170 34 Praha 7 – stanovisko bez připomínek ze
dne 7.4.2016 pod č.j. MV-158227-8/OSM-2015
7. Česká geologická služba, útvar Geofond, Kostelní č.p. 26, 170 06 Praha 7 – sdělení bez
připomínek ze dne 8.4.2016 pod zn. ČGS-411/16/0402*SOG-441/6185/2016
8. Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova č.p. 57,
587 33 Jihlava – stanovisko bez připomínek ze dne 12.4.2016 pod čj. KUJI 31672/2016
ODSH 97/2016
9. Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova č.p.
57, 587 33 Jihlava, stanovisko bez připomínek ze dne 18.4.2016 pod čj. KUJI
21940/2016 OUP 81/2014-7
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II.K. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Pořízení územního plánu (dále jen ÚP) Útěchovice pod Stražištěm bylo schváleno
zastupitelstvem obce Útěchovice pod Stražištěm dne 9. 3. 2012 (zápis č. 13/2012). Návrh
zadání tohoto ÚP byl dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů projednán s krajským
úřadem, s obcí, se sousedními obcemi, s dotčenými orgány, se správci sítí, s ostatními
subjekty a s veřejností. Návrh zadání ÚP byl bez požadavku na zpracování variant řešení
a bez požadavku na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Zadání bylo schváleno
zastupitelstvem obce Útěchovice pod Stražištěm dne 9. 5. 2014 (zápis č. 27/2014).
Požadavky zakotvené v zadání byly respektovány.
Návrh územního plánu Útěchovice pod Stražištěm byl zpracován a předán projektantem
v září 2015. Veřejnou vyhláškou byl oznámen návrhu územního plánu Útěchovice pod
Stražištěm dne 26.10.2015 a stanoven termín pro společné jednání s dotčenými orgány dne
20.11.2015 na 10:00 hod. na Městský úřad Pacov, odbor výstavby. O průběhu společného
jednání byl sepsán protokol. V termínu 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky mohl každý
uplatnit připomínky a dotčené orgány v termínu 30 dnů od společného jednání svá
stanoviska.
Následovalo zajištění stanoviska z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem
na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem. Předání podkladů krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu
k vydání stanoviska k návrhu územního plánu bylo zasláno opatření ze dne 17.12.2015.
Posouzení návrhu územního plánu nadřízeným orgánem včetně požadavků na odstranění
nedostatků obdržel pořizovatel dne 20.1.2016.
Úprava návrhu projektantem na základě požadavku nadřízeného orgánu byla předaná
v únoru 2015. Následně bylo zahájeno řízení o vydání územního plánu a veřejnou vyhláškou
ze dne 7.3.2016 oznámeno konání veřejného projednání. Veřejné projednání se konalo dne
11.4.20165, o průběhu veřejného projednání byl proveden záznam. Při veřejném projednání
byl dle § 52 odst. 3 stavebního zákona stanoven termín k podání námitek a připomínek
(7 dnů) – do 18.4.2016. V termínu pro podání námitek a připomínek neobdržel pořizovatel
žádné námitky ani připomínky.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval
s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu. Návrh doručil oznámením návrhu rozhodnutí o
námitkách a návrh vyhodnocení připomínek dotčeným orgánům po veřejném projednání dne
20.4.2016 s termínem k uplatnění stanovisek do 30 dnů od obdržení oznámení. Dotčené
orgány neuplatnily ve svých stanoviscích žádné připomínky.

II.L.

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Námitky proti návrhu územního plánu Útěchovice pod Stražištěm nebyly vzneseny.

II.M.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Povodí Vltavy s.p. závod Dolní Vltava, Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5 – vyjádření ze dne
23.11.2015 pod zn. 60271/2015-242-Gá
 Vzhledem k navrhovanému rozsahu ploch pro bydlení 2,76 ha upozorňujeme na nutnost
realizace nové kanalizace a zajištění čištění odpadních vod v souladu s nejlepší
dostupnou technologií odpovídající kategorii a charakteru obce (OP III. stupně VN
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Švihov). Současná kanalizace stavebně neodpovídá požadavkům na odvádění odpadních
vod, zejména vzhledem k její netěsnosti a trvalému znečišťování podzemních vod
odpadními vodami. V nově navrhovaných lokalitách pro výstavbu bude realizována
oddílná kanalizace.
Připomínka je částečně zohledněna. Návrh územního plánu řeší dvě na sebe navazující
zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití - plochy bydlení. Ve výrokové části
v kapitole V kapitole I.D.2.2.1 Koncepce odkanalizování obce je toto řešení: Odpadní vody
budou odváděny k likvidaci na vlastní ČOV v souladu s PRVK Kraje Vysočina. Do doby
jejího vybudování budou odpadní vody jímány do nepropustných jímek na vyvážení a
likvidovány v souladu s platnou legislativou. V případech, kdy napojení na kanalizaci
nebude realizovatelné, je možné alternativně využít jiných technologií čištění odpadních
vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou.
Kanalizační síť bude po realizaci dále rozšiřována a udržována. Pro potřeby veřejné
technické infrastruktury a umístění zařízení čištění odpadních vod je navržena plocha Z6.
Dešťové vody v celé obci budou v maximální možné míře uváděny do vsaku, jímány a
účelově využívány (zálivka apod.), neznečištěné vody z veřejných prostranství a ty, které
nebude možné jímat nebo zasakovat je možné odvádět stávající veřejnou kanalizaci.
Technologie nově navržené ČOV bude navržena dle nejlepších dostupných technologií,
kanalizace bude provedena jako oddílná, technologii ČOV doporučujeme upřesnit až v
rámci územního a stavebního řízení. Pro odvádění srážkových vod bude využita stávající
jednotná kanalizace.
Připomínka je částečně zohledněna. Návrh územního plánu vymezuje pouze plochu pro
umístění ČOV a nikterak nespecifikuje použití technologického zařízení. Navržena je
jednotná kanalizace s odlehčovací komorou.
V územním plánu bude zakotvena povinnost napojení na veřejnou kanalizaci ukončenou
ČOV v případě, že bude stavba ČOV realizována.
Připomínka není zohledněna. Vychází z § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích) a její uplatnění je možné řešit samostatným postupem: Obecní úřad může
v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb,
na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci
v případech, kdy je to technicky možné.
Z důvodů zpomalení odtoku vody z území je nutno srážkové vody z ploch určených pro
novou zástavbu v souladu s § 5, odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů před svedením do
kanalizace a dále do vodního toku zasakovat nebo zadržovat na přilehlých pozemcích.
Připomínka byla zohledněna ve výrokové části je v kapitole I.D.2.2.1
Koncepce
odkanalizování obce obsažen tento text: Dešťové vody v celé obci budou v maximální
možné míře uváděny do vsaku, jímány a účelově využívány (zálivka apod.), neznečištěné
vody z veřejných prostranství a ty, které nebude možné jímat nebo zasakovat je možné
odvádět stávající veřejnou kanalizaci.
Bude respektována nezastavitelnosti manipulačního pruhu 6 m podél vodních toků za
účelem správy a údržby toku (§ 49 a § 67 vodního zákona).
Připomínka nebyla ve výrokové části zohledněna. Tento požadavek je přímo zakotven
v zákoně, v územním plánu je respektování tohoto pásma popsáno pouze v odůvodnění
v kapitole II.E. 5.3 Vodní toky a plochy.
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Příloha a) Přehled předpokládaných záborů půdního fondu

Katastrální území: Útěchovice pod Stražištěm 778371

Vyhodnocený zábor ZPF
Označení
lokality

Způsoby využití plochy

Celková
plocha
(ha)

celkem
(ha)

podle jednotlivých kultur (ha)
trvalé
orná
zahrady
travní
půda
porosty
0,76
-

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

Investice
do půdy
(ha)

Zábor
PUPFL
(ha)

Poznámka

I.

II.

III.

IV.

V.

-

-

0,06

-

0,70

-

-

OP lesa

Z1

Plochy bydlení BV

0,76

0,76

Z2

Plochy bydlení BV
Plochy dopr. infrastruktury DS
Plochy bydlení BV
Plochy veř. prostranství PV

1,0

1,0

1,0

-

-

-

-

0,90

-

0,10

-

-

OP lesa

0,84

0,84

-

-

1,0

-

-

1,0

-

-

-

-

farmové bydlení
sdělovací kabel, OP
lesa

2,76

2,76

1,76

-

1,0

-

-

1,96

-

0,8

0,07

-

0,15

0,15

0,15

-

-

0,03

-

0,12

-

-

-

-

0,34

0,34

-

-

0,34

-

-

0,34

-

-

-

-

0,15

0,14

-

-

0,14

-

-

0,05

0,09

-

0,14

-

Z7*)

Plochy občanské vybavenosti
OV
Plochy občanské vybavenosti
OV
Plochy tech. vybavenosti TI
Plochy dopr. infrastruktury DS
Plochy tech. vybavenosti TI

0,07

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

Z8

Plochy tech. vybavenosti TI

0,01

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

0,01

Z9

0,62

0,62

-

-

0,62

-

-

0,03

-

0,59

0,56

-

0,73

0,73

-

-

0,73

-

-

0,14

0,59

-

0,73

-

Z11

Plochy vodní W
Plochy veř. prostranství PV
Plochy vodní W
Plochy přírodní NP
Plochy vodní W

0,13

0,13

-

-

0,13

-

-

0,13

-

-

0,1

-

Z12

Plochy přírodní NP

0,28

- **)

2,01

1,92

Z3

Plochy bydlení celkem
Z4
Z5
Z6

Z10

Plochy s ostatním způsobem využití
(mimo bydlení) celkem

pouze pro hřbitov
OP lesa
pouze pro ČOV

pouze pro rozšíření
vodojemu
respektovat stávající
sdělovací kabel
součást ÚSES

revitalizace toku a
biokoridor ÚSES
0,37

-

1,55

0,25

-

0,75

0,33

0,59

Předpoklad záboru ZPF pro prvky ÚSES celkem 5,5 ha. Plochy nezbytné pro zakládání interakčních prvků celkem 1,1 ha
Pozn.: *)
**)

zastavitelné plochy uvnitř zastavěného území: Z7
zábor ZPF se nevyhodnocuje (ÚSES)
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b) Zastavěné území - pasport
PASPORT ÚDAJE O ÚZEMÍ
1. Název nebo popis údaje o území
Zastavěné území
2. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný
hranice vymezena zpracovatelem ÚP

b) ze dne
10. 9. 2015

c) vymezil
Ing.arch. Ladislav Brožek
3. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území
Útěchovice pod Stražištěm

b) číslo katastrálního/katastrálních území
778371

4. Způsob vymezení
a) název dokumentu
b) měřítko
součást grafické části územního plánu
výkresy:
1. VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
1: 5 000
2. HLAVNÍ VÝKRES
1: 5 000
b) mapový podklad, nad kterým byl údaj o území zobrazen
Účelová katastrální mapa – DKM – vyžádána obcí od katastrálního úřadu (*.vfk) a
předána zpracovateli, stav k 28. 4. 2011, zjištěné odlišnosti zapracovány dle stavu KM
v aplikaci http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ k datu 10. 9. 2015
e) souřadnicový systém zobrazení
transformace v S-JTSK
f)


Formát grafické části - DGN (Microstation95)
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c) Ochrana památek
Nemovité památky
V seznamu nemovitých kulturních památek jsou zapsány tyto objekty:
Číslo rejstříku

Památka

Umístění

21727/3-3321

myslivna č. p. 41

severní okraj obce

Myslivna je rodným domem významného českého režiséra a divadelního teoretika Jiřího
Frejky (6. 4. 1904 – 27. 10. 1952). Jiří Frejka pocházel ze starého rodu svobodných
dědičných myslivců a vyrůstal zde v blízkém propojení s přírodou. Tuto skutečnost dnes
připomíná pamětní deska na fasádě domu, který je zajímavý rovněž z architektonického
hlediska.

Objekty místního zájmu ochrany:
Architektonicky cenné stavby
1. Kaplička ve vsi
2. Smrčinský mlýn č.p. 20 jihovýchodně od obce u potoka
3. Venkovská usedlost č.p. 2
4. Venkovská usedlost č.p. 31
5. Venkovská usedlost č.p. 43
6. Křížek vpravo u silnice směrem na Velkou Chyšku
7. Křížek u návesního rybníka
Významné solitérní stromy
8. Třešeň v poli jihovýchodně od obce, dvojkmen, celkový obvod 4 m
9. Buk v poli s obvodem 240 cm jižně od mlýna, bohatě rodí
Ostatní hodnoty
10. Vyhlídka Kamenný vrch vpravo od silnice na Vyklantice – výhled na Pacov,
Leskovice, Javořici
Podkladem pro vymezení objektů místního zájmu ochrany byly ÚAP ORP Pacov a
doplňující průzkumy zpracovatele ÚP. Vyjmenované objekty jsou součástí kulturního
dědictví obce. Uplatňují se ve veřejném prostoru, jsou jedinečné a vytvářejí základ identity
obce a jejich obyvatel.

Jako urbanistické hodnoty je třeba chránit
původní urbanistickou strukturu obce

Archeologická naleziště, území archeologického zájmu
Celé území obce je obecně nutno považovat za území s archeologickými nálezy. Z toho
vyplývá povinnost stavebníků již od doby přípravy stavby oznámit stavební záměr
Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje,
má-li se na daném území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění
archeologických výzkumů (§ 22, odst. 2, zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve
znění pozdějších předpisů).
U archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů,
musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo,
nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.
Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za
provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po
archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.
Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky
Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po
učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti
všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména
před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.
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d) Ochrana přírody a krajiny
- Zvláště chráněná území na území obce.
v řešeném území nejsou evidovány
- NATURA 2000 – evropsky významné lokality
v řešeném území nejsou evidovány
- Památné stromy
Václavovy lípy, ID 104665 – v poli pod lesem vpravo nad silnicí do Velké Chyšky
Významné krajinné prvky, ekol. významné segmenty krajiny (EVSK)
VKP vymezené přímo ze zákona ve smyslu § 3 písm. b) – lesy, ochranné lesní pásy
(větrolamy), vodní toky, rybníky, údolní nivy apod.
- Migračně významné území, dálkový migrační koridor
zasahuje na západní, převážně zalesněnou část katastru, dálkový migrační koridor
řešeným územím neprochází
- Prvky ÚSES
Pro řešené území byl zpracován návrh místního územního systému ekologické stability
v roce 2004 jako součást prací na konceptu územního plánu obce (Projekce zahradní
krajinná a GIS, s.r.o. Brno, Ing. Finstrlová, Ing. Soška). Řešení bylo návrhem tohoto ÚP
upřesněno na podkladě ÚAP ORP Pacov a koordinováno v návaznosti na prvky územního
systému ekologické stability v sousedních k.ú.
- Nadregionální a regionální ÚSES
Na území obce nezasahují prvky nadregionálního ani regionálního ÚSES
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e) Potřeba vody, základní údaje kanalizace

Potřeba vody z bilance v řešeném území - výhledový stav 2015 (dle PRVK)
Počet zásobených obyvatel (2015)

114

Specifická potřeba fakt. vody obyvatelstva

90 l/os/den

Specifická potřeba fakt.vody

125 l/os/den

Specifická potřeba vody vyrobené

166,9 l/os/den

Průměrná denní potřeba Qp

19 m3/den

Max. denní potřeba Qdmax

28,5 m3/den

Základní údaje kanalizace (dle PRVK)
Položka

Jednotky

rok 2015

Počet trvale bydlících obyvatel
napojených na kanalizaci

obyv.

95

Produkce odpadních vod

m3/den

18,7

BSK5

kg/den

7,5

NL

kg/den

6,9

CHSK

kg/den

15

f) Směry větrů
S
6

SV
7

V
8

JV
13

J
7

JZ
16

40

Z
17

SZ
8

BEZV
18
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g) Územně analytické podklady (SLDB) 1

4
5
7
7
9
9
10
10
12
13
13
13
13

16
19
20
21
37

Sledovaný jev
2011
Kód obce
562033
Podíl osob starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dokončeným základním vzděláním (%)
20,5
Podíl osob starších 14 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním (%)
1,2
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (%)
13,6
Podíl ekonomicky aktivních v sekundéru (%)
36,4
Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec2
12
Vyjíždějící do škol mimo obec2
10
Dojíždějící do zaměstnání do obce2
1
Dojíždějící do škol do obce2
Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%)
36,7
Počet obydlených domů
32
Počet obydlených bytů
38
z toho podle druhu domu
podíl v rodinných domech (%)
100
z toho podle doby výstavby
podíl postavených do roku 1945 (%)
7,9
podíl postavených mezi roky 1946 - 1990 (%)
34,2
podíl postavených mezi roky 1991 - 2001 (%)
28,9
podíl postavených mezi roky 2001 - 2011 (%)
2,6
Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci
20
Podíl obyvatel v obydlených bytech s vodovodem (%)
100,0
Podíl obyvatel v obydlených bytech s plynem zavedeným do bytu (%)
1,1
Podíl obyvatel v obydlených bytech s připojením na kanalizační síť (%)
80,6
Počet obyvatel v obydlených bytech
108
z toho
s vodovodem v bytě
92
s plynem zavedeným do bytu
1
s připojením na kanalizační síť
87

Poznámky
1 Údaje odpovídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, domů a bytů, tedy k 26.3.2011. Ve sloupci
Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb.
2 vyjíždějící (dojíždějící) denně
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h) Územně analytické podklady 20141
1
1
1
2
2
3
3
6
8
8
8
8
8
11
11
17
18
22
23
24
27
28
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
37
37
37
37
37
37

Sledovaný jev
Nejčerstvější údaj
Počet obyvatel
1133
Přirozený přírůstek
-14
Saldo migrace
-14
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)
15,95
Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let
193
Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%)
23,95
Počet obyvatel ve věku 65 let a více
273
Počet částí obce
15
Podíl nezaměstnaných osob (%)
5,93
Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní
43
Počet uchazečů o zaměstnání
43
Počet uchazečů - absolventů
-3
Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců
23
Počet dokončených bytů
-6
Počet dokončených bytů v rodinných domech
-6
Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem
-7
Počet lázeňských léčeben
-5
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
51,75
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)
72,05
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)
24,95
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
6,25
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
1,35
Podíl lesů z celkové výměry (%)
40,85
Orná půda - rozloha (ha)2
1555
Chmelnice - rozloha (ha)2
-5
Vinice - rozloha (ha) 2
-5
Zahrady - rozloha (ha) 2
75
Ovocné sady - rozloha (ha) 2
-5
Trvalé travní porosty - rozloha (ha)2
545
Lesní půda - rozloha (ha)2
1705
Vodní plochy - rozloha (ha)2
55
Zastavěné plochy - rozloha (ha)2
45
Ostatní plochy - rozloha (ha)2
225
Zemědělská půda - rozloha (ha)2
2165
Celková výměra (ha)2
4175
Koeficient ekologické stability
1,305
Živě narození
-4
Zemřelí
14
Přistěhovalí
34
Vystěhovalí
24
Průměrný věk
42,93
Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let
673

Poznámky
1
ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1 části
B k Vyhlášce 500/2006Sb.
2
zdroj ČÚZK
3
období: 31.12.2014
4
období: rok 2014
5
období: 31.12.2013
6
období: rok 2013
7
období: 31.12.2012
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i) Historický lexikon - počet obyvatel a domů podle výsledků
sčítání od roku 1869
území: obec Útěchovice pod Stražištěm (přepočet na územní strukturu 2013)
Sčítání v roce Počet obyvatel1 Počet domů2
1869
290
34
1880
302
37
1890
302
40
1900
284
40
1910
287
40
1921
253
41
1930
243
43
1950
169
44
1961
181
39
1970
190
42
1980
161
42
1991
138
45
2001
123
48
2011
108
53
Poznámky
1 1869 - obyvatelstvo přítomné civilní
1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné
1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu)
2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem)
2011 – obyvatelstvo obvykle bydlící
2 1869 až 1950 - celkový počet domů
1961 až 1980 - počet domů trvale obydlených
1991 až 2011 - celkový počet domů

43

Odůvodnění územního plánu Útěchovice pod Stražištěm

j)

Výpočet hygienického hlukového pásma u silnic

Výpočet hlukové hladiny silnice III/12813 v průtahu obce Útěchovice pod Stražištěm
Výpočet byl zpracován dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy,
zpracované RNDr. Milošem Liberkem a Ing. Liborem Ládyšem- Praha, 2011
s ohledem na informativní charakter výpočtu a zobecněná vstupní data nejsou dále uvažovány
podrobnější korekce ve smyslu metodiky

rok

2015 odhad

NV

80

PNA

16,32653

O

400

PO noc

0,075653

M
SV

10
490

PN noc

0,079

v (km/h)

50

45

LOA

74,9

FvOA 0,000755

LNA

81,4

FvNA 0,002236

F1

2167330

den

F2 1,07

F1

444481,8

noc

F3 1

X
X
X

F1xF2xF3
2319043
475595,5

den
noc

korekce vzdálenosti 15 m
U odrazivý t. H(m) 1,5
U
2,4

I dB(A)
I dB(A)

51,15
44,27

IO noc 31

IOden 379

IN noc 6

INden 74

nOAd 21

nNAd 4

nOAn 5

nNAn 1

2-3 % sklon
ACO obrusná

nivelety
vrstva

Y 53,55
Y 46,67

d(m) 15

den
noc

NV
O
M
SV
ACO
CB

44

nákladní vozidla
osobní
motocykly
suma vozidel
asfaltový koberec/
obrus
cementový beton
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Výpočet izofony -hlukové hladiny silnice III/12813 v katastru obce
Útěchovice pod Stražištěm 2015 - jih
Výpočet byl zpracován dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy,
zpracované RNDr. Milošem Liberkem a Ing. Liborem Ládyšem- Praha, 2011
s ohledem na informativní charakter výpočtu a zobecněná vstupní data nejsou dále
uvažovány podrobnější korekce ve smyslu metodiky

rok

2015 odhad

NV

80

PNA

16,32653

O

400

PO noc

0,071327

M
SV

10
490

PN noc

0,079

v (km/h)

90

75

LOA

74,9

FvOA 0,001519

LNA

81,4

FvNA 0,002122

F1

2191970

den

F2 1,07

F1

535111,1

noc

F3 1

X
X
X

F1xF2xF3
2345408
572568,9

den
noc

výpočet izofony
U pohltivý t.
U -1,17247
U 2,91359
I55 dB(A) 54,77
I45 dB(A) 44,56

IOden 381

IN noc 6

INden 74

nOAd 21

nNAd 4

nOAn 5

nNAn 1

2-3 % sklon
ACO obrusná

nivelety
vrstva

Y 53,60
Y 47,48
NV
O
M
SV

H(m) 1,5

den
noc

IO noc 29

d(m)
d(m)

6
12

45

ACO
CB

nákladní vozidla
osobní
motocykly
suma vozidel
asfaltový koberec/
obrus
cementový beton

Odůvodnění územního plánu Útěchovice pod Stražištěm

Výpočet izofony -hlukové hladiny silnice III/12813 v katastru obce
Útěchovice pod Stražištěm 2035 – jih
Výpočet byl zpracován dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy,
zpracované RNDr. Milošem Liberkem a Ing. Liborem Ládyšem- Praha, 2011
s ohledem na informativní charakter výpočtu a zobecněná vstupní data nejsou dále uvažovány
podrobnější korekce ve smyslu metodiky
rok

2035 odhad

NV

100

PNA

17,69912

O

450

PO noc

0,072699

M
SV

15
565

PN noc

0,079

v (km/h)

50

75

LOA

74,4

FvOA 0,001519

LNA

80,2

FvNA 0,002122

F1

2072244

den

F2 1,07

F1

512547

noc

F3 1

X
X
X

F1xF2xF3
2217301
548425,2

den
noc

výpočet izofony
U pohltivý t.
U -1,17247
U 2,338351
I55 dB(A) 54,53
I45 dB(A) 44,95

IO noc 34

IOden 431

IN noc 8

INden 92

nOAd 24

nNAd 5

nOAn 6

nNAn 1

2-3 % sklon
ACO obrusná

nivelety
vrstva

Y 53,36
Y 47,29

H(m) 1,5

den

d(m)

noc

d(m)

6
11

46

NV
O
M
SV

nákladní vozidla
osobní
motocykly
suma vozidel

ACO

asfaltový koberec/ obrus

CB

cementový beton
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Výpočet izofony -hlukové hladiny silnice III/12813 v katastru obce
Útěchovice pod Stražištěm 2015 sever
Výpočet byl zpracován dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy,
zpracované RNDr. Milošem Liberkem a Ing. Liborem Ládyšem- Praha, 2011
s ohledem na informativní charakter výpočtu a zobecněná vstupní data nejsou dále
uvažovány podrobnější korekce ve smyslu metodiky

rok

2015 odhad

NV

80

PNA

16,32653

O

400

PO noc

0,071327

M
SV

10
490

PN noc

0,079

v (km/h)

90

75

LOA

74,9

FvOA 0,001519

LNA

81,4

FvNA 0,002122

F1

2191970

den

F2 1,15

F1

535111,1

noc

F3 1

X
X
X

F1xF2xF3
2520766
615377,7

den
noc

výpočet izofony
U pohltivý t.
U -0,37966
U 2,91359
I55 dB(A) 54,29
I45 dB(A) 44,88

IOden 381

IN noc 6

INden 74

nOAd 21

nNAd 4

nOAn 5

nNAn 1

4-5 % sklon
ACO obrusná

nivelety
vrstva

Y 53,92
Y 47,79
NV
O
M
SV

H(m) 1,5

den
noc

IO noc 29

d(m)
d(m)

7
12

47

ACO
CB

nákladní vozidla
osobní
motocykly
suma vozidel
asfaltový koberec/
obrus
cementový beton
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Výpočet izofony -hlukové hladiny silnice III/12813 v katastru obce
Útěchovice pod Stražištěm 2035 sever
Výpočet byl zpracován dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy,
zpracované RNDr. Milošem Liberkem a Ing. Liborem Ládyšem- Praha, 2011
s ohledem na informativní charakter výpočtu a zobecněná vstupní data nejsou dále
uvažovány podrobnější korekce ve smyslu metodiky

rok

2035 odhad

NV

100

PNA

17,69912

O

450

PO noc

0,072699

M
SV

15
565

PN noc

0,079

v (km/h)

50

75

LOA

74,4

FvOA 0,001519

LNA

80,2

FvNA 0,002122

F1

2072244

den

F2 1,15

F1

512547

noc

F3 1

X
X
X

F1xF2xF3
2383080
589429

den
noc

výpočet izofony
U pohltivý t.
U -1,17247
U 2,91359
I55 dB(A) 54,84
I45 dB(A) 44,69

IOden 431

IN noc 8

INden 92

nOAd 24

nNAd 5

nOAn 6

nNAn 1

4-5 % sklon
ACO obrusná

nivelety
vrstva

Y 53,67
Y 47,60
NV
O
M
SV

H(m) 1,5

den
noc

IO noc 34

d(m)
d(m)

6
12

48

ACO
CB

nákladní vozidla
osobní
motocykly
suma vozidel
asfaltový koberec/
obrus
cementový beton

