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ÚVOD 

Strategické hodnocení vliv  na životní prost edí (SEA) je systematický proces 
hodnocení d sledk  navrhovaných politik, plán  a program  na životní prost edí. 

elem vyhodnocení SEA je zajistit, aby se strategické cíle ochrany životního 
prost edí a zdraví obyvatelstva staly sou ástí hodnocené územn  plánovací 
dokumentace a také sou ástí p ípravy a tvorby její koncepce. 

Vyhodnocení vliv  územn  plánovací dokumentace: „Zm na . 1 Územního plánu 
Petráve “ na životní prost edí (dále jen vyhodnocení) je zpracováno podle ustanovení 
§10i)  zákona  .  100/2001  Sb.,  o  posuzování  vliv  na  životní  prost edí,  v  platném  
zn ní a ustanovení § 19 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu (stavební zákon). Vyhodnocení je zpracováno metodou interaktivního 
posouzení “ex-ante“, vytvá ené soub žn  s konceptem posuzovaného územního 
plánu. 

Zájmové území je tvo eno správním území obce Petráve  (ORP Velké Mezi í), ve 
kterém se nachází jediné stejnojmenné katastrální území Petráve . Vybrané jevy 
životního prost edí jsou posuzovány také v širším okolí zájmového území, p edevším 
za ú elem identifikace širších územních souvislostí. P edm tem posouzení jsou 
veškeré návrhové plochy zm ny . 1 územního plánu Petráve . Hodnocen je také 
územní kontext navrhovaných ploch a z etel je brán i na plochy stavové a rezervy (jak 
stávajícího Územního plánu Petráve , tak jeho posuzované zm ny .1). 

Vyhodnocení je zpracováno na základ  Zprávy Krajského ú adu kraje Vyso ina 
o uplat ování Územního plánu Petráve  v etn  zadání zm ny . 1 Územního plánu 
Petráve  ( íslo jednací: KUJI 20156/2013 / OZP 1464/2007), ve kterém je z hlediska 
zákona . 100/2001 Sb. požadováno vyhodnocení vlivu územn  plánovací 
dokumentace na životní prost edí a dále jsou stanoveny následující požadavky 
zp es ující obsah a zp sob zpracování vyhodnocení: 

Vyhodnocení musí komplexn  pro ešené i širší dot ené území postihnout vlivy 
územn  plánovací dokumentace na jednotlivé složky životního prost edí a na 
ve ejné zdraví. 

i vyhodnocení vliv  uvedených ploch je t eba p ihlédnout mimo jiné k: 

• stávajícímu dopravnímu zatížení území a vyvolanému dopravnímu zatížení 
s d razem na zamezení zvyšování hlukové zát že a zne iš ování ovzduší, 

• prostorovému ešení z hlediska ochrany zem lského p dního fondu a ochrany 
írody  a  krajiny  (bez  proluk  a  s  návazností  na  další  zám ry,  s  respektováním  

prvk  ÚSES apod., t íd ochrany zem lského p dního fondu), 

• aspektu využití ploch, které byly pro pot eby rozvoje sídla odsouhlaseny 
v dosavadní schválené dokumentaci (nár st zastavitelného území), 
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• synergickým vliv m s již realizovanou pr myslovou zónou v k.ú. Velké Mezi í a 
se schválenými zastavitelnými plochami pro pr myslovou výrobu platného ÚP 
Petráve  vyhodnotit: 

• dopad na volnou krajinu z hlediska dot ení významných krajinných prvk , 
krajinného rázu, refugií zvlášt  chrán ných druh , dopadu na ÚSES (s vazbou 
na R-ÚSES dle aktualizace . 1 ZÚR Kraje Vyso ina), dopad na kvalitu p dy a 
její využívání, 

• vyhodnotit dopad umíst ní nových ploch na hlukovou a imisní situaci (vliv 
z výroby i z automobilového provozu – dodržení zákonných limit ) a to 
zejména v obytných ástech m sta i sousedních obcí, v etn  p ípadného 
návrhu opat ení k eliminaci negativního vlivu. 

• vliv umíst ní výstavby na zm nu odtokových pom  v území zejména z 
vodu zastav ní území zpevn nými plochami v tšího rozsahu. 

Sou ástí vyhodnocení bude vypracování kapitoly záv ry a doporu ení v etn  
návrhu stanoviska dot eného orgánu ke koncepci s uvedením výrok , zda lze 
z hlediska negativních vliv  na životní prost edí s jednotlivými plochami a 
s územním plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami v etn  jejich 
up esn ní  anebo  nesouhlasit.  Variantn  by  m la  být  též  zpracována  plánovaná  
opat ení, jejichž cílem je eliminace, minimalizace nebo kompenzace negativních 
vliv  na životní prost edí a ve ejné zdraví. 

Vyhodnocení vliv  na životní prost edí bude v další fázi projednávání nedílnou 
sou ástí ešení územn  plánovací dokumentace, kterou po izovatel p edá na 
Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí k vydání stanoviska dle 
zákona. 

V pr hu zpracování vyhodnocení doporu ujeme úzkou spolupráci 
zpracovatele ÚP a zpracovatele vyhodnocení SEA. 

Zpracovatelem vyhodnocení vliv  na životní prost edí m že být pouze osoba 
k tomu oprávn ná podle § 19 zákona o EIA. 
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1. STRU NÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍL  ÚZEMN  

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM. 

 

Stru né shrnutí obsahu a hlavních cíl  ÚPD 

Zm na územního plánu Petráve  je zadána na základ  "Zprávy o uplat ování 
etn  zadání zm ny . 1 územního plánu Petráve " ( ís. jednací: KUJI 20156/2013).  

Ve zpráv  je konstatováno, že v ÚP Petráve  není zohledn n koridor pro umíst ní 
ve ejn  prosp šné stavby DK32, E15, což je t eba uvést do souladu s aktualizovanými 
ZÚR. M sto Velké Mezi í dále navrhuje ešit dopln ní (rozší ení) zastavitelné 
plochy s funk ním využitím Vp – výroba pr myslová a ostatních odv tví v k.ú. 
Petráve  v lokalit  mezi stávajícím oploceným areálem ízené skládky komunálního 
odpadu a zastavitelnými plochami Vp1, Vp3 a Vp4 v k.ú. Petráve . Plochy s funk ním 
využitím pro pr myslovou výrobu v k.ú. Petráve  pln  navazují na pr myslovou zónu 
„Jidášky“ v k.ú. Velké Mezi í. Ob  dv  lokality jsou velmi zajímavé pro hospodá ský 
rozvoj  v  daném  území,  jelikož  se  nachází  v  t sné  blízkosti  dálnice  D1  a  stávajícího  
sjezdu (EXIT 146 km). 

 

Stru né shrnutí vztahu k jiným koncepcím 

V aktualizovaných Zásadách územního rozvoje kraje Vyso ina (nabyly ú innosti 
dne 22. 11. 2008, aktualizace .1 nabyla ú innosti 23.10.2012) je správní území obce 
Petráve  za azeno do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB010 T ebí sko – 
Velkomezi sko. ZÚR stanovují ve všech oblastech krajinného rázu pro innost v 
území a rozhodování o zm nách v území zásadu chránit a rozvíjet charakteristické 
znaky krajiny vytvá ející jedine nost krajiny (blíže kap. 5.7 Krajinný ráz). ZÚR KrV 
dále stanovují: 

 priority územního plánování v kraji Vyso ina; 

 obce Petráve  se nachází v rozvojové ose celorepublikového významu OS 5 
Praha - Jihlava – Brno;  

 území obce se nachází mimo rozvojové oblasti a specifické oblasti 
vymezené v ZÚR; 

 na území obce Petráve  jsou v ZÚR vymezeny ve ejn  prosp šné stavby 
dopravní infrastruktury a ve ejn  prosp šné stavby technické 
infrastruktury; 

 na území obce jsou v ZÚR vymezena ve ejn  prosp šné opat ení pro 
regionální ÚSES; 

 ZÚR vymezují územní rezervu koridoru pro rozší ení dálnice  D1; 
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Následující kapitola 2. Zhodnocení vztahu územn  plánovací dokumentace 
k cíl m ochrany životního prost edí p ijatým na vnitrostátní úrovni, obsahuje vý et 
dalších dokumentací se vztahem ke koncepci ešení území a jejich stru ný popis. Tyto 
dokumentace a napln ní jejich relevantních požadavk  je zhodnoceno v kapitole 
8. Zhodnocení zp sobu zapracování vnitrostátních cíl  ochrany životního prost edí 
(...)". 
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2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMN  PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

K CÍL M OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ P IJATÝM NA 

VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI 

Kapitola vyhodnocuje zm nu . 1 územního plánu Petráve  vzhledem 
k napl ování cíl  ochrany životního prost edí a zdraví obyvatelstva obsažených 
v národních, krajských, regionálních a komunálních koncep ních dokumentacích. 
Obsahem kapitoly je vý et vybraných koncep ních dokumentací se vztahem 
k životnímu prost edí a zdraví obyvatelstva, které obsahují relevantní požadavky 
(p ípadn  p ímo regulativy) na charakteristiky životního prost edí a zdraví 
obyvatelstva, které jsou zapracovatelné i zohlednitelné v ešení vyhodnocované 
dokumentace. 

Z díl ích cíl  t chto dokumentací byly zpracovatelem SEA sestaveny tzv. 
referen ní cíle ochrany životního prost edí a zdraví obyvatelstva (dále 
jen Referen ní cíle). Jedná se o cíle, jejichž napln ní je ovlivnitelné p edpokládaným 
uplatn ním vyhodnocované dokumentace, v rámci jejího prostorového a v cného 
ešení.  

o Referen ní cíle jsou definovány na základ  vybraných cíl  obsažených v relevantních 

strategických dokumentech a formulovány zp sobem, který umož uje zhodnotit jejich 

vztah k posuzovanému územnímu plánu (kap. 2) a zhodnotit zp sob, jakým je daný 

referen ní cíl v ešení vyhodnocované dokumentace zohledn n (kap. 8); 

o Požadavky a cíle obsažené v r zných dokumentech obdobné koncep ní úrovn  (krajské, 

národní…) obvykle vzájemn  interferují (nap . požadavek na ochranu biodiverzity, a  je 

formulován r zným zp sobem, figuruje v cílech ady strategických dokumentací); 

o Cíle dokumentací vyšších koncep ních úrovní jsou p ebírány do úrovní nižších, p emž 

jsou v cn  zp es ovány a ú eln  modifikovány práv  v kontextu specifik konkrétních 

území; 

o i výb ru referen ních cíl  byly zohled ovány charakteristiky zájmového území, 

edevším z pohledu jeho potenciálu pro napl ování obecn  stanovovaných cíl . 

1.1 Vý et vybraných koncep ních dokument  se vztahem k životnímu 

prost edí a zdraví obyvatel 

Vý et vybraných koncep ních dokument  (strategických dokumentací) je 
rozd len do t í kapitol podle jejich koncep ní úrovn : 

o Národní: koncep ní dokumenty eské republiky 

o Krajské: koncep ní dokumenty Kraje Vyso ina 

o Komunální: koncep ní dokumenty obce, ORP Velké Mezi í 
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Národní koncep ní dokumenty 

o Ak ní plán eské republiky pro zdraví a životní prost edí (NEHAP); 

o Dlouhodobý program zdraví pro všechny (Dlouhodobý program zlepšování zdravotního 

stavu obyvatelstva R Zdraví pro všechny v 21. století); 

o Dopravní politika R 2005-2013; 

o Integrovaný národní program snižování emisí R (+ Národní program zlepšování kvality 

ovzduší);  

o Národní lesnický program 2008 - 2013;  

o Národní program snižování emisí R;  

o Národní rozvojový plán R 2007-2013;  

o Národní strategický plán pro rozvoj venkova R na období 2007-2013;  

o Národní strategický referen ní rámec 2007-2013; 

o Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti; 

o Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy R;  

o Plán odpadového hospodá ství R.  

o Politika územního rozvoje R (2008); 

o Program rozvoje venkova R na období 2007-2013;  

o Státní energetická koncepce;  

o Státní politika životního prost edí eské republiky 2012-2020; 

o Aktualizace státního programu ochrany p írody a krajiny; 

o Státní surovinová politika; 

o Strategie regionálního rozvoje R pro léta 2007-2013; 

o Strategie udržitelného rozvoje R;  

Krajské koncep ní dokumenty 

o Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina (aktualizace .1); 

o Územn  analytické podklady Kraje Vyso ina (aktualizace 2011); 

o Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vyso ina na období 2008 - 2013; 

o Územní energetická koncepce Kraje Vyso ina; 

o Plán rozvoje vodovod  a kanalizací Kraje Vyso ina; 

o Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vyso ina (2009); 

Komunální koncep ní dokumenty 

Komunální koncep ní dokumenty nejsou pro zájmové území zpracovány 
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1.2. Popis vybraných strategických dokumentací a p ehled jejich cíl  

Z koncep ních dokument  se vztahem k životnímu prost edí a zdraví obyvatelstva 
jsou vybrány ty, které definují p ístupy relevantní ve vztahu k charakteru zájmového 
území a definující požadavky zohlednitelné v územn  plánovací dokumentaci. 
U vybraných dokumentací je stru  popsán jejich obsah a uveden vý et vybraných 
cíl , ze kterých je následn  sestaven vý et „Vybraných referen ní cíle ochrany 
životního prost edí“ vzhledem k jejichž napl ování je vyhodnocovaná dokumentace 
posuzována. 

1.2.1. Státní politika životního prost edí 2012 - 2020 

Jeden ze základních strategických dokument , který zast ešuje všechny ostatní 
koncep ní materiály v oblasti životního prost edí (nap . politiky týkající se 
jednotlivých složek životního prost edí) a vymezuje základní rámec pro dlouhodobé a 
st edn dobé sm ování rozvoje environmentálního rozm ru udržitelného rozvoje 

eské republiky. Vedle vlastní implementa ní ásti, ze které byly vybrány požadavky 
na  ochranu  životního  prost edí,  obsahuje  také  návrh  Indikátor  ke  sledování  jejich  
napl ování.  

Cílem dokumentu je zajistit zdravé a kvalitní životní prost edí pro ob any žijící 
v eské republice, výrazn  p isp t k efektivnímu využívání veškerých zdroj  a 
minimalizovat negativní dopady lidské innosti na životní prost edí, v etn  dopad  

esahujících hranice státu. 

 

ehled vybraných cíl  Státní politiky životního prost edí 

o Omezovat trvalý zábor zem lské p dy a podložních hornin; 

o Zlepšit  kvalitu  ovzduší  v  místech,  kde  jsou  p ekra ovány  imisní  limity,  a  zárove   

udržet kvalitu v územích, kde imisní limity nejsou p ekra ovány; 

o Zvýšení ekologické stability krajiny - zlepšit podmínky pro realizaci územního 

systému ekologické stability; 

o Omezení a zmírn ní dopad  fragmentace krajiny - zajistit územní ochranu spojitého 

systému migra  významných území a dálkových migra ních koridor  v rámci 

územního plánování; 

o Zajišt ní ochrany a pé e o nejcenn jší ásti p írody a krajiny; 

o Zlepšení systému zelen  v sídlech a jeho struktury - zajistit zachování a vymezení 

nových ploch a prvk  zelen  jako sou ásti funk ního a strukturovaného  systému  

sídelní  zelen   v sídlech  v rámci  územního  plánování,  aby byla zajišt na základní 

podmínka pro pln ní jeho funkcí; 
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o Omezení úbytku p vodních druh  a p írodních stanoviš  - zajistit  ochranu  zvlášt   

chrán ných  druh   rostlin  a živo ich ,  udržet  stav  jejich biotop   a  posílit  ochranu  

a  udržitelné  využívání  genetických  zdroj   zví at,  rostlin a mikroorganism . 

1.2.2. Aktualizace státního programu ochrany p írody a krajiny 

Aktualizovaný program (usnesení vlády . 1497 z 30. listopadu 2009) analyzuje 
stav p írodního a krajinného prost edí, formuluje dlouhodobé cíle a opat ení, 
nezbytná k jejich dosažení. Státní program se zabývá problematikou ochrany krajiny 
obecn  a dále, podrobn ji, podle jednotlivých typ  krajinných ekosystém , 
chrán nými územími a druhovou ochranou. Aktualizace Státního programu 
rozpracovává jednotlivé cíle Strategie biologické rozmanitosti R, schválené 
usnesením vlády . 620/2005, jako základního meziresortního a mezioborového 
dokumentu, kterým se v R napl uje Úmluva o biologické rozmanitosti. 

ehled vybraných cíl  státního programu ochrany p írody a krajiny 

o Zajistit efektivní uplatn ní plánování (uspo ádání) krajiny ve smyslu Úmluvy o krajin , 

jako koncep ního nástroje k zajišt ní jejího funk ního uspo ádání s cílem zachování 

nebo zlepšení jejích funkcí, zvýšení ekologické stability a životaschopnosti krajiny a 

zachování jejích ekologických a estetických hodnot s p ihlédnutím k ostatním funkcím, 

které jsou v krajin  nezbytné;  

o i vymezování ploch výroby a skladování v rámci funk ního využití území 

up ednost ovat v zastav ném a zastavitelném území nevyužívané nebo opušt né plochy 

bývalých pr myslových aj. areál  (brownfields); 

o Stanovit jako povinnost vymezovat záplavová území v etn  území ur ených k rozliv m 

povodní a zajistit jejich ochranu p ed zm nou využití území v územn  plánovacích 

dokumentacích; 

o Vymezit záplavová území v etn  území ur ených k rozliv m povodní na celém území 

R; 

o V sídlech podporovat pé i o plochy zelen  a prioritn  zakládat nové parky; 

o Vymezit v rámci územního plánování dostate né plochy pro zachování a zakládání 

írodních a p írod  blízkých prvk  v sídlech, jejich propojování a návaznost na 

ím stskou krajinu, v etn  jejich využití pro p ší a cyklisty. 

1.2.3. Strategie udržitelného rozvoje eské republiky 

Strategie udržitelného rozvoje eské republiky tvo í rámec pro zpracování 
materiál  koncep ního charakteru (sektorových politik i ak ních program ). Je 
východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých resort  i pro 
meziresortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami. Strategie pracuje se 
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emi hlavními pilí i - ekonomickým, environmentálním a sociálním. Strategie 
definuje hlavní (strategické) cíle v rámci p ti prioritních os, dále díl í cíle a nástroje. 
Jsou formulovány tak, aby co nejvíce omezovaly nerovnováhu ve vzájemných vztazích 
mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilí em udržitelnosti. Sm ují 
k zajišt ní co nejvyšší dosažitelné kvality života pro sou asnou generaci a k vytvo ení 

edpoklad  pro kvalitní život generací budoucích. Horizont dokumentu je k roku 
2030. 

 

ehled vybraných cíl  Strategie udržitelného rozvoje eské republiky 

o Podporovat ekonomický rozvoj respektující kapacitu únosnosti životního prost edí a 

zajiš ující udržitelné financování ve ejných služeb (udržitelnou ekonomiku); 

o Rozvíjet a všestrann  podporovat ekonomiku založenou na znalostech a dovednostech a 

zvyšovat konkurenceschopnost pr myslu, zem lství a služeb; 

o Zajiš ovat na území R dobrou kvalitu všech složek životního prost edí a fungování 

jejich základních vazeb a harmonické vztahy mezi ekosystémy, v nejvyšší ekonomicky a 

sociáln  p ijatelné mí e uchovat p írodní bohatství R tak, aby mohlo být p edáno 

íštím generacím a zachovat a nesnižovat biologickou rozmanitost; 

o Podporovat udržitelný rozvoj obcí a region ; 

o Podporovat rozvoj ve ejných služeb a sociální infrastruktury; 

o Minimalizovat st ety zájm  mezi hospodá skými aktivitami a ochranou životního 

prost edí a kulturního d dictví, hmotného i nehmotného; 

o V oblasti ochrany biologické a krajinné rozmanitosti v rámci územního plánování 

podporovat rozvoj p írodní a krajinné infrastruktury, v etn  posilování reten ní 

schopnosti krajiny a prost ednictvím vhodných opat ení aktivn  chránit cenné ásti 

území;   

o Zajiš ovat ochranu neobnovitelných p írodních zdroj  (v etn  zem lského p dního 

fondu); 

o V oblasti ochrany p dy zastavit nadm rný p ísun živin a dalších zne iš ujících látek do 

dního horizontu a ve stanovených lh tách dosáhnout limitních požadavk  na obsah 

nežádoucích látek a dále je nep ekra ovat, provést opat ení k zabrán ní kontaminace 

d ze starých ekologických zát ží, zajistit ochranu p dy p ed vodní a v trnou erozí a 

ed zbyte nými zábory pro nezem lské a nelesní ú ely. 

1.2.4. Politika územního rozvoje eské republiky 

Politika územního rozvoje R  je celostátní nástroj územního plánování, který 
slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci 
územn  plánovací innosti kraj  a sou asn  jako zdroj d ležitých argument  p i 
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prosazování zájm R v rámci územního rozvoje Evropské unie. Ur uje požadavky na 
konkretizaci úkol  územního plánování v republikových, mezinárodních, 
nadregionálních a p eshrani ních souvislostech, ur uje strategii a základní podmínky 
pro napl ování t chto úkol  a stanovuje republikové priority územního plánování pro 
zajišt ní udržitelného rozvoje území.  

V Politice územního rozvoje se rovn ž vymezují oblasti se zvýšenými požadavky na 
zm ny v území, které svým významem p esahují území jednoho kraje, a dále stejn  
významné oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy a koridory a 
plochy dopravní a technické infrastruktury. Pro vymezené oblasti, koridory a plochy 
se stanovují kritéria a podmínky pro rozhodování o možnostech zm n v jejich využití 
(MŽP 2008). 

Politika územního rozvoje mimo zájmové oblasti stanovuje republikové priority 
(cíle) územního plánování stanovené k dosažení vyváženého vztahu územních 
podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost 
spole enství obyvatel území. 

Zájmové území spadá do rozvojové osy „Praha–(Kolín)–Jihlava–Brno“ (OS5) 
zahrnující  obce   mimo   rozvojové   oblasti,   s  výraznou   vazbou   na   významné   
dopravní  cesty,  tj. dálnici D1. Politika územního rozvoje nestanovuje pro rozvojovou 
osu specifické úkoly pro územní plánování.  

1.2.5. Ak ní plán zdraví a životní prost edí R  

Ak ní plán zdraví a životního prost edí R (NEHAP R) je národní aplikací 
Evropského ak ního plánu (EHAPE), který dohromady tvo í plány jednotlivých stát  
Evropy. Dokument obsahuje soubor doporu ení, sm ujících ke zlepšení životního 
prost edí a zdravotního stavu populace v R. Zabývá se širokou škálou problém  
životního prost edí a koncep ní podpory zdraví. Na NEHAP navazují místní Ak ní 
plány zdraví a životního prost edí (LEHAP).  

ehled vybraných cíl  Ak ního plánu pro zdraví a životní prost edí 
R 

o ochrana biologické a krajinné rozmanitosti; 

o postupné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a odolnosti krajiny v i vodní 

erozi; 

o zajišt ní takové struktury využívání území, která povede ke zlepšení p írodní 

infrastruktury a bude podmínkou efektivity složkové ochrany (ochrana vod, horninové 

prost edí, p dy a klimatu a snižování hlu nosti); 

o chránit p du jako základní složku životního prost edí s d razem na zabezpe ení jejích 

funkcí. 
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1.2.6. Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina 

Zásady územního rozvoje (ZÚR) jsou novým typem územn  plánovací 
dokumentace, který vychází z nového stavebního zákona . 183/2006 Sb. P edstavují 
základní územn  plánovací dokumentaci na krajské úrovni. ZÚR navazují na 
celostátní politiku územního rozvoje (PÚR) a dále rozpracovávají její požadavky 
v m ítku kraje.  

Zásady územního rozvoje stanovují v zájmovém území jako jevy schvalované: 

o územní rezervu vymezenou ve vazb  na trasu dálnice D1; 

o návrh vedení el. energie 400 kV a 110 kV; 

o regionální biocentrum 247 Nesm  a regionální biokoridor 1402 (blíže viz kap. 4.6.). 

V rámci len ní kraje na oblasti se shodnou cílovou charakteristikou je zájmové 
území sou ástí krajiny s p edpokládanou vyšší mírou urbanizace, pro kterou jsou dále 
stanoveny následující zásady pro innost v území a rozhodování o zm nách v území  
(146): 

a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zem lského p dního fondu;  

b) v rozvojových oblastech a osách soust ovat aktivity republikového a krajského 
významu a tím p ispívat k zachování charakteru a k ochran  krajinných hodnot 
v ostatních oblastech;  

c) preferovat využití územních rezerv a nevyužívaných nebo nedostate  využívaných 
ploch v zastavitelném území (brownfields);  

d) vymezit a chránit p ed zastavením pozemky, nezbytné pro vytvo ení souvislých ploch 
krajinné zelen  (zelené pásy), zajištující prostupnost krajiny, plochy pro rekreaci, 
podmínky pro vznik a rozvoj lesních porost  a zvýšení ekologické  stability; zvyšovat 
pestrost krajiny zejména, obnovou a dopl ováním alejí a rozptýlené zelen . 

1.2.7. Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina 

Strategie je ur ena k ochran  pozitivních hodnot krajinného rázu na úrovni kraje a 
je také podkladem pro zpracování Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina. Strategie 
diferencuje území kraje do tzv. oblastí a míst krajinného rázu, ve kterých jsou 
individuáln  identifikovány znaky a hodnoty t chto území, m ítka a vztahy v krajin , 

etn  nalezení pozitivních hodnot území a nalezení vztah  mezi vymezenými 
územními jednotkami. Dále je pro jednotlivá diferencovaná území stanoven návrh 
ochrany pozitivních hodnot krajinného rázu jednotlivých území. 

Podrobnému vyhodnocení posuzované dokumentace k požadavk m vycházejícím 
ze Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina je v nována samostatná ást 
v kapitole 4.7. 
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Vybrané referen ní cíle ochrany životního prost edí 

Tab.: Vybrané referen ní cíle ochrany životního prost edí 

 

Složky ŽP Referen ní cíle ochrany životního prost edí 

1. Ovzduší a klima 
1.1 Snižování koncentrací a množství emisí zne iš ujících látek 
do  ovzduší (p edevším z dopravy) 

2. Voda 
 

2.1 Zvýšení retence a prodloužení odtoku vody z povodí 

2.2 Podpora staveb protipovod ové ochrany s d razem na 
ochranu sídel a  zadržení vody v krajin  

2.3 Zlepšování stavu a ekologické funkce vodních útvar  

3. P da a horninové 
prost edí 

3.1 Omezování nových zábor  ZPF 

 

4. Biodiverzita 

4.1 Posilování ekologické stability krajiny, udržení a rozvoj 
biodiverzity  

4.2 Omezování fragmentace krajiny 

5. Krajinný ráz, 
kulturní d dictví 

5.1 Ochrana specifických krajinných prvk  a krajinné struktury 
utvá ející místn  typický krajinný ráz 

5.2 Udržování a rozvoj kulturního d dictví venkovských lokalit 
(respektování kulturních dominant, údržba i obnova drobné 
sakrální architektury apod.) 

5.3 U venkovských sídel respektování venkovského charakteru 
zástavby (nenarušovat zachovaná jádra obcí novodobou 
zástavbou, zvl. tam, kde se historický charakter zástavby dosud 
uchoval) 

6. Sídla, urbanizace 

6.1 Sm ování rozvoje sídel do  zastavitelného území obce, 
íp. do prostor  v jeho p ímé návaznosti 

6.2 Nezvyšování dopravní zát že v sídlech 

7. Obyvatelstvo, 
ve ejné zdraví 

7.1 Zlepšování kvality života obyvatel venkovských sídel 
vytvá ením kvalitního urbánního prost edí a jeho napojení na 

írodní zázemí obce 

7.2 Snižování hlukové zát že obyvatelstva v zastav ném území 
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3. ÚDAJE O SOU ASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 

V EŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO P EDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY 

NEBYL UPLATN N ÚZEMNÍ PLÁN 

edm tem kapitoly je vý et a popis charakteristik jednotlivých složek p írodního 
a charakteristik životního prost edí. Tento popis je dopln n o vyhodnocení jejich 
možného ovlivn ní posuzovanou dokumentací, p emž u vybraných charakteristik 
životního  prost edí  je  také  vyhodnocen  jejich  p edpokládaný  vývoj  v  p ípad  
neuplatn ní vyhodnocované dokumentace. 

Geomorfologické pom ry 

ešené území je za azeno v následujících vyšších geomorfologických jednotkách 
(Demek, 1987): 

Systém:  Hercynský 

Provincie: eská vyso ina  

Subprovincie (soustava):  II. eskomoravská soustava 

Oblast (podsoustava):  II C.   eskomoravská vrchovina 

Celek:  II C – 5.  ižanovská vrchovina 

Podcelek:    II C – 5A.  Bítešská vrchovina 

V podrobné klasifikaci geomorfologických geomorfologických jednotek je ešené 
území klasifikováno následovn : 

Okrsky:    II C – 5A - k.  Velkomezi ská pahorkatina  

    II C – 5A - m.  Libochovská sníženina  

 

Pro zájmové území je charakteristický mírn  zvln ný reliéf, který roz ezávají 
výrazn jší údolí ek a potok .  Profily t chto údolí mají zpravidla p íkré krátké svahy. 
Dna údolí jsou oproti okolnímu reliéfu za íznuta o cca 70 -130 m. V údolních svazích 
jsou b žné skalní výchozy. Pro plošiny v širším okolí zájmového území jsou 
charakteristickou sou ástí krajiny skalní výchozy vzniklé zv tráváním syenitu 

ebí sko-mezi ského plutonu. Skalní výchozy obvykle obsahují shluky 
vyerodovaných izolovaných balvan  (jádra t etihorních zv tralin). 

Nejnižší místo zájmového území (409 m n.m.) se nachází p i jeho jižní hranici 
v míst  ústí K ížového potoka do eky Oslavy. Nejvyšší místo se nachází na severní 
hranici území (520 m n.m.) v jižním svahu vrchu Bu í. 
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Obr.: Geomorfologické len ní území  

Zájmové území ( erven ), hranice geomorfologických okrsk  (mod e) orientace 

k severu, 1 : 100 000.  

Regionáln  geologické len ní 

Regionáln  geologické len ní diferencuje území na základ  komplexního studia 
zemské k ry do relativn  homogenních jednotek, v jejichž rámci má horninové 
prost edí stejný zp sob vzniku a dalšího utvá ení. Každá z regionáln  geologických 
jednotek je individuáln  typizovaným územím, které je charakteristické ur itým 
souborem hornin, jejich stratigrafií, hydrogeologickými podmínkami a geomorfologií 
povrchu. 

Základní regionáln  geologickou jednotkou pokrývající v tší ást rozlohy eské 
republiky je eský masív. V rámci této nejvyšší jednotky je studované území 
sou ástí jednotky moldanubika, a sice ásti s durbachitovými t lesy, která v širším 
okolí zájmového území reprezentuje T ebí ský masív. 

Petrografická skladba území 

ebí ský masív, na jehož ploše se zájmové území nachází, je durbachitové t leso 
trojúhelníkového tvaru, jehož vrcholy se nachází poblíž m st Polná, Velká Bíteš a 
Moravské Bud jovice (se základnou o délce cca 50 km). Zájmové území je situováno 
u jeho severovýchodní strany. Podstatná ást geologického podloží zájmového území 
je tvo ena horninami utvá ejícími toto t leso, tedy granitem (žula) až k emenným 



SEA Zm na . 1 Územního plánu Petráve  

 

Stránka | 15 
 

syenitem. Severní okrajová ást zájmového území se pak nachází vn  T ebí ského 
masívu. V blízkém okolí zám ru se nad uvedenými horninami vyskytují ješt  pararuly 
až migmatity a ostr vkovit  pak menší plochy s výchozy krystalických vápenc  /mezi 
obcemi  Dolní  Radslavice  a  B ezejc/  i  serpentinitu  (hadce)  /mezi  obcemi  Lhotka  a  
Sviny/. Podloží v údolních dnech budují nivní sedimenty (hlína, písek, št rk), 

ípadn  splachové sedimenty (stejné frakce jako u nivních sediment ). 

Zájmovým územím a jeho blízkým okolím prochází n kolik p edpokládaných 
zlom , které mají severojižní a severovýchodn -jihozápadní pr h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: Geologická stavba území 

Zájmové území ( erven ), granit /žula/ až k emenný syenit (821), pararula až 

migmatit (905), granit /žula/(819), krystalický vápenec (911), serpentinit (930), nivní 

sedimenty (5),  spalchové sedimenty (6), orientace k severu, 1 : 100 000.  

(zdroj: ArcIMS CGU, http://nts5.cgu.cz). 

žba nerostných surovin 

V  zájmovém  území  ani  v  jeho  blízkém  okolí  se  dle  ÚAP  ORP  Velké  Mezi í  (57  -  
dobývací prostor, 58 - CHLU, 60 - ložisko) nenachází žádné ložisko nerostných 
surovin ve smyslu § 6 zákona . 44/1988 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , není zde 
vymezeno chrán né ložiskové území ve smyslu §§ 16-19 zákona . 44/1988 Sb., ve 
zn ní  pozd jších  p edpis  a  vyhlášky  .  364/1992  Sb.,  o  chrán ných  ložiskových  
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územích,  ani  zde  není  vymezen  dobývací  prostor  ve  smyslu  §§  24-28  zákona  .  
44/1988 Sb., horní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhlášky . 172/1992 Sb.,  
o dobývacích prostorech v platném zn ní.  

V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí není Geofondem R evidováno žádné 
poddolované území. 

V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí nejsou evidována žádná svážná území. 

V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí nejsou evidována stará d lní díla ve 
smyslu  §  35  zákona  .  44/1988  Sb.,  ve  zn ní  pozd jších  p edpis  a  vyhlášky  .  
363/1992  Sb.  o  zjiš ování  starých  d lních  d l  a  vedení  jejich  registru,  v  platném  
zn ní. 

Radonové pozadí 

Radon (Rn) je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, pat í do skupiny vzácných 
plyn  a je p irozenou složkou p írodního prost edí, kde je produktem radioaktivního 
rozpadu radia a uranu obsažených v geologickém podloží. 

Zvýšený výskyt radonu zp sobuje nebezpe í vzniku rakoviny plic. P irozen  
zvýšený výskyt je p edevším na granitických podložích (žuly, granity), kde je t eba 
obytné domy proti pronikání radonu z podloží technicky izolovat.  

Zvýšený výskyt radonu je vázaný na specifické typy hornin a je tedy na základ  
jejich výskytu predikovatelný. K tomuto ú elu slouží mapy radonového indexu, které 
diferencují území do p ti kategorií podloží (0-4), kde index 4 znamená 
nejvýznamn jší výskyt radonu (vysoký stupe  rizika). 

Dle mapy radonového indexu se zájmové území nachází v širší oblasti s výskytem 
4. stupn  radonového indexu – „vysoký stupe  rizika“ (vázaných na durbachitové 

leso T ebí ského plutonu). Nová výstavba je tedy podmín na podrobným 
radonovým pr zkumem a p i využívání místních zdroj  podzemní vody pro pitné 

ely je nezbytná její analýza na radioaktivní prvky. 

Staré ekologické zát že 

V severní ásti zájmového území, v údolí protékaném potokem Vodra, je situována 
skládka odpad  skupiny S-OO (ostatní odpad, podskupina: S-OO3). Skládka nese  
místním názvem „U Vysokého mostu“ Velké Mezi í, k.ú. Petráve ; vlastníkem 
skládky je M sto Velké Mezi í a provozují ji Technické služby VM s.r.o. 

Skládka byla vybudována v roce 1998 jako úprava (dot sn ní) p vodní skládky, 
která svým zabezpe ením neodpovídala tehdejším zm nám v legislativ  odpadového 
hospodá ství. Sou asná skládka je umíst na na skládce p vodní – s nov  
vybudovaným dnem (tj. t sn ním a odvodn ním), a to podle sou asn  platné 
legislativy. I p esto, že d ív jší skládka nebyla (zvlášt  v pohledu na vybudovaný 

snící systém p vodního dna skládky) vybavena v souladu s platnou legislativou, lze 
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z výsledk  dlouhodobého monitoringu konstatovat, že nedochází k žádným výrazným 
negativním vliv m na životní prost edí, což lze dokumentovat výsledky 
monitorovacích prací. Skládkování odpad  má vždy ur itý vliv na krajinu, pop . 
životní prost edí. Krom  denní kontroly skládky probíhá kontrola negativních vliv  
na ŽP pravidelným monitorováním kvality podzemních a povrchových vod na lokalit  
(2x ro ) a sledováním kvality pr sakové vody (2x ro ). V p íštích letech je 
po ítáno  se  sledem  kvality  p d  v  okolí  skládky,  m ením  jakosti  a  množství  plynu,  
pachu, prašnosti a stability t lesa skládky. Dosavadní výsledky monitoringu 
neshledaly významn jší zhoršení sledovaných ukazatel . Úlet m lehkých frakcí do 
okolí je brán no (alespo  v sou asné dob ) reliéfem krajiny – v sou asné dob  je 
skládka zapušt na pod úrove  okolního terénu. V budoucnosti, kdy úrove  odpad  
dosáhne i dokonce p esáhne výškovou úrove  okolního terénu, bude nutné omezit 
úlety instalováním mobilních sítí a d sledným dodržováním v asného zhutn ní i 

ekrývání odpad . Po ukon ení skládkování bude skládka rekultivována. 
Rekultivace bude spo ívat v zakrytí povrchu skládky a zabrán ní vstupu srážkových 
vod do t lesa skládky, jímání a zneškod ování skládkového plynu apod.), tj. budou 
eliminovány negativní ú inky otev ené skládky. Projekt rekultivace bude zpracován 
v období t sn  p ed ukon ením skládkování v p edpokládaném termínu r. 2018. I po 
ukon ení skládkování budou monitorovány jednotlivé složky životního prost edí, dle 
platné legislativy. (Zdroj http://www.mzp.cz/ippc/$pid/mzpaxf1j23p5) 

dní pom ry 

Dle p dní mapy 1:50 000 ( GS 2012) je v zájmovém území dominantn  
zastoupena kambizem mesobazická (KAa´), a to p edevším v mírn  zvln ném reliéfu 
mimo  spodní  vodou  ovlivn né  ásti  území,  kde  se  v  závislosti  na  mí e  tohoto  
ovlivn ní vyskytují kambizem  oglejené mesobazické (KAga´) až pseudoglej modální 
(PGm) a  glej  modální  (GLm).  V  severní  ásti  zájmového  území  je  uvád na  kyselejší  
varianta kambizemí, a sice kambizem districká (Kad). 

Ochrana zem lského p dního fondu 

Produk ní schopnost zem lské p dy a z ní odvozená ekonomická hodnota je 
charakterizována tzv. bonitovanými p dn  ekologickými jednotkami dle vyhlášky . 
327/1998  Sb.,  ve  zn ní  vyhlášky  .  546/2002  Sb.  Na  základ  kódu  je  pak  
k jednotlivým BPEJ p azována I. – V. t ída ochrany zem lské p dy dle vyhlášky . 
48/2011 Sb., o stanovení t íd ochrany, v platném zn ní. Za azení p d do t íd ochrany 
zem lského p dního fondu (dále jen ZPF) je z hlediska územního plánování 
ur ující pro jejich následné efektivní využívání.  

V zájmovém území jsou p dy I. t ídy ochrany zastoupeny výhradn  v niv  Oslavy 
a  do jejich prostoru nejsou Zm nou . 1 Územního plánu Petráve  umís ovány žádné 
návrhové plochy. Na území obce se ostr vkovit , avšak ve v tší mí e, vyskytují p dy 
II. t ídy ochrany, do kterých jsou situovány návrhové výrobní plochy. Celkový zábor 
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zem lských  p d  II.  t ídy  ochrany  je  13,7  ha  (plochy  V5  a  V6).  Veškeré  návrhové  
plochy  pro  bydlení  jsou  navrženy  na  p dách  ZPF  v  t ídách  ochrany  IV.  až  V.  na  
celkové ploše 2,2 ha (plochy B20 a B21). Pro krajinnou zele  je navržen zábor na 0,7 
ha ve II. t íd  ochrany (plocha Zk31).  

Reliéf zájmového území je pom rn lenitý, p edevším dík výrazn  za íznutým 
údolím Oslavy a údolím s jejími levob ežními p ítoky. Plošší rovinaté partie území 
umož ující výstavbu jsou pak dále omezeny relativn  vyšším zastoupením lesních 
ploch, což omezuje disponibilní plochy pro rozvoj obytné zástavby i ploch pro výrobu. 
V nejvýrazn jším st etu s vlivem na p dy II. t ídy ochrany jsou pak návrhové plochy 
V5 a V6 – u t chto ploch je možné konstatovat, že jsou vhodn  situovány ve vazb  na 
stávající  pr myslové  areály,  jejich  situování  do  ploch  II.  bonity  je  dle  územních  
souvislostí nezbytné a akceptovatelné. P i realizaci ploch je t eba d sledn  dbát na 
zpracování podrobných pedologických pr zkum  identifikující dostate ný p dní 
profil pro skrývku ornice. Ornice m že být z ásti využita na nezastav né sadovnicky 
upravené plochy v rámcích výrobních areál , z ásti by m la být nabídnuta 
zem lským organizacím a firmám, které provád jí znovunavrácení ploch po t žb  a 
skládkování na ornou p du (rekultivace). Odvoz ornice by m l být do vzdálenosti cca 
10 km, což lze považovat za optimální s ohledem na dopad vlivu její p epravy na 
životní prost edí. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: Návrhové plochy nad mapou chrán ných p dních bonit.  
dy I. t ídy ochrany (oranžov ), p dy II. t ídy ochrany (žlut ), hranice zájmového území 

erven ), p es plochy je položen hlavní výkres Zm ny .1 Územního plánu Petráve  
s návrhovými plochami. 1 : 25 000. 
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Ochrana pozemk  ur ených k pln ní funkcí lesa 

V zájmovém území je celkem evidováno 91 ha lesní p dy (24,8 % plochy území). 
Do ploch lesa nezasahuje žádná z posuzovaných navrhovaných ploch. ada ploch 
zasahuje do ochranného pásma lesa 50 m (BR 20 a 21, V 5 a 6, Zk 31). Jedna z ploch 
zasahujících do tohoto pásma byla zm nou územního plánu zrušena (Pt). 

Ochranné pásmo lesa je dle zákona . 289/1995 Sb., lesní zákon - § 14 odst. 2 
vymezeno do vzdálenosti 50 metr  od okraje lesa. Výstavba v ochranném pásmu 
podléhá podléhá povinnosti p edložit k žádosti o stavební povolení i k návrhu na 
vydání  územního  rozhodnutí  o  umíst ní  stavby  vydání  rozhodnutí  o  souhlasu  k  
umíst ní stavby v ochranném pásmu lesa.  

 

Tab.: Bilance ZPF v k.ú. Petráve  (31.12.2011). 
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62,6 230 65,4 151 32,2 74 5 - 368 

Zranitelné oblasti 

Zem lské hospoda ení se výrazn  dotýká kvality vod. Sm rnice Rady Evropy 
91/676/EHS0 (nitrátová sm rnice), p ijatá Evropskou unií v roce 1991, má za cíl 
snížit zne išt ní vod zp sobené nebo vyvolané dusi nany ze zem lských zdroj  a 
zajistit tak dostatek pitné vody. Pro uplatn ní nitrátové sm rnice v podmínkách R se 
na základ  monitoringu zne išt ných nebo zne išt ním ohrožených povrchových a 
podzemních vod vyhlašují zranitelné oblasti obvykle na ty i roky. Po uplynutí tohoto 
období je provedena revize a nové vymezení zranitelných oblastí a sestaven nový 
ak ní program, v závislosti na vyhodnocení monitoringu vod a ú innosti ak ního 
programu. Druhá revize zranitelných oblastí je uplatn na novým na ízením vlády . 
262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a ak ním programu, s ú inností od 
01.08.2012. 

Pro hospoda ení ve zranitelných oblastech je tímto na ízením také stanoven tzv. 
ak ní program, zahrnující povinná opat ení pro používání a skladování hnojiv, 
st ídání plodin, provád ní protierozních opat ení apod. 
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Zájmové území je dle revidovaného vymezení zranitelných oblastí (podle 
na ízením vlády . 262/2012 Sb.) sou ástí zranitelných oblastí. V zájmovém území je 
tedy p íslušnou vyhláškou regulováno hospoda ení na svažitých zem lských 
pozemcích, jsou zde uplatn na pravidla pro skladování dusíkatých hnojivých látek a 
upraveno je také užití vybraných hnojivých látek.  

Klimatické pom ry 

Dle mapy klimatických oblastí (Quitt, 1975) se ešené území nachází v  mírn  teplé 
klimatické oblasti MT 9. Klimatické charakteristiky uvádí následující tabulka. 

Tab.: Klimatické charakteristiky mírn  teplé klimatické oblasti MT9 (Geografický ústav 

SAV, 1971): 

Klimatické charakteristiky MT 9 

Po et letních dn  40-50 

Po et dn  s pr rnou teplotou 10°C a více 140 - 160 

Po et mrazových dn  110 – 1 
0 

Po et ledových dn  30 - 40 

Pr rná teplota v lednu (°C) -3 až -4 

Pr rná teplota v ervenci (°C) 16 - 17 

Pr rná teplota v dubnu (°C) 6 - 7 

Pr rná teplota v íjnu (°C) 7 - 8 

Pr rný po et dn  se srážkami 1 mm a více 100 – 120 

Srážkový úhrn ve vegeta ním období (mm) 400 - 450 

Srážkový úhrn v zimním období (mm) 250 - 300 

Po et dn  se sn hovou pokrývkou 60 - 80 

Po et dn  zamra ených 120 - 150 

Po et dn  jasných 40 - 50 

 

Lokální rozdíly v jednotlivých klimatických charakteristikách jsou zp sobeny 
edevším prom nlivým oslun ním r zn  orientovaných svah . Pro údolní polohy je 
ízna ný výskyt místních teplotních inverzí, n kdy (zejména v chladném období 

roku) doprovázených mlhami. 

Kvalita ovzduší  

V rámci zájmového území a jeho blízkého okolí je kvalita ovzduší snižována 
edevším vlivem emisí z automobilového provozu na dopravn  zatížených 
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komunikacích (D1, II/602). Dalším významným zdrojem zne išt ní ovzduší jsou 
zvlášt  v zimním období lokální topeništ  (spolu s provozem v zástavb ).   

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) jsou vymezeny (podle zákona 
o ovzduší . 86/2002 Sb., v platném zn ní) jako ásti plochy území, ve kterém došlo 
k  p ekro ení  hodnoty  imisního  limitu  pro  jednu  nebo  více  zne iš ujících  látek  
(výchozím podkladem pro každoro ní aktualizaci OZKO jsou imisní monitoring a 
modelování zne išt ní ovzduší).  

Dle detailní mapy oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší pro rok 2012 
(http://www.chmu.cz/uoco/isko/OZKO/07wwwOZKO), identifikující stav 

ekro ení  vybraných  imisních  limit  na  referen ní  tvercové  síti  (1  x  1  km),  bylo  
nejbližší p ekro ení t chto limit  identifikováno pro hodnoty PM10 (24 h), a to za rok 
2007 v prostoru nejbližších v tších m stských sídel: Jihlava, Velké Mezi í (také za 
rok 2009), T ebí  (také za rok 2009). 

Podle sd lení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prost edí R 
(V stník MŽP, duben 2011) na základ  dat za rok 2010 nebylo (vyjma p ekro ení 
hodnoty cílového imisního limitu pro ochranu zdraví lidí pro troposférický ozon) 
v zájmovém území identifikováno p ekro ení hodnoty sledovaných cílových imisních 
limit  pro ochranu zdraví lidí. 

Dle  ÚAP  ORP  Velké  Mezi í  došlo   v  roce   2010   k  p ekro ení   hodnot   ro ní   
pr rné koncentrace oxidu dusíku /udané množství 20,18 jednotek/ a k p ekro ení  
cílových   imisních   limit   pro   ochranu   zdraví  pro  polycyklické  aromatické  
uhlovodíky vyjád ené jako benzo(a)pyren /udané množství 17,8 jednotek/.  

Dle dat za rok 2012 není v zájmové území za azeno mezi oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší. Nejbližší p ekro ení limit  (nadlimitní oblast) je identifikováno 
v okolí historického jádra Velkého Mezi í cca 1 km severozápadním sm rem od 
okraje zájmového území, a to pro p ekro ení koncentrací benzo(a)pyrenu (zdroj: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/12nadlimit/12nadlimit.html). 
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Tab.: Emise hlavních zne iš ujících látek za rok 2011 v okrese Jihlava. (Zdroj.: 
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/embil/11embil/bilance_emise.xlsx). 

 
Stav ovzduší zájmového území je ovliv ován blízkostí dopravn  zatížených 

komunikací (p edevším D1 a II/602), reprezentujících liniové emisní zdroje a stav 
ovzduší v t chto ástech území je možné ozna it za zhoršený. Zastav né území obce a 
nov  navrhované  plochy  pro  bydlení  pak  leží  v  území,  kde  emisní  vliv  t chto  staveb  
spíše doznívá, a to i vzhledem k dlouhodob  p evládajícím sm m v tr , které jsou 
západo-východní. 

Obec také není plynofikována a je tak možné p edpokládat v období topné sezóny 
zvýšené hodnoty emisí z lokálních topeniš . Vzhledem k otev ené, dob e prov trávané 
poloze jak stávající obytné zástavby, tak návrhových ploch pro bydlení, není 

edpokládán výrazn jší negativní vliv ani b hem topné sezóny a je možné 
edpokládat celkovou únosnost prost edí vzhledem k možnému uplatn ní 

návrhových ploch posuzované Zm ny . 1 Územního plánu Petráve . 

 Registr emisí a zdroj  zne išt ní ovzduší 

Registr emisí a zdroj  zne išt ní ovzduší (REZZO) slouží k evidenci zdroj  látek 
zne iš ujících  ovzduší  v  souladu  se  zákonem  .  86/2002  Sb.,  o  ochran  ovzduší,  ve  
zn ní pozd jších p edpis . Tyto zdroje rozd luje na stacionární a mobilní, p emž 
stacionární jsou d leny na kategorie podle velikosti a významu. 

Dle portálu EMIS (http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants) není 
za rok 2011 na území obce Petráve  evidován jediný stacionární zdroj zne išt ní.  
Nejbližší  evidované  zdroje  zne išt ní  se  nachází  ve  vzdálenosti  cca  16  km  jižním  
(T ebí ) a jihovýchodním sm rem (Nám  nad Oslavou). 

Hydrologické pom ry 

ešené území se nachází v úmo í erného mo e, v povodí Moravy. Dle 
hydrologické rajonizace (vyhláška . 292/2002 Sb.) je ešené území sou ástí IV. 

 

TZL   SO2   NOx   CO VOC NH3 

[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] 

REZZO 1 
46,3 7,9 686,5 500,6 405,4 0,0 

REZZO 2 
66,5 23,6 67,8 76,9 74,3 0,0 

REZZO 3 
1746,1 1952,4 453,6 5940,6 4661,1 7998,1 

REZZO 4 (kraj) 
1946,3 36,8 8452,5 10828,8 2404,6 150,6 



SEA Zm na . 1 Územního plánu Petráve  

 

Stránka | 23 
 

oblasti povodí – Oblast povodí Dyje, v rámci které je sou ástí hydrologického rajónu 
655 – Krystalinikum v povodí Jihlavy: 

Hlavní povodí  4  Oblast povodí Dyje 

Díl í povodí:  4-16  Povodí Jihlavy 

Základní povodí: 4-16-02 Jihlava od Oslavy po Rokytnou 

    4-16-02-047 Oslava nad Radslavickým potokem 

4-16-02-049 Radslavický potok, Vodra 

Hydrologický rajón: 655  Krystalinikum v povodí Jihlavy 

Nejvýznamn jším vodním tokem zájmového území je eka Oslava. Další 
zastoupené vodote e mají p evážn  východo-západní pr h a tvo í levostranné 

ítoky eky Oslavy.  

V ešeném území jsou zastoupeny následující vodní toky: 

o Oslava 

o Radslavický potok 

o Vodra 

o Žleby 

o ížový potok. 

irozené vodní plochy nejsou v území zastoupené. Um lé vodní nádrže jsou 
reprezentovány n kolika nevelkými rybníky, rozptýlenými v r zných ástech 
ešeného území (v niv  Oslavy, K ížový potok, Žleby). 

 
Tab.: Jakost povrchové vody ve vloženém profilu Velké Mezi í km 0,2 Vodra ( HP 4-16-02-
050). 
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teplota vody  °C -0.2 24.1 8.9 9.3 17.0 18.7 25   
reakce vody   7.5 8.6 7.8 7.8 8.0 8.1 6 - 8   
elektrolytická 
konduktivita  mS/m 53.0 115.0 86.7 83.3 109 114  IV. 

biochemická 
spot eba kyslíku 
BSK-5 

 mg/l 0.6 4.1 1.4 1.1 2.3 2.8 6 II. 

chemická spot eba 
kyslíku 
dichromanem 

 mg/l 13.7 32.1 20.4 19.0 28.2 31.0 35 III. 

amoniakální dusík  mg/l 0.02 0.69 0.18 0.13 0.41 0.64 0.5 II. 
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dusi nanový dusík  mg/l 1.2 11.4 6.0 5.0 9.9 10.7 7 IV. 
celkový fosfor  mg/l 0.07 0.32 0.17 0.16 0.25 0.27 0.2 III. 

Podzemní vody 

Dle hydrogeologické rajonizace je zájmové území sou ástí hydrologického rajónu 
. 6550 - Krystalinikum v povodí Jihlavy, který náleží do skupiny hydrologických 

rajón  Krystalinikum eskomoravské vrchoviny. 

V regionu se objevují dva typy ob hu podzemní vody: m lký (pr linový) a hlubší 
(puklinový).  M lký  ob h  podzemních  vod  je  vázán  na  kvartérní  uloženiny  a  zónu  
zv trávání a podpovrchového rozpojení hornin krystalinika. Ke vzniku a dopl ování 
zásob podzemní vody dochází prost ednictvím infiltrace atmosférických srážek 
v závislosti na mí e propustnosti kvartérního pokryvu a zv tralinového plášt . 
Nevýhodou  m lkého  ob hu  je  jeho  rozkolísanost,  je  závislý  na  srážkách.  Je  také  
nejsnáze zranitelný povrchovým zne išt ním. M lký ob h je využíván 
prost ednictvím dlouhých jímacích zá ez  orientovaných podél díl ích údolí.  

Chrán né oblasti p irozené akumulace vod  

Chrán né oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV) jsou oblasti, ve kterých 
existuje omezení pro odb r vody, zákaz vypoušt ní ne išt ných odpadních vod, 
zp ísn ný režim hospoda ení s TKO, zp ísn ný režim pro dopravu ropných produkt . 
Zájmové území leží mimo chrán né oblasti p irozené akumulace vod. 

Protipovod ová ochrana 

Souvisle zastavené území obce leží mimo možné ohrožení extrémními vodními 
stavy na vodote ích. V Nesm ském údolí je n kolik drobných enkláv zastav ného 
území (Br) a rekrea ní objekty (R), které se nachází poblíž toku Oslavy. Oslava má 
stanoveny n-leté vody, aktivní zóny záplavového území a území zvláštní povodn  pod 
vodním dílem. Zmín né enklávy zastav ného území (objekty v t chto enklávách) leží 
vn  vymezené Q100 a mimo aktivní zónu záplavového území (tyto zóny jsou ovšem 
vymezeny v úseku p íjezdové komunikace k t mto enklávám a je tedy možné 

edpokládat jejich problematické zp ístupn ní v dob  extrémních vodních stav ). 
Území zvláštní povodn  pod vodním dílem je v úzkém profilu Nesm ského údolí 
natolik rozsáhlé, že v jeho hranici leží všechna zmín ná zastav ná území. Všechny 
návrhové lokality, které jsou p edm tem posuzované zm ny územního plánu, leží 
mimo zmín né limity extrémních vodních stav . 
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irozená vegetace území 

a) P irozená vegetace rekonstruovaná: 

Rekonstruovanou p irozenou vegetaci uvádí geobotanická mapa (Mikyška, 1970). 
Tato mapa prezentuje rozší ení základních typ  rostlinných spole enstev 
v p vodních, lov kem nezm ných stanovištních podmínkách. V ešeném území je 
plošn  nejvýznamn ji zastoupeno spole enstvo kv tnaté bu iny (Eu-fagion), které 
je na jižních výslunných svazích doprovázeno acidofilní doubravou (Quercion 
robori-petraeae). Ve vodou ovlivn ných ástech území jsou uvád na spole enstva 
luh  a olšin (Alno padion). 

b) Potenciální p irozená vegetace: 

Potenciální p irozená vegetace p edstavuje takovou vegetaci, která by se v daném 
území vytvo ila v ur ité asové etap  za p edpokladu vylou ení jakékoliv innosti 
lov ka. 

V ešeném území jsou dle mapy potenciální p irozené vegetace (Neuhäuslová, 
1998) zastoupena spole enstva mapovací jednotky bu ina s ky elnicí 
devítilistou (Dentario eneaphylli-Fagetum), náležející do skupiny kv tnaté 
bu iny (Eu-Fagenion). Okrajov  jsou v nejvyšších ástech ešeného území 
zastoupena spole enstva mapovací jednotky biková bu ina (Luzulo-Fagetum), 
pat ící ke skupin  acidofilních bu in a jedlin (Luzulo-Fagion). 

Hluk, vibrace 

Hluk je definován v na ízení vlády . 502/2000 Sb., o ochran  zdraví p ed 
nep íznivými ú inky hluku a vibrací jako: „každý zvuk, který m že být škodlivý pro 
zdraví nebo m že být jinak nebezpe ný“. Na ízení vlády . 148 / 2006 Sb., o ochran  
zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací upravuje hygienické limity pro níže 
uvedené chrán né prostory: 

Chrán nými venkovními prostory se rozumí nezastav né pozemky, které 
jsou užívány k rekreaci, sportu, lé ení a výuce, s výjimkou lesních a zem lských 
pozemk  a venkovních pracoviš .  

Chrán nými venkovními prostory staveb (dále  CHVPS)  se  rozumí  prostor  
do 2 m okolo bytových dom , RD, staveb pro školní a p edškolní výchovu a pro 
zdravotní a sociální ú ely, jakož i funk  obdobných staveb. 

Chrán nými vnit ními prostory staveb se rozumí obytné a pobytové 
místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách 
pro výrobu a skladování.  

Na ízením vlády . 148/2006 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky 
hluku a vibrací jsou stanoveny následující hladiny hluku: 

o Základní hladina hluku ve venkovním prostoru 50 dB; 



SEA Zm na . 1 Územního plánu Petráve  

 

Stránka | 26 
 

o Hluk z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou ú elových komunikací a drah + 

5 dB; 

o Hluk na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na t chto 

komunikacích je p evažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 

komunikacích; 

o Stará hluková zát ž z pozemních komunikací a z drážní dopravy + 20 dB; 

o Korekce na denní dobu pro  den (silnice, drážní doprava)    

±  0 dB, noc (silnice)  - 10 dB, noc (drážní doprava)  -   5 dB. 

 

ípustné hladiny hluku 

o ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél ve ejných komunikací a 

denní dobu  55 dB; 

o ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél hlavních komunikací, trati 

D a denní dobu 60 dB; 

o ípustná  hladina  hluku  pro  bydlení  podél  hlavních  komunikací,  trati  D,  kde  p sobí  

stará zát ž z pozemní dopravy a denní dobu  70 dB; 

o ípustná hladina hluku pro novou zástavbu podél ve ejných pozemních komunikací a 

no ní dobu 45 dB; 

o ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél  hlavních komunikací  a  pro 

no ní dobu 50 dB. 

Mezní hodnoty hluku dle vyhlášky MZ . 523/2006 Sb., o hlukovém mapování 
(hlukové ukazatele pro obt žování hlukem): 

o Mezní hodnota pro hlukový ukazatel ze silni ní dopravy  v CHVPS Ln (noc) = 60 dB; 

o Mezní hodnota pro hlukový ukazatel ze silni ní dopravy v CHVPS Ldvn (celodenní i 
no ní) = 70 dB. 

 

Nejvýznamn jším zdroje hluku v území jsou silni ní komunikace - p edevším 
dálnice D1 a silnice II. t ídy (II/602 a II/392).  

 V p ípad  D1 je možné intenzitu dopravy hodnotit jako nadpr rnou  - 
pr rná intenzita na dálni ních úsecích R je  27 555 vozidel za 24 hodin, 

emž na s ítacím úseku procházejícím územím obce Petráve  
dosahovala intenzity 35 400 vozidel za 24 hodin (r. 2010).  

 Komunikace II. t ídy je pak v p ípad  II/392 (procházející zástavbou obce) 
výrazn  podpr rná - pr rná intenzita na silnicích II. t íd v R je 



SEA Zm na . 1 Územního plánu Petráve  

 

Stránka | 27 
 

2 315 voz/24h, p emž na s ítacím úseku procházejícím územím obce 
Petráve  dosahovala intenzity 1 219 vozidel za 24 hodin (r. 2010); 

 Intenzitu dopravy na komunikaci II/602 je pak možné hodnotit jako 
výrazn  nadpr rnou, nebo  zde dosahuje hodnot 7 013 vozidel za 24 
hodin (r. 2010). 

 

 
Tab.: Hodnoty ro ních pr rných denních intenzit dopravy na zastoupených 
dopravn  významných komunikacích (http://scitani2010.rsd.cz) 

 

ítání dopravy 2010 

Ro ní pr r denních intenzit 
[voz/24h] v obou sm rech 

II/392 
ítací úsek 

6-4699 

II/602 
ítací úsek 

6-0103 

D1            
ítací úsek 

6-8630 

TV - t žká motorová vozidla 190 1 295 10 422 

O - osobní a dodávková vozidla 1 012 5 678 24 879 

M - jednostopá motorová vozidla 17 40 99 

SV - sou et všech vozidel 1 219 7 013 35 400 

 

 

Zhodnocení vlivu zm ny . 1 na hlukovou a emisní situaci v území 

Z pohledu ovlivn ní hlukových charakteristik nelze blíže specifikovat možné 
ovlivn ní  hlukových charakteristik vlivem výrobních aktivit v návrhových plochách 
pro "Výrobu pr myslovou a ostatní odv tví".  Budou li v plochách navrhovány 
aktivity, které mohou výrazn  zvýšit hlukovou hladinu (p edevším ve vztahu k 
chrán ným prostor m dle na ízení vlády . 148 / 2006 Sb.) je vhodné analyzovat 
situaci a následná kompenza ní i regulující opat ení na základ  detailní hlukové 
studie.  Stejn  tak  je  bez  znalosti  pr myslových  technologií  nemožné  odhadovat  vliv  
na emisní situaci. Obecn  je možné z pohledu možného zvyšování emisní zát že pro 
navrhované  lokality  Vp  a  také  pro  návrhové  plochy  bydlení  B  odhadovat  že  tyto  
plochy  jsou  situovány  v  dob e  prov trávaných  polohách  (v  p ípad  ploch  Vp  mimo  
nevhodný kontakt s obytnou zástavbou) a výrazn  negativní ovlivn ní zde tedy není 

edpokládáno.  

Návrhové plochy Vp a B pravd podobn  povedou k výraznému navýšení dopravy 
v území. V p ípad  ploch pro bydlení je p edpokládán tento vliv p edevším na 
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komunikaci II/602 a sice ve sm ru na nejbližší nájezd na D1 p ípadn  na dále Velké 
Mezi í. Výrazn jší ovlivn ní však vzhledem ke kapacit  komunikací není 

edpokládáno. Také vliv na dopravní zát ž v  p ípad  komunikace II/392 
procházející  zástavbou  obce  je  vzhledem  ke  stávajícímu  výrazn  podpr rnému  
zatížení akceptovatelná. Z ploch Vp je p edpokládáno p edevším využití nejbližšího 
nájezdu na D1 a tedy bez výrazného vlivu na dopravu v zastav ném území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: Ak ní hlukový plán pro hlavní pozemní komunikace – Kraj Vyso ina. 
Orienta ní  vyzna ení  oblasti  priority  II  (žlut ),  ve  kterém  je  p ekro ena  mezní  
hodnota  a  sou asn  je  zde  hustota  obyvatel  v tší  nebo  rovna  1  ob./1  000  m2. 
(Ekola group 2008).  

 

i posouzení vlivu hlukové zát že na nov  navržené chrán né venkovní prostory 
staveb  situované  ve  vazb  na  návrhové  plochy  bydlení  Br  20   a  Br  21  je  možné  dle  
strategické hlukové mapy konstatovat, že vzhledem k ukazateli Ln se tyto plochy 
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nachází v území s modelovaným rozsahem zát že (D1) pod 45,5 dB  (p emž mezní 
hodnota  Ldvn  =  60  dB).  Vzhledem  k  ukazateli  Ldvn  (celodenní  i  no ní)  pak  tyto  
plochy  leží  v  území,  kde  se  hodnoty  pohybují  pod  55,6  dB  (p emž  mezní  hodnota  
Ldvn  =  70  dB).  Poloha  komunikace  II/602  je  vzhledem  k  poloze  návrhových  ploch  
bydlení  situována  ve  vzdálenosti  1  100  m,  p emž  jde  o  cca  1  km  dlouhý  úsek  
komunikace vedené pod úrovní reliéfu (2 - 3 m) a mezi širším úsekem této 
komunikace a plochami bydlení se nachází souvislý lesní porost. Výrazn jší rozší ení 
izolinií hlukového zatížení z D1 tak vzhledem k t mto plochám bydlení není 

edpokládáno.  Plochy  jsou  dále  situovány  ve  vzdálenosti  220  m  od  komunikace  
II/392, vzhledem k intenzit  dopravy a poloze ploch bydlení v i této komunikaci, 
není pro návrhové plochy bydlení p edpokládáno p ekro ení hlukových limit . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.: Strategická hluková mapa – silnice. Hladiny hlukového ukazatele Ln (Db). 
Katastrální hranice (žlut ). (http://geoportal.gov.cz) 

 

 

Ak ní hlukový plán pro hlavní pozemní komunikace zpracovaný pro Kraj Vyso ina 
(Ekola group 2008) identifikuje poblíž zájmového území „orienta ní oblast priority 
II“,  což  je  poloha,  ve  které  je  p ekro ena  mezní  hluková  hodnota  a  sou asn  je  zde  
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hustota obyvatel rovna nebo v tší 1 ob./1 000 m2. Tato poloha je situována podél 
komunikace II/602 v okrajové ásti zástavby p i pr myslových zónách. 

Vztah  návrhových  ploch  bydlení  a  návrhových  ploch  pro  pr mysl  vyhodnocované  
Zm ny . 1 Územního plánu Petráve  má vzhledem k této problematické poloze dvojí 
dopad. Vzhledem k jádrovým ástem zástavby Velkého Mezi í je možné 

edpokládat mírné zvýšení dopravní zát že v kategorii osobních automobil . 
Zvýšení zát že t žkými motorovými vozidly není výrazn ji p edpokládáno, nebo  
oblast pr myslové zóny Jidášky je ješt  p ed vymezenou oblastí priority napojena 
sjezdem  v km 146 na dálnici D1. Výrazn jší nár st osobní dopravy v prioritní oblasti 
vlivem nov  zastavovaných ploch pro rodinné bydlení v oblasti Klínky není 

edpokládán (dopravní napojení p es komunikaci II/392). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Obr.: Strategická hluková mapa – silnice. Hladiny hlukového ukazatele LDVN (Db). 
Katastrální hranice (žlut ). (http://geoportal.gov.cz) 
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4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ, KTERÉ BY MOHLY 

BÝT UPLATN NÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU VÝZNAMN  OVLIVN NY 

Kapitola obsahuje vý et charakteristik životního prost edí, které by mohly být 
uplatn ním územního plánu významn  ovlivn ny. Potenciáln  ovlivnitelné 
charakteristiky jsou vybrány se z etelem na referen ní cíle životního prost edí (viz 
kapitola 1.). Pro p íslušnou složku životního prost edí p edstavují základní soubor 
charakteristik, pro které je posuzováno jejich ovlivn ní možnou zm nou využití p i 
uplatn ní posuzovaného územního plánu (kapitola 5). 

Potenciáln  ovlivnitelné charakteristiky životního prost edí 

Složky životního 
prost edí 

Potenciáln  ovlivnitelné charakteristiky životního 
prost edí 

1. Ovzduší a 
klima 

Zne išt ní ovzduší prachovými ásticemi 

Zne išt ní ovzduší plynnými exhalacemi 

2. Voda 

Zastoupení ploch s vyšší reten ní schopností (lesy, 
travinobylinné porosty) 

irozenost vodních tok , jejich vegeta ních doprovod  a niv 

Migra ní prostupnost vodních tok  

Míra zne išt ní tekoucích a stojatých vod 

3. P da a 
horninové 
prost edí 

Plocha zábor  ZPF a PUPFL 

4. Biodiverzita 
Ekologická stabilita krajiny (koeficient ekologické stability) 

Míra fragmentace krajiny 

5. Krajinný ráz, 
kulturní 

dictví 

Zastoupení specifických krajinných prvk  

Zastoupení krajinné struktury utvá ející místn  typický 
krajinný ráz 

Respektování kulturních památek a zájmových prvk  ochrany 
írody a krajiny 

6. Sídla, 
urbanizace 

Množství projížd jících osobních a nákladních automobil , 
(doba pr jezdu urbanizovaným územím) 

7. Obyvatelstvo, 
ve ejné zdraví 

Respektování záplavových území 

Kvalitní urbanistická koncepce sídla 

Snížení hlukové zát že a exhalací ze silni ní dopravy 
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5.  SOU ASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ, KTERÉ 

BY MOHLY BÝT UPLATN NÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU VÝZNAMN  

OVLIVN NY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠT  CHRÁN NÁ ÚZEMÍ 

A PTA Í OBLASTI 

Kapitola obsahuje vyhodnocení sou asných problém  a jev  životního prost edí, 
které by mohly být uplatn ním územního plánu významn  ovlivn ny. Detailn  je 
vyhodnocen vliv na zvlášt  chrán ná území - p írodov decky i esteticky velmi 
významná nebo jedine ná dle § 14 zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a 
krajiny. 

5. 1. Velkoplošná a maloplošná zvlášt  chrán ná území 

Území p írodov decky i esteticky velmi významná nebo jedine ná vyhlášená dle 
§ 14 zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, za zvlášt  chrán ná. 

Dle ÚSOP AOPK do zájmového území nezasahují žádné velkoplošná i 
maloplošná zvlášt  chrán ná území. 

Nejbližší p írodní památka Dobrá voda leží 5 km severním sm rem od okraje 
zájmového území. 

Nejbližší p írodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice leží  16 km jihovýchodním 
sm rem od okraje zájmového území. 

Nejbližší národní p írodní rezervace Mohelenská hadcová step leží  25 km jižním 
sm rem od okraje zájmového území. 

Nejbližší chrán ná krajinná oblast Ž árské vrchy leží  20 km severním sm rem od 
okraje zájmového území. 

 

5. 2. P írodní parky 

írodní  parky  z izují  krajské  ú ady  vyhláškou,  ve  které  omezují  innosti,  jež  by  
mohly vést k rušení, poškození nebo k zni ení dochovaného stavu území, cenného pro 
sv j krajinný ráz a soust ed né estetické a p írodní hodnoty. 

Dle ÚSOP AOPK do zájmového území nezasahují žádné plochy p írodních park . 

Nejbližší p írodní park T ebí sko leží  3 km jihozápadním sm rem od okraje 
zájmového území. 
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5. 3. Památné stromy 

Mimo ádn  významné stromy, jejich skupiny a stromo adí vyhlášené dle § 46 
odst. 1 zákona . 114/1992 Sb. za památné stromy. 

Dle ÚSOP AOPK nejsou v ešeném území vyhlášeny žádné památné stromy. 
(v  zájmovém  území  je  p i  silnici  .  392   v  místní  trati  Na  klínech  ozna ena  jako  
památný strom stará lípa s výrazn  rozlámaným habitem, další strom mohutných 
rozm  pak roste p i severozápadním okraji historické zástavby obce). 

ibližn  300 m od severní hranice zájmového území je dle ÚAP evidován jako 
památný strom „Lavického dub“ (kód ÚSOP  100609) a p ibližn  500 m od jižní 
hranice zájmového území je dle ÚAP evidován jako památný strom „Dub v Nesm i“ 
(kód ÚSOP  105284). 

5. 4. Významné krajinné prvky 

V rámci obecné ochrany p írody a krajiny dle zákona . 114/1992 Sb. mají zvláštní 
postavení významné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotné ásti krajiny, které utvá ejí její typický vzhled nebo p ispívají k udržení její 
stability (§ 3 písm. b). Významnými krajinnými prvky jsou obecn  lesy, rašeliništ , 
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné ásti krajiny, které p íslušný orgán 
ochrany p írody zaregistruje podle § 6 zákona. 

V ešeném území se nacházejí z obecn  vyjmenovaných významných krajinných 
prvk  lesy, vodní toky, nivy a rybníky. Významné krajinné prvky registrované podle 
§ 6 zákona v území nejsou zastoupené.  

5. 5. NATURA 2000 

NATURA 2000 je soustava chrán ných území na území EU, vytvá ených dle 
sm rnice 79/409/EHS o ochran  voln  žijících pták  a sm rnice 92/43/EHS 
o ochran  p írodních stanoviš , voln  žijících živo ich  a plan  rostoucích rostlin. 
Požadavky obou sm rnic byly za len ny do zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody 
a krajiny ve zn ní zákona . 218/2004 Sb. 

Do prostoru zájmového území nezasahuje žádná lokalita soustavy NATURA 2000. 

Nejbližší lokalita soustavy NATURA 2000 je „CZ 0612137 Obecník“  ležící 10 km 
severovýchodním sm rem od okraje zájmového území. 

5. 6. Územní systém ekologické stability 

Územní  systém  ekologické  stability  krajiny  (ÚSES)  je  v  §  3  odst.  (1)  písm.  a)  
zákona  .  114/1992  Sb.  definován  jako  vzájemn  propojený  soubor  p irozených  i  
pozm ných, avšak p írod  blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu. 
Rozlišuje se místní (lokální), regionální a nadregionální systém ekologické stability. 
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Základními skladebnými ástmi (prvky) ÚSES, definovanými v § 1 vyhlášky . 
395/1992 Sb., jsou biocentra a biokoridory.  

Dle ZÚR Kraje Vyso ina prochází p es zájmové území biokoridor regionální 
úrovn  vymezený pod íselným ozna ením 1402. Dále do jižní ásti zájmového území 
zasahuje ást plochy biocentra regionální úrovn , které je v dle ZÚR ozna eno jako 
247 Nesm . MMR zrušilo dne 29. 1. 2014 svým rozhodnutím .j. 33094/2013-81/2 
ást Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina, a to bod 108a písm. b). Tento bod 

umož oval „…vymezit biocentra a biokoridory mimo plochy a koridory stanovené 
v ZÚR p i dodržení podmínek stanovených ve výroku (107)“.  Po zrušení bodu 108a 
písm. b) již možnost „vybo ení“ z ploch a koridor  stanovených v ZÚR není možné. 

Vymezení ÚSES v p vodním Územním plánu Petráv e (zpracovaným p ed 
zrušením ásti ZÚR) využívalo možnost zp esn ní ZÚR p i dodržení a napln ní 
metodických požadavk  tvorby ÚSES. Na n kolika místech tak došlo k logické úprav  
ploch ÚSES mimo rámce vymezené v ZÚR, což bylo v dob  po ízení územního plánu 
zcela v po ádku, avšak v sou asném stavu ZÚR je možné, že jsou plochy regionálního 
ÚSES situované mimo rámce ZÚR s ešením ZÚR v rozporu (LBC 3, LBC 2, úsek RBK 
1402c). Tuto skute nost ovšem ne eší posuzovaná zm na Územního plánu Petráve  a 
je  možné  konstatovat,  že  veškeré  posuzované  plochy,  které  jsou  p edm tem  této  
zm ny nezasahují do ploch regionálního ÚSES ani jej jiným zp sobem neovliv ují. 

Co se týká prvk  lokálního ÚSES, posuzovaná zm na územního plánu p ekládá 
biokoridor  LBK  2,  vymezený  na  plochách  orné  p dy  a  drobných  remíz ,  vedený  
soub žn  s pravob ežním okrajem údolí Radslavického potoka (byl veden p i 
západním okraji aktivní skládky TKO). Biokoridor byl ješt  v p írodní ásti údolí 
odklon n tak, aby se v nejkratší trase napojil na regionální biokoridor vedený 
levob ežním svahem téhož údolí p es lesní pozemky. Toto ešení je pro vytvo ení 
funk ního systému prvk  ÚSES výrazn  vhodn jší. Plocha zrušeného úseku lokálního 
biokoridoru je p i okraji skládky TKO z v tší ásti zachována a p edstavuje návrhovou 
plochu zelen  krajinné (s izola ní funkcí).  

K jiným zm nám vymezení prvk  lokálního ÚSES posuzovanou zm nou 
nedochází. Celkov  je možné konstatovat, že zm ny ÚSES spojené s posuzovanou 
zm nou územního plánu jsou z pohledu metodických postup  tvorby ÚSES 
akceptovatelné a vymezený ÚSES v etn  prvk  regionálních má potenciál pro 
vytvo ení pln  funk ní ekologické sít .  

5. 7. Krajinný ráz území 

Metodika hodnocení 

Krajinný ráz je zákonem obecn  definovaný a chrán ný soubor vlastností a hodnot 
území,  které  se  podílí  na  tvorb  osobitého  charakteru  krajiny.  Vyhodnocení  SEA  
popisuje soubor významných vlastností území a jejich vzájemných vztah , které se 
podílí na tvorb  krajinného rázu a identifikuje jejich možné 
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konfrontace s navrhovanými plochami. Krajinný ráz vytvá í synergické p sobení 
krajinných složek, proces  a také jejich vzájemných vztah . Obecn  je krajinný ráz 
popisován ve dvou základních úrovních. První úrove  ozna ovaná jako primární 
krajinná struktura (Löw, Míchal 2003) zahrnuje „p írodní danosti“ území, mezi které 
náleží nap íklad reliéf, jako jedna z jeho nejvýznamn jších vlastností. Druhá úrove , 
ozna ovaná jako sekundární krajinná struktura, zahrnuje sou asný stav kultivace a 
urbanizace území. Vypovídá o kulturních vlastnostech krajiny, které do zna né míry 
vychází z vlastností p írodního prost edí. 

ležitou sou ástí popisu vlastností krajinného rázu je jejich zhodnocení. 
Zhodnocení vychází z ady aspekt , z nichž k nejvýznamn jším pat í: frekvence 
výskytu (obecn  jsou hodnotn jší vlastnosti vyskytující se vzácn  a mén  hodnotné 
vlastnosti b žné), stá í (obecn  jsou za hodnotné považovány vlastnosti  historické), 
vztahy mezi krajinnými vlastnostmi (nap . historická vazba rozší ení urbanizace na 
reliéf území), specifi nost vlastností, p ípadn  jejich typi nost pro dané území.  

 

Popis krajinného rázu území 

Správní území obce Petráve  se nachází v prostoru roz ezaných plošin 
ebí ského plutonu. Pro tato území je charakteristický mírn  zvln ný reliéf, který 

roz ezávají výrazn jší údolí ek a potok .  Profily t chto údolí mají zpravidla p íkré 
krátké svahy. V údolních svazích jsou b žné skalní výchozy, pravideln  porostlé lesy 
na  absolutních  lesních  p dách  ( ásti  reliéfu  dík  výrazné  sklonitosti  zem lsky  i  
jinak nevyužitelné). Dna údolí jsou oproti okolnímu reliéfu za íznuta o cca 70 -130 m. 
Na mírn  zvln ném reliéfu navazujícím na údolí p evažuje využití ve form  orné 

dy. Významnou sou ástí území jsou však r zn  velké lesní prvky od drobných 
remíz  po souvislejší lesní celky. Pro plošiny v širším okolí zájmového území jsou 
charakteristickou sou ástí krajiny svérázné skalní výchozy vzniklé zv tráváním 
syenitu t ebí sko-mezi ského plutonu. Skalní výchozy obvykle obsahují shluky 
vyerodovaných izolovaných balvan  (jádra t etihorních zv tralin „core stones“). Jsou 

žnou sou ástí reliéfu lesních porost  i polní krajiny. Práv  v polní krajin  
edstavují výrazné prvky území (tzv. výhorky i skalky) – suché balvanité ostr vky, 

na kterých se obvykle uchytí jen n kolik málo d evin stromového vzr stu (nej ast ji 
duby, ovocné d eviny, jasany, b ízy, borovice). Dík exponované poloze ve volném 
reliéfu je habitus t chto d evin nez ídka r zn  výrazn  rozlámaný (námraza, vítr) i 
mírn  zakrslý dík suché poloze. 

Zástavba venkovských sídel má obvykle ulicovou strukturu s okapov  
orientovanými domy utvá ejícími podlouhlou náves - návesní ulicovky (Tasov, 
Studnice,  Hodov,  Jablo ov,  Dolní  He manice),  ast jší  jsou  také  sídla  
s nepravidelnou shlukovou strukturou (Petráve , Kamenná nad Oslavou, Lhotky, 

sky). Specifickou strukturu mají Klementice (jedno adá ulicovka) i Jívoví 
(okrouhlice). Sou asná zástavba zpravidla navazuje na historickou zástavbu sídel. Má 
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nej ast ji strukturu solitérních bungalov  (na menších pozemcích) srovnaných podél 
záhumenních cest i místních komunikacích. 

Územím prochází významná komunika ní spojnice (osa Praha – Brno). Historicky 
územím procházela stará zemská stezka ozna ovaná jako „Libecká“. Ta vycházela 
z centrální ásti Jižní Moravy (Židlochovicko) a sm ovala p es Velké Mezi í a Ž ár 
sm rem ke Kolínu. V zájmovém území se v trase zemské stezky zachoval krátký úsek 
komunikace p es údolí protékané potoky Vodra a Radslavický potok. Ve dn  údolí, 
z ásti již zakrytém skládkou odpadu, je v úseku staré komunikace (dnes již uzav ené 
a nepr jezdné) zachován starý most ozna ovaný jako „Vysoký most“ i „Loupežnický 
most“. O pr chodu stezky p es údolí sv í také staré pomístní názvy „V hatích“, 
které je možné spojovat úpravou historické komunikace procházející dnem údolí 
(p ed existencí mostu – ha ové povázky i pohozy umož ují p ekonávat zamok ená 
dna údolí). 

Dle  typologického  len ní  krajin  eské  republiky  (dle  Löw,  2005)  je  zájmové  
území v rámcových typech sídelních kraji sou ástí vrcholn  st edov ké sídelní krajiny 
Hercynica (kód 3). Zájmové území je dále v rámcových krajinných typech zp sob  
využití území sou ástí lesozem lských krajin a v rámcových krajinných typech dle 
reliéfu spadá do krajiny vrchovin Hercynica. 

Dle typologického len ní je správní území Petráv e sou ástí širšího území, kde 
sídelní typy vesnic jsou v p evládající mí e  tvo eny  návesními  (a  návesními  
ulicovými)  vesnicemi  s  pravou tra ovou plužinou, p emž  pro oblast je typický 
eský a moravský roubený d m. 

Hodnocení ovlivn ní krajinného rázu území 

Výchozím podkladem pro posouzení vlivu návrhových ploch Zm ny . 1 Územního 
plánu Petráve  na krajinný ráz území je studie Strategie ochrany krajinného rázu 
kraje Vyso ina (Studio B&M, 2008). V této studii jsou vynesena území zvýšené 

írodní hodnoty (ÚSES, ZCHÚ, lesy zvláštního ur ení a návrhy lokalita Natura 
„psci“). Studie dále „eviduje“ území zvýšené kulturní hodnoty.  

Zájmové území je sou ástí oblasti krajinného rázu T ebí sko – Velkomezi sko 
(CZ0610-OB010), kde je popsána výrazn  utvá ená krajina zarovnaných povrch , 
roz ezaná Jihlavou (pozn. zpracovatele: v p ípad  zájmového území jde spíše o eku 
Oslavu) a jejími p ítoky, s intimními partiemi za íznutých údolí s ními terasami 
(prostor vnit ních Sudet, komponovaná krajina Brtnicka). Studie uvádí soubor 
indikátor  p ítomnosti zvýšené hodnoty krajinného rázu. Z tohoto vý tu jsou v území 
a jeho blízkém okolí zastoupeny pouze prvky ÚSES a VKP (což je však v p ípad  
prvk  ÚSES na území státu zcela obecný jev a v p ípad  prvk  VKP v prostoru 

eskomoravské vrchoviny jev b žný). 

Pro oblast krajinného rázu T ebí sko – Velkomezi sko jsou definovány 
následující požadavky na ochranu krajinného rázu: tabulka uvádí vý et požadavk , 
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které je možné bu  p ímo i nep ímo ovlivnit ešením územn  plánovací 
dokumentace a obsahuje jejich vyhodnocení s ohledem na navrhované plochy. 

Tab.: Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vyso ina, oblast krajinného rázu 
ebí sko – Velkomezi sko (CZ0610-OB010). Interval hodnot od záporných -2, -1, 

indiferentní 0, pokladné hodnocení +1 až +2. 

 

Požadavky Vyhodnocení 

Zamezit odstra ování syenitových kamen  z volné krajiny a 
ípadnému scelování ploch orné p dy. 

+1,5 

Zamezit urbanizaci volného krajinného prostoru mimo 
zastav né ásti sídel a necitlivému rozši ování zastav ných ástí 
sídel do volné krajiny. 

-0,5 

Zamezit  výstavb   výškových  staveb  p esahujících  výšku  lesa  
více  jak  8  m  a  v trných elektráren v celém prostoru oblasti. 

0 

Zamezit výstavb , která nese kontrastní uplatn ní v i 
pozitivním kulturním dominantám. 

0 

Zajistit ochranu horizont  p ed výstavbou objekt  p esahujících 
výšku lesa a výstavbou budov uplat ujících se ve vymezeném 
horizontu. 

0 

Zajistit ochranu údolních prostor  Balinky a Oslavy a 
malebných prostor  v celém území p ed  poni ením  stávající  
zvýšené  estetické  hodnoty,  zejména  zamezit  nové rekrea ní 
výstavb  (využít stávající potenciál). 

2 

Zamezit výstavb  potla ující p írodní charakter krajiny. -0,5 

Zamezit   technickým   úpravám   vodních   tok   a   budování   
ehrad  potla ujících  typický charakter údolí. 

0 

Zamezit  vzniku  nevhodn   urbanizovaných  prostor   na  
okrajích  sídel  venkovského charakteru  a  nevhodným  
dostavbami  uvnit   sídel  bez  vazby  na  základní  dochovanou 
urbanistickou strukturu sídla. 

+1 

 

Detailní vyhodnocení všech návrhových ploch vzhledem k ovlivn ní krajinného 
rázu je sou ástí kapitoly 5. 
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6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A P EDPOKLÁDANÝCH VLIV  
NAVRHOVANÝCH VARIANT POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO ÚZEMN  PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE, V ETN  VLIV  SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, 

KRÁTKODOBÝCH, ST EDN DOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A P ECHODNÝCH, 

KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH; HODNOTÍ SE VLIVY NA OBYVATELSTVO, BIOLOGICKOU 

ROZMANITOST, FAUNU, FLORU, P DU, VODU, OVZDUŠÍ, KLIMA, HMOTNÉ STATKY, 

KULTURNÍ D DICTVÍ V ETN  D DICTVÍ ARCHITEKTONICKÉHO A ARCHEOLOGICKÉHO A 

VLIVY NA KRAJINU V ETN  VZTAH  MEZI UVEDENÝMI OBLASTMI VYHODNOCENÍ 

Obsahem kapitoly je zhodnocení vlivu návrhových ploch na jednotlivé složky 
životního prost edí, zdraví obyvatelstva a „kulturní aspekty území“. P edm tem 
hodnocení jsou všechny návrhové plochy s rozdílným zp sobem využití hodnocené 
Zm ny  Územního  plánu  .  1  Petráve  (plochy  zm n),  p emž  jsou  tyto  plochy  
hodnoceny bu  jednotliv , p ípadn  jako logické soubory ploch sdružené na základ  
obdobného typu, polohy a obdobných p edpokládaných vliv . K plochám 
stabilizovaným je p ihlédnuto zejména p i posuzování kontextu s posuzovanými 
plochami. 

Plochy jsou hodnoceny vzhledem k p edpokládaným vliv m, které mohou nastat 
zm nou funk ního využití ploch definovanou (umožn nou) p íslušnými regulativy 
územn  plánovací dokumentace (a to jak ve fázi realizace této zm ny, tak fází její 
uvažované existence).  

Hodnocené charakteristiky životního prost edí, zdraví obyvatelstva a „kulturních 
aspekt  území“ jsou roz len ny do následujících tzv. souborných skupin 
charakteristik:  

o ovzduší a klima; 

o voda; 

o da a horninové prost edí; 

o biodiverzita; 

o krajinný ráz; 

o kulturní d dictví; 

o sídla a urbanizace; 

o obyvatelstvo a ve ejné zdraví. 
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VYHODNOCENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zm na  .  1  územního  plánu  rozvíjí  výrobní  území  obce  v  lokalit  mezi  skládkou  
odpad  a výrobní zónou Jidášky a dopl uje obytné území obce návrhem nových 
zastavitelných ploch pro bydlení v návaznosti na stabilizované plochy pro bydlení. 

Plochy pro rodinné bydlení (Br) 

Sou asný územní plán vymezuje n kolik návrhových ploch pro bydlení 
v návaznosti na historické jádro zástavby obce Petráve  (B3, B5, B6, B17, B18, B19) a 
pom rn  rozsáhlý soubor návrhových ploch pro rodinné bydlení je pak vymezen p i 
severním okraji zástavby obce v polní trati s pomístním názvem Klíny (B1, B7 až B16). 
Z vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch vyplývá, že návrhové plochy 
pro bydlení vymezené v platném územním plánu byly v uplynulém ty letém období 
(2009 – 2013) zapln ny z cca 23 %. V lokalit  Klínky je dokon ena technické 
infrastruktura, což pravd podobn  další napl ování návrhových ploch bydlení v této 
lokalit  dále urychlí.  

Zm na . 1 Územního plánu Petráve  vymezuje dv  nové návrhové plochy pro 
bydlení (B20 a B21) a n kolik návrhových ploch pro rodinné bydlení v sou asném 
územním plánu, které jsou již napln ny výstavbou, pak navrhuje do ploch stavových a 
zv tšuje o n  zastav né území obce ( ást ploch B1, B6, , B11, B 12, B13, B15, B18, celé 
plochy B9 a B10). Plocha B5 je zm nou navržena jako stavové plochy Vz a Pt. Zcela 
nov  (aktualizací zastav ného území obce) je p azena plocha stavová plocha bydlení 

i západním okraji zástavby obce (d íve stavová plocha Ps). Vzhledem ke 
skute nosti, že tato plocha (parc. . 218/3) byla zastav na mimo rozsah zastavitelných 
ploch územního plánu, doporu ujeme prov it okolnosti jejího zastav ní. 

Vyhodnocení: obecn  je možné rozvoj ploch pro bydlení v obci Petráve  
hodnotit jako vhodné a reagující na sou asné trendy v území. Lokality jsou situovány 
v kvalitním prost edí (mimo polohy p ekro ení imisních limit  BaP a Nox_r; i mimo 
negativní hlukovou zát ž vázanou na komunikace D1 a II/602) s dobrou dopravní 
dostupností (relativn  mén  frekventovaná II/392) v blízkosti sídla s vyšším 
ekonomickým zázemím (Velké Mezi í), což také áste  nahrazuje absenci 
ob anské vybavenosti (zdravotní za ízení, pošta, škola) ve vlastní obci. Vhodnost 
rozvoje obytných ploch dokládá také kladné saldo migrace a mírný, ovšem stabilní 
(od roku 2003) nár st po tu obyvatel. 
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Obr.: Plochy Zm ny .1 Územního plánu Petráve  v centrální ásti správního území obce 
Petráve . Hranice správního území obce Petráve  ( erven ), 1 : 10 000. 
 

B20 - plocha pro bydlení rodinné - venkovského typu vymezená 
v návaznosti na aktualizované zastav né území. 

Plocha je vymezena p i západním okraji zástavby obce a je vymezena pro jediný 
rodinný d m. V p vodním ÚP zde byly v prostoru plochy vymezeny plochy zahrad 
(Ps).  Západní  cíp  plochy  zasahuje  do  ochranného  pásma  lesa.  Jiné  limity  využití  
území do této plochy nezasahují. Zp ístupn ní je po nezpevn né ú elové komunikaci.  

 
Funk
ní typ 

plochy 
íslo 

Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima 

Voda 
da a 

horninové 
prost edí 

Biodiver
zita 

Krajinný ráz, 
kulturní 

dictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
ve ejné zdraví 

Br B20 0,2 0 0 0 -0,5 0 0 0 

 

Vzhledem  k  rozsahu  plochy  navržené  pro  jediný  rodinný  d m  a  i  vzhledem  
k poloze, navazující na sou asné zastav né území obce mimo územní limity, je plocha 
hodnocena jako akceptovatelná. 
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B21 – plocha pro bydlení rodinné - venkovského typu vymezená 
v návaznosti na lokalitu obytné zástavby severn  od Petráv e.  

V p vodním ÚP byly v rozsahu plochy vymezeny zem lské pozemky (využívané 
jako orná p da). Plocha je vymezena pro cca 15 rodinných dom  jako sou ást ploch a 
koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách podmín no zpracováním územní 
studie. Zm na územního plánu dále stanovuje, aby územní studie navrhla možné 
prostorové a funk ní uspo ádání ploch s ohledem na širší územní vztahy a navrhla 
ešení ve ejné dopravní a technické infrastruktury. Studie má dále prov it  dopravní 

napojení na stávající zástavbu RD v lokalit . Územní studie má být po ízena (a data 
o studii vložena do evidence územn  plánovací innosti) do 4 let od vydání Zm ny .1 
Územního plánu Petráve . 

 
Funk
ní typ 
plochy 

íslo 
Plocha 

ha 
Ovzduší 
a klima 

Voda 
da a 

horninové 
prost edí 

Biodiver
zita 

Krajinný ráz, 
kulturní 

dictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
ve ejné zdraví 

Br B21 2,2 -1 0 -0,5 0 -0,5 +0,5 -0,5 

 

Plocha má hodnocený mírný negativní vliv v souborné kategorii Ovzduší a klima, 
což  je  dáno  potenciálním  mírným  negativním  vlivem  na  emisní  zát ž  území  jednak  
uvažovaným nár stem osobní dopravy a také možným vlivem lokálních topeniš . 
Potenciální  velmi  mírný  vliv  v  kategorii  P da  a  horninové  prost edí  je  dán  záborem 
ploch orné p dy, ovšem mimo chrán né bonity. Obdobný nízký vliv v kategorii 
Krajinný ráz , kulturní d dictví je dán pom rn  rozsáhlým zastav ním volné krajiny 
(ovšem v kontaktu se stávající zástavbou). Mírný negativní vliv na obyvatelstvo a 
ve ejné zdraví odpovídá možnému navýšení emisní a hlukové zát že nár stem 
automobilové dopravy. Celkov  je možné tuto lokalitu i p es mírné negativní vlivy 
hodnotit jako akceptovatelnou. 
 

Plochy pro pr myslovou výrobu a ostatní odv tví (Vp) 

Ve  stávajícím  územním  plánu  Petráve  (Atelier  AVM,   2008)  jsou  „ve  stavu“  
vymezeny ty i plochy pro pr myslovou výrobu a ostatní odv tví. První dv  z t chto 
ploch jsou vymezeny v severním cípu správního území obce, kde bezprost edn  
navazují na pr myslovou zónu „Jidášky“ p i východním okraji zastav ného území 
Velkého Mezi í (vn  správního území obce Petráve ). T etí stavová plocha se 
nachází v severním cípu správního území obce Petráve  a tvrtá poblíž severního 
okraje  zástavby  obce  (severn  od  silnice  II/392  v  prostoru  bývalého  zem lského  
areálu). 
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Rozsáhlejší souvislé plochy výrobních areál  mohou jen obtížn  dosahovat 
kladných hodnocení na souborné skupiny charakteristik - obvyklé jsou tak 
potenciáln  mírn  záporné vlivy hned v n kolika kategoriích, p emž stanovisko 
k doporu ení zamítnutí ploch je pak uplat ováno, je-li hodnocen potenciáln  
negativní vliv (-2) ve více než dvou kategoriích. 

Územním plánem jsou dále vymezeny ty i návrhové plochy pro pr myslovou 
výrobu  a  ostatní  odv tví  (ozna eny  jako  V1  až  V4)  .  Všechny  (vyjma  V4)  situované  
v severozápadní ásti správného území obce, kde bezprost edn  navazují na 
vymezené  stavové plochy pro pr myslovou výrobu a ostatní odv tví. 

 V1 – situovaná mezi silnicemi II/602 a místní komunikací ke skládce TKO 
U Vysokého mostu; 

 V2 – situována v pásu území mezi t lesem dálnice D1 a komunikací II/602; 

 V3 – situována v klínu objekt  pr myslové plochy Jidášky a místní 
komunikací ke skládce TKO U Vysokého mostu; 

 V4 – situována p i severozápadní hranici správního území obce Petráve  
v návaznosti na pr myslovou plochu Jidášky. 

Zm nou . 1Územního plánu obce Petráve  jsou vymezeny dv  stavové (ozna eny 
kódem Vp) a dv  „nové“ návrhové plochy (ozna eny kódy V5 a V6) pro pr myslovou 
výrobu a ostatní odv tví, všechny situované v severozápadní ásti správného území 
obce.  

 Nov  navržená  Vp  situovaná  v  pásu  území  mezi  t lesem  dálnice  D1  a  
komunikací II/602; 

 Vp v prostoru plochy V4; 

 V5 - situovaná na zem lsky využívaných plochách, ze severu vymezená 
komunikací II/602, od východu izola ním pásem krajinné zelen  (Zk 31) 
vedeným podél okraje skládky Petráve . Návrhová plocha ze západu p iléhá 
k návrhové ploše V1; 

 V6 - situovaná na zem lsky využívaných plochách, ze severu vymezená 
místní komunikací ke skládce TKO Petráve . 

 

Výroková ást územního plánu stanovuje pro plochy pr myslové výroby a ostatní 
odv tví následující regulativy: 

ípustné - pr myslová výroba, výrobní služby, drobná výroba, nenarušující 
ekologickou stabilitu obce, sklady a za ízení velkoobchod, administrativa související 
s výrobou v etn  ploch vyhrazené a izola ní zelen ; 

Podmín né - maloobchod, ve ejné stravování, byty pro majitele nebo osoby 
zajiš ující dohled provoz , pokud spl ují požadavky na ochranu ve ejného zdraví. 
podle platné legislativy; 



SEA Zm na . 1 Územního plánu Petráve  

 

Stránka | 43 
 

Nep ípustné – bydlení, ubytování, ob anské vybavení vyžadující nezávadné 
prost edí, státní správa a samospráva, školství, zdravotnictví a sociální pé e, kultura a 
sport. 

Ob  nov  navržené plochy V5 a V6 jsou situovány poblíž nájezdu . 146 na dálnici 
D1. Plochy tedy mají potenciální dopravní napojení bez nutnosti zvyšovat dopravní (a 
emisní) zatížení v blízké zástavb  Velkého Mezi í. P ípadné využívání dopravních 
tras ve sm ru na T ebí  (II/360) by znamenalo zvýšení dopravní zát že v centru 
Velkého Mezi í.  Vlivem realizace výrobních ploch je  možné o ekávat mírný nár st  
osobní dopravy, který ovšem nemá potenciál významn ji ovlivnit dopravní situaci 
v zástavb  Velkého Mezi í.  

Rozsah návrhových ploch Vp bude má potenciáln  evidentní vliv na odtokové 
pom ry v území. Návrhové plochy Vp není možné realizovat bez detailního 
hydrotechnického posouzení odtokových pom . Detailní posouzení je možné 
vyhotovit pouze na základ  znalosti konkrétních informací o rozsahu a charakteru 
zastav ných ploch i zp sob  s jakými bude na t chto plochách se srážkovou vodou 
nakládáno (s ohledem na charakteristiky recipientu).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.:  Plochy  Zm ny .1  Územního  plánu Petráve  v  severní  ásti  správního  území  
obce Petráve . Hranice správního území obce Petráve  ( erven ), 1 : 10 000. 
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V5 – Návrhová plocha „Výroba pr myslová a ostatní odv tví“ (Vp) 

Plocha je situována v severním cípu správního území obce Petráve . Je p ibližn  
tvercového tvaru o rozloze 64 102 m2.  V  prostoru  plochy  se  nachází  zem lské  

pozemky využívané jako orná p da (ve II. t íd  ochrany). Jižní hranici plochy 
vymezuje místní komunikace ke skládce TKO U Vysokého mostu, severní hranici pak 
komunikace II/602. Ze západu navazuje plocha fotovoltaické elektrárny a dosud 
nezastav ná plocha orné p dy – v územním plánu Petráve  jsou ob  tyto plochy 
sou ástí stavové plochy Vp V1. Od východu vymezuje plochu V5 pás návrhové plochy 
krajinné zelen  (ozna ené kódem Zk31) lemující západní okraj skládky TKO 
U Vysokého mostu. 

Severovýchodní okraj plochy v prom nlivé ší ce do cca 20 m zasahuje do plochy 
rezervy RDK1 (vymezena v rozsahu 100 m od okraj  vozovky komunikace D1). 
Severní cíp plochy zasahuje do plochy TK1, reprezentující koridor pro nadzemní 
vedení  VVN 110  kV R Velké  Mezi í  –  R  Ostrov  nad  Oslavou  (v  území  vymezeném 
jako 100 m široký pás území). Jižní okraj plochy pak zasahuje do plochy TK2, 
reprezentující koridor pro inženýrské sít  k nov  vymezeným plochám pro 
pr myslovou výrobu (pás o ší ce 20 m vedený ve vazb  na místní komunikaci ke 
skládce TKO U Vysokého mostu). 

 

Vedle regulativ  funk ního typu ploch (Vp) jsou v p ípad  plochy V5 stanoveny 
následují bližší podmínky pro využití :  

 Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace ke skládce odpad ; 

 Respektovat podmínky vymezeného koridoru pro navrhované vedení 
VVN 110 kV; 

 Respektovat stávající technickou infrastrukturu v ploše v etn  ochranných 
pásem; 

 V  ásti  plochy  do  vzdálenosti  50  m  od  okraje  lesa  je  t eba  respektovat  
podmínky k zajišt ní ochrany lesa,  bezpe nosti osob a ochrany majetku; 

 Po obvodu plochy bude vysázen pás izola ní zelen ;  

 Minimální podíl zelen  v ploše bude 15 %; 

 Koeficient zastav ní stavebního pozemku bude max. 50 %; 

 Etapizace není stanovena; 

 Využití plochy je podmín no prokázáním v následných ízeních podle 
stavebního zákona, že pro nejbližší objekty chrán né nebudou p ekra ovány 
hygienické limity hluku a zdraví škodlivých emisí. 
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Funk
ní typ 

plochy 
íslo 

Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima 

Voda 
da a 

horninové 
prost edí 

Biodiver
zita 

Krajinný ráz, 
kulturní 

dictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
ve ejné zdraví 

Vp V5 6,4 -0,5 0 -1 0 -1 0 -0,5 

 

Potenciáln  velmi mírné negativní vlivy jsou hodnoceny v kategoriích Ovzduší a 
klima a Obyvatelstvo a ve ejné zdraví. V kategorii Ovzduší a klima je vliv hodnocen na 
základ  potenciálního zvýšení emisí z dopravní zát že, by  výrazn jší negativní vliv na 
dopravu v blízké zástavb  Velkého Mezi í p edpokládán není. Možný negativní vliv 
z provozovaných technologií není možné p edjímat. V kategorii Obyvatelstvo a 
ve ejné zdraví je mírný negativní vliv identifikován na základ  p edpokládaného 
mírného lokálního navýšení hlukové a emisní zát že a situováním plochy do hlukov  
zatíženého  prost edí  (D1,  II/602).  Potenciální  negativní  vliv  v  kategorii  P da  a  
horninové prost edí je dán pom rn  rozsáhlým záborem p d II. t ídy ochrany (blíže 
rozebráno v p íslušné ásti 2. kapitoly). Potenciální negativní vliv v kategorii Krajinný 
ráz,  kulturní  d dictví  je  dán  rozvojem  pr myslové  zóny  do  volné  krajiny  (ovšem  
v kontaktu s okrajem stávající pr myslové zóny). P i realizaci pásu izola ní zelen  po 
obvodu plochy alespo  v ší ce 10 m (pás není nutné realizovat p i východním úseku 
obvodu, kde plocha navazuje na návrhovou plochu krajinné zelen ), který by  v malé 
mí e p ispívá k tlumení negativních vliv  plochy a p i dodržení zastoupení alespo  
15 % podílu zelen  v ploše (do které se plocha izola ního pásu nepo ítá) považujeme 
plochu za akceptovatelnou.  
 

V6 – Návrhová plocha „Výroba pr myslová a ostatní odv tví“ (Vp) 

Plocha je situována p i severozápadní hranici správního území obce Petráve . Je 
ibližn  trojúhelníkového  tvaru  o  rozloze  73  927  m2.  V prostoru plochy se nachází 

zem lské pozemky využívané jako orná p da (ve II., III. a IV. t íd  ochrany). Jižní 
hranice plochy je vedena podél okraje lesního porostu na pravob ežním svahu údolí 
protékaném potokem Vodra. Severozápadní hranice je vedena p es plochy orné p dy 
a navazuje zde na plánovaný rozvoj pr myslové zóny Jidášky (ve správním území 

sta Velké Mezi í). Severovýchodní okraj plochy vymezuje místní komunikace ke 
skládce Petráve . 

ibližn  severozápadní polovina plochy je situována v pásmu TK1 
reprezentujícího koridor pro nadzemní vedení VVN 110 kV R Velké Mezi í – R 
Ostrov nad Oslavou (v území vymezené jako 100 m široký pás území). P es jižní 
hranici  plochy,  vedené  podél  okraje  lesních  porost  ve  svazích  údolí  potoka  Vodra,  
zasahuje do plochy ochranné pásmo lesa. 

Vedle regulativ  funk ního typu ploch (Vp) jsou v p ípad  plochy V5 stanoveny 
následují bližší podmínky pro využití : 
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 Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace ke skládce odpad ; 

 Respektovat podmínky vymezeného koridoru pro navrhované vedení VVN 
110 kV; 

 Respektovat stávající technickou infrastrukturu v ploše v etn  ochranných 
pásem; 

 V  ásti  plochy  do  vzdálenosti  50  m  od  okraje  lesa  je  t eba  respektovat  
podmínky k zajišt ní ochrany lesa,  bezpe nosti osob a ochrany majetku; 

 Po obvodu plochy bude vysázen pás izola ní zelen ; 

 Minimální podíl zelen  v ploše bude 15 %; 

 Koeficient zastav ní stavebního pozemku bude max. 50 %; 

 Etapizace není stanovena; 

 Využití plochy je podmín no prokázáním v následných ízeních podle 
stavebního zákona, že pro nejbližší objekty chrán né nebudou p ekra ovány 
hygienické limity hluku a zdraví škodlivých emisí. 

 
Funk
ní typ 

plochy 
íslo 

Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima 

Voda 
da a 

horninové 
prost edí 

Biodiver
zita 

Krajinný ráz, 
kulturní 

dictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
ve ejné zdraví 

Vp V6 7,4 -0,5 0 -0,5 0 -1 0 -0,5 

 

Potenciáln  velmi mírné negativní vlivy jsou hodnoceny v kategoriích Ovzduší a 
klima a Obyvatelstvo a ve ejné zdraví. V kategorii Ovzduší a klima je vliv hodnocen na 
základ  potenciálního zvýšení emisí z dopravní zát že, by  výrazn jší negativní vliv na 
dopravu v blízké zástavb  Velkého Mezi í p edpokládán není. Možný negativní vliv 
z provozovaných technologií není možné p edjímat. V kategorii Obyvatelstvo a 
ve ejné zdraví je mírný negativní vliv identifikován na základ  p edpokládaného 
mírného lokálního navýšení hlukové a emisní zát že a situováním plochy do hlukov  
zatíženého prost edí (D1, II/602). Potenciální mírný negativní vliv v kategorii P da a 
horninové prost edí je dán pom rn  rozsáhlým záborem p d II. t ídy ochrany (blíže 
rozebráno v p íslušné ásti 2. kapitoly). Potenciální negativní vliv v kategorii Krajinný 
ráz, kulturní d dictví je dán rozvojem pr myslové zóny do volné krajiny (obdobn  
jako u plochy V5 v kontaktu s okrajem stávající pr myslové zóny). P i realizaci pásu 
izola ní  zelen  po  obvodu plochy  alespo  v  ší ce  5  m (pás  není  nutné  realizovat  p i  
východním úseku obvodu, kde plocha navazuje na lesnaté svahy údolí), který by  
v malé mí e p ispívá k tlumení negativních vliv  plochy a p i  dodržením zastoupení 
alespo  15 % podílu zelen  v ploše (do které se plocha izola ního pásu nepo ítá) 
považujeme plochu za akceptovatelnou.  
 



SEA Zm na . 1 Územního plánu Petráve  

 

Stránka | 47 
 

Stavové plochy Vp 

Zm nou . 1 Územního plánu Petráve  jsou nov  navrženy také dv  stavové plochy 
Vp (p edstavují rozší ení zastav ného území obce). První stavová plocha Vp je 
vymezena p i napojení místní komunikace ke skládce TKO U Vysokého mostu na 
komunikaci II/602 p i severozápadní hranici správního území obce Petráve  na 
kontaktu s pr myslovou zónou Jidášky (ve stávajícím územním plánu vymezena jako 
návrhová plocha V3). P es jižní okraj zasahuje do plochy koridor TK2 reprezentující 
koridor pro inženýrské sít  k nov  vymezeným plochám pro pr myslovou výrobu. 

Druhá plocha je situována u dálni ního nájezdu (v km 146) mezi t lesem dálnice 
D1 a komunikací II/602 (ve stávajícím územním plánu vymezena jako plocha Pt). 
Celá plocha leží v ploše rezervy RDK1 (vymezena v rozsahu 100 m od okraj  vozovky 
komunikace D1) a jižní okraj plochy zasahuje do koridoru DK 1 (koridor pro 
homogenizaci stávající trasy silnice II/602). 

Ob  plochy jsou v kontextu zm n posuzované dokumentace akceptovatelné. 

 

U5 - Návrhová plocha (ve ejných dopravních pás ) pro místní 

komunikaci ke zlepšení dopravního napojení pr myslové zóny (Ue).  

Plocha pro zlepšení dopravního napojení místní komunikace ke skládce TKO 
U Vysokého mostu na místní komunikaci v ul. Pr myslová a pro zlepšení napojení 
pr myslové zóny. 

 
Funk
ní typ 

plochy 
íslo 

Plocha 
ha 

Ovzduší 
a klima 

Voda 
da a 

horninové 
prost edí 

Biodiver
zita 

Krajinný ráz, 
kulturní 

dictví 

Sídla, 
urbanizace 

Obyvatelstvo, 
ve ejné zdraví 

Ue U5 - +0,5 0 0 0 +0,5 1 +0,5 

 

Návrhová plocha zlepšuje dopravní dostupnost pr myslových ploch a zlepšuje 
dopravní situaci v území a p ispívá k mírnému snížení negativních vliv  

edpokládaných možným d sledkem dopravní zát že vázané na nové i stávající 
návrhové plochy. Plocha je hodnocena jako akceptovatelná. 
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7. POROVNÁNÍ ZJIŠT NÝCH NEBO P EDPOKLÁDANÝCH 

KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIV  PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

EŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ 

 

Posuzovaná dokumentace není ešena variantn . Zhodnocení návrhových lokalit 
zm ny územního plánu je p edm tem kapitoly 5. 
 

Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení v etn  jejich 
omezení. 
 

Detailní hodnocení návrhových ploch je p edm tem 6. kapitoly. Plochy jsou 
hodnoceny vzhledem k p edpokládaným vliv m, které mohou nastat zm nou 
funk ního využití ploch definovanou (umožn nou) p íslušnými regulativy územn  
plánovací dokumentace (a to jak ve fázi realizace této zm ny, tak fází její uvažované 
existence).  

Hodnocené charakteristiky životního prost edí, zdraví obyvatelstva a „kulturních 
aspekt  území“ jsou roz len ny do následujících tzv. souborných skupin 
charakteristik:  

o ovzduší a klima; 

o voda; 

o da a horninové prost edí; 

o biodiverzita; 

o krajinný ráz; 

o kulturní d dictví; 

o sídla a urbanizace; 

o obyvatelstvo a ve ejné zdraví. 

Každá z osmi souborných skupin charakteristik je napln na konkrétními aspekty, 
které vychází jak z platné legislativy, tak z relevantních referen ních cíl  
identifikovaných v kapitole 1. (v souborné skupin  charakteristik „Biodiverzita“ je tak 
nap . hodnocen dopad na fragmentaci krajiny, vliv na ekologickou stabilitu krajiny 
spolu s vlivem na udržení a rozvoj biodiverzity).  

Vliv ploch je hodnocen pomocí p tistup ové klasifikace (viz hodnotící stupnice). 
i vlastní klasifikaci vlivu na konkrétní soubornou skupinu charakteristik jsou 

hodnoceny a zohled ovány vlivy primární, sekundární, synergické, kumulativní, 
krátkodobé, st edn dobé a dlouhodobé (trvalé a p echodné),  p emž výsledné 
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vyhodnocení vlivu ur ité plochy na konkrétní skupinu charakteristik vychází 
z porovnání kladných a záporných vliv  a je také p ihlédnuto ke vztah m mezi 
jednotlivými oblastmi vyhodnocení. 

Tab.: Hodnotící stupnice 

Hodnotící symbol Míra ovlivn ní 

2 Potenciální pozitivní vliv 

1 Potenciální mírn  pozitivní vliv 

0 Potenciální indiferentní vliv* 

- 1 Potenciální mírn  negativní vliv 

-2 Potenciální negativní vliv 

* Hodnocené zm ny nemají na díl í charakteristiky vliv, p ípadn  je celkový projev 
možných zm n neutrální (mírné pozitivní a negativní vlivy je možné považovat za 
vyrovnané). 

Míry ovlivn ní r zných skupin charakteristik nejsou vzájemn  soum itelné, 
slouží p edevším ke zd vodn ní výsledného posouzení plochy, které je bu  kladné 
(posuzované plocha je akceptovatelná) nebo záporné (posuzované plocha je navržena 
ke zm ). 

Lokality vyhodnocené výrazn  záporn  mají v kapitole 8. definována opat ení 
sm ující k odstran ní nebo snížení identifikovaných negativních vliv . Tyto opat ení 
se zam ují na navržení zm ny funk ního typu plochy p ípadn  její velikosti nebo 
polohy v území. Po zapracování opat ení do posuzované koncepce je možné 
považovat plochy za p ípustné. 
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8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPAT ENÍ PRO P EDCHÁZENÍ, 

SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠT NÝCH NEBO 

EDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIV  NA ŽIVOTNÍ 

PROST EDÍ  

Kapitola obsahuje vý et návrhových ploch, ve kterých byly v kap. 5 identifikovány 
významné vlivy na posuzované charakteristiky životního prost edí a zdraví 
obyvatelstva a plochy byly zhodnoceny jako nep ípustné pro zapracování do zm ny 
územního plánu obce. Sou ástí kapitoly je dopln ní popisu t chto ploch o navržená 
opat ení. Cílem opat ení je odstran ní nebo snížení negativního vlivu. 

V posuzovaných návrhových plochách nebyl identifikován kumulativní výrazn  
negativní vliv který by vyžadoval realizaci speciálních kompenza ních opat ení. 
Plochy mají odpovídající koeficient zastav ní a pom r zelen  spolu s p ípadnou 
realizací izola ních pás  p ispívá ke kompenzaci uvažovaných negativních vliv .   

 

Plocha bydlení Br 21  

Z pohledu kompenzace negativních vliv  vyžaduje realizace plochy: 

 Zpracování územní studie která navrhne možné prostorové a funk ní uspo ádání 
ploch s ohledem na širší územní vztahy a navrhla ešení ve ejné dopravní a 
technické infrastruktury. Studie dále prov í dopravního napojení na stávající 
zástavbu RD v lokalit . Územní studie má být po ízena do 4 let od vydání zm ny 
.1 Územního plánu Petráve ; 

 Pro každé 2 ha zastavitelné plochy pro bydlení bude vymezena s touto plochou 
související plocha ve ejného prostranství o vým e nejmén  1000 m2, do této 
vým ry se nezapo ítávají pozemní komunikace; 

 Koeficient zastav ní stavebního pozemku bude max. 30%. 

 

Výroba pr myslová a ostatní odv tví Vp 5 

Z pohledu kompenzace negativních vliv  vyžaduje realizace plochy: 

 Po obvodu plochy bude vysázen pás izola ní zelen  v minimální ší ce 15 m;  

 Minimální podíl zelen  v ploše bude 15 %; 

 Koeficient zastav ní stavebního pozemku bude max. 60 %; 
 

Výroba pr myslová a ostatní odv tví Vp 6 

Z pohledu kompenzace negativních vliv  vyžaduje realizace plochy: 

 Po obvodu plochy bude vysázen pás izola ní zelen  v minimální ší ce 10 m;  
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 Minimální podíl zelen  v ploše bude 15 %; 

 Koeficient zastav ní stavebního pozemku bude max. 50 %; 
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9. ZHODNOCENÍ ZP SOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍL  

OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ DO ÚZEMNÍHO PLÁNU A 

JEJICH ZOHLEDN NÍ P I VÝB RU VARIANT EŠENÍ 

 

Kapitola obsahuje vyhodnocení referen ních cíl  ochrany životního prost edí a 
zdraví obyvatelstva stanovených v úvodní kapitole (kapitola 1). Referen ní cíle jsou 
ut íd ny podle p íslušných strategických studií.  
 

Tab.: Hodnotící stupnice. 

Hodnotící 
symbol Míra zhodnocení zp sobu zapracování 

2 
ešení územního plánu p ispívá v dostate né mí e k napln ní relevantního cíle 

1 
ešení územního plánu mírn  p ispívá k napln ní relevantního cíle 

0 ešení územního plánu nemá na daný relevantní cíl vliv, p ípadn  je ešení nositelem jak 
mírn  kladných, tak mírn  záporných vliv  

- 1 
ešení územního plánu je v mírné kolizi s relevantním cílem 

-2 
ešení územního plánu je s relevantním cílem v kolizi  

 

 
Tabulková vyhodnocení vybraných koncep ních dokument  se vztahem k 
životnímu prost edí a zdraví obyvatel 

Státní politika životního prost edí 2012 - 2020 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

o Omezovat trvalý zábor zem lské p dy a podložních hornin; -0,5 
o Zlepšit kvalitu ovzduší v místech, kde jsou p ekra ovány imisní 

limity, a zárove  udržet kvalitu v územích, kde imisní limity nejsou 
ekra ovány; 

-0,5 

o Zvýšení ekologické stability krajiny - zlepšit podmínky pro realizaci 
Územního systému ekologické stability; 2 

o Omezení a zmírn ní dopad  fragmentace krajiny - zajistit územní 
ochranu spojitého systému migra  významných území a 
dálkových migra ních koridor  v rámci územního plánování; 

0 

o Zajišt ní ochrany a pé e o nejcenn jší ásti p írody a krajiny; 0 
o Zlepšení systému zelen  v sídlech a jeho struktury - zajistit 

zachování a vymezení nových ploch a prvk  zelen  jako sou ásti 
funk ního a strukturovaného  systému  sídelní  zelen   v sídlech  
v rámci  územního  plánování,  aby byla zajišt na základní 

0 
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Státní politika životního prost edí 2012 - 2020 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

podmínka pro pln ní jeho funkcí; 
o Omezení úbytku p vodních druh  a p írodních stanoviš  - zajistit  

ochranu zvlášt  chrán ných druh  rostlin a živo ich , udržet stav 
jejich biotop  a posílit ochranu a udržitelné využívání genetických  
zdroj  zví at, rostlin a mikroorganism . 

0 
 

 
Posuzovaná dokumentace v dostate né mí e napl uje vybrané relevantní cíle Státní 
politiky životního prost edí 2012 - 2020. 

 

Aktualizace státního programu ochrany p írody a krajiny 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

o Zajistit efektivní uplatn ní plánování (uspo ádání) krajiny ve 
smyslu Úmluvy o krajin , jako koncep ního nástroje k zajišt ní 
jejího funk ního uspo ádání s cílem zachování nebo zlepšení jejích 
funkcí, zvýšení ekologické stability a životaschopnosti krajiny a 
zachování jejích ekologických a estetických hodnot s p ihlédnutím 
k ostatním funkcím, které jsou v krajin  nezbytné;  

1 

o i  vymezování  ploch  výroby  a  skladování  v  rámci  funk ního  
využití území up ednost ovat v zastav ném a zastavitelném území 
nevyužívané nebo opušt né plochy bývalých pr myslových aj. 
areál  (brownfields); 

0 

o Stanovit jako povinnost vymezovat záplavová území v etn  území 
ur ených k rozliv m povodní a zajistit jejich ochranu p ed zm nou 
využití území v územn  plánovacích dokumentacích; 

1 

o Vymezit záplavová území v etn  území ur ených k rozliv m 
povodní na celém území R; 2 

o V sídlech podporovat pé i o plochy zelen  a prioritn  zakládat nové 
parky; 1 

o Vymezit v rámci územního plánování dostate né plochy pro 
zachování  a  zakládání  p írodních  a  p írod  blízkých  prvk  
v sídlech, jejich propojování a návaznost na p ím stskou krajinu, 

etn  jejich využití pro p ší a cyklisty. 

1 

 
Posuzovaná dokumentace v dostate né mí e napl uje vybrané relevantní cíle 
Aktualizace státního programu ochrany p írody a krajiny. 

  

Strategie udržitelného rozvoje eské republiky 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

o Podporovat ekonomický rozvoj respektující kapacitu únosnosti 
životního prost edí a zajiš ující udržitelné financování ve ejných 2 
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Strategie udržitelného rozvoje eské republiky 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

služeb (udržitelnou ekonomiku); 
o Rozvíjet a všestrann  podporovat ekonomiku založenou na 

znalostech a dovednostech a zvyšovat konkurenceschopnost 
pr myslu, zem lství a služeb; 

0 

o Zajiš ovat na území R dobrou kvalitu všech složek životního 
prost edí a fungování jejich základních vazeb a harmonické vztahy 
mezi ekosystémy, v nejvyšší ekonomicky a sociáln  p ijatelné mí e 
uchovat p írodní bohatství R tak, aby mohlo být p edáno p íštím 
generacím, a zachovat a nesnižovat biologickou rozmanitost; 

1 

o Podporovat udržitelný rozvoj obcí a region ; 1 
o Podporovat rozvoj ve ejných služeb a sociální infrastruktury; 1 
o Minimalizovat st ety zájm  mezi hospodá skými aktivitami a 

ochranou životního prost edí a kulturního d dictví, hmotného i 
nehmotného; 

1 

o V oblasti ochrany biologické a krajinné rozmanitosti v rámci 
územního plánování podporovat rozvoj p írodní a krajinné 
infrastruktury v etn  posilování reten ní schopnosti krajiny a 
prost ednictvím vhodných opat ení aktivn  chránit cenné ásti 
území;   

2 

o Zajiš ovat ochranu neobnovitelných p írodních zdroj  (v etn  
zem lského p dního fondu); 0,5 

o V oblasti ochrany p dy zastavit nadm rný p ísun živin a dalších 
zne iš ujících látek do p dního horizontu a ve stanovených lh tách 
dosáhnout limitních požadavk  na obsah nežádoucích látek a dále 
je nep ekra ovat, provést opat ení k zabrán ní kontaminace p d ze 
starých ekologických zát ží, zajistit ochranu p dy p ed vodní a 

trnou erozí a p ed zbyte nými zábory pro nezem lské a nelesní 
ely. 

0 

 
Posuzovaná dokumentace v dostate né mí e napl uje vybrané relevantní cíle 
Strategie udržitelného rozvoje eské republiky. 

 

Ak ní plán zdraví a životní prost edí R 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

o Ochrana biologické a krajinné rozmanitosti 1 
o Postupné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a odolnosti 

krajiny v i vodní erozi 0 

o Zajišt ní takové struktury využívání území, která povede ke 
zlepšení p írodní infrastruktury a bude podmínkou efektivity 
složkové ochrany (ochrana vod, horninové prost edí, p dy a 
klimatu a snižování hlu nosti) 

1 

o Chránit p du jako základní složku životního prost edí s d razem 0,5 
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Ak ní plán zdraví a životní prost edí R 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

na zabezpe ení jejích funkcí 
 
Posuzovaná dokumentace v dostate né mí e napl uje vybrané relevantní cíle Ak ního 
plánu zdraví a životní prost edí R. 

 

Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina 

Vybrané relevantní cíle Zhodnocení 

o Územní rezervu vymezenou ve vazb  na trasu dálnice D1; 2 
o Návrh vedení el. Energie 400 kV a 110 kV; 2 
o Regionální biocentrum 247 Nesm  a regionální biokoridor 1402; 2 
o Ochrana a hospodárné využívání zem lského p dního fondu; 0,5 
o V rozvojových oblastech a osách soust ovat aktivity 

republikového a krajského významu a tím p ispívat k zachování 
charakteru a k ochran  krajinných hodnot v ostatních oblastech; 

1 

o Preferovat využití územních rezerv a nevyužívaných nebo 
nedostate  využívaných ploch v zastavitelném území 
(brownfields);  

0 

o Vymezit a chránit p ed zastavením pozemky, nezbytné pro 
vytvo ení souvislých ploch krajinné zelen  (zelené pásy), zajištující 
prostupnost krajiny, plochy pro rekreaci, podmínky pro vznik a 
rozvoj lesních porostu a zvýšení ekologické  stability; zvyšovat 
pestrost krajiny zejména obnovou a dopl ováním alejí a rozptýlené 
zelen . 

1 

 
Posuzovaná dokumentace  napl uje vybrané relevantní cíle Zásad územního rozvoje 
Kraje Vyso ina. 

 



SEA Zm na . 1 Územního plánu Petráve  

 

Stránka | 56 
 

10. NÁVRH UKAZATEL  PRO SLEDOVÁNÍ VLIV  ÚZEMNÍHO PLÁNU 

NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ  

Kapitola obsahuje návrh ukazatel , které umožní sledovat vliv zm n vlastností 
území vyvolaných napl ováním územního plánu. Ukazatele jsou stanoveny ve vztahu 
k napl ování vybraných referen ních cíl . 

Tab.: Ukazatele pro sledování vlivu územního plánu na životní prost edí: 

Složka 

životního 

prost edí 

Referen ní cíl ochrany 

životního prost edí a zdraví 

obyvatel 

Ukazatele sledování vlivu 

územního plánu na ŽP 

1. Ovzduší, 

klima 

1.1 Snižování koncentrací a 

množství emisí zne iš ujících 

látek do ovzduší (p edevším 

z dopravy) 

- délka a plynulost pr jezdu tranzitní 

dopravy zastav ným územím; 

- množství NOx, CO, PM10; 

1.2 Podporovat environmentáln  

šetrné formy dopravy 

- množství osob p epravených 

hromadnou dopravou; 

- provázanost železni ní a silni ní 

hromadné dopravy napojení 

hromadné dopravy na vstupy do 

turistických tras; 

2. Voda 

2.1 Zvýšení retence a prodloužení 

odtoku vody z povodí 
- vývoj míry retence území 

(hodnocený metodou ísel odtokových 

ivek). 

2.3 Zlepšovat stav a ekologické 

funkce vodních útvar  

- délka vodote í s p irozeným korytem 

a kvalitním vegeta ním doprovodem 

(Km); 

 

3. P da a 

horninové 

prost edí 

3.1 Omezovat nové zábory ZPF a 

PUPFL 

- plošné vyjád ení zábor  ZPF a 

PUPFL (ha) 

4. 

Biodiverzita 

4.1 Posilování ekologické stability 

krajiny, udržení a rozvoj 

biodiverzity 

- zm na koeficientu ekologické 

stability (zm na pom ru zastoupení 

intenzivn  a extenzivn  využívaných 

ploch); 
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Složka 

životního 

prost edí 

Referen ní cíl ochrany 

životního prost edí a zdraví 

obyvatel 

Ukazatele sledování vlivu 

územního plánu na ŽP 

- plocha realizovaných prvk  ÚSES 

 

4.2 Omezovat fragmentaci krajiny - délka a po et nov  vytvo ených 

migra ních bariér; 

5. Krajinný 

ráz, kulturní 

dictví 

5.1 Ochrana specifických 

krajinných prvk  a krajinné 

struktury utvá ející místn  

typický krajinný ráz 

- množství negativních zásah  do 

krajinného rázu (staveb, opat ení, 

zásah  do území) 

6. Sídla, 

urbanizace 

6.1 Snížit dopravní zát ž v sídlech - intenzita osobní a transitní dopravy 

6.2 Sanace a revitalizace objekt  

a ploch brownfields 

- sanované a rekultivované plochy 

(ha) 

6.3 Podporovat environmentáln  

šetrné formy rekreace 

- délka turistických stezek (km) a 

jejich návšt vnost (množství lidí /den) 

7. 

Obyvatelstvo, 

ve ejné 

zdraví 

7.1 Zlepšit kvalitu života obyvatel 

sídel vytvá ením kvalitního 

urbánního prost edí a jeho 

napojení na p írodní zázemí obce 

- investice do ve ejných prostranství a 

sportovních za ízení (K ) 
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11.  NÁVRH POŽADAVK  NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH 
PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH 
VLIV  NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ. 

 

Pro zajišt ní minimalizace vliv  na životní prost edí je t eba rozhodovat v 
plochách  a  koridorech  vymezených   v   územním   plánu   jednak   v   souladu   s   
podmínkami  využití   stanovenými  pro  plochy  s  rozdílným  zp sobem  využití   ve  
výrokové  ásti  územního  plánu,  jednak  v  souladu  s  podmínkami  a návrhy 
opat ení tohoto vyhodnocení. 

V rámci posuzované územn  plánovací dokumentace  je vymezena rozsáhlá plocha 
pro bydlení B 21. Pro tuto plochu je stanovena povinnost zpracovat územní studii. P i 
rozmístn ní zástavby by struktura zástavby m la sm ovat k ucelování tvaru 
zastav ného  území  ímž  by  se   vylou ila  možnost  vzniku  izolovaných  ploch  
zastav ného  území. 
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12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJ  

Strategické hodnocení vliv  na životní prost edí (SEA) je systematický proces 
hodnocení d sledk  navrhovaných politik, plán  a program  na životní prost edí. 

elem SEA je zajistit, aby se strategické cíle ochrany životního prost edí a zdraví 
obyvatelstva staly sou ástí navrhovaného územního plánu a sou ástí p ípravy a 
tvorby jeho koncepce. Obsah hodnocení je dán p ílohou zákona . 183/2006 Sb. 

První kapitola obsahuje shrnutí obsahu a hlavních cíl  posuzované územn  
plánovací dokumentace a její vztah k jiným koncepcím. Vzhledem k tomu že v tšina 
relevantních koncepcí je uvád na v kapitole 2. a 9. je zde rozebrán vztah posuzované 
územn  plánovací dokumentace k zásadám územního rozvoje. 

Druhá kapitola zhodnocuje návrh Zm ny . 1 Územního plánu Petráve  vzhledem 
k cíl m ochrany životního prost edí a zdraví obyvatelstva, obsažených v národních, 
krajských a komunálních koncep ních dokumentech. Kapitola obsahuje vý et 
vybraných koncep ních dokument  se vztahem k životnímu prost edí a zdraví 
obyvatelstva. Z t chto dokumentací jsou vybrány tzv. referen ní cíle, které je vhodné 
v územním plánu zohlednit. 

V následující t etí kapitole je popsán stav všech složek životního prost edí (p da, 
voda, klima ad.). P i jejich hodnocení je brán z etel také na jejich p edpokládaný 
vývoj za situace, kdyby nebyla uplatn na posuzovaná Zm na . 1 Územního plánu 
Petráve . Z pohledu popsaného stavu složek životního prost edí v zájmovém území 
nebyly v souvislosti s  napln ním návrhových ploch posuzované dokumentace 
identifikovány žádné významné vlivy, které by mohly závažným zp sobem negativn  
ovlivnit stav životního prost edí.  

tvrtá kapitola stanovuje vý et charakteristik životního prost edí, které by mohly 
být uplatn ním územního plánu významn  ovlivn ny (p ímo i nep ímo). Tento vý et 
zohled uje jak referen ní cíle stanovené v první kapitole, tak výsledky posouzení 
složek životního prost edí obsažených v kapitole druhé. Vzhledem k t mto 
referen ním cíl m jsou vyhodnoceny všechny návrhové plochy v kapitole 6. 

Pátá kapitola je v nována vyhodnocení sou asných problém  a jev  životního 
prost edí, které by mohly být uplatn ním územního plánu významn  ovlivn ny. 
Detailn  je p edevším vyhodnocen vliv na zvlášt  chrán ná území, vlastnosti území 
chrán né dle zákona . 114/1992 Sb. a vliv na hygienické aspekty území v návaznosti 
na soubory typ  nov  navrhovaných ploch, které jsou potenciáln  významné pro 
zvyšování negativní zát že životního prost edí.  

Šestá kapitola je v nována kompletnímu vyhodnocení návrhových ploch vzhledem 
k charakteristikám životního prost edí - ty jsou reprezentovány tzv. soubornými 
skupinami charakteristik: ovzduší a klima, voda, p da a horninové prost edí, 
biodiverzita, krajinný ráz a kulturní d dictví, sídla a urbanizace, obyvatelstvo a 
ve ejné zdraví. Souborné skupiny charakteristik reprezentují ty charakteristiky, které 



SEA Zm na . 1 Územního plánu Petráve  

 

Stránka | 60 
 

jsou obsahem vybraných referen ních cíl  ur ených v první kapitole. Z návrhových 
lokalit nebyly žádné vyhodnoceny jako jednozna  nevyhovující nebo ve výrazném 
rozporu s cíli relevantních podkladových dokumentací.  

Kapitola sedmá obsahuje porovnání zjišt ných nebo p edpokládaných kladných a 
záporných vliv  podle jednotlivých variant ešení a jejich zhodnocení. Zm na . 1 
Územního plánu Petráve  je ešena invariantn  a kapitola je tedy nenapln na.  

Kapitola  osmá  obsahuje  vý et  návrhových  ploch,  ve  kterých  byly  v  kap.  6.  
identifikovány významné vlivy na posuzované charakteristiky životního prost edí a 
zdraví obyvatelstva a následn  navržena opat ení k jejich kompenzaci. 
V posuzovaných návrhových plochách nebyl identifikován (ani kumulativní) výrazn  
negativní vliv, který by vyžadoval realizaci speciálních kompenza ních opat ení. 
Plochy mají odpovídající koeficient zastav ní a pom r zelen  spolu s p ípadnou 
realizací izola ních pás  p ispívá ke kompenzaci uvažovaných negativních vliv  

Kapitola  devátá  obsahuje  vyhodnocení  referen ních  cíl  ochrany  životního  
prost edí a zdraví obyvatelstva stanovených v záv ru 2. kapitoly. Referen ní cíle jsou 
ut íd ny podle p íslušných strategických studií. Celkov  je možné konstatovat, že 
návrh zm ny . 1 územního plánu Petráve  je s t mito dokumentacemi v souladu a že 
jejich cíle byly v dosta ující mí e v koncepci ešení zohledn ny. 

Desátá kapitola stanovuje návrh ukazatel , které umožní sledovat vliv zm n 
vlastností území vyvolaných napl ováním zm ny územního plánu. Ukazatele jsou 
op t stanoveny ve vztahu k napl ování vybraných referen ních cíl . 

Jedenáctá kapitola obsahuje návrh požadavk  na rozhodování ve vymezených 
plochách  a  koridorech  z  hlediska  minimalizace  negativních  vliv  na  prost edí.  V  
kapitole je konstatováno že pro zajišt ní minimalizace vliv  na životní prost edí je 

eba  rozhodovat  v  plochách  a  koridorech  vymezených   v   územním   plánu     v   
souladu  s   podmínkami  využití   stanovenými  pro  plochy  s  rozdílným  zp sobem  
využití  ve  výrokové  ásti  územního  plánu, nebo  p ipomínky k jednotlivým 
skupinám návrhových plochy byly do regulativ  v pr hu zpracování územního 
plánu pr žn  zapracovávány. 
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Záv ry a doporu ení v etn  stanoviska ke koncepci 

Zpracovatel vyhodnocení koncepce (územn  plánovací dokumentace) 

„Zm na . 1 Územního plánu Petráve “ 

na  základ  posouzení  z  hlediska  p edpokládaných  vliv  na  životní  prost edí  a  
ve ejné zdraví navrhuje, aby p íslušný ú ad vydal souhlasné stanovisko k posuzované 
územn  plánovací dokumentaci. 

Posuzovaná dokumentace v dostate né mí e respektuje cíle stanovené 
relevantními strategickými dokumenty. Z hlediska životního prost edí a vlivu na 
ve ejné zdraví lze návrhové lokality územního plánu považovat za akceptovatelné.  

 

V Brn  dne 5. 6. 2015 

 

Zpracovatel vyhodnocení: 

Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství 

 

 







Výtah hodnocení ve vztahu k oblastem hodnocení uvedených v 
požadavku na zpracování  SEA: 

 

1) stávající dopravní zatížení území a vyvolané dopravní zatížení 
s d razem na zamezení zvyšování hlukové zát že a zne iš ování ovzduší 

V rámci zájmového území a jeho blízkého okolí je kvalita ovzduší snižována 
edevším vlivem emisí z automobilového provozu na dopravn  zatížených 

komunikacích (D1, II/602). Dalším významným zdrojem zne išt ní ovzduší jsou 
zvlášt  v zimním období lokální topeništ  (spolu s provozem v zástavb ).   

Ob  nov  navržené plochy pro výrobu pr myslovou a ostatní odv tví (V5 a V6) jsou 
situovány poblíž nájezdu . 146 na dálnici D1. Plochy tedy mají potenciální dopravní 
napojení na D1 bez nutnosti zvyšovat dopravní (a emisní) zatížení v blízké zástavb  
Velkého Mezi í. P ípadné využívání dopravních tras ve sm ru na T ebí  (II/360) by 
znamenalo zvýšení dopravní zát že v centru Velkého Mezi í. Vlivem realizace 
výrobních ploch je možné o ekávat mírný nár st osobní dopravy, který ovšem nemá 
potenciál významn ji ovlivnit dopravní situaci v zástavb  Velkého Mezi í.  

V p ípad  ploch pro bydlení je p edpokládán tento vliv p edevším na komunikaci 
II/602 a sice ve sm ru na nejbližší nájezd na D1 p ípadn  na dále Velké Mezi í. 
Výrazn jší ovlivn ní však vzhledem ke kapacit  komunikací není p edpokládáno. 
Také vliv na dopravní zát ž v  p ípad  komunikace II/392 procházející zástavbou 
obce je vzhledem ke stávajícímu výrazn  podpr rnému zatížení akceptovatelná. 

Budou li v plochách Vp navrhovány aktivity, které mohou výrazn  zvýšit hlukovou 
hladinu (p edevším ve vztahu k chrán ným prostor m dle na ízení vlády . 148 / 
2006 Sb.) je vhodné analyzovat situaci a následná kompenza ní i regulující opat ení 
na  základ  detailní  hlukové  studie.  Stejn  tak  je  bez  znalosti  pr myslových  
technologií nemožné odhadovat vliv na emisní situaci (vlivem využívaných 
technologií). Obecn  je možné z pohledu možného zvyšování emisní zát že pro 
navrhované lokality Vp a také pro návrhové plochy bydlení B odhadovat, že tyto 
plochy jsou situovány v dob e prov trávaných polohách (v p ípad  ploch Vp mimo 
nevhodný kontakt s obytnou zástavbou) a výrazn  negativní ovlivn ní zde tedy není 

edpokládáno.  

Blíže  viz  kapitola  Zhodnocení  vlivu  zm ny  .  1  na  hlukovou  a  emisní  situaci  v  
území str. 27-30. 

 

2) Prostorové ešení z hlediska ochrany zem lského p dního fondu a 
ochrany p írody a krajiny s respektováním prvk  ÚSES  

V zájmovém území jsou p dy I. t ídy ochrany zastoupeny výhradn  v niv  Oslavy 
a  do jejich prostoru nejsou Zm nou . 1 Územního plánu Petráve  umís ovány žádné 
návrhové plochy. Na území obce se ostr vkovit , avšak ve v tší mí e, vyskytují p dy 



II. t ídy ochrany, do kterých jsou situovány návrhové výrobní plochy. Celkový zábor 
zem lských  p d  II.  t ídy  ochrany  je  13,7  ha  (plochy  V5  a  V6).  Veškeré  návrhové  
plochy pro bydlení jsou navrženy na p dách ZPF v t ídách ochrany IV. až V. na 
celkové ploše 2,2 ha (plochy B20 a B21). Pro krajinnou zele  je navržen zábor na 0,7 
ha ve II. t íd  ochrany (plocha Zk31).  

Reliéf zájmového území je pom rn lenitý, p edevším dík výrazn  za íznutým 
údolím Oslavy a údolím s jejími levob ežními p ítoky. Plošší rovinaté partie území 
umož ující výstavbu jsou pak dále omezeny relativn  vyšším zastoupením lesních 
ploch, což omezuje disponibilní plochy pro rozvoj obytné zástavby i ploch pro výrobu. 
V nejvýrazn jším st etu s vlivem na p dy II. t ídy ochrany jsou pak návrhové plochy 
V5 a V6 – u t chto ploch je možné konstatovat, že jsou vhodn  situovány ve vazb  na 
stávající  pr myslové  areály,  jejich  situování  do  ploch  II.  bonity  je  dle  územních  
souvislostí nezbytné a akceptovatelné. P i realizaci ploch je t eba d sledn  dbát na 
zpracování podrobných pedologických pr zkum  identifikující dostate ný p dní 
profil pro skrývku ornice. Ornice m že být z ásti využita na nezastav né sadovnicky 
upravené plochy v rámcích výrobních areál , z ásti by m la být nabídnuta 
zem lským organizacím a firmám, které provád jí znovunavrácení ploch po t žb  a 
skládkování na ornou p du (rekultivace). Odvoz ornice by m l být do vzdálenosti cca 
10 km, což lze považovat za optimální s ohledem na dopad vlivu její p epravy na 
životní prost edí. 

 Blíže viz kapitola Ochrana zem lského p dního fondu str.17-18 

Co se týká prvk  lokálního ÚSES, posuzovaná zm na územního plánu p ekládá 
biokoridor  LBK  2,  vymezený  na  plochách  orné  p dy  a  drobných  remíz ,  vedený  
soub žn  s pravob ežním okrajem údolí Radslavického potoka (byl veden p i 
západním okraji aktivní skládky TKO). Biokoridor byl ješt  v p írodní ásti údolí 
odklon n  tak,  aby  se  v  nejkratší  trase  napojil  na  regionální  biokoridor  vedený  
levob ežním svahem téhož údolí p es lesní pozemky. Toto ešení je pro vytvo ení 
funk ního systému prvk  ÚSES výrazn  vhodn jší. Plocha zrušeného úseku lokálního 
biokoridoru je p i okraji skládky TKO z v tší ásti zachována a p edstavuje návrhovou 
plochu zelen  krajinné (s izola ní funkcí).  

K jiným zm nám vymezení prvk  lokálního ÚSES posuzovanou zm nou 
nedochází. Celkov  je možné konstatovat, že zm ny ÚSES spojené s posuzovanou 
zm nou územního plánu jsou z pohledu metodických postup  tvorby ÚSES 
akceptovatelné a vymezený ÚSES v etn  prvk  regionálních má potenciál pro 
vytvo ení pln  funk ní ekologické sít .  

Blíže viz kapitola Územní systém ekologické stability str. 33 - 34. 

 

3) Aspektu využití ploch, které byly pro pot eby rozvoje sídla odsouhlaseny 
v dosavadní schválené dokumentaci (nár st zastavitelného území) 

 



Sou asný územní plán vymezuje n kolik návrhových ploch pro bydlení 
v návaznosti na historické jádro zástavby obce Petráve  (B3, B5, B6, B17, B18, B19) a 
pom rn  rozsáhlý soubor návrhových ploch pro rodinné bydlení je pak vymezen p i 
severním okraji zástavby obce v polní trati s pomístním názvem Klíny (B1, B7 až B16). 
Z vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch vyplývá, že návrhové plochy 
pro bydlení vymezené v platném územním plánu byly v uplynulém ty letém období 
(2009 – 2013) zapln ny z cca 23 %. V lokalit  Klínky je dokon ena technické 
infrastruktura, což pravd podobn  další napl ování návrhových ploch bydlení v této 
lokalit  dále urychlí.  

Zm na . 1 Územního plánu Petráve  vymezuje dv  nové návrhové plochy pro 
bydlení (B20 a B21) a n kolik návrhových ploch pro rodinné bydlení v sou asném 
územním plánu, které jsou již napln ny výstavbou, pak navrhuje do ploch stavových a 
zv tšuje o n  zastav né území obce ( ást ploch B1, B6, , B11, B 12, B13, B15, B18, celé 
plochy B9 a B10).  Plocha B5 je  zm nou navržena jako stavové plochy Vz a Pt.  Zcela 
nov  (aktualizací zastav ného území obce) je p azena plocha stavová plocha bydlení 

i západním okraji zástavby obce (d íve stavová plocha Ps). Vzhledem ke 
skute nosti, že tato plocha (parc. . 218/3) byla zastav na mimo rozsah zastavitelných 
ploch územního plánu, doporu ujeme prov it okolnosti jejího zastav ní. 

Obecn  je možné rozvoj ploch pro bydlení v obci Petráve  hodnotit jako vhodné a 
reagující na sou asné trendy v území. Lokality jsou situovány v kvalitním prost edí 
(mimo polohy  p ekro ení  imisních  limit  BaP a  Nox_r;  i  mimo negativní  hlukovou  
zát ž vázanou na komunikace D1 a II/602) s dobrou dopravní dostupností (relativn  
mén  frekventovaná II/392) v blízkosti sídla s vyšším ekonomickým zázemím (Velké 
Mezi í), což také áste  nahrazuje absenci ob anské vybavenosti (zdravotní 
za ízení, pošta, škola) ve vlastní obci. Vhodnost rozvoje obytných ploch dokládá také 
kladné saldo migrace a mírný, ovšem stabilní (od roku 2003) nár st po tu obyvatel. 

Blíže viz kapitola VYHODNOCENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH str. 39-41 

 

4) Synergické vlivy s již realizovanou pr myslovou zónou v k.ú. Velké 
Mezi í a se schválenými zastavitelnými plochami pro pr myslovou 
výrobu platného ÚP Petráve  vyhodnotit: 

• dopad na volnou krajinu z hlediska dot ení významných 
krajinných prvk , krajinného rázu, refugií zvlášt  chrán ných 
druh , dopadu na ÚSES (s vazbou na R-ÚSES dle aktualizace . 1 
ZÚR Kraje Vyso ina), dopad na kvalitu p dy a její využívání 

Dopad na volnou krajinu a krajinný ráz je detailn  hodnocen v kapitole 
Hodnocení ovlivn ní krajinného rázu území str. 36, aspekty ochrany p írody a krajiny 
v p íslušných ástech 5. kapitoly, posuzovaná dokumentace není ve st etu s prvky 
ochrany p írody a krajiny, také vliv na krajinný ráz je hodnocen jako akceptovatelný. 

 



• vyhodnotit dopad umíst ní nových ploch na hlukovou a imisní 
situaci (vliv z výroby i z automobilového provozu – dodržení 
zákonných limit ) a to zejména v obytných ástech m sta i 
sousedních obcí, v etn  p ípadného návrhu opat ení k eliminaci 
negativního vlivu. 

Blíže  viz  kapitola  Zhodnocení  vlivu  zm ny  .  1  na  hlukovou  a  emisní  situaci  v  
území str. 27-30. 

 

• vliv umíst ní výstavby na zm nu odtokových pom  v území 
zejména z d vodu zastav ní území zpevn nými plochami v tšího 
rozsahu. 

Rozsah návrhových ploch Vp bude má potenciáln  evidentní vliv na odtokové 
pom ry v území. Návrhové plochy Vp není možné realizovat bez detailního 
hydrotechnického posouzení odtokových pom . Detailní posouzení je možné 
vyhotovit pouze na základ  znalosti konkrétních informací o rozsahu a charakteru 
zastav ných  ploch  i  zp sob  s  jakými  bude  na  t chto  plochách  se  srážkovou  vodou  
nakládáno (s ohledem na charakteristiky recipientu).  

 


