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Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice, p�íslušné podle ustanovení § 6 ost. 5 písm. c) 
zákona �. 183/2006 Sb., po územním plánování  a stavebním �ádu (stavební zákona), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona �. 
500/2004 Sb., správní �ád, § 13  a p�ílohy �.7 vyhlášky �. 500/2006 Sb., o územn�
analytických podkladech, územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn�
plánovací �innosti 

vydává 

ÚZEMNÍ PLÁN  

PUSTÁ KAMENICE
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I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 

A. VYMEZENÍ ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ 

Územní plán Pustá Kamenice �eší celé správní území obce Pustá Kamenice. Zastav�né 
území je vymezeno ke dni 31.7.2013. 

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 
ROZVOJE JEHO HODNOT 

B.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

- zohled�ovat republikové priority územního plánování, které jsou stanoveny tak, aby 
bylo dosaženo vyváženého vztahu územních podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, pro 
hospodá�ský rozvoj a pro soudržnost spole�enství obyvatel.  

- chránit a rozvíjet stávající urbanistické, historické a kulturn� – civiliza�ní hodnoty,     
(kulturní památky, památky místního významu, archeologické d�dictví) 

- vytvá�et p�edpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitn�ní dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. 

- ve ve�ejném zájmu chránit a rozvíjet p�írodní, civiliza�ní a kulturní hodnoty území, 
v�etn� urbanistického, architektonického, p�írodního a archeologického d�dictví. Územní 
plán stanovuje podmínky pro hospodárné využívání zastav�ného území a zajiš�uje ochranu 
nezastav�ného území. 

- umožnit  rozvoj zejména v oblasti venkovského bydlení ve správním území obce. 
Navržené plochy pro bydlení navazují na stávající zástavbu obce a umož�ují rozvoj obce 
v n�kolikaletém �asovém úseku. Z pohledu zachování krajinného rázu p�i výstavb� rodinných 
dom� p�i respektování typického architektonického a hmotového uspo�ádání stávající 
venkovské zástavby by nem�lo docházet k porušení tohoto rázu. 

- v oblasti výroby vymezit územní podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit, v 
území se p�edpokládá vznik zejména provozoven drobné a �emeslné výroby a služeb 
výrobního charakteru. 

- umožnit rozvoj ob�anské vybavenosti, ve�ejných prostranství, technické 
infrastruktury a ploch zelen�, to vše ve snaze o zlepšování životních podmínek a kvality 
životního prost�edí v obci  

- zajistit bezkonfliktní rozvoj funk�ních složek zastav�ného i nezastav�ného území s 
ohledem na pot�eby obyvatel a v souladu s ochranou hodnot území a respektováním limit�
využití území;  
  

- eliminovat nežádoucí funkce a �innosti v území - zejména tam, kde ohrožují �i 
znehodnocují obytnou a rekrea�ní funkci, pop�. chrán�né hodnoty v území;  

  
- vytvá�et p�edpoklady pro nové využití opušt�ných �i neadekvátn� využívaných 

objekt� a ploch;  
  
- chránit p�írodn� cenné složky území, zem�d�lský a lesní p�dní fond; vytvá�et 

podmínky pro uchování tradi�ního krajinného rázu a celkové zkvalit�ování extravilánové 
složky území;  
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- posilovat ekostabiliza�ní funkci krajinného zázemí obce (v�. vymezení ÚSES a p�íp. 
interak�ních prvk�), vytvá�et p�edpoklady pro uchování p�vodního krajinného rázu; hledat 
citlivé formy  

- v souladu s ochranou p�íslušných hodnot zlepšit rekrea�ní využitelnost p�írodního 
zázemí obce, prostupnost krajiny apod.;  

B.2 OCHRANA ROZVOJ A HODNOT V ÚZEMÍ OBCE 

- celé území obce rozvíjet s ohledem na ochranu a rozvoj jeho hodnot, tj. p�i 
respektování urbanistických, architektonických, kulturn�-historických a p�írodních kvalit 
�ešeného území. Umis�ování jednotlivých staveb je nutno pod�ídit prost�edí, do kterého 
budou vsazovány, tj. musí mít p�im��ené architektonické, prostorové a objemové parametry, 
ú�inky jejich provozu pak nesmí narušovat hodnoty okolního prost�edí. Krom� hodnot 
chrán�ných právními p�edpisy a rozhodnutími p�íslušných orgán� je územním plánem 
stanovena nutnost ochrany a rozvoje následujících hodnot: 

Hodnoty urbanistické, architektonické, kulturn� - historické 

- chránit prostorové uspo�ádání obce v�etn� historické dominanty kostela, chránit 
lánový charakter zástavby a m��ítko obce, 

- chránit místní h�bitovy, objekt fary, drobnou architekturu a orienta�ní body v území - 
k�íže, boží muka, atd.,  

- chránit intaktn� zachovalé stavby a areály lidové architektury (selské statky se 
zachovalým p�vodním vzhledem p�íp. dispozicí, v�etn� hospodá�ských objekt�) 

- novou rodinnou výstavbu a p�estavbu realizovat v duchu p�írodní vesnické 

urbanistické struktury, zachovávající charakter a m��ítko obce,  

Hodnoty p�írodní a krajinné 

- CHKO Ž�árské vrchy a její zonaci 

- lokální a regionální biocentra a biokoridory 

- plochy v územním plánu vymezené jako plochy p�írodní – NP a plochy smíšené 
nezastav�ného území – NS 

- významné prvky sídlení zelen� (ve�ejná zele� na ve�ejných prostranstvích, uli�ní 
stromo�adí, významnou solitérní zele�) 

- urbanistická a krajiná�ská funkce vodních tok�

Hodnoty p�írodn� – civiliza�ní, civiliza�ní 

- prostupnost krajiny – stávající cestní sí� v krajin�, cyklotrasy 

- ob�anskou vybavenost ve�ejného charakteru 

- technickou infrastrukturu 

- obslužnost hromadnou autobusovou a železni�ní dopravou 

- prvky meliora�ní soustavy 
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C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, V�ETN� VYMEZENÍ ZASTAVI- 
TELNÝCH PLOCH, PLOCH P�ESTAVBY A SYTÉMU SÍDELNÍ ZELEN�

Územní plán Pustá Kamenice �eší celé správní území obce Pustá Kamenice zahrnující 
katastrální území Pustá Kamenice o vým��e 1 531 ha. V �ešeném území se nachází obec 
Pustá Kamenice a �ást Pec. 

Tém�� celé území obce leží v Chrán�né krajinné oblasti Ž�árské vrchy (CHKO) a 
zárove� i Chrán�né oblasti p�irozené akumulace vod (CHOPAV). Tato skute�nost vyjad�uje 
nesporné krajinné hodnoty území, znamená však i nutnost dodržování pravidel ochrany 
p�írody a krajiny, sledované orgány ochrany p�írody v�etn� Správy CHKO. Tato opat�ení 
sledují strategický cíl – zachování hodnot dosud jen málo dot�ené krajiny. 

C.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Návrh urbanistického rozvoje obcí vychází ze stávajícího charakteru sídla a jeho 
funkcí. P�i navrhování ploch pro novou výstavbu je nutné respektovat stávající urbanistickou 
strukturu, krajiná�skou a rekrea�ní hodnotu území. Požaduje se zachovat charakter vesnické 
zástavby odpovídající architekturou RD – p�evážn� jednopodlažní zástavba s obytným 
podkrovím. 

Krom� výše uvedeného je nutné respektovat tyto zásady: 

-umožnit popula�ní a celkový sociáln�-ekonomický rozvoj obce p�i zohledn�ní 
dlouhodobého demografického vývoje, reálných kapacit a p�irozených rozvojových limit�
obce; 

- respektovat lánový charakter zástavby  

- zástavba obce je p�evážn� stabilizovaná, na okraji zastav�ného území a v prolukách 
jsou dopln�ny plochy pro rozvoj bydlení, drobné výroby, ob�anské vybavenosti 

- vytvá�et podmínky pro zlepšení pracovních p�íležitostí v obci ( vymezeny 2 plochy 
pro drobnou výrobu, umožn�ní nerušící výroby v plochách pro bydlení)  

- chránit a respektovat stávající ve�ejnou zele� a posilovat ve�ejnou zele� v rámci 
zastavitelných ploch 

C.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P�ESTAVBY 

V územním plánu jsou navrženy následující zastavitelné plochy: 

- bydlení venkovské v RD ( funk�ní plocha BV ): ..        Z1, Z2, Z3, Z5, Z6, Z8, Z9, 

                                                       Z10, Z 11, Z12, Z13 

- výroba a skladování – drobná a �emeslná výroba ( funk�ní plocha VD ): ..     Z7 

- ob�anská vybavenost –t�lovýchovná a sportovní za�ízení ( funk�ní plocha OS ): ..     

                                                                                                                                   Z14 

- technická infrastruktura – inženýrské sít� (funk�ní plocha TI) …..                  Z4 

- zele� – soukromá a vyhrazená (funk�ní plocha ZS) …..                                     Z15 
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 Plocha Popis plochy 

Z1 

Rozloha plochy: 0,76 ha 

Funk�ní využití: BV 

Plocha se nachází na severozápadním okraji obce p�i silnici III.t�ídy. Lokalita 
je vymezena pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na silnici III. t�ídy 
jednotlivými sjezdy. Plocha bude dále napojena na stávající �ady vody, plynu,
elektrické energie a výhledov� na kanalizaci. Zástavba bude formou 
samostatných RD, jedna �ada stavebních parcel.  

Podmínka: respektování ochranného pásma silnice III.t�ídy. 

Z2 

Rozloha plochy: 0,71 ha 

Funk�ní využití: BV 

Plocha se nachází na severozápadním okraji obce p�i silnici III.t�ídy. Lokalita 
je vymezena pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na silnici III. t�ídy 
jednotlivými sjezdy. Plocha bude dále napojena na stávající �ady vody, plynu, 
elektrické energie a výhledov� na kanalizaci. Zástavba bude formou 
samostatných RD, jedna �ada stavebních parcel.  

Podmínka: respektování ochranného pásma silnice III.t�ídy a vrchního vedení 
VN a TS v�etn� jejich ochranných pásem. 

Z3 

Rozloha plochy: 1,03 ha 

Funk�ní využití: BV 

Plocha se nachází na severozápadním okraji obce p�i silnici III.t�ídy. Lokalita 
je vymezena pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na silnici III. t�ídy 
jednotlivými sjezdy. Plocha bude dále napojena na stávající �ady vody, plynu, 
elektrické energie a výhledov� na kanalizaci. Zástavba bude formou 
samostatných RD, jedna �ada stavebních parcel.  

Podmínka: respektování ochranného pásma silnice III.t�ídy.  

Z4 

Rozloha plochy: 0,13 ha 

Funk�ní využití: TI 

Plocha se nachází na západním okraji �ešeného území. Lokalita bude sloužit 
pro výstavbu 	OV.  

Z5 

Rozloha plochy: 0,16 ha 

Funk�ní využití: BV+ZS 

Plocha se nachází na severozápadním okraji obce p�i severní hranici 
zastav�ného území. Lokalita je vymezena pro výstavbu RD. Lokalita bude 
napojena na místní komunikaci jedním sjezdem. Plocha bude dále napojena na 
stávající �ady vody, plynu a elektrické energie. Sou�ástí lokality je plocha 
zelen� – soukromé a vyhrazené, která je situována do ochranného pásma lesa. 

Podmínka: respektování ochranného pásma lesa 
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Z6 

Rozloha plochy: 0,04 ha 

Funk�ní využití: BV 

Plocha se nachází na severozápadním okraji obce p�i severní hranici 
zastav�ného území. Lokalita je vymezena pro výstavbu RD. Lokalita bude 
napojena na místní komunikaci jedním sjezdem. Plocha bude dále napojena na 
stávající �ady vody, plynu a elektrické energie. 

Podmínka: respektování ochranného pásma lesa 

Z7 

Rozloha plochy: 1,40 ha 

Funk�ní využití: VD 

Plocha se nachází ve st�ední �ásti obce v návaznosti na stávající zem�d�lský 
areál. Lokalita je vymezena pro výrobu drobnou a �emeslnou. Lokalita bude 
napojena na místní komunikaci sjezdem. Plocha bude dále napojena na 
stávající �ady vody, plynu a elektrické energie. 

Podmínka: respektování ochranného pásma dráhy a vrchního vedení VN 

Z8 

Rozloha plochy: 0,25 ha 

Funk�ní využití: BV 

Plocha se nachází ve st�ední �ásti obce v proluce mezi zástavbou. Lokalita je 
ur�ena pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na místní komunikaci.
Lokalita bude dále napojena na ve�ejný vodovod, rozvody plynu, elektrické 
energie a výhledov� na kanalizaci.  

Podmínka: respektování ochranného pásma dráhy  

Z9 

Rozloha plochy: 0,49 ha 

Funk�ní využití: BV+ZS 

Plocha se nachází ve st�ední �ásti obce v proluce mezi zástavbou. Lokalita je 
ur�ena pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na místní komunikaci. 
Lokalita bude dále napojena na ve�ejný vodovod, rozvody plynu, elektrické 
energie a výhledov� na kanalizaci. Zástavba bude formou samostatn� stojících 
RD podél místní komunikace. Sou�ástí lokality je plocha zelen� – soukromé a 
vyhrazené, která je situována do ochranného pásma dráhy. 

Podmínka: respektování ochranného pásma dráhy. 

Z10

Rozloha plochy: 0,88 ha 

Funk�ní využití: BV 

Plocha se nachází ve st�ední �ásti obce na jižním okraji zastav�ného území. 
Lokalita je ur�ena pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na místní 
komunikaci. Lokalita bude dále napojena na ve�ejný vodovod, rozvody plynu a 
elektrické energie, výhledov� na kanalizaci. Zástavba bude formou samostatn�
stojících RD podél místní komunikace. 

Podmínka pro rozhodování:  

zpracování územní studie (ÚS), lh�ta pro po�ízení ÚS, schválení a vložení do 
evidence územn� plánovací �innosti: 4 roky od vydání ÚP. 

Z11
Rozloha plochy: 0,21 ha 

Funk�ní využití: BV 
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Plocha se nachází ve st�ední �ásti obce na jižním okraji zastav�ného území. 
Lokalita je ur�ena pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na místní 
komunikaci. Lokalita bude dále napojena na ve�ejný vodovod, rozvody plynu a 
elektrické energie, výhledov� na kanalizaci. Zástavba bude formou samostatn�
stojícího 1 RD. 

Z12

Rozloha plochy: 0,75 ha 

Funk�ní využití: BV 

Plocha se nachází ve st�ední �ásti obce p�i severním okraji zastav�ného území. 
Lokalita je ur�ena pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na místní 
komunikaci. Lokalita bude dále napojena na ve�ejný vodovod, rozvody plynu a 
elektrické energie, výhledov� na kanalizaci.  

Podmínka pro rozhodování:  

zpracování územní studie (ÚS), lh�ta pro po�ízení ÚS, schválení a vložení do 
evidence územn� plánovací �innosti: 4 roky od vydání ÚP. 

Z13

Rozloha plochy: 0,35 ha 

Funk�ní využití: BV 

Plocha se nachází na jihovýchodním okraji obce p�i silnici III.t�ídy. Lokalita je 
vymezena pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na silnici III. t�ídy 
jednotlivými sjezdy. Plocha bude dále napojena na stávající �ady vody, plynu,
elektrické energie a výhledov� na kanalizaci. Zástavba bude formou 
samostatných RD. 

Podmínka: respektování ochranného pásma silnice III.t�ídy. 

Z14

Rozloha plochy: 0,67 ha 

Funk�ní využití: OS 

Plocha se nachází na východním okraji obce p�i železni�ní trati. Lokalita je 
vymezena pro výstavbu travnatého h�išt�. Lokalita bude napojena na silnici III. 
t�ídy sjezdem.   

Podmínka: respektování ochranného pásma dráhy. 

Z15

Rozloha plochy: 0,19 ha 

Funk�ní využití: ZS 

Plocha se nachází na ve st�ední �ásti obce p�i severní hranici zastav�ného 
území. Lokalita je vymezena pro zele� – soukromou a vyhrazenou (zahradu). 

V rámci územního a stavebního �ízení k  jednotlivým zám�r�m budou preferována 
nebo p�ímo vyžadována taková architektonická a technická �ešení staveb, která by omezila 
nebo p�ímo vylou�ila jejich p�ípadné nep�íznivé vlivy na ovzduší, na kvalitu povrchových a 
podzemních vod a na odtokové pom�ry dot�ených lokalit. 

Plochy p�estavby 

V �ešeném území jsou vymezeny tyto plochy p�estavby: 

- bydlení venkovské v RD ( funk�ní plocha BV ): ..                                               P1 

- výroba a skladování – drobná a �emeslná výroba ( funk�ní plocha VD ): ..     P2 
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 Plocha Popis plochy 

P1 

Rozloha plochy: 0,24 ha 

Funk�ní využití: BV 

Plocha se nachází ve st�ední �ásti obce v proluce mezi zástavbou. Lokalita je 
ur�ena pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na místní komunikaci. 
Lokalita bude dále napojena na ve�ejný vodovod, rozvody plynu a elektrické 
energie, výhledov� na kanalizaci. Zástavba bude formou samostatn� stojících 
RD podél místní komunikace.  

Podmínka: respektování ochranného pásma dráhy, vrchního vedení VN a 
lokálního biokoridoru  

P2 

Rozloha plochy: 0,27 ha 

Funk�ní využití: VD 

Plocha se nachází ve st�ední �ásti obce v proluce mezi zástavbou. Lokalita je 
ur�ena pro rozší�ení ve�ejného prostranství – zpevn�ných ve�ejných ploch.  

Podmínka: respektování lokálního biokoridoru procházejícího podél vodote�e 

C.3 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN�

Územní plán respektuje stávající plochy ve�ejné resp. vnitrosídelní zelen� v sídle a 
chrání je tím, že je vymezuje jako samostatnou funk�ní plochu – plochy sídelní zelen� – 
plochy zelen� na ve�ejných prostranstvích, plochy zelen� soukromé a vyhrazené, p�ípadn�
ve�ejných prostranství s dopl�kovou charakteristikou – zele� na ve�ejných prostranstvích. 

Významné plochy vnitrosídelní zelen� se nacházejí podél stávající vodote�e, kolem 
h�bitova. Územní plán navrhuje upravit plochy zelen� v prostoru proti kulturnímu domu u 
potoka a zastávky autobus�. Nedílnou sou�ástí systému sídelní zelen� jsou plochy vyhrazené 
zelen� (zahrad), které jsou územním plánem v�tšinou zahrnuty do funk�ních ploch bydlení. 
P�edevším na okrajích sídla, kde se nacházejí v�tší a významné plochy sad� a zahrad, jsou 
tyto plochy vymezovány jako samostatná funk�ní plocha. V rámci navržených zastavitelných 
ploch Z5 a Z9 jsou vymezeny krom� bydlení i plochy zelen� soukromé a vyhrazené, které 
plní funkci bariéry mezi lesem, resp. dráhou a bydlením. 

Vzhledem k tomu, že žádná ze zastavitelných ploch nemá vým�ru v�tší než 2 ha, není 
nutno u nich vymezovat plochy ve�ejných prostranství. 

D. KONCEPCE VE�EJNÉ INFRASTRUKTURY, V�ETN� PODMÍNEK  PRO 
JEJÍ UMIS	OVÁNÍ 

D.1. Doprava 

Doprava silni�ní 

Stávající dopravní kostra silnic I., III.t�ídy je zachována.  
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Nové lokality budou napojeny na stávající silnice III. t�ídy a místní komunikace. 
Požaduje se respektovat ochranná pásma stávajících silnic. 

D.2. Vodní hospodá�ství 

D.2.1. Zásobování vodou 

V nových rozvojových lokalitách budou navrženy zaokruhované zásobovací �ady. Pro 
odb�ry požárního zásahu je t�eba zajistit a dle pot�eby upravit a udržovat odb�rná místa u 
vodote�í, rybník� a požárních nádrží. 

D.2.2. Kanalizace 

Navržena je koncepce likvidace splaškových vod na 	OV na západním okraji �ešeného 
území. Splaškové vody z nové zástavby budou napojeny do nové splaškové kanalizace.  

Deš�ové vody z RD budou zasakovány na pozemcích RD. Deš�ové vody z komunikací 
budou svedeny do stávající deš�ové kanalizace. V �ešeném území je t�eba zabezpe�it, aby 
odtokové pom�ry na povrchu urbanizovaného území z�staly srovnatelné se stavem p�ed 
výstavbou. 

D.3. Elektrorozvody 

Zajišt�ní dodávky elektrické energie pro výstavbu jednotlivých RD ve stávající 
zástavb� a zvýšení p�íkonu stávajících odb�r� je možno pokrýt ze stávajících trafostanic a 
rozvod�. Vymezen je koridor pro nadzemní elektrické vedení VVN 2 x 110 kV TR Hlinsko – 
TR Poli�ka. P�i umíst�ní p�ipravovaných staveb je nutno v plném rozsahu respektovat 
stávající rozvodná energetická za�ízení 	EZ a.s., v�etn� jejich ochranných pásem. 

D.4. Telekomunikace 

Nov� navržené lokality je možné p�ipojit na stávající kabelové telekomunika�ní 
rozvody �i vrchní vedení. Požaduje se respektovat radioreléové trasy. 

D.5. Zásobování teplem a plynem 

Nov� navržené lokality budou napojeny na stávající STL plynovod, pokud to bude 
technicky a ekonomicky možné. 

D. 6. Nakládání s odpady 

Zachován bude stávající zp�sob nakládání s odpady.  

         D.7. Ob�anská vybavenost a ve�ejná prostranství 

Vzhledem k velikosti obce nelze o�ekávat rozvoj ob�anské vybavenosti. Drobné 
stavby ob�anské vybavenosti spojené nap�. s bydlením lze situovat do ostatních ploch 
s rozdílným zp�sobem využití. Pro sportovní vyžití je navržena plocha Z14.          

Stávající ve�ejná prostranství budou zachována a postupn� upravována dle díl�ích 
projekt�.  
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E. KONCEPCE USPO�ÁDÁNÍ KRAJINY, V�ETN� VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM�NY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 
OPAT�ENÍ, OCHRANU P�ED POVODN�MI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROST�
A PODOBN�

Koncepce uspo�ádání krajiny 

Koncepce up�ádání krajiny respektuje vymezení severozápadní �ásti �ešeného území 
jako krajiny lesozem�d�lské a zbývající �ásti katastrálního území, cca 2/3 plochy, jako 
krajiny lesní. Lesní hospoda�ení bude sm��ováno k diferencované a p�irozené skladb� les� a 
eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospoda�ením, zejména 
velkoplošnou holose�í a výsadbou jehli�natých monokultur; zastavitelné plochy mimo 
zastav�ná území obce nejsou navrhovány. Zábor PUPFL není navrhován, eliminováno je 
riziko narušení kompaktního lesního horizontu umíst�ním nevhodných staveb zejména 
vertikálních a liniových. 

Rozvoj obce se p�edpokládá jak uvnit� zastav�ného území (ZÚ) rekonstrukcemi, 
modernizací, úpravou uspo�ádání v�etn� dopln�ní jednotlivých objekt� a pod., tak mimo ZÚ, 
p�evážn� v jeho blízkosti. 

Respektovány jsou krajinné hodnoty území – I., II.zóna CHKO, b�ehové porosty kolem 
vodních ploch a vodote�í, plochy vymezených skladebných prvk� územního systému 
ekologické stability a veškeré plochy ekologicky významné (remízky, plochy a linie vzrostlé 
zelen�, mok�ady, trvalé travní porosty apod.), lesní plochy. 

Neurbanizované území obce je rozd�leno na následující krajinné funk�ní plochy, pro 
které jsou stanoveny regulativy pro využití území: 

• Plochy zem�d�lské (NZ) – plochy s p�írodními a terénními podmínkami pro p�evažující 
funkci zem�d�lskou, které nejsou limitovány jinými funkcemi.  

• Plochy lesní (N) – plochy s p�írodními a terénními podmínkami pro p�evažující funkci 
lesní produkce, které nejsou limitovány jinými funkcemi.  

• Plochy smíšené nezastav�ného území (NS) - plochy s polyfunk�ním využitím území, 
kde žádná funkce není výrazn� dominantní, p�írodní ekosystémy jsou v rovnocenném 
postavení s hospodá�ským využíváním. V územním plánu tyto plochy zahrnují zejména 
plochy niv vodních tok� v návaznosti na prvky systému ekologické stability krajiny.  
V �ešeném území jsou ve smíšených plochách zastoupeny následující funkce: 

z – zem�d�lská – v území je zastoupena mezi jinými funkce zem�d�lské 
prvovýroby, nejedná se o intenzivní formy, v t�chto územích plní zem�d�lství �asto 
i mimoproduk�ní funkce; 
p – p�írodní – v území je zastoupena mezi jinými p�írodní funkce, ochrana p�írody 
musí být respektována i v p�ípad� zastoupení dalších funkcí   

• Plochy p�írodní (NP) – tvo�ené stávající i navrhovanou ekologickou kostrou území, zde 
p�edstavovanou prvky systému ekologické stability krajiny regionálního a lokálního 
charakteru. Jedná se o plochy, kde je jednozna�n� nad všechny ostatní zájmy postaven 
zájem ochrany p�írody a krajiny; 

• Plochy vodní a vodohospodá�ské (W) v  �ešeném území jsou zastoupeny vodními toky a 
vodními plochami. 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

V �ešeném území jsou up�esn�ny prvky regionálního a lokálního systému ekologické 
stability, které jsou respektovány. P�evážná �ást prvk� je funk�ní. Realizace prvk� ÚSES 
bude �ešena v souvislosti s budoucími komplexními pozemkovými úpravami.  
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Prostupnost krajiny 

Dopravní prostupnost 

Dopravní prostupnost v krajin� je zajišt�na komunikacemi a polními cestami, které 
umož�ují p�ístup na jednotlivé pozemky a zajiš�ují tak pr�chodnost �ešeného území. Pro ú�el 
dopravní prostupnosti turistického a rekrea�ního charakteru – zna�ené p�ší turistické trasy a 
zna�ené cyklotrasy – bude nadále využívána sí� pozemních komunikací, kterou je t�eba 
akceptovat a nadále rozvíjet jak v úrovni vymezených úsek� místních komunikací, tak 
ostatních ve�ejných komunikací. 

Biologická prostupnost 

Prostupnost krajiny není v území narušena. Podél vodních tok� jsou zachovány 
nezastavitelné pásy o ši�i min. 6 m. 

Ochrana p�ed povodn�mi 

V územním plánu je zajišt�na ochrana p�ed povodn�mi, v území není stanoveno 
záplavové území. 

Rekreace a sport 

Rekrea�ní využití krajiny je v územním plánu navrhováno jako krátkodobé zejména 
pro trvale bydlící obyvatele. Rekrea�ní objekty individálního charakteru nebudou nov�
zakládány.   

Dobývání nerost


Návrhem územního plánu nebudou dot�eny plochy pro dobývání nerost�. 

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZP�SOBEM VYUŽITÍ S UR�ENÍM P�EVAŽUJÍCÍHO Ú�ELU VYUŽITÍ PLOCH 
(HLAVNÍ VYUŽITÍ, POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT), P�ÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ, NEP�ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POP�ÍPAD� PODMÍN�N�  
P�ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ T�CH PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPO�ÁDÁNÍ, V�ETN� ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAP�ÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE 
ZÁSTAVBY, STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝM�RY PRO 
VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMK� A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

Plochy s rozdílným zp
sobem využití: 

a) BV - bydlení v rodinných domech - venkovské 

zahrnují zejména pozemky rodinných dom�, pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury a pozemky ve�ejných prostranství. Sou�ástí plochy bydlení venkovského typu 
mohou být pozemky dalších staveb, které nesnižují kvalitu prost�edí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše, jsou slu�itelné s bydlením a slouží zejména obyvatel�m v takto vymezené 
ploše 

Hlavní využití:  

- bydlení v rodinných domech 
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P�ípustné využití: 

- bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami a s chovem drobného domácího 
zví�ectva, garáže jednotlivé 

- stavby a za�ízení souvisejícího ob�anského vybavení (stavby a za�ízení maloobchodu, 
ubytovací, ve�ejné správy a administrativy, zdravotnické a sociální pé�e, kulturní 
místního významu), služby nevýrobního charakteru  

- stavby a za�ízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu, ve�ejná 
prostranství, odstavné a parkovací plochy sloužící obyvatel�m vymezené plochy a 
souvisejícím stavbám a za�ízení  

- d�tská h�išt�, ve�ejná zele�

- stavby pro rodinnou rekreaci 

Nep�ípustné využití: 

- stavby pro pr�myslovou výrobu a skladování, zem�d�lské stavby 

- �erpací stanice pohonných hmot 

- hromadné a �adové garáže 

Podmín�n� p�ípustné: 

- u ploch bydlení v rodinných domech, které mohou být dot�eny hlukem, bude 
v územním, resp. stavebním �ízení prokázáno, že nebudou p�ekro�eny hygienické 
limity hluku v chrán�ných vnit�ních i venkovních prostorech staveb a chrán�ných 
venkovních prostorech.  

- stavby pro �emeslnou výrobu, služby mající charakter výroby, které svým 
provozováním a technickým za�ízením nesnižují kvalitu prost�edí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše a slouží zejména obyvatel�m v takto vymezené ploše 

Prostorové uspo�ádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 1 NP + podkroví 

-struktura zástavby – izolované RD, stavby musí respektovat urbanistickou strukturu, 
výškovou hladinu okolní zástavby a architektonický charakter tradi�ní zástavby apod,  

- vým�ra stavebních pozemk� min. 800 m2, intenzita jejich využití bez zpevn�ných 
ploch – max. 40%  

b) SR – plochy smíšené obytné - rekrea�ní 

Hlavní využití: 

plochy smíšené obytné využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (v�etn�
dom� a usedlostí s hospodá�ským zázemím) a pobytovou rekreaci 

P�ípustné využití: 

- bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami a s chovem drobného domácího 
zví�ectva, garáže jednotlivé 
- stávající bytové objekty využívané k ob�asnému nebo rekrea�nímu bydlení (chalupy) 
- stavby pro individuální rekreaci, které svým vzhledem a ú�inky na okolí nenaruší 
obytné a životní prost�edí 
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- obchodní za�ízení, ve�ejné stravování, malá ubytovací za�ízení s kapacitou do 10 
l�žek a služby nevýrobního charakteru a provozovny sloužící k uspokojování pot�eb 
obyvatel území nerušící rodinné bydlení  

- stavby a za�ízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu, ve�ejná 
prostranství, odstavné a parkovací plochy sloužící obyvatel�m vymezené plochy a 
souvisejícím stavbám a za�ízení  

- d�tská h�išt�, ve�ejná zele�

Nep�ípustné využití: 

- bytové domy 
- stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné 
prost�edí 
- stavby a plochy pro výrobní služby a zem�d�lskou výrobu s negativními vlivy na 
životní prost�edí nad mez p�ípustnou 
- stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstra�ování odpad�, stavby pro 
skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod 
- hromadné a �adové garáže 

c) OV - ob�anské vybavení – ve�ejná infrastruktura 

zahrnují zejména pozemky staveb a za�ízení ob�anského vybavení sloužící zejména 
pro ve�ejnou správu, vzd�lávání, sociální služby, zdravotní služby, kulturu. Plochy 
ob�anského vybavení musí být vymezeny v p�ímé návaznosti na kapacitn� dosta�ující plochy 
dopravní infrastruktury a být z nich p�ístupné.  

Hlavní využití:  

- stavby pro ob�anskou vybavenost ve�ejného charakteru 

P�ípustné využití: 

- stavby a za�ízení pro ve�ejnou správu, t�lovýchovu a sport, zdravotní služby, sociální 
služby, vzd�lávání, kulturu 

- stavby a za�ízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a ve�ejných 
prostranství 

- sportovní plochy a za�ízení jako sou�ást areál� ob�anské vybavenosti, zele� ve�ejná a 
ochranná 

- služební byty správc� a majitel� za�ízení 

Nep�ípustné využití: 

- stavby pro výrobu a skladování, zem�d�lské stavby 

- hromadné garáže, �erpací stanice pohonných hmot 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

Prostorové uspo�ádání:

- výšková regulace zástavby – max. 2 NP + podkroví 

-struktura zástavby – stavby musí respektovat urbanistickou strukturu, výškovou 
hladinu okolní zástavby  

- intenzita využití stavebního pozemku bez zpevn�ných ploch – max. 70 %  
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d) OM - ob�anské vybavení – komer�ní za�ízení malá a st�ední 

zahrnují zejména pozemky staveb a za�ízení plochy p�evážn� komer�ní ob�anské 
vybavenosti  - sloužící nap�íklad pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, 
služby; vliv �inností na t�chto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední 
plochy nad p�ípustné normy pro obytné zóny;  

Hlavní využití:  

- stavby pro ob�anskou vybavenost ve�ejného charakteru 

P�ípustné: 

- stavby a za�ízení pro administrativu, obchodní prodej, t�lovýchovu a sport, 
ubytování, stravování, služby, zdravotní služby, 

- stavby a za�ízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a ve�ejných 
prostranství 

- sportovní plochy a za�ízení jako sou�ást areál� ob�anské vybavenosti, zele� ve�ejná a 
ochranná 

- služební byty správc� a majitel� za�ízení 

Nep�ípustné: 

- stavby pro výrobu a skladování, zem�d�lské stavby 

- hromadné garáže, �erpací stanice pohonných hmot 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

Prostorové uspo�ádání:

- výšková regulace zástavby – max. 2 NP + podkroví 

-struktura zástavby – stavby musí respektovat urbanistickou strukturu, výškovou 
hladinu okolní zástavby  

- intenzita využití stavebního pozemku bez zpevn�ných ploch – max. 70 %  

e) OS - ob�anské vybavení –t�lovýchovná a sportovní za�ízení  

zahrnují zejména pozemky staveb a za�ízení ob�anského vybavení pro t�lovýchovu a 
sport

Hlavní využití:  

- stavby a plochy pro t�lovýchovu a sport 

P�ípustné využití: 

- stavby a za�ízení pro t�lovýchovu a sport 

- stavby a za�ízení pro ubytování, stravování pro obsluhu území 

- stavby a za�ízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a ve�ejných 
prostranství 

- služební byty správc� a majitel� za�ízení 

Nep�ípustné využití: 

- stavby rodinných dom�, bytových dom�

- stavby pro výrobu a skladování, zem�d�lské stavby 

- stavby pro rodinnou rekreaci 
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Prostorové uspo�ádání:

- výšková regulace zástavby – max. 1 NP + podkroví 

-struktura zástavby – stavby musí respektovat urbanistickou strukturu, výškovou 
hladinu okolní zástavby  

g) OH – ob�anské vybavení - h�bitovy 

zahrnují plochy ve�ejných a vyhrazených poh�ebiš�

Hlavní využití:  

- h�bitovy  

P�ípustné: 

- plochy ve�ejné zelen�

- související dopravní plochy a technická infrastruktura 

Nep�ípustné: 

- všechny ostatní stavby 

h) VZ - výroba a skladování - zem�d�lská výroba

zahrnují zejména pozemky staveb a za�ízení pro zem�d�lskou výrobu 

Hlavní využití:  

- zem�d�lská výroba  

P�ípustné: 

- stavby pro ustájení zví�at, skladování sena a slámy, zem�d�lské techniky 

- stavby a za�ízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a ve�ejných 
prostranství 

- služební byty správc� a majitel� za�ízení, ubytování v rámci agroturistiky 

Nep�ípustné: 

- stavby pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, mo��vky a hnoj�vky, stavby pro 
skladování tekutých odpad� a stavby pro konzervaci a skladování siláže a silážních 
š�áv, 
- stavby rodinných dom�, bytových dom�, rodinné rekreace, které nesouvisí s hlavní 
�inností plochy 
- stavby a za�ízení pro vzd�lávání a výchovu, sociální služby, pé�i o rodinu, zdravotní 
služby, kulturu, pro obchodní prodej  

Prostorové uspo�ádání:  

-struktura zástavby – stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby  

- intenzita využití stavebního pozemku bez zpevn�ných ploch – max. 50 %  

ch) VD - výroba a skladování – drobná a �emeslná výroba

zahrnují zejména pozemky staveb a za�ízení pro výrobu a skladování, kde negativní 
d�sledky nep�esahují hranice areál�
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Hlavní využití:  

- stavby pro drobnou a �emeslnou výrobu a služby  

P�ípustné využití: 

- stavby a za�ízení pro �emeslnou výrobu, služby mající charakter výroby, skladování, 
stavby pro servis a opravny  

- správní objekty, sportovní plochy, stavby pro obchodní prodej, �erpací stanice 
pohonných hmot, sklady, sb�rné separa�ní dvory 

- stavby a za�ízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a ve�ejných 
prostranství 

- služební byty správc� a majitel� za�ízení 

- zele� ve�ejná a ochranná 

Nep�ípustné využití: 

- stavby rodinných a bytových dom�

- stavby pro rodinnou rekreaci 

- stavby a za�ízení pro vzd�lávání a výchovu, sociální služby, pé�i o rodinu 

Prostorové uspo�ádání: 

- koeficient zastav�ní pozemk� v�etn� zpevn�ných ploch – max. 60%  

-struktura zástavby – stavby musí respektovat výškovou hladinu okolní zástavby  

- intenzita využití stavebního pozemku bez zpevn�ných ploch – max. 50 %  

i) DS - dopravní infrastruktura – silni�ní  

zahrnuje pozemky staveb a za�ízení pozemních komunikací, v�etn� dopravy v klidu a 
vybraných ve�ejných prostranství 

Hlavní využití:  

- stavby pro silni�ní dopravu  

P�ípustné využití: 

- silnice, místní komunikace, cesty, chodníky, cyklistické stezky 

- odstavné a parkovací plochy, zastávky autobus� v�etn� p�íst�ešk�

- zpevn�ná ve�ejná prostranství, drobné plochy zelen�

- technická infrastruktura 

Nep�ípustné využití: 

- veškeré stavby a �innosti, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou uvedeny jako 
stavby p�ípustné, informa�ní za�ízení – reklamní tabule 

j) PV - ve�ejná prostranství  

Hlavní využití: 

- ve�ejn� p�ípustné zpevn�né i nezpevn�né plochy 
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P�ípustné využití: 

- nám�stí, vodní plochy, ve�ejná zele�, parkové úpravy, 

- objekty a stavby pro t�lovýchovu a sport, 

- prvky drobné architektury a mobiliá�e pro relaxaci, 

- za�ízení pro dopravu v klidu (parkovišt�), chodníky, 

- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním nebo p�ípustným 

využitím. 

Nep�ípustné využití: 

- objekty, stavby a �innosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a p�ípustným 

využitím. 

k) ZV - ve�ejná prostranství – ve�ejná zele�

zahrnují zejména plochy ve�ejných prostranství sloužící jako plochy zelen� ve�ejn�  

Hlavní využití: 

- plochy ve�ejné zelen�

P�ípustné: 

 - p�írodní i um�le založené plochy zelen�, vodní plochy 

- h�bitovy, ochranná, izola�ní zele�

 - p�írodní h�išt� a p�írodní sportovní za�ízení, d�tská h�išt�

- stavby a za�ízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a ve�ejných 
prostranství 

Nep�ípustné: 

- rodinné domy, bytové domy, stavby pro výrobu, skladování, zem�d�lství zdravotní 
pé�i, sociální služby, vzd�lávání a výchovu, ve�ejnou správu, ubytování, stravování, 
služby, v�du a výzkum, stavby pro rodinou rekreaci 

- �erpací stanice pohonných hmot 

- stavby pro výrobu, skladování 

Podmínky prostorového uspo�ádání: 

- zastav�ná plocha v�etn� zpevn�ných ploch - max. 40 m2 

- výšková hladina zástavby – max. 4 m nad upravený terén, 

l) ZS – zele� soukromá a vyhrazená 

zahrnují plochy v�tšinou soukromé zelen� v sídlech, obvykle oplocené, zejména 
zahrad, které v daném p�ípad� nemohou být sou�ástí jiných typ� ploch, nap�. bydlení 

Hlavní využití: 

- plochy soukromé zelen�
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P�ípustné: 

- oplocená soukromá zele� - zahrady, sady, pastviny, louky 

- stavby a za�ízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu 

Podmín�n� p�ípustné:  

- drobné stavby sloužící pro uskladn�ní zahradního ná�adí, skleníky, studny  

Nep�ípustné: 

- všechny ostatní stavby 

m) TI - technická infrastruktura – inženýrské sít�

zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozn� související za�ízení, 
technického vybavení, nap�. vodovod�, vodojem�, kanalizace, �istíren odpadních vod, 
trafostanice, energetických vedení, komunika�ních vedení ve�ejné komunika�ní sít� apod.  

Hlavní využití:  

- inženýrské sít� a za�ízení 

P�ípustné využití: 

- stavby a s nimi provozn� související za�ízení, technického vybavení, nap�. vodovod�, 
vodojem�, kanalizace, �istíren odpadních vod, trafostanice, energetických vedení, 
komunika�ních vedení ve�ejné komunika�ní sít� apod. 

- stavby a za�ízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a ve�ejných 
prostranství 

Nep�ípustné využití: 

- veškeré stavby a �innosti, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou uvedeny jako 
stavby p�ípustné 

Prostorové uspo�ádání:  

- nejsou stanoveny podmínky 

n) NZ - plochy zem�d�lské  

zahrnují zejména pozemky zem�d�lského p�dního fondu, pozemky staveb, za�ízení a 
jiných opat�ení pro zem�d�lství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Hlavní využití:  

- obhospoda�ování zem�d�lského p�dního fondu 

P�ípustné využití: 

- zem�d�lské obhospoda�ování, stavby pro skladování krmiv, stavby pro do�asný chov 
zví�at – nap�. salaše, oplocené výb�hy zví�at, oplocené pastviny a sady 

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, 
stromo�adí apod.) krom� zalesn�ní  jen dle ÚSES, vodní plochy 

- stavby a za�ízení technické vybavenosti, stavby související dopravní infrastruktury 

Nep�ípustné využití: 

- všechny stavby, za�ízení, plochy a �innosti nesouvisející s p�ípustným využitím 

- skládky odpad�
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Podmín�n� p�ípustné: 

-zem�d�lské ú�elové komunikace 

-zalesn�ní pozemk� za podmínky nenarušení ve�ejných zájm�

- t�žba nerostných surovin v rámci stanovených dobývacích prostor�, po ukon�ení 
t�žby bude provedena rekultivace vyt�žených ploch  

o) NP - plochy p�írodní 

zahrnují pozemky v 1. a 2. zón� chrán�né krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvlášt�
chrán�ných územích, pozemky evropsky významných lokalit, pozemky biocenter a 
výjime�n� pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Hlavní využití:  

- ochrana p�írodního prost�edí 

P�ípustné využití: 

- zem�d�lské obhospoda�ování 

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, 
stromo�adí apod.) jen dle ÚSES 

- lesní plochy, mok�ady, vodní plochy, rašeliništ�

Nep�ípustné využití: 

- veškeré stavby, za�ízení, plochy a �innosti nesouvisející s p�ípustným využitím 

Podmín�n� p�ípustné: 

- zem�d�lské ú�elové komunikace 

- ve�ejná dopravní a technická infrastruktura za podmínky nalezení technického �ešení, 
které nenaruší ekologickou stabilitu 

- t�žba nerostných surovin v rámci stanovených dobývacích prostor�, po ukon�ení 
t�žby bude provedena rekultivace vyt�žených ploch  

p) NL- plochy lesní

zahrnují zejména pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa, pozemky staveb a za�ízení 
lesního hospodá�ství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Hlavní využití:  

- zajišt�ní podmínek pro využití pozemk� pro les a jeho údržbu  

P�ípustné využití: 

- lesní plochy 

- stavby a za�ízení lesního hospodá�ství 

- stavby a za�ízení technické a dopravní vybavenosti související s lesním 
hospodá�stvím  

Nep�ípustné využití: 

- všechny stavby, za�ízení, plochy a �innosti nesouvisející s p�ípustným využitím 
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Podmín�n� p�ípustné: 

- dopravní a technická infrastruktura za podmínky, že p�eváží ekonomika realizace 
stavby nad ochranou lesa  

- t�žba nerostných surovin v rámci stanovených dobývacích prostor�, po ukon�ení 
t�žby bude provedena rekultivace vyt�žených ploch   

q) W - plochy vodní a vodohospodá�ské 

zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok� a jiné pozemky ur�ené pro 
p�evažující vodohospodá�ské využití  

Hlavní využití:  

- vodohospodá�ské využití 

P�ípustné využití: 

- vodní plochy a toky, pozemky ur�ené pro vodohospodá�ské využití 

- vodohospodá�ské stavby, další stavby související s hlavním využitím území 

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, 
stromo�adí apod.) jen dle ÚSES 

Nep�ípustné využití: 

- všechny stavby, za�ízení, plochy a �innosti nesouvisející s p�ípustným využitím 

Podmín�n� p�ípustné: 

- stavby dopravní a technické infrastruktury  za podmínky nalezení technického �ešení, 
které nenaruší ekologickou stabilitu 

s) NS - plochy smíšené nezastav�ného území

zahrnují zpravidla pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa, pozemky zem�d�lského 
p�dního fondu, p�ípadn� pozemky vodních ploch a koryt vodních tok� bez rozlišení 
p�evažujícího zp�sobu využití, pozemky p�irozených a p�írod� blízkých ekosystém� a 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Hlavní využití:  

- ochrana stávajících p�írodních ploch 

- krajiná�ské, zem�d�lské a lesní využití 

- liniová výsadba, výsadba remíz�, stromové a ke�ové zelen� vhodných p�irozených 
druh� d�evin 

P�ípustné využití: 

- lesní plochy, stavby a za�ízení lesního hospodá�ství, stavby a za�ízení technické 
vybavenosti související s lesním hospodá�stvím 

- zem�d�lské obhospoda�ování, liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci 
krajiny (remízky, meze, stromo�adí apod.) jen dle ÚSES 

- vodní plochy a toky, pozemky ur�ené pro vodohospodá�ské využití 

- stavby dopravní a technické infrastruktury   
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Nep�ípustné využití: 

- všechny stavby, za�ízení, plochy a �innosti nesouvisející s p�ípustným využitím 

- skládky odpad�

Podmín�n� p�ípustné: 

- zem�d�lské ú�elové komunikace 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu 

Objemové a propor�ní �ešení jednotlivých stavebních objekt� budou respektovat 
podmínky pro výstavbu v CHKO Ž�árské vrchy, které jsou sou�ástí schváleného Plánu pé�e 
o CHPO Ž�árské vrchy. 

Pro zachování základních znak� sídla charakterizovaných osobitou architektonickou 
skladbou, objemovým m��ítkem staveb a v�tším zastoupením zahrad a jiných p�írodních 
prvk� nelze zvyšovat koeficient zastav�ní pozemk� zastav�ného území ani výškovou hladinu 
zastav�ní. Nové zám�ry, zvlášt� pro bydlení, je nutno �ešit v navržených zastavitelných 
plochách. P�i �ešení umíst�ní objekt� v navržených zastavitelných plochách je t�eba 
respektovat charakter území daný stávající urbanistickou a architektonickou strukturou 
zejména v koeficientu zastavitelnosti pozemku, výškové hladiny zástavby, architektonického 
výrazu staveb apod.

V urbanizovaném území lze umis�ovat stavby nebo provád�t jejich zm�ny a zm�ny 
jejich využití, pokud je jejich funkce v souladu s podmínkami využití ploch. Území �ešené 
územním plánem je rozd�leno do funk�ních ploch, pro n�ž je stanoveno  p�ípustné využití a 
nep�ípustné využití, p�ípadn� podmín�n� p�ípustné využití. Stavby a �innosti, které jsou 
v souladu s hlavním využitím a jsou definovány jako p�ípustné využití, lze v území 
umis�ovat, pokud jsou v souladu s obecn� závaznými p�edpisy a právními rozhodnutími.  

U stávajících staveb, jejichž funkce není v souladu s plánem funk�ního využití plochy, 
ve které leží, mohou být provád�ny pouze udržovací práce. Jakékoli stavební úpravy �i 
stavební zm�ny stávající stavby spo�ívající zejména v nástavb�, p�ístavb�, mohou být 
provád�ny pouze tehdy, pokud se v konkrétním p�ípad� neomezí funk�ní využití navazujících 
území, nedojde k zásadnímu navýšení objemu a kapacity stavby a její funkce, a pokud  
nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. V opa�ném p�ípad� jde o 
stavbu nep�ípustnou. 

P�i umis�ování staveb musí být zajišt�na využitelnost navazujících území, jejich 
možnosti napojení dopravní a technické infrastruktury a efektivita urbanistického �ešení.  
K tomu slouží územní studie. Pokud není pro území zpracována, posuzuje koncepci využití 
území a pot�eby zajišt�ní p�ístupnosti a návaznosti technické infrastruktury stavební ú�ad po 
projednání s po�izovatelem územního plánu. Pokud je v území stanovena uli�ní a stavební 
�ára, nebo ji stanoví územní studie, p�ípadn� stavební ú�ad, je povinností stavebníka p�i 
návrhu umíst�ní staveb tuto stavební a uli�ní �áru respektovat.  

Pro umis�ování staveb v ochranném pásmu lesa platí tyto podmínky, pokud 
z projednání konkrétní stavby nevyplynou jiné požadavky:  

- v prostoru do vzdálenosti 25m od hranice lesa lze umis�ovat pouze oplocení a 
technickou infrastrukturu 

- stavby nadzemní lze realizovat v minimální vzdálenosti 25 m od hranice lesa 
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G. VYMEZENÍ VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH STAVEB, VE�EJN�
PROSP�ŠNÝCH OPAT�ENÍ, STAVEB A OPAT�ENÍ K ZAJIŠ	OVÁNÍ OBRANY 
A BEZPE�NOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMK�M A STAVBÁM VYVLASTNIT 

V rámci územního plánu jsou vymezeny tyto ve�ejn� prosp�šné stavby s možností 
vyvlast�ní. 

Ve�ejn� prosp�šné stavby technické infrastruktury: 

WT 01 – nadzemní elektrické vedení VVN 2x110 kV TR Hlinsko – TR Poli�ka, 
k.ú.Pustá Kamenice, koridor o ší�i 50 m 

K zajiš�ování obrany a bezpe�nosti státu nejsou navrženy žádné stavby a opat�ení. 
Plochy pro asanaci nejsou navrženy. 

H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VE�EJN� PROSP�ŠNÝCH STAVEB A 
VE�EJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P�EDKUPNÍ 
PRÁVO 

V rámci územního plánu nejsou vymezeny žádné ve�ejn� prosp�šné stavby s možností 
uplatn�ní p�edkupního práva. 

CH. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR�, VE KTERÝCH JE PROV��ENÍ 
ZM�N JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, 
A DÁLE STANOVENÍ LH�TY PRO PO�ÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ 
SCHVÁLENÍ PO�IZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO 
EVIDENCE ÚZEMN� PLÁNOVACÍ �INNOSTI 

Územní plán vymezuje plochy, kde bude nutné prov��it možnost jejího využití územní 
studií.  

Lokalita Z10 - jedná se o území, které by m�lo obci rozší�it možnosti pro posílení 
funkce bydlení a nár�stu po�tu obyvatel obce. Územní studie bude �ešit zejména prostorové 
regulativy zástavby, ochranu krajinného rázu, dopravní obsluhu uvnit� lokality, napojení 
zástavby na inženýrské sít�. Územní studie bude odsouhlasena orgány ochrany p�írody. 

Lokalita Z12 - jedná se o území, které by m�lo obci rozší�it možnosti pro posílení 
funkce bydlení a nár�stu po�tu obyvatel obce. Územní studie bude �ešit zejména prostorové 
regulativy zástavby, ochranu krajinného rázu, dopravní obsluhu uvnit� lokality, napojení 
zástavby na inženýrské sít�. Územní studie bude odsouhlasena orgány ochrany p�írody. 

Územní studie bude po�ízena a vložena do evidence do 4 let od doby vydání územního 
plánu.
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CH. ÚDAJE O PO�TU LIST� ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO�TU VÝKRES�
K N�MU P�IPOJENÉ GRAFICKÉ �ÁSTI 

I.A. Textová �ást – 27 list�

I.B. Grafická �ást: 

1 – Výkres základního �len�ní území M 1 : 5 000, po�et list� – 8 

2 – Hlavní výkres M 1 : 5 000, po�et list� – 8  

3 – Výkres ve�ejné prosp�šných staveb,  M 1 : 5 000, po�et list� – 8 

      opat�ení a asanací 

4 – Výkres technické infrastruktury -  M 1 : 5 000, po�et list� – 8 

       vodní hospodá�ství 

5 – Výkres technické infrastruktury -  M 1 : 5 000, po�et list� – 8 

       energetika 
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OD�VODN�NÍ 

1. POSTUP P�I PO�ÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Doplní po�izovatel. 

2. VÝSLEDEK P�EZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53, 
ODSTAVCE 4  STAVEBNÍHO ZÁKONA 

2a) VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
ÚZEMN� PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Soulad s Politikou územního rozvoje �R 2008 

Území obce Pustá Kamenice se nenachází v žádné rozvojové oblasti a neprochází jím 
žádná rozvojová osa. 
ešené území není za�azeno do specifických oblastí s problémy z 
hlediska udržitelného rozvoje území, území obce není sou�ástí nad�azených multimodálních 
koridor� a nejsou v n�m vymezeny koridory a plochy ve�ejné dopravní a technické 
infrastruktury republikového významu a souvisejících rozvojových zám�r�. Území obce není 
dle PÚR sou�ástí území, které vykazuje relativn� vyšší míru problém�, zejména z hlediska 
udržitelného rozvoje území (Svitavsko). 
ešeným územím procházejí stávající stavby 
dopravní infrastruktury republikového významu, a to silnice I/34 a železni�ní tra� �. 261 
Svitavy – Poli�ka – Ž�árec u Skut�e, a stávající stavba technické infrastruktury 
republikového významu – vrchní vedení elektrické energie VVN 400 kV, které je nutné 
respektovat.

Z  PÚR 	R 2008, která byla schválena usnesením vlády 	R �. 929/2009 ze dne 20. 7. 
2009, nevyplývají pro �ešení ÚP Pustá Kamenice žádné zvláštní požadavky krom�
respektování obecných republikových priorit územního plánování pro zajišt�ní udržitelného 
rozvoje území uvedených v kap. 2.2 Republikové priority, �l. 14 – 32. Ze stanovených priorit 
územního plánování se v �ešení ÚP Pustá Kamenice uplatní zejména zásady stanovené 
v následujících bodech: 

V souladu s �l. 14 PÚR 	R 2008 (ochrana civiliza�ních a kulturní hodnoty území, 
v�etn� urbanistického, architektonického a archeologického d�dictví) jsou navrženy 
zastavitelné plochy v prolukách uvnit� zastav�ného území, na okraji zastav�ného území bez 
výrazných zásah� do volné krajiny. 

Návrh územního plánu dále vychází z �l. 16 PÚR 	R 2008 - p�i stanovování zp�sobu 
využití území v územn� plánovací dokumentaci dávat p�ednost komplexním �ešením p�ed 
uplat�ováním jednostranných hledisek a požadavk�, které ve svých d�sledcích zhoršují stav i 
hodnoty území. P�i �ešení ochrany hodnot území je nezbytné zohled�ovat také požadavky na 
zvyšování kvality života obyvatel a hospodá�ského rozvoje území.  

V souladu s �l. 19 jsou vytvo�eny p�edpoklady pro polyfunk�ní využívání opušt�ných 
areál� a ploch (tzv. brownfields pr�myslového, zem�d�lského, vojenského a jiného p�vodu). 
Hospodárn� je využíváno zastav�né území (podpora p�estaveb revitalizací a sanací území) a 
zajišt�na je ochrana nezastav�ného území (zejména zem�d�lské a lesní p�dy) a zachování 
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ve�ejné zelen�, v�etn� minimalizace její fragmentace. Cílem je ú�elné využívání a uspo�ádání 
území úsporné v nárocích na ve�ejné rozpo�ty na dopravu a energie, které koordinací 
ve�ejných a soukromých zájm� na rozvoji území omezuje negativní d�sledky suburbanizace 
pro udržitelný rozvoj území. 

Dle �l. 20 nejsou zde navrhovány rozvojové zám�ry, které by mohly významn�
ovlivnit charakter krajiny. S ohledem na to p�i územn� plánovací �innosti, pokud je to možné 
a od�vodn�né, jsou respektovány ve�ejné zájmy nap�. ochrany biologické rozmanitosti a 
kvality životního prost�edí, zejména formou d�sledné ochrany zvlášt� chrán�ných území, 
lokalit soustavy Natura 2000, mok�ad�, ochranných pásem vodních zdroj�, chrán�né oblasti 
p�irozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zem�d�lského a lesního p�dního 
fondu. Vytvá�eny jsou územní podmínky pro implementaci a respektování územních systém�
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajišt�ní ekologických 
funkcí krajiny i v ostatní volné krajin� a pro ochranu krajinných prvk� p�írodního charakteru 
v zastav�ných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. 

Dle �l. 22 jsou vytvo�eny podmínky pro rozvoj a využití p�edpoklad� území pro r�zné 
formy cestovního ruchu (nap�. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), p�i 
zachování a rozvoji hodnot území. Podporováno je propojení míst, atraktivních z hlediska 
cestovního ruchu, turistickými cestami, které umož�ují celoro�ní využití pro r�zné formy 
turistiky (nap�. p�ší, cyklo, lyža�ská, hipo). 

Dle �l. 24 PÚR jsou v územním plánu vytvo�eny dostate�né podmínky pro zlepšování 
dostupnosti území – procházející silnice I/34.  

Dle �l. 25 jsou vytvo�eny podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva p�ed 
potenciálními riziky a p�írodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy p�dy, eroze atd.) s 
cílem minimalizovat rozsah p�ípadných škod. V zastav�ném území a zastavitelných plochách 
budou vytvá�eny podmínky pro zadržování, vsakování i využívání deš�ových vod jako zdroje 
vody a s cílem zmír�ování ú�ink� povodní.  

Územní plán Pustá Kamenice zohled�uje výše uvedené republikové priority územního 
plánování, které jsou stanoveny tak, aby bylo dosaženo vyváženého vztahu územních 
podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, pro hospodá�ský rozvoj a pro soudržnost 
spole�enství obyvatel.  

Soulad s nad�azenou územn� plánovací dokumentací 

Pro území obce Pustá Kamenice platí územn� plánovací dokumentace (ÚPD) vydaná 
krajem, tj. ZÚR Pardubického kraje, o jejichž vydání rozhodlo Zastupitelstvo Pardubického 
kraje dne 29. 4. 2010 a které nabyly ú�innosti dne 15. 6. 2010. V sou�asné dob� je 
projednávána aktualizace �. 1 ZÚR Pk. 


ešené území není dle ZÚR Pk sou�ástí žádné rozvojové ani specifické oblasti krajského 
významu a není sou�ástí žádné rozvojové osy krajského významu. Ze ZÚR Pk nevyplývají 
pro �ešené území žádné zásady ani úkoly pro usm�r�ování územního rozvoje a rozhodování o 
zm�nách v území stanovené pro rozvojové oblasti a osy a specifické oblasti. 

ZÚR Pk nevymezují v �ešeném území žádný koridor dopravy nadmístního významu ani 
plochu �i koridor technické infrastruktury nadmístního významu. V souladu s aktualizací �. 1 
ZÚR Pk je vymezen a zp�esn�n koridor nadmístního významu pro umíst�ní nové ve�ejn�
prosp�šné stavby E10, a to nadzemního elektrického vedení VVN 2 x 110 kV TR Hlinsko – 
TR Poli�ka. Koridor je vymezen dle zám�r� a podklad� 	EZ Distribuce v návaznosti na 
koridor vymezený v návrhu nového územního plánu sousední obce Borová. 

Dle výkresu ÚSES ze ZÚR Pk prochází p�es východní a jižní okraj �ešeného území 
vymezený funk�ní regionální biokoridor RK 878 Karlštejn – Horní les. Do jižního okraje 
�ešeného území zasahuje ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K 127 Žákova hora – 
Údolí Hodonínky. Pro �ešení ÚP Pustá Kamenice vyplývá dle �l. 113 ZÚR Pk: 
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a) zp�esnit vymezení regionálního biokoridoru v souladu s metodikou ÚSES a 
požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy nejmén� jeho 
minimální parametry a zajišt�na jeho funk�nost, 

b) zp�esnit vymezení ochranné zóny nadregionálního biokoridoru podle konkrétních 
geomorfologických a ekologických podmínek �ešeného území tak, aby byly dodrženy 
prostorové parametry biokoridoru. 

Využití území musí být ve vztahu k nadregionálnímu a regionálnímu prvku ÚSES 
v souladu se zásadami pro usm�r�ování územního rozvoje a rozhodování o zm�nách v území, 
které jsou stanoveny v �l. 112 ZÚR Pk. 

Dle výkresu oblastí se shodným krajinným typem je severozápadní �ást �ešeného území 
vymezena jako krajina lesozem�d�lská, zbývající �ást katastrálního území, cca 2/3 plochy, je 
vymezena jako krajina lesní.  ZÚR Pk stanovují v �l. 122 základní zásady pé�e o krajinu p�i 
plánování zm�n v území a rozhodování o nich a v �l. 123 jako úkol pro územní plánování 
up�esnit zásady pro jednotlivé krajinné typy v územních plánech. Pro krajinu lesní jsou tyto 
zásady stanoveny v �l. 127, písm. a) - d) a pro krajinu lesozem�d�lskou v  �l. 131, písm. a) - 
e) – nutno respektovat v návrhu ÚP. 

P�i �ešení ÚP Pustá Kamenice je nutno respektovat stávající stavby dopravní a technické 
infrastruktury nadmístního významu procházející dle ZÚR Pk �ešeným územím: 

• silnice I/34 v�etn� jejího ochranného pásma 
• železni�ní tra� �. 261 Svitavy – Poli�ka – Ž�árec u Skut�e v�etn� jejího ochranného 

pásma 
• vedení elektrické energie VVN 400 kV v�etn� jeho ochranného pásma 

Dle koordina�ního výkresu a textové �ásti od�vodn�ní ZÚR Pk je v ÚP Pustá Kamenice 
dále nutné respektovat: 

• zvlášt� chrán�né území ochrany p�írody a krajiny – CHKO Ž�árské vrchy a jeho 
zonaci 

• CHOPAV Ž�árské vrchy 
• ochranné pásmo letištního radioloka�ního prost�edku Poli�ka 
• elektronické komunika�ní za�ízení Spálený kopec 

V �ešeném území se nenachází evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000, pta�í 
oblast ani maloplošné zvlášt� chrán�né území. 

Základním požadavkem obce je po�et obyvatel v území mírn� zvyšovat. Cílem obce 
není masov� rozvíjet bytovou výstavbu, spíše využít volné plochy v prolukách mezi stávající 
zástavbou a na okraji zástavby. V �ešeném území je navrženy celkem 11 zastavitelných ploch 
pro bydlení a jedna plocha p�estavbová.  

Bylo prov��eno využití volných ploch uvnit� zastav�ného území a na mnohých v�tších 
zahradách RD a v prolukách mezi zástavbou je možné umístit n�kolik RD. Ostatní 
zastavitelné plochy v oblasti bydlení navazují na zastav�né území obce. Jednotlivé 
zastavitelné plochy je možné napojit na �ady vodovodu, plynu, rozvody elektro, na místní 
komunikace. Urbanistické �ešení zachovává celistvost sídla, zastavitelné plochy nejsou 
navrhovány ve volné krajin�, pouze v prolukách ve stávající zástavb� a na okraji zastav�ného 
území. V území je velmi málo nevyužívaných objekt�. Stávající starší objekty se p�estavují.   

V oblasti ve�ejné infrastruktury obec disponuje základní infrastrukturou s výjimkou 
kanalizace.  
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2b) SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH 
HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ 

V souladu s cíli územního plánování územní plán Pustá Kamenice vytvá�í optimální 
p�edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Z hlediska zajišt�ní podmínek pro 
p�íznivé životní prost�edí jsou rozvojové plochy pro bydlení vymezeny tak, aby i nadále 
tvo�ily logický sídelní celek se stávající obytnou �ástí obce. Rozsah rozvojových ploch je 
navržen úm�rn� k velikosti sídla s cílem uspokojit pot�eby sou�asné generace, aniž by 
neúm�rn� zt�žovaly podmínky života budoucí generace.  

Cílem územního plánu Pustá Kamenice je komplexním �ešením zajistit ú�elné využití a 
prostorové uspo�ádání území a umožnit ve vzájemném souladu realizovat ve�ejné (obecní) i 
soukromé zájmy na rozvoji území.  Územním plánem jsou rozvíjeny i civiliza�ní hodnoty 
sídla, kterými se rozumí dopravní a technická infrastruktura a ob�anská vybavenost v obci. 
Vytvo�ená nabídka nových rozvojových ploch pro další výstavbu umožní rozší�it a 
zokruhovat trasy a za�ízení ve�ejné infrastruktury. S mírným navýšením po�tu obyvatel a 
zkvalitn�ním bydlení lze o�ekávat i zvýšené požadavky na  rozvoj ob�anské vybavenosti 
v oblasti služeb.  

Územním plánem nejsou dot�eny kulturní hodnoty sídla, kterými se v tomto p�ípad�
rozumí stávající nemovité kulturní památky:  

 Územním plánem nebudou dot�eny ani p�írodní hodnoty území, nebo� územní plán 
jasn� definovanou urbanistickou koncepcí sídla �eší a stabilizuje plochy sídelní zelen� a 
koncepcí uspo�ádání krajiny definuje stabilizované plochy zem�d�lské p�dy v krajin�, 
vymezuje plochy systému ekologické stability – respektuje prvky místního významu. 

2c) SOULAD S  POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA, JEHO 
PROVÁD�CÍCH P�EDPIS�  

Po�izování územního plánu Pustá Kamenice bylo vedeno v souladu se zákonem �. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, v platném zn�ní s využitím 
p�íslušných ustanovení jeho provád�cích p�edpis�, zejména vyhl. �. 500/2006 Sb., o územn�
analytických podkladech, územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn�
plánovací �innosti, a vyhl. �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném zn�ní.  

2d) SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P�EDPIS�, 
POP�ÍPAD� S VÝSLEDKEM �EŠENÍ …. 

Proces po�izování územního plánu Pustá Kamenice byl veden s cílem �ádn� dohodnout 
požadavky uplatn�né dot�enými orgán ve stanoviscích, �i vyjád�eních nebo v p�ipomínkách 
sousedních obcí, obce Pustá Kamenice, �i organizací, hájících ve�ejné zájmy v území.  

- požadavky uplatn�né k návrhu zadání ÚP Pustá Kamenice byly zapracovány do návrhu 
zadání ÚP Pustá Kamenice a zohledn�ny p�i �ešení návrhu ÚP: 
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3. NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z § 53 ODST. 5a) AŽ 5f) STAVEBNÍHO ZÁKONA 

3a) VÝSLEDEK P�EZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53, ODST. 4 
STAVEBNÍHO ZÁKONA  

Návrh územního plánu Pustá Kamenice byl p�ezkoumán z hlediska souladu územního 
plánu dle par. 4 odst. a-d – viz záv�ry kapitol 2a-2d Návrhu územního plánu Pustá Kamenice 
lze konstatovat, že Návrh územního plánu Pustá Kamenice je zpracován v souladu se 
zákonem a s požadavky uvedenými v § 53 odstavci 4 stavebního zákona.  

3b) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIV� NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 

VYHODNOCENÍ V�ETN� VÝSLEDK� VYHODNOCENÍ VLIV� NA ŽIVOTNÍ 
PROST�EDÍ 

Na základ� projednaného zadání územního plánu nebylo požadováno posouzení vliv�
územn� plánovací dokumentace (koncepce) na životní prost�edí podle § 10i a p�ílohy �. 9 
zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n� n�kterých 
souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na životní prost�edí), v platném zn�ní. 

Územní plán Pustá Kamenice je ur�en k soustavnému zhodnocování území, ke 
zvyšování jeho celkového užitku p�i zachování jeho nenahraditelných hodnot. Ve�ejný zájem 
je soust�ed�n na racionální využívání zastav�ného území a na ochranu nezastav�ného území 
s cílem snižování nevratného procesu jeho p�em�ny. 

Udržitelný rozvoj obce Pustá Kamenice je daný vyváženým vztahem územních 
podmínek pro zdravé životní prost�edí, hospodá�ský rozvoj a sociální soudržnost. 

V územním plánu jsou vytvo�eny podmínky pro realizaci územního systému 
ekologické stability, podpora trvalého využívání zastav�ného území zamezuje chátrání a 
degradaci stávajícího zastav�ní zvlášt� pak je omezen zábor zem�d�lského p�dního fondu na 
rozsah odpovídající pot�ebám obce.   

Územní plán vytvá�í p�edpoklady pro rozvoj ekonomického potenciálu v obci jak 
v zastavitelných plochách, tak na plochách stávajících. Drobné výrobní aktivity �emeslné 
povahy jsou soust�ed�ny za ur�itých podmínek do obytného území.  

V rámci sociální soudržnosti jsou vytvo�eny podmínky pro trvající progresivní vývoj 
po�tu obyvatel obce, vedle nových ploch pro bydlení jsou dány požadavky na optimální 
využívání stávajícího bytového fondu. Stávající ob�anské vybavení je považováno za 
p�im��ené velikosti obce, p�esto jsou vytvo�eny podmínky pro vznik nových drobných aktivit 
v komer�ní i nekomer�ní sfé�e.  

3c) STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú�ADU PODLE § 50 ODST.5 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

Bude dopln�no. 
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3d) SD�LENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST.5 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA ZOHLEDN�NO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH D�VOD�, POKUD 

N�KTERÉ POŽADAVKY  NEBO PODMÍNKY ZOHLEDN�NY NEBYLY 

Bude dopln�no.

3e) KOMPLEXNÍ ZD�VODN�NÍ P�IJATÉHO �EŠENÍ V�ETN� VYBRANÉ 
VARIANTY, V�ETN� SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 

S POŽADAVKY SZ A JEHO PROVÁD�CÍCH P�EDPIS�, S POŽADAVKY 
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P�EDPIS�

KOMPLEXNÍ ZD�VODN�NÍ P�IJATÉHO �EŠENÍ 

Územní plán je zpracováván v souladu s pot�ebami obce a zárove� tak, aby byly 
chrán�ny hlavní složky životního prost�edí a nedošlo k narušení p�írodních i urbanistických 
hodnot �ešeného území. 

Základní principy rozvoje obce: 

- vytvá�et p�edpoklady pro trvalý a plnohodnotný rozvoj celého administrativního území obce 
vzhledem k její popula�ní základn� a hierarchii v systému osídlení; 
- respektovat již založenou urbanistickou strukturu obce,  
- nová výstavba bude svým m��ítkem a prostorov�-hmotovým �ešením respektovat okolní 
zástavbu 
- stavby pro bydlení se doporu�uje navrhovat s výrazn� obdélnou dispozicí, o jednom 
nadzemním podlaží s možností obytného podkroví. P�i umís�ování staveb pro bydlení i 
hospodá�ských objekt� bude respektována skute�nost, že jsou v sídle Pustá Kamenice 
situovány do hodnotného urbanistického celku a že je jimi dotvá�eno venkovské prost�edí 
s �adou více �i mén� dochovaných venkovských usedlostí. ÚP bude svým �ešení podporovat 
zachování krajinného rázu území obce. 
- v�tšina zastav�ného území obce je za�azena do funkce plochy bydlení - v rodinných domech 

- venkovské (BV), které p�edstavuje plochy bydlení venkovského typu s integrací 
dopl�kových funkcí – ob�anská vybavenost, hospodá�ské objekty, služby, drobné �emeslné 
provozovny 
- orientovat rozvoj obytné funkce do volných proluk mezi zastav�ným územím podél 
stávajících komunikací,  
- podporovat kvalitativní zlepšování života v obci vymezením rozvojových lokalit 
umož�ujících rozvoj zejména obytné výstavby a dalších souvisejících funkcí, zlepšováním 
životního prost�edí a krajinného zázemí obce; 
- zajistit bezkonfliktní rozvoj funk�ních složek zastav�ného a nezastav�ného území s hledem 
na pot�eby obyvatel a v souladu s ochranou hodnot území a respektováním limit� využití 
území; 
- krom� bydlení je v území výrazn� zastoupena zem�d�lská výroba a drobná výroba 
- chránit p�írodn� cenné složky p�írody, zem�d�lský a lesní p�dní fond; vytvá�et podmínky 
pro celkové zkvalit�ování extravilánové složky území 
- umožnit p�irozené propojení zastav�ného území a krajiny; posilovat krajinné zázemí obce a 
vytvá�et p�edpoklady pro obnovu p�vodního krajinného rázu a pro rekrea�ní využívání 
krajiny v souladu s její ochranou p�ed negativními vlivy; 
- podporovat zachování historického jádra sídla (v�etn� jeho prostorové a funk�ní role), 
chránit a rozvíjet stávající urbanistické, historické a kulturní hodnoty; 
- v zastav�ném území a zastavitelných plochách vytvá�et podmínky pro ochranu a rozvoj 
ploch ve�ejné zelen�  
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- respektovat podmínky ochrany území CHKO Ž�árské vrchy 
- prostorové uspo�ádání zastavitelných ploch musí respektovat ochranu krajinného rázu dle § 
12 zákona �. 114/1992 Sb. 

Sociodemografické podmínky   

Obec Pustá Kamenice pat�í mezi menší obce s po�tem obyvatel do 500 osob. 
K 31.12.2012 v obci žilo celkem 319 trvale bydlících obyvatel, z toho bylo 154 žen. 
Pr�m�rný v�k koncem roku 2011 byl 41,2 let, což je o n�co více než je pr�m�rný v�k v ORP 
Poli�ka (40,9 let).   

Tab.1 Vývoj po�tu obyvatelstva 

Rok 1869 1880 1900 1910 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
Po�et obyvatel  786 789 762 732 993 461 505 448 392 333 347
Po�et dom�  127 129 119 120 136 121 119 113 108 138 147

Z tabulky je patrné, že po�et obyvatel v obci kulminoval v p�edvále�ném období, 
k výraznému úbytku došlo po roce 1945. V posledních 20 letech se po�et obyvatel 
stabilizoval. Po�et dom� od roku 1945 se mírn� zvyšuje.  

Koncem roku 2011 ve v�ku 0-14 bylo 45 osob, ve v�ku 15- 64  197 osob a ve v�ku nad 
65 let 47 osob. V území bylo evidováno 68 podnikatelských subjekt�. Za prací vyjíždí z obce 
50 osob.  

Celkem v území je evidováno 156 dom�, z toho 154 RD. Trvale obydlených dom�
bylo v území 99, z toho 98 RD. Období výstavby RD – do roku 1919 14 dom�, v letech 1920 
– 1970 – 46 dom�, v letech 1971 – 1980 – 11 dom�, v letech 1981 – 2000 – 22 dom�, 
v letech 2001 -2011 – 4 domy.  

Tab. �.2 

Po�et obyvatel 319 
P�irozený p�ír�stek 1 
Saldo migrace -7 
Podíl obyvatel ve v�ku 0 - 14 let na celkovém po�tu obyvatel (%) 14,5 
Po�et obyvatel ve v�ku 0 - 14 let 44 
Podíl obyvatel ve v�ku 65 let a více na celkovém po�tu obyvatel 
(%) 

13,8 

Po�et obyvatel ve v�ku 65 let a více 48 
Po�et �ástí obce 1 
Míra nezam�stnanosti - dosažitelní (%) 12,0 
Po�et uchaze�� o zam�stnání - dosažitelní 17 
Po�et uchaze�� o zam�stnání  17 
Po�et uchaze�� - absolvent� 4 
Po�et uchaze�� - evidence nad 12 m�síc� 2 
Po�et dokon�ených byt� 4 
Po�et dokon�ených byt� v rodinných domech 3 

Urbanistická koncepce 

Obec Pustá Kamenice je sídlo s p�evažující funkcí obytnou a rekrea�ní. Bydlení lze 
charakterizovat jako bydlení smíšené venkovské, nová obytná území mají formu spíše 
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bydlení p�ím�stského typu. Podíl ob�anského vybavení a výrobních aktivit je p�im��ený 
velikosti obce, neo�ekává se jejich výrazné rozší�ení. 

V �ešeném území se nachází samotná obec Pustá Kamenice. Obec leží na 
severozápadním okraji ORP Poli�ka, sousedí s obcemi Borová, Pustá Rybná v okrese 
Svitavy, s obcemi Krouná a Svratka v okrese Chrudim. 

Obec Pustá Kamenice se svým rozsáhlým katastrálním územím (1531 ha) nachází v 
Pardubickém kraji v nejzápadn�jší �ásti okresu Svitavy v mírn� �lenitém terénu. Katastrálním 
územím, které je za�azeno do CHKO Ž�árské vrchy probíhá hranice evropského rozvodí 
Labe - Dunaj. Urbanisticky protáhlý tvar Pusté Kamenice, (p�es 2 km) je determinován 
p�edevším údolím Kamenického potoka (Kamenické vody), dále silnicí III. t�ídy, která v obci 
kon�í a jednokolejnou regionální železni�ní tratí nacházející se v jižním prostoru obce. 
Nadmo�ská výška katastru se pohybuje od 590 m v údolní niv� Kamenického potoka v �ásti 
Pec po 765,5 m dosažených na Spáleném Kopci. 

Obec Pustá Kamenice je typem lánové obce s nepravidelnou zástavbou, kde 
v p�vodním �len�ní lány polí po obou stranách údolí obvykle kon�ily u potoka a cesty. Tento 
typ se rovn�ž nazývá dlouhá poto�ní vesnice. Uprost�ed každého lánu se nacházela voln�
stojící �tvercová usedlost. Pon�kud jinou, soust�ed�n�jší strukturu má �ást dnešní obce - Pec. 
Obvykle pro každou dlouhou obec s nepravidelnou zástavbou je typická absence jasn�
vymezeného centrálního prostoru - návsi. Toto charakteristické �len�ní platí i pro Pustou 
Kamenici. Stejn� jako okolní vesnice má z�ejm� i Pustá Kamenice gotický základ a �ada 
d�ev�ných roubených staveb nacházejících se ješt� dnes v obci má sv�j p�vod v tzv.“ 
franckých dvorcích“, které p�inesla do našich zemí kolonizace ve XIII. a XIV. století. Pro 
tyto velké selské statky je typický �tvercový dv�r, jehož jednu stranu obvykle vytvá�elo 
obytné stavení s komorou, na druhé protilehlé stran� se nacházela stodola, vp�edu byla brána 
s vjezdem, nad níž �asto býval špýchar a zadní stranu tvo�ily chlévy, konírny a kolny (Václav 
Mencl – Lidová architektura v 	eskoslovensku, Academia, Praha 1980). V pozd�jší dob�
vzhledem k podélnému rozvojovému omezení obce dochází k rozši�ování Pusté Kamenice 
jižním sm�rem, na Rad�any. 

Po roce 1945 dochází k výrazn�jším zm�nám, postupn� se budují a rekonstruují 
p�edevším ob�anské stavby, kulturní d�m s ú�adovnami, knihovnou a poštou, škola, mate�ská 
školka a sportovní h�išt� a formují se dnešní areály farem zem�d�lského družstva. Z 
technické vybavenosti je realizován skupinový vodovod (1980), ve�ejné osv�tlení a �áste�ná 
telefonizace. Na východní stran� obce na Kamenické vod� je vybudován rybník, který rovn�ž 
slouží jako požární nádrž (1972). V letech 2002 - 03 byla obec plynofikována a dochází k 
postupnému p�ipojování jednotlivých domácností. V uplynulém období dochází rovn�ž k 
intenzifikaci urbanistické struktury obce, p�estavují a nastavují se n�které obytné objekty, 
p�edevším se však realizují nové rodinné domky v prolukách a na volných plochách. N�které 
bytové objekty se postupn� m�ní na objekty sloužící k rekrea�ním ú�el�m. Až na ur�ité 
výjimky, které p�edstavují objekty zem�d�lské farmy nedošlo k vážn�jšímu narušení 
urbanisticko architektonického charakteru obce. Výstavba ve svém celku drží jak vhodnou 
výškovou hladinu (1-2 podl.), tak sklon st�ech i stavební materiály. Celkový pozitivní výraz 
obce a její za�len�ní do krajiny umoc�ují �lenitý terén a p�edevším bohatá zele�. 

Hlavní principy prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu jsou: 

· chránit prostorové uspo�ádání obce v�. historické dominanty kostela, chránit 
charakter a m��ítko obce, 

· chránit krajinný ráz a navazující p�írodní prost�edí  
· chránit drobnou architekturu a orienta�ní body v území - k�íže, boží muka, atd., 
· novou rodinnou výstavbu a p�estavbu realizovat v duchu p�írodní vesnické 

urbanistické struktury, zachovávající charakter a m��ítko obce, 
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· objekty služeb, podnikatelských aktivit (i p�ípadné ob�anské výstavby) rovn�ž 
p�izp�sobovat vesnické urbanistické struktu�e, charakteru a m��ítku obce, 

· v zastav�né �ásti obce i u nové zástavby dodržovat stávající prostorové kvality. U 
proluk vycházet z historické uli�ní (stavební) �áry 

· v zastav�né �ásti obce posilovat a propojovat ve�ejnou a ochrannou zele�
s extravilánovou zelení. Podél komunikací a cest budovat liniovou doprovodnou zele�, 

· v maximální mí�e zachovat druhovou skladbu flóry (musí odpovídat p�írodním 
stanovištím), dále platí tyto zásady: 

· u nových rodinných domk� i dostaveb a rekonstrukcí (v�. dopl�kových objekt�) 1 
nadzemní podlaží s podkrovím, (samostatn� stojící objekty), šikmé st�echy, tradi�ní 
materiály), 

· u ob�anského vybavení (platí pro rekonstrukce a výhledovou novou výstavbu) – 1 
nadzemní podlaží, podkroví, �ímsa objekt� nesmí p�ekro�it h�eben st�ech rodinných domk�, 

· u navržených areál� pr�myslu, drobné výroby, výrobních služeb a �emesel �ímsa 
objekt� nesmí p�ekro�it h�eben st�ech rodinných domk�, 

· u staveb a za�ízení zem�d�lské výroby a služeb �ímsa objekt� nesmí p�ekro�it h�eben 
st�ech rodinných domk�, 

· nepovolit dostavby a p�estavby narušující tradi�ní a historickou stavební �áru a 
strukturu objekt�

Historie obce 

První písemná zpráva o obci, staré hornické osad� se v n�kterých dokumentech datuje 
k roku 1392 a v n�kterých k roku 1395. Název obce byl údajn� odvozen tak, že „Pustá“ má 
p�vod od pusté krajiny a „Kamenice“ od starého významu slova kamenice, které p�vodn�
znamenalo kamennou komoru, nepochybn� �ást vesnického obydlí, kde se mj. uchovávaly 
potraviny. Jiný výklad p�ívlastku „ Pustá“ pochází z období t�icetileté války, kdy byla zni�ena 
Švédy. Z historických dokument� se dále dovídáme, že v XV. století byla v Pusté Kamenici 
rychta, ke které byla p�id�lena ves Moravské Rybné, nyn�jší sousední obec Pustá Rybná. P�i 
s�ítání obyvatel v roce 1584 bydlelo v Pusté Kamenici 15 „usedlých“ lidí. Po t�icetileté válce, 
v roce 1561 m�la vesnice 11 dom� a žilo v nich 35 obyvatel. V okolí obce vznikly pozd�ji v 
19. století �etné doly na železnou rudu a hut�, po nichž se zachovaly zbytky kutacích jam a 
haldy, západní �ást obce se dodnes nazývá Pec. V katastru obce se nachází kulturní památka, 
evidovaná v Úst�edním seznamu památek 	R - kostel sv.Anny, vybudovaný na p�dorysu 
�eckého k�íže. Kostel, který byl založen zdejšími horníky, se p�ipomíná k roku 1350. Pozd�jší 
ran� barokní úpravy pocházejí z roku 1680 (stavebník Berka z Dubé, znak je na portále 
západního pr��elí) a barokní úpravy z roku 1763, kdy vznikl typický pr��elní barokní štít. V 
interiéru se nachází obraz Madony z konce 17. století. Poslední p�estavba kostela je z roku 
1883, vnit�ní za�ízení je novogotické a pochází rovn�ž z 19. století. V Pusté Kamenici se dále 
nacházejí dva h�bitovy - katolický a evangelický, p�vodní fara, t�i k�íže a p�írodní památka 
Skalova lípa. K dalším zajímavostem pat�í výrazný orienta�ní bod - Háp�v javor a dnes již 
vzrostlé, pam�tní lípy zasazené k oslav� vzniku 	eskoslovenské republiky v roce 1918. Na 
katastru obce (Pekelec) se rovn�ž nachází památník p�ti ob�an�m Pusté Kamenice a 
	achnova, kte�í padli 2. kv�tna 1945. 

Bydlení: 

Celkem v území je evidováno 156 dom�, z toho 154 RD. Trvale obydlených dom�
bylo v území 99, z toho 98 RD. Období výstavby RD – do roku 1919 14 dom�, v letech 1920 
– 1970 – 46 dom�, v letech 1971 – 1980 – 11 dom�, v letech 1981 – 2000 – 22 dom�, 
v letech 2001 -2011 – 4 domy.  

Plochy obytné tvo�í p�vodní statky, usedlosti a chalupy s v�tším �i menším 
hospodá�ským p�íslušenstvím, nov�jší rodinné domky.  
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Pro bydlení je navrženo celkem 11 zastavitelných ploch ( Z1, Z2, Z3, Z5, Z6, Z8, Z9, 
Z10, Z11, Z12, Z13. V lokalitách je možné umístit cca 38 RD. Pro stavby pro bydlení v 
lokalitách navrhovaných územním plánem bude p�ípustná forma bydlení v izolovaných 
domech, které budou m��ítkem, formou i materiály p�izp�sobeny pom�r�m v lokalit�. 
Preferovány budou st�echy sedlové, resp. sedlové s polovalbou, výjime�n� sklonité.  Objekty 
budou max. jednopodlažní s obytným podkrovím. 

Výroba:  

Stávající stav: 

V katastru obce Pustá Kamenice se nacházejí 2 st�ediska živo�išné výroby 
zem�d�lského podniku I Agro Old�íš a.s. 

a) p�i jihozápadním okraji zastav�ného území: 
v areálu je sklad a objekt výkrmu jalovic o sou�asné kapacit� cca 120 ks, stelivový 

provoz, kejda je skladována v jímkách s denním odvozem.  
b) na jižním okraji obce, jihozápadn� od kostela je objekt výkrmu býk� o sou�asné  

kapacit� cca 100 ks, hluboká podestýlka, kejda je skladována v jímkách s každodenním 
odvozem. 

Zem�d�lská živo�išná výroba situovaná ve 2 st�ediscích je v obci Pustá Kamenice 
stabilizována jak co do rozmíst�ní tak co do kapacit jednotlivých za�ízení. Životní prost�edí 
obce není narušeno s výjimkou dvou stávajících objekt� obytné výstavby, do kterých 
zasahuje hranice PHO st�ediska  

K minimalizaci p�ípadných negativních dopad� provozu živo�išné výroby na bydlení 
územní plán navrhuje na severní stran� st�ediska výsadbu ochranné zelen�. Územní plán 
rovn�ž navrhuje z�ízení další liniové ochranné zelen� a celkové ozelen�ní, které bude 
sou�asn� plnit i funkci estetickou. Územní plán doporu�uje v bezprost�ední blízkosti obce 
nepoužívat velkovýrobní metody hospoda�ení na zem�d�lské p�d�, ale naopak v krajin�
rozší�it meze, aleje a další doprovodnou zele� (tzv. interak�ní prvky), což se p�ízniv� projeví 
v ekologizaci krajiny.  

V sou�asné dob� jsou drobné služby v obci Pustá Kamenice na pom�rn� nízké úrovni. 
V obci je provozováno pouze: vodoinstalace a topení - 4 �emeslníci,  obuvník - 1 �emeslník, · 
opravá� automobil� - 1 �emeslník

V obci je evidováno celkem 68 podnikatelských subjekt�. V zem�d�lství a lesnictví je 
evidováno 9 podnikatelských subjekt�, v pr�myslu 19 subjekt�, ve stavebnictví 15 subjekt�, 
v obchodu a prodeji 9 subjekt�. Denn� za zam�stnáním z obce vyjíždí 50 osob. Ekonomicky 
aktivních osob je 140. 

Pro výrobu a skladování – drobná výroba jsou navrženy lokalita Z7 a P2 v návaznosti 
na stávající zem�d�lskou výrobu. Stávající zem�d�lské areály z�stávají zachovány pro 
zem�d�lskou výrobu. Možné je zde i umis�ovat objekty drobné výroby a skladování.  

Ob�anská vybavenost, sport : 

Stávající stav: 

- mate�ská školka - 1 t�ída, je situována v samostatném jednopodlažním objektu 
(bývalá kampeli�ka). V sou�asné dob� navšt�vuje MŠ 25 d�tí 

- základní škola 1.- 5. ro�ník - dvoupodlažní objekt. V sou�asnosti navšt�vuje školu 
celkem 25 žák� z Pusté Kamenice a okolních obcí, pracují zde 4 zam�stnanci. K základní 
škole p�ísluší zahrada na opa�né stran� komunikace, která je využívána jako sportovišt�. 
Ostatní žáci navšt�vují základní školu v Poli�ce a Kroun�.  

 - kulturní d�m  - sál s p�ísálím a dalším zázemím o ploše 150 m2 je v kulturním dom�, 
který byl uveden do provozu v roce 1961. Objekt je p�edevším využíván ke spole�enským 
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akcím (tane�ní zábavy - 4x a plesy 2x za rok). Objekt je situován ve st�edu obce, je 
polyfunk�ní, p�edstavuje ur�itou funk�ní a prostorovou dominantu obce. V objektu se dále 
nachází pošta a knihovna  

Ve st�ední �ásti obce v návaznosti na obecní ú�ad  se nachází nový sportovní areál 
zahrnující víceú�elové h�išt�, d�tské h�išt�, travnaté plochy. Východním okraji obce je 
h�bitov s kostelem. V obci je dále n�kolik drobných provozoven. 

Pro ob�anskou vybavenost – t�lovýchovná a sportovní za�ízení je navržena plocha 
Z14.

Rekreace: 

V sou�asné dob� je rekreace omezena na využívání chalup pro krátkodobou rekreaci. 
Nové plochy pro rekreaci nejsou navrhovány. 

Harmonická krajina katastru Pusté Kamenice má všechny p�edpoklady stát se 
atraktivní oblastí nemasové, zejména turistické a cykloturistické rekreace. P�esto ve srovnání 
s relativn� stejn� atraktivní krajinou jiných �ástí Ž�árských vrch� nap�. prostoru Nové M�sto 
- T�i studn�, je tato �ást CHKO z hlediska rekreace dosud málo využívána. 

Mezi d�vody tohoto nižšího zájmu pat�í: 

· vysoká vzdálenost od významn�jších m�st, 
· nízká �lenitost terénu a tím tedy i nevyužitelnost místa pro sjezdové lyžování, 
· nedostate�ná nabídka letního koupání 
· v obci neexistuje možnost ve�ejného ubytování a teplého stravování, 
· katastrem obce neprochází žádná ze stávajících turisticky zna�ených cest, 
· nízká nabídka dalších turisticky vyhledávaných služeb. 

Rekrea�ní atraktivitu by zvýšilo z�ízení menšího penzionu, p�ípadn� turistické 
ubytovny (viz. návrhy v kap. o ob�anské vybavenosti). Stejn� tak by bylo vhodné 
rekonstruovat n�které zem�d�lské usedlosti na agroturistické farmy s poskytováním domácí 
stravy, p�ípadn� i hypoturistikou apod. 

Katastrem Pusté Kamenice neprochází žádná stávající turistická zna�ka, p�estože 
vhodné a atraktivní trasy tu jsou. T�i turistické zna�ky vychází z blízkého �achnovského 
nádraží a dv� další z nádraží v Borové, všechny jižním a západním sm�rem. Katastrem obce 
však prochází n�kolik zna�ených cyklotras (místa procházející katastrem Pusté Kamenice 
jsou napsána tu�n�). 

Trasa �. 4105 (pásové zna�ení - bílá) - Old�íš – P�ibylov – Lucký vrch – Kobylí – Pustá 
Rybná – Damašek – Rybenské Perní�ky – Spálený kopec – Pustá Kamenice – Pec (st�edn�
t�žká až obtížná trasa, 17 km) 

Trasa �. 4120 (dopravní zna�ení), 	achnov, ŽST – Pekelec – 	achnov – Ruda – 
Karlštejn Zkamen�lý zámek – Svratouch – Svratka – Chlum�tín – Krejcarský les – Lány - 
Hamry – Studnice – Hlinsko (obtížná trasa, 27 km) Další úseky této trasy 18,5 km a 21,5 km 
pokra�ují p�es V�elákov – Zaje�ice – Honbice – Úh�etice do Dašic 

Trasa �. 4180 (dopravní zna�ení), Herálec – Svratka – Svratouch – U Tu�kovy hájenky 
– Pramen Chrudimky – 	achnov (ŽST) – Pec – Rychnov – Krouna – Otradov – 

Martinice (st�edn� t�žká až obtížná trasa, 14,5 km) V publikaci Bohumila P�ži a kol. "Krajem 
Smetany a Martin�" vydané v roce 1996 nakladatelstvím Granos Plus Brno s.r.o. prochází 
katastrem Pusté Kamenice dva cyklistické okruhy (místa procházející k.ú. Pustá Kamenice 
jsou napsána tu�n�). 

1, 	achnov - Karlštejn - Zkamen�lý zámek - Milovské Perní�ky - B�eziny – Rybenské 
Perní�ky - Spálený kopec - Pustá Kamenice - Pec - 	achnov,

2, Poli�ka - Široký d�l - Lubná - Zrn�tín - Budislav - Prose� - 	eská Rybná – Rychnov 
- Pec - 	achnov - Svratouch - Svratka - K�ižánky - Milovy - B�eziny - Pustá Rybná - Borová 
- Sádek - Old�íš – Poli�ka. 
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Vedle toho jsou v k.ú. vyzna�eny i n�které místní cyklotrasy vedené po polních a 
lesních cestách místy zpevn�ných: Jde zejména o trasu“ 	achnov (ŽST) – Ruda – Kopec – 
Rad�any – Pustá Kamenice – polní cesta sm�rem na SV – k�ižovatka s I/34 – Františky – 
Rychnov Z hlediska rekreace u vody je v obci situace nevyhovující. Ke koupání mohou 
sloužit pouze vhodné vodní plochy v okolních obcích. Požární nádrž vybudovaná v roce 1972 
na východní stran� obce, na Kamenickém potoku je využívána v sou�asné dob� k chovu ryb. 

Zimní rekreace 

Nadmo�ská výška území, p�íznivý reliéf a dostate�né množství i délka sn�hové 
pokrývky vytvá�í p�íznivé podmínky zejména pro lyža�skou b�žeckou turistiku. Z výše 
uvedených d�vod� však katastr obce zdaleka není tak využíván jako jižní �ást Ž�árských 
vrch�, zejména kolem Nového M�sta. I když tedy obec leží doposud stranou rekrea�ního 
zájmu, navržená p�ší turistická trasa s možností zimního využití m�že obec s jejím okolím, 
u�init zajímavou i pro lyža�skou b�žeckou turistiku. 

Zele�: 

Obec je rozložena v lesozem�d�lské a lesní krajin�, která je sou�ástí CHKO Ž�árské 
vrchy, má vysoký podél lesních ploch.   

Zastav�né území obce Pustá Kamenice je typické rozptýlenou zástavbu mezi níž se 
nachází dostatek zelených ploch sad� a zahrad se zpravidla listnatými stromy a ke�i v�etn�
luk a ploch zelen� ostatní. Významným kompozi�ním prvkem obce je i oboustranná b�ehová 
zele� kolem Kamenického potoka, která je sou�asn� funk�ním lokálním biokoridorem 
Souvislejší lesní zele� navazující p�ímo na obec se nachází na severozápadní a jihovýchodní 
�ásti obce. P�írodní charakter obce dotvá�í památkov� chrán�ná Skalova lípa a dnes již 
vzrostlé, pam�tní lípy zasazené k oslav� vzniku 	eskoslovenské republiky v roce 1918. K 
dalším zajímavostem pat�í výrazný orienta�ní bod – Háp�v javor. Krom� toho má obec 
n�kolik prostor, u nichž parkové resp. pietní úpravy zvýší estetickou i funk�ní úrove�
obytného prost�edí v obci a zvýrazní n�které �ásti obce (centrální prostor obce, okolí kostela 
sv. Anny a h�bitov�, pomník padlým 2.5.1945 v místní �ásti Pekelec, rybník a nov�
navrhovaná vodní nádrž, Kamenický potok). D�ležitá je i ochranná zele� kolem 
zem�d�lských a výrobních objekt� a kolem 	OV. 

V obci samotné plochy zelen� se nacházejí podél protékající vodote�e, v porlukách 
mezi zastav�nými plochami, na zahradách. Významnou složkou vnitrosídelní zelen� jsou i 
plochy zahrad a vyhrazené zelen�, které mají významnou úlohu p�edevším na okrajích sídla, 
kde vytvá�ejí p�echod mezi urbanizovaným územím a volnou krajinou. Tento systém bude 
navazovat na zele� krajinnou, zastoupenou jak stabilizovanými, tak i navrhovanými plocha 
p�írodními - plochami prvk� ÚSES. 

Konkrétní využití všech �ešených území a lokalit k umíst�ní jednotlivých staveb bude 
následn� posuzováno samostatn� v rámci územního �ízení a stavebního �ízení. Dle charakteru 
posuzovaných staveb, objekt� a územních celk� budou jednotlivé projektové dokumentace ve 
smyslu p�íslušných zákon� p�edloženy orgánu ochrany ve�ejného zdraví k samostatnému 
posouzení. 

P�i realizaci zám�r�, týkajících se staveb, jež jsou zdrojem emisí hluku (tj. 
podnikatelská výrobní a zem�d�lská �innost, �ešení dopravy v daném území - vedení trasy 
nových komunikací, parkovací a odstavná stání, event. �ešení k�ižovatek v daném území 
apod.) je povinností investora stavby prokázat v rámci územního �ízení na základ� posouzení 
jednotlivých zám�r� staveb, dodržení limitních hladin hluku na nejblíže situovaném území 
obytné zástavby nebo v chrán�ném venkovním prostoru. Nutno prokázat dodržení nejvýše 
p�ípustných hladin hluku v chrán�ném venkovním prostoru a chrán�ném venkovním prostoru 
staveb, dle charakteru jednotlivých území, v souladu se stanovenými hygienickými limity, ve 
smyslu ust. na�. vl. �. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 
vibrací v platném zn�ní. 
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Ochrana kulturních, historických a p�írodních hodnot území 

V �ešeném území jsou evidovány tyto nemovité kulturní památky: 

- rejst�. �. 46586/6-3301 kostel sv. Anny 

- rejst�. �. 37963/6-4811 pomník zast�elených ob�an


Dále je t�eba respektovat a chránit další objekty, které nejsou zapsané v seznamu 
kulturních památek, ale jsou cenné z kulturn� historického a urbanistického hlediska : 

· místní h�bitovy – katolický, evangelický a bývalá fara, které dotvá�ejí areál kostela 
sv. Anny, 

· památky místního významu - tvo�ící významné orienta�ní body v území a dopl�ující 
jeho kulturní ráz. Jsou to všechny k�íže, smír�í kameny, boží muka, kapli�ky a pomníky a 
pam�tní desky, intaktn� zachovalé stavby a areály lidové architektury (selské statky se 
zachovalým p�vodním vzhledem p�íp. dispozicí, v�etn� hospodá�ských objekt�). 

Respektovány jsou kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty – objekty 
p�ispívající ke kulturnímu d�dictví a identit� sídel, které nepožívají zákonné ochrany 
památkové pé�e, dále urbanistické a architektonické hodnoty území, které jsou vymezené 
jako: 

o  zastav�né území obce se zachovalou p�vodní urbanistickou strukturou – 
nevymezovat zastavitelné plochy v bezprost�edním okolí kulturních památek 

o  stavební dominanty – architektonické dominanty, které umoc�ují a komponují 
prostor sídla, p�ípadn� se uplat�ují p�i dálkových pohledech 

o  objekty p�ispívající k identit� území – jedná se o stavby, které jsou dokladem 
stavitelského um�ní kraje (p�vodní roubené i zd�né stavby lidové architektury) a v obrazu 
sídla mají svou estetickou hodnotu, dále o objekty drobné architektury, nap�. drobné sakrální 
stavby v sídlech i krajin�, pomníky a památníky, k�ížky.  

Archeologické památky 

Celé �ešené území se považuje za území s archeologickými nálezy (ÚAN), v p�ípad�
jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu v území je investor povinen již v období p�ípravy 
stavby uzav�ít smlouvu na provedení záchranného archeologického pr�zkumu s institucí 
oprávn�nou k provád�ní t�chto pr�zkum�. Na území obce se nachází archeologická lokalita 
ÚAN II evidovaná v SAS 	R, a to �. 14-33-17/2 Pustá Kamenice intravilán vsi. 

Ochrana p�írody a krajiny 

V �ešeném území se nenachází evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000, 
pta�í oblast ani maloplošné zvlášt� chrán�né území. 

V �ešeném území se nachází památný strom – Mlyná�ova lípa (lípa malolistá – kód 
101298).  

Respektovány jsou významné p�írodní a ekologické hodnoty: 
- významné krajinné prvky ze zákona – lesy, údolní nivy, vodní toky, rybníky, 

mok�ady, b�ehové porosty, meze apod. 

CHKO Ž�árské vrchy 

Celé k.ú. Pusté Kamenice s výjimkou cca 3 ha je sou�ástí chrán�né krajinné oblasti 
Ž�árské vrchy. Ochrana p�írody v tomto území je specifikována v zákon� �. 114/1992 Sb. 
Jde o lesnatou hornatinu ležící na evropském rozvodí Labe – Dunaj a také na historickém 
pomezí 	ech a Moravy. Jde o harmonickou, �ídce osídlenou krajinu se zachovalými 
ekologicky významnými p�írodními spole�enstvy a zachovanou lidovou architekturou. 
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CHKO byla vyhlášena dne 27.5. 1970 o rozloze 715 km2. Krom� �ady maloplošných 
chrán�ných území je celá oblast dle „Plánu pé�e o CHKO“ schváleného MŽP 	R v roce 1996 
rozd�lena dle Zákona do následujících zón odstup�ované ochrany p�írody. 

I zóna 

Pé�e je zam��ena na podporu schopností samovolného vývoje (autoregulace) a 
d�slednou ochranu p�irozených lu�ních a lesních spole�enstev. Za prioritní jsou považovány 
mimoproduk�ní funkce zóny, udržení chrán�ných a ohrožených druh� rostlin a živo�ich�, 
zachování vodního a vláhového režimu mok�ad� a luk, v p�ípad� jejich narušení jejich 
uvedení do p�ijatelného stavu dle metodiky managementu. 

Lesní porosty I. Zóny s p�irozenými ekosystémy, skladbou d�evin a dostate�nou 
rozlohou a vhodnými podmínkami pro jejich další nerušený vývoj budou ponechány 
p�irozenému vývoji bez zásah� v�etn� ponechání vývrat� a souší. V ostatních porostech I. 
Zóny bude d�evinná skladba ovliv�ována ve prosp�ch p�irozené, regulována prostorová 
výstavba a �asová dynamika vývoje s cílem vytvá�et podmínky pro p�echod k autoregulaci. 
Stavební �innost se v I. Zón� nedoporu�uje. Dosáhnout optimálního pom�ru I. Zóny k ploše 
CHKO Ž�árské vrchy, tj. do 11% území. V k.ú. Pustá Kamenice náleží do I. Zóny CHKO 
p�írodní památky Hápova skála i Kamenická voda i se svým okolím. 

II. zóna 

Spole�enstva této zóny tvo�í ochranné území I. Zóny a slouží k eliminaci negativních 
vliv� okolních hospodá�ských porost� se zcela zm�n�nou druhovou skladbou a dále jako 
celky v ostatním území s vysokým potenciálem mimoproduk�ních funkcí a porosty 
stávajících �i navržených genových základen. Pé�e bude zam��ena na zabezpe�ení stability a 
zvyšování kvality s využitím p�írod� blízkých zp�sob� hospoda�ení. Vylou�eny budou erozi 
p�sobící hospodá�ské a p�stební technologií náro�né �innosti. Nelze p�ipoušt�t zm�ny 
vodního a vláhového režimu, nutno zohlednit stabilitu povodí, nejen ochranu a obnovu toku. 
Lesní hospodá�ská �innost bude sm��ovat k dosažení porostní výstavby p�irozeného lesa 
relativn� odolného proti stresu. 

III. zóna 

Pé�e o tuto zónu bude limitována posláním CHKO s d�razem na území krajiná�sky 
cenná s vyváženými zájmy hospodá�skými i ochrany p�írody. Cílem je postupné zvyšování 
jejich odolnostního potenciálu.Cílem je snížení intenzity zem�d�lského hospoda�ení, zvýšení 
podílu travních porost� a snížení velikosti blok� orné p�dy. Využívání lesních porost� bude 
sm��ovat k nenarušení stávajících mimoproduk�ních funkcí lesa. V sídlech za�azených do III. 
Zóny povolovat stavby na základ� schválené územn� plánovací dokumentace. 
Architektonickým �ešením respektovat estetickou, historickou i kulturní charakteristiku dané 
oblasti. Mimo zastav�né území lze ve III. Zón� umís�o vat stavby nezbytné pro ekologicky 
vhodné zem�d�lské a lesní hospodá�ství. Výhledová plocha III. Zóny je do 41% plochy 
CHKO. 

Na území CHKO Ž�árské vrchy nebyly vymezeny plochy IV. Zóny. 

V území se nachází významný geomorfologický a geologický jev Hápova skála, 
památný strom Mlyná�ova lípa. 

1) Hápova skála (CR 4, SY 14) 0,68 ha 
Výrazný migmatitový skalní útvar u osady Františky, v západním svahu Velkých Pasek 

(709 m). Je sou�ástí CHKO Ž�árské vrchy. Jde o typický mrazový srub, vytvo�ený rozpadem 
horniny vlivem mrazového zv�trávání podél puklin a sklon�ných ploch b�idli�natosti. Je 
vysoký 6-9 m, široký 20-30 m a asi 80 m dlouhý, orientovaný do sm�ru ZSZ-VJV. 
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2) Skalova (Mlyná�ova) lípa 
Památný strom na soukromém pozemku ve východní �ásti obce. Zdravý, vitální strom, 

obvod kmene 610 cm, výška 34 m, ší�ka koruny 27 m, stá�í cca 250 let. V roce 1990 
provedeno odleh�ení koruny a konzervace dutin. Má vyhlášeno ochranné pásmo o ploše 1185 
m2. 

Vodní toky 

Obec se nachází v západní �ásti Svitavského okresu. V�tšina katastrálního území 
v�etn� zastav�ného území náleží k hlavnímu povodí �eky Labe, k díl�ímu povodí „St�ední 
Labe (Chrudimka)“. Hydrografickou sí� tvo�í Rychnovský potok protékající od západu k 
jihozápadu a potok Kamenická voda tekoucí zhruba od východu k západu s n�kolika malými 
p�ítoky. V obci se nachází ve správ� ZVHS pracovišt� Chrudim potok Kamenická voda 
s jeho levostranným p�ítokem, hydrologické povodí 1-03-03-052. Územím dále protékají 
toky Šonava, Hlu�ál, 	erný potok a 	achnovský potok. 	ást katastrálního území - 	HP 4-15-
01-006 pat�í pod správu ZVHS pracovišt� Svitavy. Ochranné pásmo vodních tok� 6m je 
respektováno. Nad obcí se nachází rybník (požární nádrž), který spravuje obec. V extravilánu 
obce jsou provedena meliora�ní za�ízení, která pat�í rovn�ž Zem�d�lské vodohospodá�ské 
správ�. V sou�asné dob� jsou p�epady ze septik�, veškeré odpadní vody z obce a 
extravilánové vody svedeny dle p�irozeného odtoku do potoka. 

Geomorfologické podmínky 

V k.ú. Pustá Kamenice se vyskytují ortoruly, svory a svahoviny z p�evážn� kyselého 
materiálu. Ortoruly náleží ke kyselejším horninám p�em�n�ným. Jejich hlavními složkami 
jsou živce, k�emen a slída. Chemické složení ortorul odpovídá více kyselým a �áste�n�
neutrálním horninám vyv�elým. Ortoruly zv�trávají v hospodá�ském území, které je mén�
�lenit�jší, na p�dy velmi hluboké a hluboké. Na ortorulách se vytvo�ily oglejené p�dy, hn�dé 
p�dy kyselé a hn�dé p�dy kyselé oglejené. Z minerálních živin je p�edevším nedostate�n�
zastoupena kyselina fosfore�ná. Dále se vyskytují svory, u kterých podstatnými složkami jsou 
k�emen a slída, živce mohou být nanejvýš vedlejšími složkami (hlavní rozdíl od rul). 
Zv�tráváním svor� se vytvo�ily hn�dé p�dy kyselé a hn�dé p�dy kyselé slab� oglejené r�zn�
hluboké podle intenzity zv�trávání, �lenitosti terénu, b�idli�natosti a obsahu biotitu. Pokud se 
jedná o minerální sílu, jsou svorové p�dy chudé, protože draslík je pevn� poután v muskovitu 
a muskovitické svory v zájmovém území p�evládají.

Na v�tší ploše (hlavn� v severovýchodní �ásti území) se nacházejí svahoviny z 
p�evážn� kyselého materiálu. Relativn� p�edstavují dobrý p�dotvorný substrát po stránce 
hloubky p�dy i po stránce obsahu minerálních živin. Obsahují eolickou p�ím�s a p�ím�s 
št�rku. Vytvo�ily se na nich oglejené p�dy. Ro�ní úhrn srážek charakterizuje humidní klima, 
které dává pedogenetickým pochod�m p�evládající sm�r vyluhování, tj. posunu rozpustných 
látek z povrchových vrstev do spodiny. S p�ibývající nadmo�skou výškou a s tím i p�ibývající 
vlhkostí p�ibývá chemického zv�trávání a zejména kyselosti p�d. P�i vývoj p�d se v 
zájmovém území uplat�uje též povrchová vody, která u oglejených p�d a hn�dých p�d 
kyselých ogelejených zp�sobuje intenzivní proces oglejení. 

Klimatické podmínky 

K. ú. Pustá Kamenice náleží do klimatické oblasti mírn� teplé, okrsku mírn� teplého, 
velmi vlhkého, vrchovinového. Pouze menší jižní �ást území pat�í do klimatické oblasti 
chladné, okrsku mírn� chladného. Podle srážkom�rné stanice Lubná (560 m.n.m ) je pr�b�h 
srážek b�hem roku za období let 1901 – 1950 v jednotlivých m�sících tento: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
54 46 47 62 78 88 102 92 65 63 57 53 
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Ro�ní pr�m�rný úhrn srážek �iní 807 mm. Z uvedené vývojové �ady je patrný normální 
vývoj atmosférických srážek s maximem v �ervenci a nevýrazným minimem v únoru. 
Pr�m�rná ro�ní teplota se pohybuje kolem 6o C a její pr�b�h podle meteorologické stanice v 
Poli�ce (555 m.n.m) za období let 1901 – 1950 je následující: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
-4,2 -3,0 0,7 5,3 11,0 13,7 15,5 14,6 11,1 6,2 1,2 -2,3 

Uvedená teplotní vývojová �ada je normální s lednovým minimem a �ervencovým 
maximem. Mezi b�eznem a kv�tnem je velký teplotní rozdíl, mezi zá�ím a listopadem rovn�ž. 

Hydrologické pom�ry 

V�tšina katastrálního území v�etn� zastav�ného území náleží k hlavnímu povodí �eky 
Labe, k díl�ímu povodí „St�ední Labe (Chrudimka)“. Hydrografickou sí� tvo�í Rychnovský 
potok protékající od západu k jihozápadu a potok Kamenická voda tekoucí zhruba od 
východu k západu s n�kolika malými p�ítoky. Lesním masivem jihovýchodn� od obce 
probíhá hlavní evropské rozvodí Labe - Dunaj. Jihovýchodní, lesnatá, menší �ást území spadá 
tedy do povodí Moravy, díl�ího povodí Svratky. Hydrografickou sí� zde tvo�í levostranný 
p�ítok Svratky Hlu�ál a dva bezejmenné pot��ky tekoucí pod Spáleným kopcem. Všechny 
zmín�né potoky v k.ú. Pustá Kamenice pramení. 

Krom� n�kterých krátkých úsek� nejsou koryta potok� upravovaná a v�tšinou mají 
dostate�ný b�ehový porost. Jejich biotopy jsou tedy i díky pom�rn� vysoké �istot� vody 
pom�rn� zachované a mají p�irozený charakter odpovídající danému STG. Na východním 
okraji obce je na levém p�ítoku Kamenické vody vybudována požární vodní nádrž. 

Vodní režim p�d je rozdílný v závislosti na p�dotvorném substrátu, zrnitostním 
složení, vnit�ní drenáži p�d, reliéfu terénu apod.. Oglejené p�dy vykazují sezónní p�evlh�ení 
projevující se intenzivním oglejením, tj. nevhodným vodním režimem. Za vlhkého po�así 
dochází místy i k zbahn�ní povrchu p�dy. 

Vodní režim u hn�dých p�d kyselých a hn�dých p�d kyselých slab� oglejených je za 
zdejších klimatických podmínek p�íznivý. Pouze za letních p�ísušk� se krátkodob� projevuje 
nedostatek p�dní vláhy, a to zejména u p�d zrnitostn� leh�ích. Hn�dé p�dy kyselé oglejené 
jsou periodicky zamok�ené povrchovou vodou a vykazují podobn� jako oglejené p�dy vodní 
režim zhoršený. Na �ásti ploch je vodní režim upraven meliora�ním odvodn�ním, co p�ízniv�
ovliv�uje stav vody v p�dách, které jinak mají vodní režim nep�ízni 

Biogeografická diferenciace 

Dle publikace Biogeografické �len�ní 	eské republiky (Culek a kol. 1996) pat�í území 
do bioregionu 1. 65. Ž�árského a sice do jeho severovýchodního okraje. Jde o vrchovinu na 
rulách s p�evažujícím jedlovo-bukovým vegeta�ním stupn�m s typicky hercynskou biotou. V 
lesích bioregionu dominují kulturní smr�iny, je zde n�kolik lokalit bukového pralesa, 
blatkových rašeliniš� a su�ových spole�enstev kolem vrcholových skal. Pom�rn� vysoké je 
zastoupení orné p�dy a meliorovaných luk. 

Fytocenologické a zoocenologické pom�ry 

V potenciální vegetaci území jsou nejtypi�t�jší acidofilní horské bu�iny, místy 
s kv�tnatými jedlinami a významným podílem smrku. V nivách tok� jsou typické smrkové a 
udatnové olšiny, p�ípadn� porosty vrby šedé. Dnes p�evažují smrkové monokultury. 
Spole�enstva podél tok� jsou �áste�n� zachována o �emž sv�d�í i n�které vyhlášené 
významné krajinné prvky v k.ú. Na vlhkých loukách a pastvinách p�evažují prameništní 
ost�icová spole�enstva. Z typických mok�adních druh� Ž�árských vrch� lze uvést t�tinu 
chloupkatou, kost�avu lesní, suchopýr pochvatý, vlochyn� bahenní, pchá� poto�ní atd. 
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Mezi významné typické zástupce fauny Ž�árských vrch� lze uvést hraboše 
mok�adního, rejska horského, netopýra severního, tet�ívka obecného, �e�etku zimní, ješt�rku 
živorodou, ku�ku žlutob�ichou, žlu�áska bor�vkového aj.

Územní systém ekologické stability 

Lokální územní systém ekologické stability byl pro dané území zpracován v roce 1998 
ing. Stejskalovou z Brna. Vycházel p�itom z navrženého regionálního ÚSES modifikovaného 
celostátn� v roce 1996. V roce 1999 pak byl ÚSES na úrovni celého okresu upraven firmou 
Löw a spol. Územní plán vychází z p�vodního ÚPO a respektuje lokální (místní), regionální 
a nadregionální systémy ekologické stability v �ešeném území v souladu s Okresním 
generelem, zpracovaným firmou Löw z Brna, ÚAP pro ORP Poli�ka. 

Regionální biokoridor RBK 878 – 	achnov - Horní les 
Délka: celková délka 7 500 m (v zájmovém území) 
Popis stávajícího stavu: 
Tento regionální biokoridor prochází lesními p�evážn� smrkovými porosty (místy 

zbytky p�vodních bu�in) jihojihovýchodní �ástí k.ú. III. Zóna CHKO. 	áste�n� funk�ní. 
Navržená opat�ení: 
Podpora a postupná obnova p�irozené druhové skladby les�. Cílová STG jsou jedlová 

bu�ina, jedlová smr�ina, smrková olšina. 

Regionální biocentrum RBC 352 – 6. 	achnov 
Rozloha: 40 ha 
Popis stávajícího stavu: 
Smrkové monokultury s místy výraznou p�ím�sí p�irozených d�evin. 	áste�n� funk�ní. 
Navržená opat�ení: 
Podpora a postupná obnova p�irozené druhové skladby les�. 

Lokální biocentrum LBC 1 na RBK 878 - Bukovina 
Rozloha: 6 ha 
Popis stávajícího stavu:  
P�evažující smrkový porost na temeni kopce s drobným tokem III. Zóna CHKO. 

Nefunk�ní.
Navržená opat�ení: 
Podpora listná��, zejména buku a klenu, ochrana buku a jedle proti okusu, podpora 
p�irozeného zmlazení, omezení borovice a mod�ínu. 

Lokální biocentrum LBC 2 na RBK 878 – Formanovo bahno 
Rozloha: 7 ha 
Popis stávajícího stavu: 
Smrkový, mírn� podmá�ený porost s patrnou p�ím�sí buku a dalších listná��, mod�ínu 

a jedle. III. Zóna CHKO. 	áste�n� funk�ní. 
Navržená opat�ení: 
Ochrana buku a jedle proti okusu, podpora p�irozeného zmlazení. Cílové STG je 

jedlová smr�ina. 

Lokální biocentrum LBC 3 na RBK 878 – Na p�íkop�
Rozloha: 6 ha 
Popis stávajícího stavu: 
P�evažující smrkový porost s p�ím�sí mod�ínu. Na úpatí svahu prameništ� Hlu�álu a 

jeho drobný tok. III. Zóna CHKO. Nefunk�ní. 
Navržená opat�ení: 
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Podpora listná��, zejména buku a klenu, ochrana buku a jedle proti okusu, podpora 
p�irozeného zmlazení. Kolem potoku podpora olše. 

Lokální biocentrum LBC 4 na RBK 878 - Mod�ínový kopec 
Rozloha: 6 ha 
Popis stávajícího stavu: 
P�evažující smrkový, �áste�n� podmá�ený porost s vtroušeným bukem, olší a b�ízou a 

p�ím�sí mod�ínu. III. Zóna CHKO. Nefunk�ní. 
Navržená opat�ení: 
Podpora listná��, zejména buku a klenu, ochrana buku a jedle proti okusu, podpora 

p�irozeného zmlazení. 

Lokální biocentrum LBC 5 na RBK 878 – U Ku�erovy boudy 
Rozloha: 6 ha 
Popis stávajícího stavu:
P�evážn� smrkový, �áste�n� podmá�ený porost. Vtroušená borovice, mod�ín, buk. 

Nefunk�ní 
Navržená opat�ení: 
Podpora listná��, zejména buku a klenu, ochrana buku a jedle proti okusu, podpora 

p�irozeného zmlazení, omezení borovice a mod�ínu. 

Lokální biocentrum LBC 6 na RBK 878 - Špice 
Rozloha: 6 ha 
Popis stávajícího stavu: 
P�evážn� smrková, �áste�n� podmá�ená monokultura s nevýznamnou p�ím�sí listná��. 

III. Zóna CHKO. Nefunk�ní.. 
Navržená opat�ení: 
Podpora listná��, zejména buku a klenu, omezení borovice a mod�ínu obnova s bukem 

a jedlí skupinovým výb�rem, údržba vertikálního zápoje. 

Lokální biocentrum LBC 7 – U Rudy 
Rozloha: 3 ha 
Popis stávajícího stavu: 
Nevelký selský lesík se smíšenou druhovou skladbou p�irozeného charakteru u 

Rychnovského potoka, �áste�n� vlhký. Bohatý bylinný podrost. Pestrá avifauna. III. Zóna 
CHKO. Funk�ní. 

Navržená opat�ení: 
Podpora listná��. Ochrana proti okusu, údržba vertikálního zápoje, podpora 

p�irozeného zmlazení. Dopln�ní olše, jasanu a klenu p�i potoce. Cílové STG je jedlová 
smr�ina.

Lokální biocentrum LBC 8 – Kamenická voda 
Rozloha: 8,3 ha 
Popis stávajícího stavu: 
Úzká údolní niva dvou drobných p�ítok� Kamenické vody s rašeliništní loukou, 

b�ehovými 
porosty a p�evážn� listná�i zalesn�nými svahy. Bylinná spole�enstva lesních 
okraj� a vlhkých luk. Ohroženo zar�stáním. P�írodní památka. I. Zóna CHKO. 

Funk�ní. 
Navržená opat�ení: 
Údržba louky a b�ehových porost�. Neodvod�ovat, kosit, nehnojit. Ochrana p�ed 

zar�stáním.
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Lokální biocentrum LBC 9 – Za prutem 
Rozloha: 3 ha 
Popis stávajícího stavu: 
Smíšený lesík s mok�adní vegetací v niv� mezi dráhou a Kamenickou vodou. 

Zamol�ené lou�ky na okrajích. III. Zóna CHKO. 	áste�n� funk�ní. 
Navržená opat�ení: 
Podpora listná�� a jedle p�i obnov� v�etn� obnovy p�irozené. Podpora vertikálního 

zápoje, ochrana proti okusu. Podpora mok�adní vegetace, kolem toku olše. Údržba louky a 
b�ehových porost�. 

Lokální biocentrum LBC 10 na RBK 878 – U pece 
Rozloha: 9,5 ha 
Popis stávajícího stavu: 
P�evažující smrkové porosty s výraznou p�ím�sí listná�� a drobné lou�ky s vodním 

tokem v blízkosti Hápovy skály. II. Zóna CHKO. Funk�ní. 
Navržená opat�ení: 
Podpora listná��, omezení zar�stání lou�ek, kosení. Bez holose�í. 

Lokální biocentrum LBC 11 - Babylón 
Rozloha: 6 ha 
Popis stávajícího stavu: 
P�evážn� smrková, �áste�n� podmá�ená monokultura s úžlabím pot��ku s 

nevýznamnou p�ím�sí listná��. III. Zóna CHKO. Nefunk�ní.. 
Navržená opat�ení: 
Podpora listná��, zejména buku a klenu, omezení borovice a mod�ínu obnova s bukem 

a jedlí skupinovým výb�rem, údržba vertikálního zápoje. Cílové STG smrková olšina a 
jedlová smr�ina.

Lokální biocentrum LBC 16 - Pod K�ivou jedlí 
Rozloha: 3 ha 
Popis stávajícího stavu: 
P�evážn� smrková, �áste�n� podmá�ená monokultura s nevýznamnou p�ím�sí listná��. 

III. Zóna CHKO. Nefunk�ní.. 
Navržená opat�ení: 
Podpora listná��, zejména buku a klenu, omezení borovice a mod�ínu obnova s bukem 

a jedlí skupinovým výb�rem, údržba vertikálního zápoje. Cílové STG jedlová bu�ina,  
smrková olšina

Lokální biokoridor LBK VII – 	achnovský potok 
Délka: 1 910 m 
Popis stávajícího stavu: 
Lokalizován podél potoka. V lese jde o smrkové monokultury, mimo les listnaté 

b�ehové porosty (Olše, jilm, klen, vrby). III. Zóna CHKO. Mimo les funk�ní. 
Navržená opat�ení 
Postupn� v lesích zavád�t p�irozené d�eviny. Cílové STG jsou smrkové olšiny. Údržba 

b�ehových porost�. 

Lokální biokoridor LBK IX 
Délka: 1 000 m 
Popis stávajícího stavu: 
Zahrnuje p�irozený bezejmenný tok s bohatými b�ehovými porosty a okolními 

polokulturními vlhkými loukami. Funk�ní. 
Navržená opat�ení: 
Zachovat p�irozený tok a udržovat b�ehové porosty. 
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Lokální biokoridor LBK X – Kamenická voda 
Délka: 1 950 m 
Popis stávajícího stavu: 
Biokoridor veden potokem procházejícím p�es obec s b�ehovým porostem olší, javor�

a vrb. II.a III. Zóna CHKO. Funk�ní. 
Navržená opat�ení: 
Zachovat p�irozený tok a udržovat b�ehové porosty. 

Lokální biokoridor LBK XI – Kamenická voda 
Délka: 1 000 m 
Popis stávajícího stavu: 
Biokoridor veden potokem procházejícím p�es obec s b�ehovým porostem olší, javor�

a vrb. Na konci obce rybník bez litorálního pásma. II. Zóna CHKO. 	áste�n� funk�ní.  
Navržená opat�ení: 
Zachovat p�irozený tok a udržovat b�ehové porosty. Rybník využít pro extenzivní 

rybá�ství. 

Lokální biokoridor LBK XII – Kamenická voda 
Délka: 1 750 m 
Popis stávajícího stavu: 
Biokoridor veden p�evážn� p�irozeným potokem. Kolem potoka smrkové monokultury,

místy p�ím�s olší. II. A III. Zóna CHKO. 	áste�n� funk�ní. 
Navržená opat�ení: 
Zachovat p�irozený tok a zvýšit podíl p�irozených d�evin. 

Lokální biokoridor LBK XII1 – Rychnovský potok 
Délka: 2 050 m 
Popis stávajícího stavu: 
Smrkové monokultury, niva �áste�n� upraveného potoka, �áste�n� zachovanými 

b�ehovými porosty. III. Zóna CHKO. 	áste�n� funk�ní. 
Navržená opat�ení: 
Zvýšit podíl p�irozených d�evin v lesích. Doplnit b�ehové porosty. Cílové STG: 

jedlová smr�ina. 

Lokální biokoridor LBK XIV 
Délka: 900 m 
Popis stávajícího stavu: 
Smrkové monokultury, niva �áste�n� upraveného potoka. III. Zóna CHKO. 	áste�n�
funk�ní. 
Navržená opat�ení: 
Zvýšit podíl p�irozených d�evin v lesích. Doplnit b�ehové porosty. Cílové STG: 

jedlová smr�ina. 

Lokální biokoridor LBK XV 
Délka: 450 m 
Popis stávajícího stavu: 
Smrkové monokultury, úžlabí potoka s �áste�n� zachovanými b�ehovými porosty. III. 

Zóna CHKO. 	áste�n� funk�ní. 
Navržená opat�ení: 
Zvýšit podíl p�irozených d�evin v lesích. Doplnit b�ehové porosty. Cílové STG: 

rašeliništní smr�ina, smrková olšina. 



NÁVRH ÚP PUSTÁ KAMENICE                                                                                                      48

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJT�CH                                                   DATUM:07/2013 

Lokální biokoridor LBK XVI 
Délka: 1 000 m 
Popis stávajícího stavu: 
Smrkové monokultury, úžlabí upraveného potoka, �áste�n� s b�ehovými porosty. III. 

Zóna CHKO. 	áste�n� funk�ní. 
Navržená opat�ení: 
Zvýšit podíl p�irozených d�evin v lesích. Doplnit b�ehové porosty. Cílové STG: 

smrková olšina 

Lokální biokoridor LBK XVI1 
Délka: 250 m 
Popis stávajícího stavu: 
Smrkové monokultury s nevýznamnou p�ím�sí listná��. III. Zóna CHKO. 	áste�n�

funk�ní. 
Navržená opat�ení: 
Zvýšit podíl p�irozených d�evin v lesích. Doplnit b�ehové porosty. Cílové STG: 

jedlová bu�ina. 

Regionální biokoridor RBK 878 – �achnov - Horní les 
Délka: 3 810 m (v k.ú. Pustá Kamenice – mimo ploch LBC na RBK) 
Popis stávajícího stavu: 
Tento regionální biokoridor prochází lesními p�evážn� smrkovými porosty (místy 

zbytky p�vodních bu�in) jihojihovýchodním sm�rem zpravidla po zalesn�ných plošinách p�i 
p�ekonání jen dvou m�lkých koryt periodického potoku. Na k.ú. Pustá Kamenice rozd�len 
celkem do 7 úsek� (I – VI a). 	áste�n� funk�ní. 

Navržená opat�ení: 
Podpora a postupná obnova p�irozené druhové skladby les�.

Ochrana nerostných surovin 

V �ešeném území nejsou evidována sesuvná území, plochy pro dobývání ložisek 
nerost�, chrán�ná ložisková území ani poddolovaná území. 

KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

DOPRAVA: 

V širším zájmovém území je zastoupena doprava silni�ní, železni�ní, cyklistická a p�ší. 

Severním krajem �ešeného území prochází silnice I/34 Svitavy – Poli�ka – Hlinsko – 
Ždírec n.D. – Havlí�k
v Brod.  Samotná obce je obsluhována slepou silnicí III/3548. 
Západním okrajem území prochází silnice III/3545 (I/34 – Svratouch) 

Silnice III/3548 – III/3545 – Pustá Kamenice. Hlavní komunikace, podél které je 
soust�ed�na obytná zástavba. Je dvoupruhová, povrch živi�ný je v dobrém stavu. 

Na silnici III.t�ídy jsou napojeny místní komunikace, které zajiš�ují p�ístup k okolní 
zástavb�. Na místních komunikacích (kategorie C) je smíšený provoz, jedná se o cesty ší�ky 
od 3,5 do 5,0 m, které mají  živi�ný kryt. Komunikace jsou v dobrém stavu. 
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Na silnici I/34 bylo od roku 1973 provád�no s�ítání dopravy.

silnice I/34, místo stanovišt� a �íslo s�ítacího úseku  5-1678 

rok 2005                        rok 2010 

T-t�žká a motorová vozidla 2908 752 

O-osobní a dodávková vozidla 2959                                2037 

M-jednostopá motorová vozidla 5                                         23 

S  5872            2812 

Sí� místních komunikací dopl�uje n�kolik zem�d�lských cest, které umož�ují obsluhu 
jednotlivých pozemk� a objekt� mimo souvislou zástavbu obce. 

Návrh 

Návrh dopravního �ešení respektuje prostorové možnosti obce, vychází ze skute�ných 
dopravních nárok� a z reálných možností ekonomických i prostorových. Navrhuje se 
ponechání tohoto ší�kového uspo�ádání silnice III/3548 (místní komunikace), i když se 
vymyká požadavk�m sou�asné normy 736110 Projektování místních komunikací. 
Doporu�uje se vytvo�it do výhledu pouze územní rezervu pro rozší�ení na cca 5,50 – 6,00 m 
podle konkrétních prostorových možností s alespo� jednostranným chodníkem o minimální 
ší�ce cca 1,50 m. Ší�ka páte�ní komunikace m�že lokáln� klesnout i pod tuto dimenzi, v 
sou�asné dob� jako odlišné �ešení podle normy, po schválení probíhající revize v souladu s 
novou normou. 

Pro jednotlivé nov� navržené rozvojové lokality budou z�ízeny, resp. prodlouženy 
místní komunikace, které naváží na stávající dopravní systém. Zp�sob napojení je nutno �ešit 
v souvislosti se zp�sobem zástavby jednotlivých, zejména rozsáhlejších lokalit zástavby, 
vedení komunikací uvnit� zastavovaných lokalit bude odvislé od konkrétního zastavovacího 
plánu a provedené parcelace. 

Místní komunikace v rámci jednotlivých rozvojových lokalit budou p�edm�tem �ešení 
navazujících dokumentací. V rámci územního plánu nejsou (krom� jedné dopravní plochy) 
samostatn� navrženy místní komunikace, jejich dopln�ní v rozvojových lokalitách musí 
vycházet z podrobn�jší územní studie, kterou ÚP požaduje v p�ípad� rozvoje obytné zástavby 
na západním okraji zastav�ného území. 

P�i konkrétním návrhu parcelace pozemk� je bezpodmíne�n� nutno nejd�íve stanovit 
dostate�ný ve�ejný prostor pro vedení komunikací, chodník� a inženýrských sítí. Ší�ka tohoto 
ve�ejného pozemku by nem�la klesnout pod 8,0 m mezi oploceními. P�i návrhu je též nutno 
respektovat požadavky na plochy k vyvinutí k�ižovatek (napojení) a pot�ebných 
rozhledových polí v k�ižovatkách. 

Ke každé stavb� rodinného domu nebo stavb� pro rodinnou rekreaci nebo souvislé 
skupin� t�chto staveb musí vést zpevn�ná pozemní komunikace ší�ky nejmén� 2,5 m a 
kon�ící nejdále 50 m od stavby. Dopravní p�ipojení staveb musí spl�ovat požadavky na 
dopravní obslužnost, parkování a p�ístup požární techniky. P�i navrhování a realizaci všech 
dopravních staveb je nutno dodržet požadované parametry a ustanovení p�íslušných platných 
	SN a souvisejících p�edpis�. 

Nejmenší ší�ka ve�ejného prostranství, jehož sou�ástí je pozemní komunikace 
zp�ístup�ující pozemek rodinného domu, je 8 m. P�i jednosm�rném provozu lze tuto ší�ku 
snížit až na 6,5 m. 

Železni�ní doprava 

Pustou Kamenicí prochází t�sn� po jižním okraji místní železni�ní tra� �. 261 Svitavy, 
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Ž�árec u Skut�e, která zajiš�uje obsluhu obce osobní hromadnou dopravou. Dv�
zastávky vytvá�í dobré podmínky pro pokrytí obce izochronou docházky v mezích cca 600 m, 
což pro charakter obce lze považovat za vyhovující.

Hromadná doprava 

Hromadná doprava osob je zajiš�ována v �ešeném území autobusovými linkami. 
Autobusová linka vede po silnicích III.t�ídy. Zastávky jsou v Pusté Kamenici, obec a Pustá 
Kamenice-Pec. Autobusovou dopravu provozují dopravní spole�nosti ARRIVA Východní 
	echy - linka 620 752, 620 770. 

P�ší a cyklistická doprava 

V zastav�ném území chodníky scházejí, rovn�ž podél místních komunikací chodníky 
nejsou. Mimo obec existují zpevn�né cesty pro p�ší k zajišt�ní p�ístupu do okolní krajiny. 

Cyklistická doprava je spojená s dopravou silni�ní. Územím procházejí cyklotrasy. 

Doprava v klidu 

Protože se jedná o zástavbu p�edevším RD je odstavování vozidel zajiš�ováno v 
garážích a na vlastních pozemcích. Pro parkování vozidel uvnit� výrobních a komer�ních 
areál� jsou parkovišt� na rozší�ené zpevn�né ploše v dostate�ném po�tu.  

Dopravní za�ízení 

	erpací stanice v �ešeném území není. 

Ochranná pásma 

Ochranné pásmo dle zákona o pozemních komunikacích �.13/1997 Sb. je stanoveno 
mimo zastav�né území obce.  

Silni�ní ochranná pásma slouží k ochran� silnice a provozu na ní mimo souvisle 
zastav�né území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební �innost, která by mohla 
ohrozit vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky ud�luje v od�vodn�ných p�ípadech 
p�íslušný silni�ní správní orgán. Silni�ním ochranným pásmem se rozumí prostor ohrani�ený 
svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky pro 
silnice II. a III. t�íd a ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky pro silnice I. t�ídy.

VODNÍ HOSPODÁ�STVÍ: 

Zásobování vodou 

Stávající stav: 

Obec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu, který je majetkem obce a ve 
správ� VHOS Moravská T�ebová. Zdrojem vody jsou studny S1, S2, S3, z nichž jsou vody 
svedeny gravita�n� do sb�rné jímky o obsahu cca 8 m3. Nachází se na p.�. 1218/1 v k.ú. obce 
Pustá Kamenice. Z t�chto studní lze odebírat až 2,5 l.s-1. Prameništ� má vyhlášená pásma 
hygienické ochrany okresním hygienikem ve Svitavách, a to PHO I.u studny �.1 a �.2 jsou 25 
m nad zdroj, 10 m vlevo i vpravo od zdroje a 10 m pod zdroj. U studny �.3 10 m proti spádu, 
5 m do stran a pod zdroj. Pásma jsou ohrani�ena oplocením. PHO II.stupn� jsou navržena 50 
- 100 m vzdálená na všechny strany od zdroj�. PHO III. stupn� zahrnuje p�íslušnou horní �ást 
hydrologického povodí Hlu�ál.

Ze sb�rné jímky se �erpá surová voda do manipula�ního vodojemu o obsahu 20 
m3(max.hl. 713,68m.n.m.). Sou�ástí manipula�ního vodojemu je odkyselovací stanice s 
mramorovým filtrem, která upraví vodu tak, aby vyhov�la 	SN 830611. Po bakteriologické 
stránce je voda zabezpe�ena chlorováním. Odtud je voda vedena p�ívodním �adem z 
tlakového potrubí PVC 110 dl.1705 m do vodojemu o obsahu 200 m3(max.hl. 680,30m.n.m, 
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min.hl. 676,30 m.n.m). Vzhledem k výškové konfiguraci terénu je dolní �ást vodovodní sít�
pod tlakem reduk�ních šachet. V obci se nacházejí také místní soukromé studny.  

Rozvodné vodovodní �ady v obci jsou z plastových trub PVC 110 a PVC 90, vedeny 
p�evážn� podél komunikací. Vodovodní sí� je navržena s ohledem na zajišt�ní pitné vody i 
vody pro požární ú�ely tak, že vyhoví ustanovení 	SN 736622, 	SN 730873, 	SN 736639 a 
zajistí požární odb�r pro obec 6,7 l.s-1 po dobu 3 hodin. Na trase je celkem 10 požárních 
hydrant�, z toho 7 nadzemních a 3 podzemní (sou�asn� plní funkci kalosvod� a vzdušník�). 
Z dalších objekt� jsou na síti reduk�ní šachta 330/165, vzdušníková šachta, podchody pod 
potokem, železnicí a silnicí. P�etlak ve vodovodní síti je zajišt�n i p�i odb�ru vody min. nad 
normou požadovaných 15 m. Farma AGRO Old�íš a.s. má vlastní zdroje i akumulaci vody, 
které se nachází severn� od ZD.

Návrh: 

Nové rozvojové plochy budou napojeny na stávající vodovodní �ady jejich 
prodloužením nebo p�ípojkami. Všechny zastavitelné plochy se nacházejí v t�sné blízkosti 
stávajících �ad�. 

Bilance nár
stu pot�eb pitné vody: 

Pot�eba vody 

Po�et nových obyvatel – 38*3 = 114 ob. 

Specifická pot�eba vody v�etn� ob�anské vybavenosti – 150 l/ob.den 

Pr�m�rná denní pot�eba – Qd = 114 x 150 = 17 100 l/d = 17,1 m3/d = 0,197 l/s 

Maximální denní pot�eba Qm = 17,1 x 1,5 = 25,65 m3/d = 0,296 l/s  

Pot�ebu vody lze zajistit i ve výhledu ze stávajícího systému bez úprav. 

Kanalizace: 

Stávající stav: 

V sou�asné dob� nemá obec soustavnou kanalizaci, pouze n�které úseky v obci mají 
uli�ní stoky a odpadní vody jsou bez �išt�ní vypoušt�ny bu� p�ímo nebo p�es nevyhovující 
septiky dle p�irozeného odtoku do potoka Kamenická voda. N�které objekty mají splaškové 
odpadní vody odvedeny do bezodtokových jímek (20% žump) a jejich obsah je vyvážen na 
pole. Technický stav kanalizace není vyhovující a neexistuje od ní žádná dokumentace. Tento 
stav je nevyhovující a neodpovídá sou�asným platným zákon�m a p�edpis�m

Návrh: 

V souladu s dokumentem PRVKUC Pardubického kraje a projektem pro stavební 
povolení je navrženo vybudování oddílné kanalizace v obci. Do nové splaškové kanalizace, 
která z �ásti gravita�ní a z �ásti jako výtla�ný �ad, budou d�sledn� napojeny splaškové vody z 
budov. Splašková kanaliza�ní sí� DN 250 – 300 v délce 3,8 km a veškeré splaškové odpadní 
vody budou odvád�ny na biologickou �istírnu odpadních vod pro výhledových 450 
ekvivalentních obyvatel, na levém b�ehu potoka Kamenická voda v �ásti Pec. Kal z 	OV 
bude likvidován v zem�d�lství. U navrhované 	OV je nutno posoudit imisní limity v toku 
pod výustí z této 	OV a podle výsledku uvažovat na 	OV odpovídající opat�ení (do�išt�ní).  

Po�et napojených obyvatel:   - výhledov� 450 EO  
                                               - v sou�asnosti p�ipojený stav 398 EO 
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P�edpokladem tohoto �ešení je, že dojde k zásadnímu a významnému snížení zne�išt�ní 
a eutrofizace povrchových vod a ke zlepšení jejich stavu v�etn� vod podzemních v území s 
ochranou CHKO Ž�árské vrchy a CHOPAV Ž�árské vrchy.  

Množství odpadních vod 
Q24 = 450 x 150 l/ob.d = 67 500 l/d = 0,781 l/s 

Množství balastních vod: 
Qb = 0,1 x 67 500 l/d = 6,75 m3/d 

Pr�m�rný denní p�ítok 
Q24 = 74,25 m3/d = 0,895 l/s 

Ochranná pásma vodovodní a kanaliza�ní sít�

Dle zákona �. 274/2001 Sb., ze dne 10. �ervence 2001 o vodovodech a kanalizacích 
pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o vodovodech a kanalizacích) se 
uvádí HLAVA VI Ochrana vodovodních �ad� a kanaliza�ních stok, § 23 Ochranná pásma 
vodovodních �ad� a kanaliza�ních stok, odstavec 3 - ochranná pásma jsou vymezena 
vodorovnou vzdáleností od vn�jšího líce st�ny potrubí nebo kanaliza�ní stoky na každou 
stranu: 

a) u vodovodních �ad� a kanaliza�ních stok do pr�m�ru 500 mm v�etn�..... 1,5 m 
b) u vodovodních �ad� a kanaliza�ních stok nad pr�m�r 500 mm..... 2,5 m 
c) u vodovodních �ad� nebo kanaliza�ních stok o pr�m�ru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce v�tší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) 
nebo b) od vn�jšího líce zvyšují o 1,0 m.

Ochranné pásmo 	OV je stanoveno v souladu s 	SN 73 6707 na 50 m tj. 	OV 
mechanicko-biologická bez tvo�ení aerosol�. 	OV bude umíst�na v jednom objektu a bude 
celá zast�ešená. Na hranici ochranného pásma 	OV budou dodrženy hygienické limity dle 
na�. vlády �. 148/2006 sb., pro venkovní chrán�né prostory. 

ENERGETIKA: 

Stávající stav: 

Katastrem Pusté Kamenice prochází nad�azená trasa vedení VVN - 400 kV �.413. 
Sídelní útvar Pustá Kamenice je zásobován elektrickou energií z vedení VN 35 kV, �. 835. 
Toto kmenové vedení prochází severn� mimo katastr obce a je napájeno z rozvodny Hlinsko. 
Z kmenového vedení 35 kV je provedena odbo�ka 35 kV ve sm�ru na Pustou Kamenici, která 
obchází zastav�né území obce z jihozápadu. Z této odbo�ky 35 kV jsou napojeny distribu�ní 
transforma�ní stanice 35/0,4 kV. Napájecí vedení VN je v dobrém technickém stavu a 
p�edpokládá se jeho využívání po celé návrhové období.  

Nízkonap��ové distribu�ní rozvody po obci jsou p�ipojeny prost�ednictvím t�í 
transforma�ních stanic, provedeny p�evážn� paprskovit�, ve st�edu obce zokruhovaným 
vedením AlFe 35 mm2, na d�ev�ných sloupech s betonovými patkami nebo betonových 
sloupech.

K p�evodu z nap�tí 35 kV na nap�tí 380V slouží v Pusté Kamenici trafostanice: 

TR 1 Pustá Kamenice „PEC“ - p�íhradová (400kVA) 100 kVA 

TR 2 Pustá Kamenice „U Kratochvíl
“ - p�íhradová (250 kVA) 100 kVA 

TR 3 Pustá Kamenice „U Kostela“ - p�íhradová (250 kVA) 160 kVA
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Návrh: 

V souladu se ZÚR Pk je vymezen koridor pro umíst�ní vrchního vedení VVN 2 x 110 
kV + 35 kV TR Hlinsko – TR Poli�ka v severním okraji �ešeného území. Trasa je vedena v 
trase stávajícího vrchního vedení 35 kV.  

Pro  pokrytí b�žných nárok� na  odb�r el. energie ve stávající zástavb� je možné 
uvažovat s využitím stávajících rozvod�, v p�ípad� velmi vysokých nároku je t�eba provést  
posílení trafostanice a posilující vývody zemním kabelem do místa spot�eby.  

Ve�ejné osv�tlení je �ešeno svítidly se sodíkovými zdroji, osazenými na sadových 
stožárech.  

Ochranná pásma 

Je nutno respektovat ochranná pásma elektrických vedení (dle zákona �. 458/2000 Sb.). 
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m��ené kolmo na vedení, která 
�iní od krajního vodi�e vedení na ob� jeho strany: 

Pro za�ízení vybudovaná p�ed 1. 1. 2000 po 1. 1. 1995 platí ochranná pásma: 

Vrchní primerní vedení do 35 kV - 7 m od krajních vodi�� (ochranné pásmo je 
vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m��ené kolmo na vedení). 

Vrchní primerní vedení do 110 kV - 12 m od krajních vodi��. 
Vrchní primerní vedení do 220 kV - 15 m od krajních vodi��. 
Vrchní primerní vedení do 400 kV - 20 m od krajních vodi��. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - zd�ná - 20 m od obvodové zdi. 

Kabelové vedení všech druh� (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

Pro za�ízení vybudovaná p�ed 1. 1. 1995 platí ochranná pásma: 

Vrchní primerní vedení do 35 kV - 10 m od krajních vodi�� (ochranné pásmo je 
vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m��ené kolmo na vedení). 

Vrchní primerní vedení do 110 kV - 15 m od krajních vodi��. 
Vrchní primerní vedení do 220 kV - 20 m od krajních vodi��. 
Vrchní primerní vedení do 400 kV - 25 m od krajních vodi��. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - zd�ná - 30 m od obvodové zdi. 

Kabelové vedení všech druh� (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE 

Stávající stav: 

Obec Pustá Kamenice p�ísluší do uzlového telefonního obvodu ÚTO Poli�ka. Místní 
telefonní sí� je p�evážn� �ešena nadzemním kabelovým vedením. Obec je p�ipojena na novou 
digitální úst�ednu v Borové u Poli�ky. Územím neprocházejí dálkové optické kabely. 

V �ešeném území je umíst�na radiokomunika�ní stanice RS Spálený kopec s kruhovým 
ochranným pásmem o r = 500 m. Dále zde procházejí provozované RR trasy v úseku: 

RS Spálený kopec – TVRS Krásné (RKS) 
RS Spálený kopec – RS Kamenná Horka 
RS Spálený kopec – TVP Telecí, Lucký vrch 
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RS Spálený kopec – RS Sýko�, k.ú. Synálov 
RS Spálený kopec – BTS Bucht�v kopec, objekt �ízení letového provozu 

Pr�b�hy RR tras a kruhové ochranné pásmo RS Spálený vrch bude p�i plánované 
výstavb� respektováno. Orienta�ní zákres pr�b�hu tras je uveden v grafické p�íloze. 

Návrh: 

V návrhovém období se neuvažuje s kabelizací vedení na území obce. Nová 
technologická za�ízení budou dostate�n� zajiš�ovat p�enosové a p�ípojné kapacity v�etn�
komfortu komunika�ních prost�edk� v digitální síti s integrovanými službami (telefon, fax, 
telefax.po�íta�ové sít�). Do nov� navrhovaných lokalit budou telefonní rozvody rozší�eny. 

P�i realizaci staveb je nutno dodržet podmínky stanovené zákonem �. 127/2005 Sb. a 
dále 	SN 736005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a normy související 	SN 
332160 a 	SN 33 2000-5-54. 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Stávající stav: 

Do obce Pustá Kamenice, která se nachází cca 12 km východn� od m�sta Hlinsko, na 
nejzápadn�jší �ásti okresu Svitavy, byl zaveden v roce 2003 STL rozvod zemního plynu. 
St�edotlaký plynovod se napojuje v Rychnov� u k�ižovatky silnic I/34 a III/3545 na STL 
plynovod vybudovaný v roce 2001 a navazuje na stavbu VTL plynovodu a VTL RS 3000/2/1 
– 440 v severní �ásti obce Kladno a STL místní sít� obcí Krounského regionu. Dimenze 
plynovod� jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo co nejv�tší efektivnosti a spln�ny 
požadavky na minimální provozní tlak na konci obce. Plynovod je proveden z potrubí LPE 90 
mm - SDR 17 a LPE 50, 63 - SDR 11. Napojení jednotlivých odb�ratel� je realizováno 
st�edotlakými plynovodními p�ípojkami (dle požadavk� 	SN 386413 a TP G 70201), za 
použití domovních regulátor� RP6 a RP10, které jsou sou�ástí odb�rného za�ízení 
s umíst�ním za hlavním uzáv�rem v uzamykatelných sk�í�kách. 

Návrh stav: 

Navržené zastavitelné plochy je možné napojit na stávající plynovodní sí�. 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Pro sb�r pevného domovního odpadu jsou v obci rozmíst�ny velkoobjemové 
kontejnery. V sou�asné dob� je domovní odpad odvážen Technickými službami m�sta 
Byst�ice n. P. Separovaný sb�r skla a plast� je zabezpe�en kontejnery. V obci nejsou lokality 
pro ukládání zeminy. Biologický odpad z domácností je v�tšinou zkrmován drobnými 
domácími zví�aty nebo je ukládán na zahradních kompostech. Stávající skládka v obci je 
uzav�ena a rekultivována.

OCHRANA P�ED POVODN�MI 

V �ešeném území není stanoveno záplavové území, k povodním v území nedochází. 

Ochrana p�ed p�dní erozí 

Orná p�da v k.ú. Pustá Kamenice je umíst�na ve více menších, ale také n�kolika 
rozsáhlejších svažitých plochách (zejména severn� od zastav�ného území, Nad drahou a na 
kopci), které bývají ohrožovány vodní erozí a mohou tak p�i p�ívalových deštích obec 
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ohrožovat soust�ed�ným odtokem a následným erozním smyvem p�d. Pro jejich optimální 
zem�d�lské využívání doporu�it následující protierozní opat�ení: 

· neumís�ování erozn� náchylných tj. široko�ádkových kultur na dlouhé a strm�jší 
svahy, ale naopak zde podporovat protierozní osevní postupy s �astým za�azováním 
víceletých pícnin do rotace plodin; 

· dodržování správného tj. vrstevnicového, nebo mírn� diagonálního sm�ru orby; 
· p�erušování délky svahu vkládáním biotechnických prvk� protierozní ochrany – mezí 

a pr�leh� s doprovodnou zelení. Ty mají funkci nejen protierozní, ale i ekologickou 
(hnízdišt�, úkryt a koridor pro drobnou polní zv��) a estetickou (p�sobivé roz�len�ní 
rozsáhlých hon� mezemi s druhov� i výškov� pestrou liniovou zelení). Ze strom� lze 
doporu�it zejména je�áb b�ek, jasan ztepilý, javor klen, lípu velkolistou,b�ízu bílou, z ke��
hloh obecný, pta�í zob, lísku obecnou, meruzalku alpskou. 

KONCEPCE �EŠENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY, POŽADAVKY Z HLEDISKA 
OCHRANY OBYVATELSTVA, OBRANY A BEZPE�NOSTI STÁTU 


ešené území není ohroženo možným pr�chodem pr�lomové vlny vzniklé zvláštní 
povodní. Pro pot�eby zón havarijního plánování není nutné vymezovat zvláštní plochy. Ukrytí 
obyvatelstva v d�sledku mimo�ádné události je rozpracováno v Plánu ukrytí obyvatelstva, 
který je sou�ástí Rozpracování krizového plánu Pardubického kraje. Stálé úkryty na území 
obce nejsou, improvizované jsou pln� v kompetenci OÚ Pustá Kamenice. Evakuace - 
v p�ípad� mimo�ádných událostí, které ohrožují území obce, by se jednalo pouze o do�asné 
vymíst�ní obyvatelstva z ohrožené oblasti. V p�ípad� evakuace je možné jako místo pro 
shromaž�ování využít plochy u sportovního areálu, kulturního domu. Nouzové ubytování je 
možné v budov� mate�ské školy, kulturního domu, základní školy. Materiál humanitární 
pomoci v p�ípad� vzniku závažné mimo�ádné události by byl realizován v sou�innosti s MS 
		K a byl by uskladn�n v objektu obecního ú�adu nebo kulturního domu. V t�chto objektech 
by byl uskladn�n i materiál CO.  

Na území obce se nenacházejí objekty usklad�ující nebezpe�né látky ani za�ízení, u 
kterých by byla nutná ochrana p�ed vlivy nebezpe�ných látek. Na území obce nejsou 
vymezeny prostory ur�ené k dekontaminaci. Pro záchranné, likvida�ní a obnovovací práce 
pro odstran�ní nebo snížení škodlivých ú�ink� kontaminace, vzniklých p�i mimo�ádných 
událostech je možné použít plochy to�ny autobus� a zem�d�lského areálu. Nouzové 
zásobování vodou a elektrickou energií je �ešeno v Plánu nouzového p�ežití obyvatelstva.  

V p�ípad� p�erušení dodávky pitné vody z jednoho stávajícího zdroje budou využívány 
další zdroje. Jestliže dojde k p�erušení dodávky vody ze všech zdroj�, bude nutno na pití a 
va�ení dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. Voda pro ve�ejnou pot�ebu (na pití a 
va�ení) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV - Poli�ka, nacházejícího se ve 
vzdálenosti cca 20 km, v blízkosti m�sta Poli�ky. P�i nouzovém zásobování se budou rovn�ž 
využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.Jestliže by tento stav byl 
dlouhodob�jšího rázu, nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno z�ídit nový zdroj. 

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

V �ešeném území existují tyto limity využití území, které je nutno respektovat: 

a) ochranná pásma dopravních tras 

- silnice I. t�ídy – 50 m  

- silnice III. t�ídy – 15 m 

- železnice – 60 m 
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b) elektro 

Pro za�ízení vybudovaná p�ed 1. 1. 2000 po 1. 1. 1995 platí ochranná pásma: 

Vrchní primerní vedení do 35 kV - 7 m od krajních vodi�� (ochranné pásmo je 
vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m��ené kolmo na vedení). 

Vrchní primerní vedení do 110 kV - 12 m od krajních vodi��. 
Vrchní primerní vedení do 220 kV - 15 m od krajních vodi��. 
Vrchní primerní vedení do 400 kV - 20 m od krajních vodi��. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - zd�ná - 20 m od obvodové zdi. 

Kabelové vedení všech druh� (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

Pro za�ízení vybudovaná p�ed 1. 1. 1995 platí ochranná pásma: 

Vrchní primerní vedení do 35 kV - 10 m od krajních vodi�� (ochranné pásmo je 
vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m��ené kolmo na vedení). 

Vrchní primerní vedení do 110 kV - 15 m od krajních vodi��. 
Vrchní primerní vedení do 220 kV - 20 m od krajních vodi��. 
Vrchní primerní vedení do 400 kV - 25 m od krajních vodi��. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - zd�ná - 30 m od obvodové zdi. 

Kabelové vedení všech druh� (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

c) plynárenská za�ízení 

Ochranná pásma: 

a) u nízkotlakých a st�edotlakých plynovod� a plynovodních p�ípojek, jimiž se rozvádí 
plyn v zastav�ném území obce, 1 m na ob� strany od p�dorysu, 
b) u ostatních plynovod� a plynovodních p�ípojek 4 m na ob� strany od p�dorysu, 
c) u technologických objekt� 4 m na všechny strany od p�dorysu. 

d) vodovodní a kanaliza�ní sít�

Dle zákona �. 274/2001 Sb., ze dne 10. �ervence 2001 o vodovodech a kanalizacích 
pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o vodovodech a kanalizacích) se 
uvádí HLAVA VI Ochrana vodovodních �ad� a kanaliza�ních stok, § 23 Ochranná pásma 
vodovodních �ad� a kanaliza�ních stok, odstavec 3 - ochranná pásma jsou vymezena 
vodorovnou vzdáleností od vn�jšího líce st�ny potrubí nebo kanaliza�ní stoky na každou 
stranu: 

a) u vodovodních �ad� a kanaliza�ních stok do pr�m�ru 500 mm v�etn�..... 1,5 m 
b) u vodovodních �ad� a kanaliza�ních stok nad pr�m�r 500 mm..... 2,5 m 
c) u vodovodních �ad� nebo kanaliza�ních stok o pr�m�ru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce v�tší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) 
nebo b) od vn�jšího líce zvyšují o 1,0 m. 

d) 	OV - 50 m

e) telekomunika�ní vedení  

-1,5 m od krajního vedení 

- ochranná pásma radioreléových tras 

f) obrana a bezpe�nost státu 

- ochranné pásmo letištního radioloka�ního prost�edku Poli�ka – zasahuje celé �ešené 



NÁVRH ÚP PUSTÁ KAMENICE                                                                                                      57

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJT�CH                                                   DATUM:07/2013 

území 

- ochranné pásmo elektronického komunika�ního za�ízení 

g) vodních zdroj


- ochranné pásmo stupn� vodního zdroje 

h) vodní toky 

- 6 m od kraje b�ehu 

ch) nemovité kulturní památky 

i) zónace CHKO Ž�árské vrchy 

Ostatní omezující vlivy: 

- kostra ekologické stability, navržená generelem ÚSES 

- z hlediska využitelnosti území je limitem i kvalita zem�d�lské p�dy – p�dy t�ídy 
ochrany p�dy I. a II. lze ze ZPF vyjmout jen výjime�n�  

- závlahy, resp.meliorace 

- území archeologických nález�

OD�VODN�NÍ VYMEZENÍ PLOCH S JINÝM ZP�SOBEM VYUŽITÍ DLE §3, 
ODST. 4 VYHL. 501/2006 SB. 

Plochy s rozdílným zp�sobem využití jsou stanoveny v souladu s vyhláškou �. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Územním plánem jsou v 
zastav�ném území a zastavitelných plochách tyto plochy podrobn�ji roz�len�ny z d�vod�
pot�eby podrobn�jšího vyjád�ení regulace vzhledem k hodnotám �ešeného území a jejich 
ochran�.  

podrobn�jší �len�ní ploch bydlení, na bydlení v rodinných domech – venkovské, 
z d�vodu p�evažujícího bydlení v rodinných domech. V plochách pro bydlení v rodinných 
domech – venkovského typu je umožn�na výstavba n�kterých objekt� ob�anské vybavenosti, 
další objekty ob�anské vybavenosti (nap�. ve�ejné stravování) a drobné výroby jsou p�ípustné 
podmín�n�. P�ípustné umíst�ní t�chto staveb v plochách pro bydlení je dáno smíšených 
charakterem venkovské zástavby, kde hlavní funkce bydlení �asto dopl�ována i jinými 
vhodnými funkcemi.  

  
plochy ob�anského vybavení, na plochy ob�anského vybavení – ve�ejná infrastruktura,  

sportovní plochy, h�bitovy z d�vodu jednozna�ného vymezení ploch ob�anského vybavení 

plochy výroby a skladování, na plochy výroby a skladování – drobná a �emeslná 
výroba, zem�d�lská výroba z d�vodu p�ehledn�jšího vyjád�ení jednotlivých druh� výroby a 
regulace konkrétního umíst�ní staveb pro výrobu a skladování v území 


ešené území je d�leno podle stávajícího a požadovaného zp�sobu využití na plochy 
s rozdílným zp�sobem využití s ur�ením p�evažujícího ú�elu využití plochy.  

VYMEZENÍ POJM�

- Pojem stavba je definována stavebním zákonem 

- Za�ízení je definováno pro pot�eby územního plánu jako �ást stavby, využitá pro jinou 
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funkci než p�evažující funkce stavby (nap�. za�ízení ve�ejného stravování v rámci 
administrativní budovy) 
Jedná se o jiný pojem, než je pojem definovaný v § 3 odst. 2) stavebního zákona a pojem 
definovaný v §3 odst. 2) stavebního zákona zde není použit. 

- Rodinný d�m – stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy 
odpovídá požadavk�m na trvalé rodinné bydlení, rodinný d�m m�že mít nejvýše t�i 
samostatné byty, nejvýše dv� nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví (§2 odst. a) 
vyhl. �. 501/2006 Sb.) 

- Bytový d�m – stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy 
odpovídá požadavk�m na trvalé bydlení a je k tomu ú�elu ur�ena (§2 odst. a) vyhl. �. 
501/2006 Sb.) 

- Stavba pro rodinnou rekreaci – stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají 
požadavk�m na rodinnou rekreaci a která je k tomu ú�elu ur�ena, stavba pro rodinnou 
rekreaci m�že mít nejvýše dv� nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví  (§2 
odst. b) vyhl. �. 501/2006 Sb.) 

- Stavba ubytovacího za�ízení – stavba nebo její �ást, kde je poskytováno ubytování a 
služby s tím spojené, stavbou ubytovacího za�ízení není bytový a rodinný d�m a stavby pro 
rodinnou rekreaci, ubytovací za�ízení se za�azují podle druhu do kategorií (§2 odst.c) vyhl. �. 
501/2006 Sb.): 

 - hotel, kterým se rozumí ubytovací za�ízení s nejmén� 10 pokoji pro hosty, 
vybavené pro poskytování p�echodného ubytování a služeb s tím spojených 

 - motel, kterým se rozumí ubytovací za�ízení s nejmén� 10 pokoji pro hosty, 
vybavené pro poskytování p�echodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy 

 - penzion, kterým se rozumí ubytovací za�ízení s nejmén� 5 pokoji pro hosty, 
s omezeným rozsahem spole�enských a dopl�kových služeb, avšak s ubytovacími službami 
srovnatelnými s hotelem 

 - ostatní ubytovací za�ízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, 
internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalov�, vybavené pro poskytování p�echodného 
ubytování 

- Stavby pro obchod (§3 odst.c) vyhl. �.268/2009 Sb.)  – stavba s prodejní plochou do 
2000 m2, která musí spl�ovat požadavky druhé až páté �ásti vyhl. �. 268/2009 Sb., stavba 
s prodejní plochou nad 2000 m2, která musí navíc spl�ovat zvláštní požadavky uvedené 
v šesté �ásti výše uvedené vyhlášky 

- Maloobchod – rozptýlené prodejny, obchodní centra místní i obvodová, nabízející 
zboží denní pot�eby, specializovaný sortiment p�ímo spot�ebiteli 

- Ob�anské vybavení – slouží k uspokojení pot�eb a zájm� ob�an� a spole�nosti v 
místním i širším m��ítku. Jde o stavby a za�ízení sloužící: 

- obchodu, ve�ejnému stravování, ubytování 
- ve�ejné správ�, administrativ�, službám  
- vzd�lávání a výchovu, kultu�e 
- zdravotním a sociálním službám, pé�i o rodinu 

- Ve�ejná správa – ve�ejné budovy sloužící v místním m��ítku pot�ebám ob�an� a 
jejich kontaktu se samosprávou a státní správou 

- Administrativa – ú�ady a instituce mimo státní správu a samosprávu – správní budovy 
a kancelá�e firem, samostatných podnikatel�
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- Služby – nevýrobní i výrobní, sloužící ob�an�m k zajiš�ování jejich denních pot�eb – 
krom� �emesel, sezónních a opravárenských služeb také pe�ovatelské, zdravotní, p�j�ovny, 
poradenství… 

- Stavba pro výrobu a skladování (§3 odst.e) vyhl. �.268/2009 Sb.) – stavba ur�ená pro 
pr�myslovou, �emeslnou nebo jinou výrobu, pop�ípad� služby mající charakter výroby, a dále 
pro skladování výrobk�, hmot a materiál�, krom� staveb pro skladování uvedených pod 
písmenem f), vyhl. �. 268/2009 Sb. 

- Výroba pr�myslová – výroba, která není p�ípustná v jiných funk�ních plochách 
p�edevším z d�vod� vyšší dopravní zát�že (�etnost jízd a tonáž vozidel), i z d�vod�
p�ekra�ování limit� p�ípustného zatížení území hlukem, prachem, imisemi, které však 
nep�esahují hranice areál�. Jde nap�. o výrobu potraviná�skou, textilní, elektrotechnickou, 
polygrafickou, výrobu stavební a stavebních hmot, d�evozpracující, opravny, strojírenství na 
bázi výroby spot�ebních p�edm�t�

- 
emeslná výroba, služby mající charakter výroby – výroba v malém rozsahu 
produkce a využívaných ploch, bez velkých nárok� na p�epravu, bez negativních dopad� na 
životní prost�edí, které nep�esahují hranice jednotlivých areál� (nap�. truhlá�ství, klempí�ství, 
záme�nictví, sklená�ství, výroba lah�dek, malé pekárny apod.) 

- Stavba pro zem�d�lství (§3 odst.f) vyhl. �.268/2009 Sb.)  – stavba pro hospodá�ská 
zví�ata, tj. stavba nebo soubor staveb pro zví�ata k chovu, výkrmu, práci a jiným 
hospodá�ským ú�el�m s výjimkou staveb a za�ízení pro v�ely a ryby, doprovodná stavba pro 
hospodá�ská zví�ata, tj. stavba pro dosoušení a skladování sena a slámy, stavba pro 
skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, mo��vky a hnoj�vky, stavba pro skladování 
tekutých odpad� a stavba pro konzervaci a skladování siláže a silážních š�áv, stavba pro 
poskliz�ovou úpravu a skladování produkt� rostlinné výroby, stavba pro skladování hnojiv a 
p�ípravk� na ochranu rostlin, 

- Garáže – jsou v souladu s názvoslovím užívaným v dopravním projektování �len�ny 
takto: 

- garáže (jednotlivé) – nejvýše t�i stání s jedním spole�ným vjezdem 

- garáže �adové – objekt s více než t�emi stáními bu� v jedné �ad� nebo ve dvou 
�adách za sebou 

Jednotlivé a �adové garáže mohou být bu� samostatné objekty nebo vestav�né do objekt�
sloužících jiným ú�el�m. Podle vztahu k terénu mohou být bu� podzemní nebo nadzemní. 

- garáže hromadné – objekt, který slouží k odstavování nebo parkování vozidel a 
má víc než t�i stání a zpravidla jeden vjezd. Jsou bu� samostatnými objekty nebo jsou 
vestav�ny (p�istav�ny) k objekt�m s jiným ú�elem. 

- Odstavné plochy: plochy pro odstavování vozidel, tj. pro umíst�ní vozidla mimo jízdní 
pruhy komunikací po dobu, kdy se vozidla nepoužívá (spíš dlouhodobé) 

- Parkovací plochy: plochy pro parkování vozidel, tj. pro umíst�ní vozidla mimo jízdní 
pruhy komunikací po dobu zam�stnání, nákupu, naložení vozidla.(spíš krátkodobé) 

- Dopravní a technická infrastruktura – plochy silni�ní, drážní, letecké a vodní dopravy 
v�etn� souvisejících staveb a za�ízení, nadzemní a podzemní vedení v�etn� armatur, za�ízení 
a konstrukcí na vedení, zabezpe�ující napojení území, obcí, jejich �ástí a staveb na jednotlivé 
druhy technického vybavení ( nap�. energetická-elektrická silová, plynovodní, tepelná, 
vodovodní, stokové a telekomunika�ní vedení, produktovody ) 
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 - Drobné hospodá�ské zví�ectvo – dr�bež, králíci, holubi, drobná zví�ata – psi, ko�ky, 
exotické ptactvo 

- Agroturistika – stavby pro zem�d�lskou výrobu (venkovské farmy) spojené 
s ubytovacím za�ízením (p�evážn� penzionem) a doprovodnými službami zam��ené na 
jezdectví, rybolov, cykloturistiku, p�ší turistiku)    

3f) VYHODNOCENÍ Ú�ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POT�EBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zastavitelné plochy se vymezují pro zabezpe�ení vyváženého rozvoje obce dopln�ním 
funkcí bydlení, ob�anského vybavení, s nezbytným rozvojem dopravní infrastruktury a ploch 
systému sídelní zelen�. 

Pro rozvoj bydlení je vymezeno 11 zastavitelných lokalit a jedna p�estavbová plocha. 
V obci jsou plochy pro bytovou výstavbu vymezeny rovnom�rn� podél zastav�ného území 
obce. Volné nezastav�né stavební parcely jsou vymezeny v jedné p�estavbové ploše. 
Rozvojové plochy nezakládají žádné nové enklávy ve volné krajin�. Lokality jsou vymezeny 
podél stávající komunikací, kde jsou uloženy základní inženýrské sít�.  

Dosavadní územní rozvoj obce probíhá v souladu se sou�asným územním plánem. 
Postupn� se zastavuje lokalita nad tratí nad obecním ú�adem. Ostatní lokality navržené 
v p�vodním územním plánu jsou ve vlastnictví soukromých osob a jejich zastav�ní závisí na 
t�chto majitelích.  

Celkovou urbanistickou koncepci dotvá�í dopravní a technická infrastruktura s cílem 
zabezpe�ení udržitelného rozvoje území. 

V zastav�ném území se p�edpokládá pr�b�žná obnova stavebního fondu v souladu se 
stanovenými podmínkami pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití. Základním 
požadavkem obce je stabilizovat stávající po�et obyvatel v území a mírn� jej zvyšovat.  

Z výsledk� analýzy demografického vývoje vyplývá, že se po�et obyvatel v obci za 
posledních 10 let mírn� snížil.  

Uvnit� zastav�ného území je možné využít pouze v�tší zahrady u rodinných dom�. Jiné 
v�tší rezervy uvnit� zastav�ného území nejsou. 

Pro ob�anskou vybavenost nejsou navrženy žádné samostatné plochy, nebo� je obec 
z hlediska po�tu obyvatel menší, základní ob�anská vybavenost v obci je zastoupena, st�ední 
a vyšší ob�anská vybavenost se nachází v blízkých m�stech Hlinsko a Poli�ka. 

Vývoj po�tu obyvatel za posledních 30 let. 

Rok 1980 1991 2001 2012
Po�et obyvatel  392 333 347 319
Po�et dom�  108 138 147 156

Lokalita Z1 

Zastavitelná plocha  7 600 m2 

Lokalita Z2 

Zastavitelná plocha  7 100 m2 
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Lokalita Z3 

Zastavitelná plocha  10 300 m2 

Lokalita Z5 

Zastavitelná plocha  1 600 m2 

Lokalita Z6 

Zastavitelná plocha    400 m2 

Lokalita Z8 

Zastavitelná plocha  2 500 m2 

Lokalita Z9 

Zastavitelná plocha  4 900 m2 

Lokalita Z10 

Zastavitelná plocha  8 800 m2 

Lokalita Z11 

Zastavitelná plocha  2 100 m2 

Lokalita Z12 

Zastavitelná plocha  7 500 m2 

Lokalita Z13 

Zastavitelná plocha  3 500 m2 

Lokalita P1 

Zastavitelná plocha  2 400 m2 

Celkem 58 700 m2  

Vzhledem k charakteru obce a p�edpokládanému zájmu žadatel� o byt se p�edpokládá 
100% byt� v rodinných domech. Vzhledem k charakteru bydlení se p�edpokládá v�tší vým�ra 
ploch na 1 RD. Na 1 RD se odhaduje cca 1 500 m2 plochy (v�etn� obslužných komunikací ). 

Odhad pot�eby zastavitelných ploch pro bydlení 

- požadavek vyplývající z demografického vývoje  8 b.j.  

- požadavek vyplývající z necht�ného soužití 15 b.j. 

- požadavek vyplývající z polohy obce v blízkosti m�sta 15 b.j. 

Celkem 38 b.j. 

Pot�eba ploch pro bydlení = 57 000 m2 

Záv�r: V �ešeném území je celková pot�eba cca 57 000 m2 ploch pro bydlení 
v rodinných domech, což je o 1 700 m2 mén�, než je v územním plánu vymezeno.  
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4. NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHLÁŠKY �.500/2006 SB., �ÁST II ODST. 
1a) AŽ 1d) 

4a) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAH�

Správní území obce Pustá Kamenice je tvo�eno vlastní obcí Pustá Kamenice a 
katastrálním územím Pustá Kamenice o celkové vým��e 1531 ha. 

Obec Pustá Kamenice leží v Pardubickém kraji na severním okraji 	eskomoravské 
vyso�iny a CHKO Ž�árské vrchy cca 14 km severozápadn� od m�sta Poli�ky. Obec je 
sou�ástí ORP Poli�ka, leží na severozápadním okraji území ORP Poli�ka. 

Zastav�ná �ást obce se rozprostírá podél drobného vodního toku Kamenická voda v 
nadmo�ské výšce cca 590 – 650 m n. m. Obcí prochází koncová silnice III/3548 a jejím 
západním okrajem silnice III/3545, která dopravn� napojuje obec na silnici I/34 (mimo území 
obce) procházející rovn�ž severním okrajem katastru obce. Obcí prochází železni�ní tra�
�íslo 261 Poli�ka – Ž�árec u Skut�e. 

Vlivem vyhovujícího dopravního spojení má obec dobré vazby na Poli�ku, Hlinsko. 
Tato vyhovující poloha nahrazuje nedostate�nou ob�anskou vybavenost a pracovní 
p�íležitosti v obci a s dobrým životním prost�edím vytvá�í p�edpoklady pro výstavbu nových 
RD. Obec Pustá Kamenice je sídlo s p�evažující funkcí obytnou, zem�d�lskou a rekrea�ní. 
Bydlení lze charakterizovat jako bydlení smíšené venkovské, nová obytná území mají formu 
spíše bydlení p�ím�stského typu. Podíl ob�anského vybavení a výrobních aktivit je p�im��ený 
velikosti obce, neo�ekává se jejich výrazné rozší�ení.  

V �ešeném území jsou evidovány kulturní památky, �ešené území pat�í mezi území 
s archeologickými nálezy. Tém�� celé území se nachází v CHKO Ž�árské vrchy. Území se 
nachází v krajin� relativn� vyvážené. 

4b) VYHODNOCENÍ SPLN�NÍ ZADÁNÍ 

Zadání územního plánu Pustá Kamenice bylo projednáno v roce 2012 s dot�enými 
orgány státní správy, správci inženýrských sítí a ve�ejností a dne 12.12. 2012 bylo  schváleno 
zastupitelstvem obce Pustá Kamenice. 

Pokyny pro zpracování návrhu ÚP vyplývající ze schváleného zadání byly dodrženy a 
jsou zapracovány do návrhu ÚP. 

4c) VÝ�ET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
�EŠENY V ZÚR (§43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA) S OD�VODN�NÍM 

POT�EBY JEJICH VYMEZENÍ 

V územním plánu je vymezena záležitost nadmístního významu, která nebyla �ešena 
v ZÚR. Jedná se o vymezení nadzemního elektrického vedení VVN 2 x 110 kV TR Hlinsko 
– TR Poli�ka. Koridor o ší�i 50 m je vymezen v soub�hu se stávající trasou vedení VN 35kV.
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4d) VYHODNOCENÍ P�EDPOKLÁDANÝCH D�SLEDK�
NAVRHOVANÉHO �EŠENÍ NA ZEM�D�LSKÝ P�DNÍ FOND A NA POZEMKY 

UR�ENÉ K PLN�NÍ FUNKCÍ LESA 

VYHODNOCENÍ P�EDPOKLÁDANÝCH D�SLEDK� NAVRHOVANÉHO 
�EŠENÍ NA ZEM�D�LSKÝ P�DNÍ FOND 

Z celkové vým�ry katastru Pustá Kamenice 1 531 ha tvo�í orná p�da 205 ha, lesy 1 105 
ha a vodní plochy 4 ha. 

K. ú. Pustá Kamenice náleží do klimatické oblasti mírn� teplé, okrsku mírn� teplého, 
velmi vlhkého, vrchovinového. Pouze menší jižní �ást území pat�í do klimatické oblasti 
chladné, okrsku mírn� chladného. Ro�ní pr�m�rný úhrn srážek �iní 807 mm. Z uvedené 
vývojové �ady je patrný normální vývoj atmosférických srážek s maximem v �ervenci a 
nevýrazným minimem v únoru. Pr�m�rná ro�ní teplota se pohybuje kolem 6 C. 

V k.ú. Pustá Kamenice se vyskytují ortoruly, svory a svahoviny z p�evážn� kyselého 
materiálu. Ortoruly náleží ke kyselejším horninám p�em�n�ným. Jejich hlavními složkami 
jsou živce, k�emen a slída. Chemické složení ortorul odpovídá více kyselým a �áste�n�
neutrálním horninám vyv�elým. Ortoruly zv�trávají v hospodá�ském území, které je mén�
�lenit�jší, na p�dy velmi hluboké a hluboké. Na ortorulách se vytvo�ily oglejené p�dy, hn�dé 
p�dy kyselé a hn�dé p�dy kyselé oglejené. Z minerálních živin je p�edevším nedostate�n�
zastoupena kyselina fosfore�ná. Dále se vyskytují svory, u kterých podstatnými složkami jsou 
k�emen a slída, živce mohou být nanejvýš vedlejšími složkami (hlavní rozdíl od rul). 
Zv�tráváním svor� se vytvo�ily hn�dé p�dy kyselé a hn�dé p�dy kyselé slab� oglejené r�zn�
hluboké podle intenzity zv�trávání, �lenitosti terénu, b�idli�natosti a obsahu biotitu. Pokud se 
jedná o minerální sílu, jsou svorové p�dy chudé, protože draslík je pevn� poután v muskovitu 
a muskovitické svory v zájmovém území p�evládají.

Na v�tší ploše (hlavn� v severovýchodní �ásti území) se nacházejí svahoviny z 
p�evážn� kyselého materiálu. Relativn� p�edstavují dobrý p�dotvorný substrát po stránce 
hloubky p�dy i po stránce obsahu minerálních živin. Obsahují eolickou p�ím�s a p�ím�s 
št�rku. Vytvo�ily se na nich oglejené p�dy. Ro�ní úhrn srážek charakterizuje humidní klima, 
které dává pedogenetickým pochod�m p�evládající sm�r vyluhování, tj. posunu rozpustných 
látek z povrchových vrstev do spodiny. S p�ibývající nadmo�skou výškou a s tím i p�ibývající 
vlhkostí p�ibývá chemického zv�trávání a zejména kyselosti p�d. P�i vývoj p�d se v 
zájmovém území uplat�uje též povrchová vody, která u oglejených p�d a hn�dých p�d 
kyselých ogelejených zp�sobuje intenzivní proces oglejení. 

Tabulka p
dního fondu 

Podíl zem�d�lské p�dy z celkové vým�ry (%) 23,8 ]
Podíl orné p�dy ze zem�d�lské p�dy (%) 56,3 
Podíl trvalých travních porost� ze zem�d�lské p�dy (%) 39,0 
Podíl zastav�ných a ostatních ploch z celkové vým�ry (%) 3,8 
Podíl vodních ploch z celkové vým�ry (%) 0,2 
Podíl les� z celkové vým�ry (%) 72,2 
Orná p�da - rozloha (ha) [2] 205 
Chmelnice - rozloha (ha) [2] - 
Vinice - rozloha (ha)    [2] - 

Zahrady - rozloha (ha)           [2] 17 
Ovocné sady - rozloha (ha)  [2] 0 
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Trvalé travní porosty - rozloha (ha) [2] 142 
Lesní p�da - rozloha (ha) [2] 1 105 
Vodní plochy - rozloha (ha) [2] 4 
Zastav�né plochy - rozloha (ha) [2] 6 
Ostatní plochy - rozloha (ha) [2] 52 
Zem�d�lská p�da - rozloha (ha) [2] 364 
Celková vým�ra (ha) [2] 1 531 
Koeficient ekologické stability 4,82 

P�dy se posuzují podle kódu BPEJ. Je to ú�elové seskupení forem p�íbuzných 
ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým p�dním typem, 
subttypem, p�dotvorným substrátem, zrnitostí a hloubkou p�dního profilu.  

T�ída ochrany je v �ešeném území podpr�m�rná, v zastav�ném území obce a území 
kolem n�j se vyskytují p�dy ve III.- V.t�íd� ochrany p�dy.  

V k.ú. Pustá Kamenice bylo zejména vletech 1973 - 1979 odvodn�no cca 144 ha 
zem�d�lské p�dy a to v severní i jižní �ásti k. ú., zejména nižších zamok�ených poloh. Jejich 
lokalizace vyplývá z výkresu 1:10 000. Vedle toho byly nap�ímeny a zatrubn�ny n�které �ásti 
místních vodote�í. 79 

Z ekonomických i ekologických d�vod�, zejména proto, že se jedná o 
vodohospodá�sky významné PHO na hlavním evropském rozvodí v CHKO Ž�árské vrchy 
s cennými mok�adními spole�enstvy p�ímo v k.ú, s dalšími meliora�ními opat�eními tohoto 
typu se nepo�ítá. 

P�estože rozvojové plochy budou umis�ovány v logických vazbách na stávající 
osídlení a dopravní a inženýrské sít�, žádná z lokalit nezasahuje do p�d v I. nebo II. t�íd�
ochrany. Záborem PF jsou dot�eny p�dy ve III. až V. t�íd� ochrany p�dy. 

Jako podklad pro zpracování p�ílohy vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk� na ZPF 
bude sloužit situace 1:2880, zákon �.334/1992 Sb. o ochran� ZPF, vyhl.�.13/1994 Sb., kterou 
se upravují n�které podrobnosti ochrany ZPF. Dále mapy se zákresem bonitovaných p�dn�
ekologických jednotek údaje o odvodn�ní. 

Rozvoj výstavby v obci je soust�ed�n do oblasti bydlení. Celkem je navrženo 15 
zastavitelných lokalit, z toho 11 lokalit je vymezeno pro bydlení, po jedné pro drobnou 
výrobu, technickou infrastrukturu, sport a zele� soukromou. P�estavbové plochy jsou 
vymezeny 2. 

Celková vým�ra zastavitelných ploch je 7,83 ha, z toho zem�d�lské p�dy je zábor 
7,157 ha. Zábor p�estavbových ploch je 0,54 ha, z toho zábor PF je 0,24 ha.  

Z hlediska vlastnického se jedná p�evážn� o pozemky soukromé a obecní. 

TABULKA ZÁBORU PF

Lokalita Funk�ní        Celková vým�ra v ha    Vým�ra zem�d�lské p�dy  BPEJ  T�ída   

    využití            z   toho  Kultura   
      
Z toho     ochrany Parcela 

    Celkem
 v 
zast.úz.

mimo 
zas.  pozemku celkem 

V 
zast.úz.

mimo 
zast.       

                        

                      

 Z1  BV 0,76 0,76   ORNÁ 0,76 0,76  83424 III.  748,742,743,744 

           85011 III. 745,747 
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 Z2  BV 0,71  0,71 TTP 0,691  0,691 83424 III. 102,98/11,98/1 

          98/12,98/10 

     OSTATNÍ      100/1,100/2 

Z3  BV 1,03  1,03 ORNÁ 1,03  1,03 83424 III. 733,735,105,724/1  

      85011 III. 1275 

 Z4  TI 0,13   0,13  ORNÁ 0,13 0,13  85011 III.  757/16 

         

 Z5  BV  0,16   0,16 ORNÁ 0,16    0,16  83424 III.  694/1 

                    

 Z6 BV   0,04   0,04  ORNÁ 0,04   0,04  83424 III.  109/2 

                    

 Z7 VD  1,40    1,40  TTP  0,977    0,977  85011 III.  927/5,927/3,927/4 

     OSTATNÍ      918/2 

 Z8 BV 0,25  0,25 ZAHRADA 0,151  0,151 85011 III. 1337/7,1337/3 

    VODA 0,099  0,099   1337/2 

           

 Z9 BV 0,49  0,49 TTP 0,49  0,49 83434 IV. 1343 

           

 Z10  BV 0,88  0,88 TTP 0,88  0,88 83434 IV. 1347/1,1347/2, 

          1357,1358,1360 

Z11  BV 0,21  0,21 TTP 0,131  0,131 83434 IV. 204/17,204/4,204/18

    ZAHRADA 0,079  0,079   205/3,205/2 

           

Z12  BV 0,75  0,75 ORNÁ 0,462  0,462 83444 V. 346/1,348

    ZAHRADA 0,288  0,288   346/3 

           

Z13 BV 0,35  0,35 ZAHRADA 0,198  0,198 83454 V. 233 

    TTP 0,115  0,115   1145/2,1145/3 

    OSTATNÍ      234 

           

 Z14 OS  0,67   0,67 ORNÁ  0,236   0,236 83434 IV. 1193/

        OSTATNÍ         1154/3,1193/5 

               

Z15 ZS 0,19  0,19 ZAHRADA 0,19  0,19 83444 V. 554/5 

CELKEM   8,02    8,02   7,008  7,008      

           

P1 BV 0,24 0,24  ZAHRADA 0,24 0,24  85011 III 7/1 

           

           

P2 PV 0,30 0,30   OSTATNÍ       

CELKEM  0,54 0,54   0,24 0,24     

           

CELKEM 8,56 0,54 8,02 7,248 0,24 7,008 

              

VYHODNOCENÍ P�EDPOKLÁDANÝCH D�SLEDK� NAVRHOVANÉHO 
�EŠENÍ NA POZEMKY UR�ENÉ K PLN�NÍ FUNKCÍ LESA 

V katastru obce jsou lesní plochy zastoupeny výrazn�, z celkové plochy katastru 1 531 
ha lesní plochy tvo�í 72,2% (1 105 ha). Lesní porosty se vyskytují zejména v jihovýchodní 
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�ásti území a menší plochy v jeho severní �ásti a drobné selské lesíky v návaznosti na 
zastav�né území.  

PUPFL v�tšinou obhospoda�uje lesní závod Forest a.s. Poli�ka. Obec sama vlastní 12 
ha lesa, menší �ást les� v obci pat�í drobným soukromým vlastník�m. Jedná se p�edevším o 
les hospodá�ský, p�estože porosty mají velký význam vodohospodá�ský. Druhová skladba je 
p�evážn� tvo�ena smrkem ztepilým. Ve vrcholových a jinak exponovaných polohách se 
každoro�n� projevuje poškození námrazou a dálkovým p�enosem emisí. 

V návrhu územního plánu není navržen zábor PUPFL. Lokality Z5 a Z6 zasahují do 
ochranného pásma lesa, které je nutno respektovat. 

   

5. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATN�NÝCH K NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU A JEJICH OD�VODN�NÍ 

Bude dopln�no v od�vodn�ní po�izovatele 

6. VYHODNOCENÍ P�IPOMÍNEK UPLATN�NÝCH K NÁVRHU ÚZEMNÍHO 
PLÁNU 

Bude dopln�no v od�vodn�ní po�izovatele. 

Pou�ení: 

Proti Územnímu plánu Pustá Kamenice vydanému formou opat�ení obecné povahy 
nelze podat opravný prost�edek (§ 173 odst. 2 zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád) 

 ……………………….    …………………….. 
     místostarosta obce           starosta obce 

Toto opat�ení obecné povahy nabývá ú�innosti patnáctým dnem po vyv�šení ve�ejné 
vyhlášky 
  


