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ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

1 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace 
využívání území z hlediska širších vztahů 

1.1 Soulad s Politikou územního rozvoje České Republiky 

Politika územního rozvoje České republiky 2008 vydaná vládou České republiky dne 
20.07.2009 usnesením č. 929/2009 nenárokuje pro území města Olešnice žádné specifické 
požadavky. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
nejsou návrhem ÚP Olešnice dotčeny.  

 

1.2 Soulad se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje vydány dne 22.09.2011. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 
21.6. 2012, který  nabývá  účinnosti  dnem jeho vyhlášení, bylo opatření  obecné povahy – 
ZÚR JMK – zrušeno.  Tento rozsudek nabyl  účinnosti  dnem jeho  vyhlášení.  

Město Olešnice je součástí území, kde je výkon veřejné správy svěřen do působnosti ORP, 
kterou je město Boskovice a současně území obce spadá do správního obvodu pověřeného 
úřadu města Boskovice.  

 

1.3 Soulad s Programem rozvoje obce, okresu a kraje 

V souladu s Programem rozvoje obce je územní plán zaměřen na zvýšení počtu trvale bydlících 
obyvatel návrhem ploch bydlení, dále na zvýšení atraktivity obce doplněním občanského 
vybavení. Navrženy jsou také plochy pro výrobu a plochy pro sportovně – rekreační aktivity. 

Z Programu rozvoje okresu jsou respektovány zásady zásobení vodou a odkanalizování obce 
(PRVK) a okresní generel ÚSES. 

Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) pro správního obvodu (SO) obce s rozšířenou 
působností (ORP) Boskovice zpracovaný v rámci Územně analytických podkladů (ÚAP) 
nedefinuje žádné výrazné střety v území. Katastr města je definován jako „území zranitelných 
oblastí“ s ohrožením kvality podzemních a povrchových vod zemědělskou činností.  

1.4 Širší vztahy 

Z hlediska administrativně správního je respektováno: 

 Vazba města Olešnice na město Boskovice jako obec s rozšířenou působností III. stupně 

(dále jen „ORP“) 

 Vazba obce Olešnice na město Boskovice jako obec s pověřeným obecním úřadem (dále 

jen „POÚ“). 

 Vazba obce Olešnice na krajské město Brno – středisko krajské vybavenosti. 

Z hlediska širších dopravních vazeb je respektováno: 

 Vazba na silnici I/19 (resp. návazně na silnici I/43 – E461) prostřednictvím silnice II/362. 

 Vazba na železniční dopravu do Skalice nad Svitavou nebo do Letovic prostřednictvím 

autobusové dopravy integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS 

JMK). 

 Vazba na cyklotrasy vybudované v rámci Dobrovolného svazku obcí Olešnicko (stávající 

cyklotrasy č. 5086 Svojanov – Pernštejn a č. 5085 Kněževes – Kunštát)  
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Z hlediska obecných vazeb je respektováno: 

 Vazba okolních sídel na Olešnici jako střediska občanského vybavení, její posílení jako 

dalšího subcentra ORP na západním okraji regionu. 

 Vazba na bezprostředně sousedící obce a jejich katastrální území. Jedná se o obce 

Crhov, Kněževes, Křtěnov, Lhota u Olešnice, Rozsíčka, Ústup, Veselka, Velké Tresné, 

Malé Tresné, náležející kraji Jihomoravskému a obec Trpín z kraje Vysočina. 

 Vazba na město Boskovice jako středisko vyšší občanské vybavenosti. 

 Vazba na turistické a lyžařské trasy vybudované v rámci mikroregionu Olešnicko, 

sledující významné turistické atraktivity v širším okolí. 

Z hlediska technické infrastruktury je respektováno: 

 Vodní zdroj pro Olešnici na k. ú. Trpín. 

 Požadavek na řešení k.ú. Olešnice jako oblasti s protipovodňovou ochranou. 

 Čištění odpadních vod pro stávající i navrženou zástavbu ve stávající čistírně odpadních 

vod. 

 Trasa plynovodu VTL DN150. 

 Trasa primárního vedení VVN 22 kV č. 310. 

Z hlediska přírodních poměrů a nadregionálních ÚSES je respektováno: 

 Umístění západní poloviny k.ú. Olešnice v Přírodním parku Svratecká hornatina . 

 Návaznost lokálních biokoridorů na biokoridory na sousedních katastrech. (Nadregionální 

a regionální ÚSES do řešeného území nezasahuje.) 
 

Řešení Územního plánu Olešnice negativně neovlivní okolní obce. 

 

2 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
území a požadavky na ochranu nezastavitelného zemí 

2.1 Soulad s cíli a úkoly územního plánování 

 Na základě vyhodnocení v rámci Programu rozvoje Jihomoravského kraje bylo město 
Olešnice zařazeno mezi hospodářsky slabé oblasti. Podporován je proto rozvoj výroby a 
výrobních služeb. 

 Dle rozvojových programů kraje, má obec poměrně dobré předpoklady rozvoje z hlediska 
přirozeného přírůstku obyvatel. Zabránit je třeba nepříznivému vývoji migrace, negativního 
migračního salda.  

 Nová zástavba bude doplňovaná s ohledem na historické a krajinné hodnoty. Navržené 
plochy navazují na zastavěné území obce tak, aby zásah do okolního nezastavěného území 
byl minimalizován. 

 

2.2 Soulad a koordinace v řešeném území 

 Město je rozvíjeno jako funkčně a prostorově ucelený útvar. 

 Zachována je základní stávající urbanistická a architektonická struktura města, důraz je 
kladen na zakomponování navržených ploch do této struktury. 

 Územní rozvoj města respektuje plochy bydlení navržené v Územním plánu obce Olešnice 
(ÚPO) v roce 2003. 

http://www.olesnicko.cz/crhov-index.html
http://www.olesnicko.cz/knezeves-index.html
http://www.olesnicko.cz/krtenov-index.html
http://www.olesnicko.cz/lhotauolesnice-index.html
http://www.olesnicko.cz/rozsicka-index.html
http://www.olesnicko.cz/ustup-index.html
http://www.olesnicko.cz/veselka-index.html
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 Při řešení územního plánu bylo respektováno stávající technické vybavení a možnosti jeho 
dalšího doplnění. Nová výstavba byla přednostně umisťovaná na plochy, které je možné 
přímo napojit na stávající inženýrské sítě. 

 Udržovány budou evidované louky a pastviny zejména pro jejich protierozní funkci. 

 

3 Údaje o splnění zadání 

V řešení návrhu jsou respektovány všechny požadavky vyplývající ze Zadaní územního plánu 
Olešnice, řešeny jsou jak požadavky obce a občanů, tak i všeobecné podmínky dané pro 
zpracování územních plánů zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění, prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území.  

Při návrhu jednotlivých ploch se dále vycházelo z Územně analytických podkladů, z požadavků 
obce a z podnětů občanů, které byly korigovány s ohledem na krajinné a přírodní hodnoty a 
stávající limity využití území a dále doplněny dle názoru zpracovatele.  

 

4 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení zejména ve vztahu 
k rozboru udržitelné formy rozvoje území. 
 

4.1 Koncepce rozvoje území obce  

Výchozí hodnoty současného stavu 

Vlastní historické jádro obce je dnes tvořeno zástavbou kolem kostela. Vytváří trojúhelníkové 
náměstí, které bylo původně složeno ze zemědělských usedlostí. Později byly domy 
přestavovány a změněny i ve svých funkcích, takže dnes jsou vícepodlažní a slouží pro bydlení a 
občanskou vybavenost. Na tyto stavby postupně navázala výstavba rodinných domků a bytových 
domů předměstského charakteru. Podél komunikací se tak zástavba postupně rozšiřovala od 
centra a navázala i na výrobní zóny. Na severním okraji města vznikl větší areál zemědělské 
výroby. 

Olešnice je urbanisticky členěna do čtyř částí, daných jejich historickým vývojem. Jsou to oblast 
kolem náměstí (dříve Německá strana), Moravská strana (dříve Moravská Olešnice) a novější 
části Vejpustek a Hliníky. 
 

Olešnice se dá podrobněji charakterizovat po několika zónách:  

Historické jádro obce (dříve Německá Olešnice) – okolí kostela sv. Vavřince s náměstím vzniklým 
úpravami původních statků na patrové městské domy z první poloviny 20. století, které postupně 
přecházejí do selských usedlostí. Na tuto část navazuje obytná zástavba kolem silnice II/362.  

Jižní část ulice Moravská strana jako historická zástavba původní Moravské Olešnice. Západní 
strana ulice je tvořena většinou velkými statky, uprostřed – na křižovatce – je budova bývalé 
továrny (později školy) a objekt Sokolovny, která je dnes kulturním centrem celé obce. Východní 
část lokality u potoka je tvořena většinou drobnějšími objekty bez větších dvorních traktů.  

Území těsně navazující na historické jádro s občanskou vybaveností – ulice Boční, Horní a Dolní 
Vejpustek. Je tvořena většinou drobnějšími domy bez zázemí.  

Areál základní školy, obklopený ze západní, severní a jižní strany ulicemi Trpínská, Hliníky a 
Obora. Škola je v dobrém stavebním stavu s novější přístavbou. Uvedené ulice jsou většinou 
tvořeny řadovou zástavbou s drobnějšími objekty, místy ještě s většími statky. 

Lokalita s ulicemi Na špitále a Na hrázi. Ve středu je nově rekonstruované zdravotní středisko. 
Okolní zástavba v příkřejším terénu je poměrně chaotická Je tvořena drobnějšími domy bez 
zázemí. 
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Starší zástavba východně od historického jádra – severovýchodní část ulice Moravská strana, 
východní část ulice Tržní, ulice Ústupská. Sestává většinou z menší zemědělských usedlosti 
v řadovém uspořádání. 

Novější zástavba rodinných domů předměstského charakteru  - většinou izolované rodinné 
domky a dvojdomky – v ulicích Zahradní, Cihelna, V Domkách, Za Puchárnou, gen. Čápka a 
Veselské (u ZD). Na ulici V Lukách jsou dvě lokality učňovského školství.  

Novější a nová zástavba bytových domů sídlištního charakteru v ulici Tržní a mezi ulicemi Polní a 
Trpínská. Lokalita má možnosti dalšího stavebního rozvoje.  

Nová zástavba na západním okraji obce (ulice Nová, Klimentka, Krátká a další) a na 
severozápadním okraji obce (ulice Veselská a Skalky). Rodinné domy předměstského charakteru 
izolované i řadové se sedlovými střechami. 

Areály sportu v severovýchodní části obce – kluziště, dvě volejbalová hřiště, tenisové kurty a 
areál koupaliště s  hřištěm pro atletiku. Na tento areál navazují řadové garáže. Na jižním okraji 
obce je fotbalové hřiště se šatnami. 

Areály potravinářského průmyslu, které jsou nosnými podniky pro Olešnici a okolí. Ve východní 
části města je to Mlékárna RMD Olešnice a v severní části průmysl masný.  

Průmyslová zóna v jižní části města. Směrem k potoku Hodonínka je ČOV. 

Areál zemědělské výroby na severovýchodním okraji obce. 

Lokalita bývalého zámečku Lamberk, situovaná severně od obce. 

Lokality rekreačních zahrádek a chat, umístěných většinou na severním a východním okraji obce, 
v menším počtu pak na jihozápadním a jihovýchodním okraji. 
 

Navržená obytná zástavba  

Obytná zástavba je rozdělená dle požadovaného charakteru a umístění v obci: 

 Plochy bydlení venkovského jsou situované již jen jako menší enklávy v západní části 

města. Nové plochy nejsou navrhovány. 

 Plochy bydlení individuálního městského typu se rozvíjí téměř ve všech okrajových 

částech města v návaznosti na tento charakter zástavby.  

 Plochy bydlení v bytových domech jsou navrhovány na severním okraji města. 

 Plochy smíšené obytné jsou tvořeny obytnou zástavbou většinou ve střední části města 

s výrobními i nevýrobními službami a s občanským vybavením. Navrženo je doplnění 

zástavby tímto způsobem ve střední části města a na severním a východním okraji 

Olešnice. 

Navržené plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost, komerce, sport a rekreace  

 Občanská vybavenost ve městě je na velmi dobré úrovni. Může být doplňovaná 

v souvislosti s rozšiřováním obytné zástavby v rámci obytných objektů v soukromém 

sektoru. 

 Plochy sportu a rekreace jsou poměrně rozsáhlé a vyhovující. Navrženo je jejich menší 

doplnění. 

 Na řešeném území je několik chat a velké plochy zahrádkářských lokalit. Samostatné 

plochy individuální rekreace nejsou navrhovány. Navrhováno je však rozšíření 

zahrádkářských lokalit. 

Navržené plochy výroby a skladování 

 Ve městě je velký areál zemědělské výroby a několik areálů potravinářské výroby. 

V územním plánu jsou tyto plochy ponechány. K rozšíření je navrhován areál masného 

průmyslu. 

 Nově navržená je plocha pro drobnou výrobu na severním okraji města, další potom v 

návaznosti na areál prodejního skladu stavebnin. 



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE 

 

7 

 

Navržená dopravní infrastruktura  

 Skelet silnic II. a III. třídy zůstává zachován.  

 Úpravy silnic II. a III. třídy jsou možné ve stávajících  plochách dopravy nebo přiléhajících 

veřejných prostranství.  

 V Územním plánu Olešnice je navrženo rozšíření parkovacích možností; z toho 

nejvýznamnější je rozšíření parkoviště u lyžařského areálu. 

 Na východní části katastru jsou doplněny účelové komunikace v souladu s provedenými 

pozemkovými úpravami, na zbývající části katastru budou fixovány až po provedení 

pozemkových úprav. 

 Ve vedení stávajících cyklotras je navržena změna, aby trasa nevedla po silnici II. třídy. 

 Vedení cyklotras je možné po všech silnicích III. třídy a po místních i účelových 

komunikacích a po plochách veřejných prostranství. 

Navržená veřejná prostranství  

 Navržena jsou veřejná prostranství většinou s funkcí místních a účelových komunikací a 

malých parkovišť. 

Navržená technická infrastruktura  

 Navrženo je rozšíření jednotné kanalizace do nově navrhovaných lokalit. 

 Rozšířeny jsou vodovodní a plynovodní řady do návrhových ploch 

 Doplněna a posílena je síť trafostanic. 

Navržená ochrana životního prostředí  

 Ochrana životního prostředí a ekologie je v územním plánu řešena doplněním zeleně a 

jejím propojením do funkčního územního systému ekologické stability a opatřeními proti 

negativním důsledkům vodní eroze. 

 

4.2 Koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce využívání a uspořádání krajiny vychází ze základních krajinných charakteristik území 
obce ležící v Hornosvratecké vrchovině (součást Českomoravské vrchoviny) - zájmů trvale 
udržitelného rozvoje, včetně zájmu o zachování a zvýšení estetických, ekologických a 
rekreačních kvalit krajiny a podpory mimoprodukčních funkcí ploch zemědělských a ploch lesních 
a zájmů o ochranu a zachování krajinného rázu, ochrany zdravých životních podmínek bez 
omezení stávající hospodářské činnosti. Nedílnou součástí koncepce je i zachování přírodních a 
kulturních hodnot vyvážené krajiny s optimálními podmínkami pro únosnou individuální rekreaci v 
přírodě v rámci přírodního parku Svratecká hornatina. 

 

4.2.1 Zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma 

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze dle § 14 zákona č. 114/92 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyhlásit za zvláště chráněná. 

Na území obce Olešnice se nenachází. 

 

4.2.2 Památné stromy a jejich ochranná pásma 

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit dle § 46 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, za památné stromy. 

V řešeném území památné stromy nebyly vyhlášeny. 
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4.2.3 Lokalita Natura 2000 

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

V řešeném území se evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 nenachází. 

 

4.2.4 Významné krajinné prvky 

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky. Významnými 
krajinnými prvky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné 
části krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 tohoto zákona, zejména 
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, 
umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

Zákonem obecně vyjmenované významné krajinné prvky na území města Olešnice tvoří 
všechny lesy, veškeré rybníky a všechny vodní toky s jejich údolními nivami. Z nich 
nejvýznamnější jsou: 

 VKP „Rybník Pod Šnelovkou“ (Obecní rybník), 

 VKP „Rybník pod Farským polem“ (Dolní rybník), 

 VKP „Rybník Jeruzalém“ (Horní rybník). 

Dále se v Olešnici nachází významné krajinné prvky registrované dle § 6 zákona 114/92: 

VKP Starý lom u Lamberka - prostor opuštěného vápencového lomu při silnici na Nyklovice v 
severozápadní části katastru. Důvody ochrany jsou geologické, geomorfologické i botanické. 
Nacházejí se zde polohy černého grafitického jílu a vzácné krasové útvary (skalní okno). Ve 
vlastním lomu a nejbližším okolí se střídají přírodě blízká společenstva bylinných lad a převážně 
náletových porostů dřevin s příznivým sukcesním vývojem. Jedinečný je výskyt chráněné 
kapradiny vratičky měsíční. 

VKP Nyklovický potok - údolní niva přirozeně meandrujícího horního toku Hodonínky 
(Nyklovického potoka) v severozápadní části katastru se zachovalými břehovými porosty 
s převahou olší. Na břehové porosty navazují podmáčené až vlhké květnaté louky s výskytem 
chráněné bledule jarní, ocúnu jesenního a dalších regionálně ohrožených druhů rostlin. Lokalita 
je lovištěm čápa černého. VKP Nyklovický potok navazuje na maloplošné chráněné území - 
Přírodní památku Nyklovický potok ( ev. č.1280 - registrovaná v k.ú. Trpín a Velké Tresné 
v okrese Zďár nad Sázavou)  

VKP Končiny u Lamberka - dno údolí levostranného přítoku Hodonínky severoseverozápadně 
od Olešnice. V horní části je údolí zalesněné porosty s převahou jasanů a olší a protékané 
upraveným drobným tokem. Od kraje lesa je tok zatrubněn, v údolí převažují odvodněné kulturní 
louky. Uvnitř luk se dochovala poměrně velká podmáčená plocha porostlá rákosinou a 
mokřadními ladními společenstvy s hojným výskytem chráněné vrby rozmarýnolisté a 
chráněného prstnatce májového. 

 

4.2.5  Přírodní parky 

Západní část řešeného území města Olešnice je součástí Přírodního parku Svratecká hornatina 
vyhlášeného v letech 1988 – 1995. Přírodní park chrání pestrou tvář krajiny rozsáhlého a 
členitého území kolem horního toku Svratky a jejich přítoků v Hornosvratecké vrchovině. Území 
parku protáhlého tvaru je tvořeno členitou pahorkatinou, která je rozdělena na dvě části 
tektonickým prolomem protékaným řekou Svratkou. Park zasahuje na plochy tří někdejších 
okresů: Blansko, Brno – venkov a Žďár nad Sázavou. Typické je střídaní lesů druhého až pátého 
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vegetačního stupně (dubobukový, bukodubový, bukový a jedlobukový stupeň), malých ploch 
hájů, luk, solitérních stromů a v údolích výskyt četných skalních výchozů. 

Hranice parku v řešeném území prochází komunikací II/362. 

 

4.2.6 Ekologicky významné segmenty krajiny  - EVSK 

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, se v zájmovém území nacházejí ( jsou evidovány) EVSK 

 EVSK „Lesopark Skalky“. Výrazný stinný svah a navazující dno údolí Veselského potoka 
severovýchodně od Olešnice. Svah pokrývá izolovaný lesní celek tvořený smrkovou 
monokulturou. Součástí EVSK jsou dále nově upravený Obecní rybník, na hrázi s mohutnými 
duby červenými a topoly, navazující suchá nádrž, na rekonstruované hrázi s alejí mohutných lip, 
pokračující až ke zpevněné cestě kolem zemědělské farmy, dále hájové porosty dřevin s 
převahou břízy, upravené úseky vodního toku a těleso bývalého náhonu s břehovými porosty olší 
a vrb a nivní luční porosty. Celá lokalita tvoří pestrou mozaiku biologických společenstev s 
nezanedbatelným estetickým a rekreačním významem. Smrková monokultura vyžaduje 
postupnou rekonstrukci. 

EVSK “Jeruzalémská louka“ Dno údolí Veselského potoka severovýchodně od Olešnice. Uvnitř 
odvodněných nivních pozemků se dochovala enkláva mokřadní ostřicové louky přírodě blízkého 
charakteru. Po vybudování hráze poldru došlo k částečnému posunu a rozšíření lokality podél 
toku v  retenčním prostoru poldru, je třeba upravit hranici EVSK dle současného stavu 

EVSK “Lamberk“ Dno údolí drobného pravobřežního přítoku Hodonínky a části přilehlých svahů 
a hřbítku severozápadně od Olešnice. Uvnitř odvodněných pozemků se dochovala řada vlhkých 
až podmáčených lučních enkláv s hojným výskytem chráněného prstnatce májového a na břehu 
potůčku s regionálně vzácnou růží galskou. Součástí lokality jsou i historický areál zámečku a 
dvora Lamberka s několika významnými vzrostlými stromy (zejm. lípami a jasany) a původně i 
zahrádková kolonie, kterou je třeba z EVSK vyjmout a upravit hranice. 

EVSK “Lamberské vršky 1, 2“ Dvě navzájem izolované lokality jihozápadně až 
západojihozápadně od Lamberka. Větší západní lokalita tvoří vřesovištní lada na mělkém 
podloží, s hojně roztroušenými dřevinami a s uváděným výskytem chráněného vemeníku 
dvoulistého. Menší východní lokalita má charakter přírodě blízkých sušších bylinných lad s hojně 
roztroušenými dřevinami. Lokality jsou pravděpodobným hnízdištěm chráněných druhů ptáků 
(křepelky obecné a ťuhýka obecného) a významnými krajinotvornými prvky s vysokou estetickou 
hodnotou 

EVSK “Lamberské meze“ Levobřežní svah údolí Hodonínky naproti Lamberku. Převážně 
zorněný svah je členěn systémem příčných (vrstevnicových) mezí s různě hodnotnými bylinnými 
společenstvy a náletem keřů. Lokalita tvoří výjimečně zachovalou ukázku tradičního 
obhospodařování dlouhých táhlých svahů vrchovinných poloh a má značný estetický význam. 

EVSK “Srstkův kopec 1, 2“ Vrcholová část hřbetu jihozápadně od centra Olešnice. EVSK je 
tvořen dvěma nevelkými lokalitami izolovaných přírodě blízkých bylinných lad s roztroušenými 
keři a s uváděným výskytem chráněného vemeníku dvoulistého a dalších regionálně vzácných 
druhů. Nezanedbatelný je též estetický význam segmentu.  

EVSK “Kopec u Olešnice“ Vrcholová část kopce a přilehlé výslunné svahy východně od 
Olešnice. Kromě málo významného smrkového lesíka s březovým lemem jsou součástí 
segmentu i různorodá přírodě blízká bylinná lada s roztroušenými dřevinami. Lokalita je též 
cenným estetickým prvkem v území. 

EVSK “Zadní žleby“. Dno údolí pravostranného přítoku Crhovského potoka východně od 
Olešnice, částečně odvodněné. Převážně upravený vodní tok je oboustranně lemován širokými 
pásy mokřadních bylinných společenstev (zejm. rákosin), polokulturních luk a náletových porostů 
dřevin s dominancí olší.  

Všechny vyjmenované EVSK jsou evidovány referátem životního prostředí obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností MěÚ Boskovice, některé z nich jsou významným krajinným prvkem 
vyjmenovaným v zákoně 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů (les, niva). Zbývající by bylo 
vhodné jako významné krajinné prvky registrovat ve smyslu § 6 zákona 114/92. 
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4.2.7 Ochrana krajinného rázu řešeného území 

Olešnický katastr se rozkládá v severovýchodní části geomorfologického celku nazvaného 
Hornosvratecká vrchovina (podcelek Nedvědická vrchovina, okrsky Kunštátská vrchovina, Vírská 
vrchovina, Olešnická kotlina).  

Krajinné struktury řešeného území vycházejí z geografických podmínek a historického vývoje 
osídlení a jejich zachování je vysoce důležité jak pro obyvatele místa, tak pro podporu 
turistického ruchu.  

Podle Krajinných typů České republiky je území rozčleněno do dvou krajinných typů - západní 
část je charakterizována jako krajina zaříznutých údolí, naopak východní je charakterizována jako 
polní krajina.  

Město Olešnice se rozkládá na soutoku Nyklovického (Olešnického) potoka (horní tok říčky 
Hodonínky) a Veselského potoka. Reliéf katastru má výrazně proměnlivý charakter. Rozevřené 
úvalovité údolí Hodonínky (též Nyklovického či Olešnického potoka) odděluje navzájem členitější 
západní část katastru od plošší východní části.  

Západní části katastru dominuje výrazný hřbet přibližně severojižního směru, s jednotlivými 
vystupujícími suky a s dosti četnými tvary mrazového zvětrávání s vrchy Kopaniny, Na babě a 
Chrást. Naproti tomu severovýchodní část katastru je vlivem někdejšího zarovnání povrchu 
plochá s menšími vyvýšeninami Synkův a Náhlíkův kopec: Na jihu Peterkův vrch a Srstkův 
kopec. 

Zásadní ovlivnění krajinného rázu území je vedle reliéfu dáno současným způsobem využívání 
území.  

Charakteristický je převládající podíl zemědělské půdy, zejména pak v prakticky bezlesém území 
v severovýchodní části. V severní rovinaté části území převládají velké půdní celky s absencí 
krajinné zeleně. Naopak na výraznějších svazích, zejména na jihu, západě a centrální části 
katastru, jsou pro řešené území typické zachovalé četné meze s rozptýlenou zelení, remízky a 
lesíky, skupiny dřevin uprostřed polních honů, luk a pastvin. Část krajinné zeleně je soustředěna 
kolem úseků vodních toků, náhonů a komunikací. Nelesní porosty dřevin a ostatní zeleně 
zaujímají celkově nevelké plochy, v daném území mají však výrazný ekologický a estetický 
význam. Nejvýznamnější z nich byly evidovány jako ekologicky významné segmenty krajiny. 

Lesy jsou soustředěny převážně do západní části katastru, kam zasahuje rozsáhlejší lesní celek 
pokrývající velkou část povodí Tresenského potoka. Ve zbývajících částech katastru je rozptýleno 
jen několik menších izolovaných lesních celků. Dominantní dřevinou je smrk, často vytvářející 
monokultury. Z dalších dřevin jsou zastoupeny hlavně borovice a modřín, z listnáčů pak bříza a 
osika, významněji se uplatňující pouze v prosvětlených částech porostů (např. při lesních 
okrajích). V některých výrazněji podmáčených lokalitách jsou zastoupeny i olše. 

Les zvláštního určení – lesopark Skalky se nachází jako izolovaný celek na severovýchodním 
okraji města. Lesopark vznikl na místě obecního pastviska ve 2. pol. 19. století iniciativou členů 
Olešnického okrašlovacího spolku. Na svazích byl založen lesní porost smrku, upraveny cesty a 
vysazeny aleje listnatých stromů. V lesním porostu jsou dosud patrné některé skalní výchozy, u 
paty svahu vyvěrá několik pramenů, územím prochází značená turistická a cyklistická trasa. 
V současné době plní společně s navazující nivou Veselského potoka a Obecním rybníkem 
výraznou rekreační funkci.  

 

Bylinné porosty jsou reprezentovány především lučními společenstvy, situovanými většinou 
v údolních polohách, případně v jiných, původně zamokřených, dnes však většinou odvodněných 
lokalitách. Kulturní louky v odvodněných územích se vyznačují nízkou druhovou diverzitou, a 
tudíž i nepříliš vysokým ekologickým významem. Z ekologického hlediska daleko cennější jsou 
podmáčené louky, dochované navzdory odvodnění na řadě drobnějších lokalit. Dosti vzácná, 
avšak ekologicky významná jsou v území ladní společenstva na relativně sušších stanovištích 
(např. na Srstkově kopci či nad Lamberkem). Charakteristická liniová společenstva (částečně 
udržovaná i neudržovaná) s významným podílem ruderálních (plevelných) druhů tvoří 
doprovodnou vegetaci silnic a některých úseků cest a vodních toků. Podél komunikací jsou 
v některých úsecích doplněná o výsadby stromořadí. 
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Na ploše celého  řešeného území se vyskytují menší vodní plochy (rybníky, zvodnělé i suché 
poldry jako součást protipovodňových opatření). 

 údolí Veselského potoka s rybníky Obecním, Dolním a Horním.  Součástí nivy jsou rozsáhlá 
protipovodňová opatření – suché poldry, břehové porosty vrb a olší a podmáčené louky. 

 zvodnělý poldr na toku Hodonínky (Nyklovického, Olešnického potoka) pod Lamberkem 

 poldry v centrální části řešeného území nad Lamberskými mezemi. 

I přes to, že území olešnického katastru má charakter kulturní, převážně zemědělské krajiny, 
působí díky členitému povrchu a pestrému způsobu využití harmonickým dojmem.  

Územní plán proto navrhuje pro ochranu tohoto rázu a pro ochranu zemědělsky využívaného 
území vedle funkčních ploch lesních a zemědělských též funkční plochy smíšené nezastavěného 
území, které jsou charakteristické pestrou mozaikou trvalých travních porostů, krajinné zeleně a 
drobných lesíků. 

 

4.3 Územní systém ekologické stability 

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je územní systém 
ekologické stability krajiny (dále jen „ÚSES“) definován jako vzájemně propojený soubor 
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. Rozlišuje se lokální (místní), regionální a nadregionální systém ekologické stability. 
Skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky. 

Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým 
stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě 
blízkého ekosystému. 

Biokoridor je definován rovněž prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jako území, které neumožňuje rozhodující části 
organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím 
vytváří z oddělených biocenter síť. 

 

V území města Olešnice je navržen územní systém ekologické stability pouze v  lokální úrovni. 
Pro návrh ÚSES v řešeném území byly využity územně analytické podklady ORP Boskovice 
(výkres limitů, záměrů a problémů), oborový podklad OŽP KÚ Jihomoravského kraje, Aktualizace 
dokumentace sjednoceného generelu ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny v okrese Blansko 
(Ageris s.r.o., 2000) a platné územní plány okolních obcí. Část návrhu lokálního ÚSES v 
severovýchodní části katastru byl pro řešené území zpracován v podobě Plánu společných 
zařízení v rámci pozemkové úpravy, avšak bez vyčlenění pozemků pro některé prvky ÚSES. 

Nově byl návrh lokálního ÚSES upraven na základě požadavků vyplývajících ze zadání a 
zpracování územního plánu, dle aktuální situace i výhledové perspektivy využívání území. 
Jednotlivé navržené trasy a parametry lokálního ÚSES byly upřesněny s ohledem na stanovištní 
podmínky, které daná větev reprezentuje, s dodržením minimálních rozměrových parametrů pro 
lokální biokoridory a biocentra. V území jsou navrženy 3 větve lokálního ÚSES a to jedna 
větev důsledně hydrofilní a dvě větve převážně mezofilního charakteru. Tyto tři větvě  jsou 
v grafické část značeny 1 - 3 s členěním na jednotlivé biokoridory spojujícími biocentra. 

Systém ÚSES byl v rámci řešeného území upřesněn tak, aby navazoval na systém ÚSES 
v okolních katastrech při splnění základních parametrů pro umístění jednotlivých prvků – 
biocenter a biokoridorů. Názvy biocenter byly převzaty z předcházejícího územního plánu města 
Olešnice a Aktualizace dokumentace sjednoceného generelu ÚSES a zájmů ochrany přírody a 
krajiny v okrese Blansko (Ageris s.r.o., 2000), popř. byl název odvozen od pomístního názvu 
v dané lokalitě. Lokální biokoridory byly identifikovány číselným kódem označující jednotlivé větve 
lokálního ÚSES a jejich úseky.  

Východní, mezofilní větev lokálního ÚSES obecně severojižního směru je značená 
číslem 1.  Vstupuje do území města Olešnice z  jihu z LBC Kumberk v katastru obce Rozsíčka 
přes lokalitu Zadní Žleby (EVSK), ležící na hranici řešeného území biokoridorem LBK 1.1 do 
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biocentra Kopec u Olešnice.Odtud pokračuje biokoridorem LBK 1.2 převážně  podél polní cesty 
a mezí do biocentra Pod Šnelovkou. Odtud  pak pokračuje k severu  LBK 1.3 po svazích 
Veselského potoka a  mírných svazích  luk a pastvin nad rybníky do biocentra Jeruzalém. Dále 
směřuje k severu biokoridorem LBK 1.4, kde  mimo řešené území vstupuje do biocentra  LBC 
Kněževes v katastru obce Kněževes, (Teoreticky možné je i napojení na regionální větev ÚSES 
(RK 1387) v místě LBC Nad potokem v katastrálním území obce Veselka.) 

Oproti původnímu návrhu byla přeřešena východní trasa větve ÚSES tak, aby reprezentovala 
lokality s mezofilními společenstvy: 

 trasa LBK 1.1 byla přesunuta na pozemek sledující polní cestu navrženou pozemkovou 
úpravou a dále sleduje zeleň podél stávající polní cesty přes lokalitu EVKS Zadní Žleby 
(s napojením na LBC Kumberk v katastru obce Rozsíčka.) 

 trasa LBK 1.2 byla upřesněna tak, aby maximálně využívala plochy stávající zeleně podél 
polní cesty a meze (v pozemkové úpravě vymezena jako interakční prvek IP15) a dále mez a 
část parcely obecního extenzivního sadu. 

 rozsah biocentra LBC Pod Šnelovkou byl upraven vypuštěním lokalit hydrofilních 
společenstev sledujících Veselský potok, vypuštěna byla rovněž parcela soukromého lesa. 
Z těchto důvodů byl název biocentra upřesněn na LBC Pod Šnelovkou (zahrnující les) oproti 
původnímu názvu Pod Šnelovkou, jehož součástí byla i niva Veselského potoka.  

 úsek LBK 1.3 byl odsunut z nivy Veselského potoka na svah hráze poldru, pravobřežní svahy 
a pravý břeh potoka. Nad Dolním a Horním rybníkem veden po mírných svazích  luk a 
pastvin.  

 plocha LBC Jeruzalém byla zvětšena o přilehlé plochy lučních porostů tak, aby splňovala 
minimální plošné parametry pro lokální biocentrum. 

 šířka biokoridorů byla upravena na 20 m. 

Hydrofilní větev ÚSES byla doplněna; sleduje  tok a nivu Hodonínky a  je značená číslem 2. 
Na jižním okraji řešeného území je tvořena nivním  biocentrem U ČOV ( propojeného v  katastru 
obce Křtěnov s  LBC Soutok), odtud směřuje biokoridorem LBK 2.1  do biocentra Pod 
Lamberkem  a pokračuje biokoridorem LBK 2.2. do biocentra Niva Nyklovického potoka.V 
navazujícím katastru v k.ú. Trpín pak pokračuje  do biocentra Pod Kalvárií.  

Oproti původnímu řešení bylo upřesněno a upraveno: 

 do hydrofilní větve ÚSES byla vložena dvě lokální biocentra. Na jihu řešeného území LBC U 
ČOV, na severu LBC Niva Nyklovického potoka  

 dva úseky LBK 2.1 byly s ohledem na prostorové možnosti přesunuty v rámci potoční nivy 
mimo osu toku, a to nad LBC U ČOV a pod LBC Pod Lamberkem 

 úsek LBK 2.2 vycházející z LBC Pod Lamberkem byl přesunut v rámci nivy mimo osu toku 
tak, aby nezasahoval do plochy BV – bydlení venkovské. Navazující část LBK 2.2. byla 
posunuta mimo osu toku Nyklovického potoka tak, aby převážná část biokoridoru byla   v 
katastru řešeného území a sledovala pravobřežní úzkou nivu potoka mezi komunikací a 
zalesněným svahem na levém břehu 

 šířka biokoridorů byla upravena na 20 m. 

Západní mezofilní větev ÚSES je značená číslem 3. Vede po zalesněném hřbetu západně od 
města. Její trasa  byla částečně upravena tak, aby kopírovala příkré svažité terény v  lesních 
porostech s výskytem četných skalních útvarů. Vstupuje z jihu biokoridorem 3.1 vycházejícího z  
LBC U Lajtrovny resp. LBC Skalní stěny v katastru Lhota u Olešnice a směřuje do biocentra Na 
Babě. Odtud pokračuje k severu biokoridorem LBC 3.2 k  severu do LBC Klusákův vrch 
v katastru Trpína. 

Oproti původnímu řešení bylo upřesněno a upraveno: 

 tvar a rozloha lokálního biocentra Na Babě byly upřesněny dle vrstevnic při splnění limitu 
jeho minimální velikosti 3 ha  

 bylo zrušeno navržené LBC Srstkův kopec, které v současném stavu nesplňuje minimální 
plošné parametry pro lokální biocentrum a jeho návrh v metodicky doporučených 
parametrech by znamenal výrazný zábor zemědělské půdy, aniž by byl výrazným 
příspěvkem pro posílení ekologické stability krajiny. Sám Srstkův kopec je vhodné registrovat 
jako významný krajinný prvek 
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 šířka biokoridorů byla upravena na 15 m.  

Celý územní systém ekologické stability na území města Olešnice byl navržen tak, aby byl 
minimalizován střet ÚSES s obytnou zástavbou a jinými hospodářskými a urbanizačními 
aktivitami při zachování základních migračních tras zejména drobných obratlovců v území. 

Způsob navržení jednotlivých prvků ÚSES 

Prostorové parametry pro biocentra a biokoridory v rozlišení podle jejich biogeografického 
významu a podle typů požadovaných cílových společenstev vycházejí z doporučené metodické 
příručky pro tvorbu ÚSES – Metodické postupy projektování lokálního ÚSES (Maděra, Zimová, 
2005).  

Doporučená minimální velikost navržených lokálních biocenter:  

 společenstva lesní - 3 ha, 

 společenstva luční - 3 ha, 

 společenstva mokřadní - 1 ha, 

 společenstva kombinovaná - 3 ha. 

Doporučená maximální délka lokálních biokoridorů a možnost jejich přerušení: 

 společenstva lesní - 2 000 m, možnost přerušení do 15 m, 

 společenstva mokřadní - 2 000 m, možnost přerušení do 20 m, 

 společenstva luční - 1 500 m, možnost přerušení do 50 m zpevněnou plochou, do 80 m 

ornou půdou, do 100 m ostatními kulturami, 

 společenstva kombinovaná - 2 000 m, možnost přerušení do 50 m zpevněnou plochou, 

do 80 m ornou půdou, do 100 m ostatními kulturami. 

Doporučená minimální šířka lokálních biokoridorů: 

 společenstva lesní - 15 m, 

 společenstva mokřadní - 20 m, 

 společenstva luční - 20 m. 

Prostorové nároky na tvorbu funkčních biocenter a biokoridorů se u různých typů společenstev 
poněkud liší. Konkrétní vymezení skladebných částí ÚSES závisí především na vhodných 
přírodních podmínkách a na aktuálním stavu využití území. Výměra navržených biocenter může 
překročit požadovanou minimální velikost a délka biokoridorů může být kratší. Naopak může dojít 
k situaci, kdy šířka biokoridoru nedosáhne ani minimální stanovené šíře – zejména pokud sledují 
vodní tok. Stává se to v případech, kdy je podmáčená niva velmi úzká, nebo je omezena 
existujícími stavbami. 

Plochy biocenter a biokoridorů by měly reprezentovat pestrou škálu typických geograficky 
původních společenstev v území. 

Návrh prvků ÚSES je v hlavním výkrese znázorněn jako překryvný režim nad plochami s různým 
způsobem využití – zásadně jsou jako cílový stav navrženy plochy lesní, plochy vodní a 
vodohospodářské a plochy smíšené nezastavěného území. 

Územní systém ekologické stability je v návrhu Územního plánu města Olešnice členěn na části 
navržené ke stabilizaci (spočívající často ve změně dřevinné sklady – zejména v plochách 
lesních smrkových monokultur) a plochy navržené k realizaci. Části navržené k realizaci jsou 
zařazeny do veřejně prospěšných opatření.  

 

4.4 Koncepce bydlení 

Současný stav 

   sčítání v  r. 1980   r. 1991   r. 2001  r. 2011 

trvale obydlené domy         552      579     612        670 

počet obyvatel      1791    1778    1777     1800 
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Počet bytů měl stoupající tendenci i navzdory stagnujícímu počtu obyvatel.  V letech 2005 až 
2011 činil ukazatel výstavby nových bytů 4 až 5 bytů za rok. V území se projevuje i postupně se 
lepšící kvalita bydlení. 

V Olešnici převažuje zástavba v rodinných domech  

Návrh 

Při řešení územního plánuje počítá s mírným nárůstem počtu obyvatel. V letech 2001 až 2011 je 
v Olešnici index růstu 101 až 102. V návrhu se vycházelo z předpokladu realizace 4 až 5 nových 
rodinných domů ročně. To představuje celkem plochy pro cca 70 rodinných domů v horizontu 15 
let.  
 

PLOCHY BYDLENÍ 

Plochy bydlení – bydlení individuální  (BI) 

název lokality číslo plochy 
počet 

bytů v RD 
max. 

počet RD 

Piskačův sad BI i1 26 18 

Klimentka 1 BI i2 2 2 

Za Duchárnou 1 BI i3 1 1 

Trpínská, V Lukách BI i4 14 10 

V Lukách BI i5 6 4 

Veselská BI i6 5 4 

Veselská BI i7 5 3 

Hřbitovní BI i8 7 7 

Klimentka 2 BI i9 5 4 

Polní BI i10 14 10 

Družstevní BI i11 7 5 

Veselská - vyřazeno BI i12 0 0 

Moravská strana BI i13 1 1 

Nová BI i14 2 2 

Za Puchárnou 2 BI i15 1 1 

celkem  96 72 
 

Plochy bydlení – bydlení v bytových domech  (BH) 

název lokality číslo plochy 
počet 

bytů v BD 
max. 

počet BD 

Družstevní BH h1 30 6 

celkem   30 6 
 

Plochy smíšené obytné  (SO) 

název lokality číslo plochy 
počet 

bytů v BD 
max. 

počet BD 

Družstevní SO s1 5 4 

Trpínská SO s2 3 3 

Ústupská  SO s3 2 2 

celkem   10 9 
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Vzhledem k tomu, že byla původně akceptována větší část předložených záměrů občanů a obce, 
byly navrženy plochy až pro 120 rodinných domů, což je rezerva reálné potřeby cca 80 %. 
Vzhledem k vyjádření odboru ŽP KÚ JMK byly návrhové plochy bydlení přehodnoceny. Lokalita 
BI i12 byla celá vyřazena a lokality BI i8 a BI i14 byly podstatně zmenšeny.   

V upravené verzi je tedy navrhováno 72 RD s 96 byty a 9 obytných objektů ve smíšených 
obytných plochách. Rezerva je tedy pouze cca 10 %.  

Počty rodinných domů a bytů uvedené v tabulkách jsou maximální pro dané území. 

Další byty budou realizovány v bytových domech. Nízkopodlažní bytové domy je možno 
umisťovat i do návrhových ploch pro bydlení individuální (BI i4, i10, i11). 

Při řešení byla maximální pozornost věnovaná ucelení zástavby v kompaktní části města. 

Větší plochy individuálního bydlení (BI) navazují na sevřenější novou zástavbu rodinných domů 
na západním a severním okraji města. 

Bydlení v bytových domech je navrhováno na ploše, která navazuje na stávající bytové domy. 

Smíšené obytné plochy jsou navrženy jednak ve střední části města v návaznosti na obdobné 
plochy, jednak v návaznosti na plochy drobné výroby. 

 

4.5 Koncepce výroby 

(ke kapitole 4.1) 

4.5.1 Zemědělská výroba (VZ) 

Současný stav: 

Na většině pozemků v katastru Olešnice hospodaří převážně VSP Group .a.s., menší podíl 
připadá na soukromé vlastníky. 

VSP Group .a.s. (dříve CORPO, s.r.o.) provozuje živočišnou výrobu – především chov skotu (cca 
1570 kusů, z toho 720 ks dojnic, 45 ks VBJ, 600 ks telat a jalovic, 5 ks masných krav a 200 ks 
býků). V areálu v Olešnici je v současné době cca 690 kusů skotu, tzn. 690 ekvivalentních 
velkých dobytčích jednotek. Společnost hospodaří  na cca 2.690 ha zemědělské půdy v k.ú. 
Olešnice na Moravě, Crhov, Křtěnov, Kněževes, Louka, Rozseč, Veselka, Ústup, Petrov, 
Rozsíčka, Sulíkov, Vřesice, Křetín, Ořechov, Předměstí a Trpín, z toho na k.ú Olešnice na ploše 
cca 556 ha. Společnost zaměstnává přes 100 zaměstnanců, z toho 20 v Olešnici.  

Pásmo hygienické ochrany (PHO) je orientačně vypočteno metodikou „Klepal“ od hypotetických 
emisních středů znečištění ovzduší. Pro 690 ks hovězího dobytka to je 253 m. 

Další soukromí zemědělci zde chovají maximálně do 3 kusů hovězího dobytka. Pásmo 
hygienické ochrany nepřekročí hranice pozemku. 

Severně od obce je památkově chráněný zámeček Lamberk, kde dle proklamací jeho vlastníků 
měl být chov koní. Areál však není využíván, možnost chovu a výcviku koní, případně 
agroturistiky, zde zůstává. 

Návrh 

Nové plochy nejsou navrhovány. 

Na ploše areálu VSP Group jsou možnosti i pro další činnosti – drobnou výrobu, skladování apod. 

 

4.5.2 Rybářství 

Rybářství v řešeném území není provozováno. 
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4.5.3 Lesnictví  

Současný stav: 

Lesy v katastrálním území Olešnice patří převážně soukromým vlastníkům, městu Olešnice patří 
pouze malá část. Výkon správy lesů provádí Lesy České republiky s.p., lesní správa Nové Město na 

Moravě. 

Lesy plní většinou hospodářskou funkci, plocha navazující na město má funkci lesoparku. 

Návrh: 

Zalesnění pozemků je navrženo na plochách navazujících na stávající pozemky určené k plnění 
funkce lesa dle požadavků jejich vlastníků. Zahrnuty jsou do ploch smíšených nezastavěného 
území. 

 

4.5.4 Plochy výroby a skladování – průmyslová výroba a sklady (VP) 

Současný stav: 

Nosným odvětvím je v Olešnici potravinářský průmysl: 

 Nadregionální význam má Mlékárna Olešnice RMD. Situovaná je na východním okraji 
města.Její areál se v poslední době rozšířil. 

 Významným je též masný průmysl. Zpracovatelský závod ve středu města (Řeznictví Čápek) 
se změnil na firmu PS Group s.r.o.; zabývá se balením a expedicí masa a zpracováním 
použitých potravinářských olejů na nové produkty. Tyto provozu nezatěžují svoje okolí. 

 Původní forma výroby včetně porážek a bourání masa se přesunula na severovýchodní okraj 
města, kde navazuje na areál zemědělské výroby. Provozovatelem je Řeznictví a uzenářství 
F. Šutera. 

Na jižním okraji zastavěného území je firma Agroplast, zabývající se kovovýrobou. 

Návrh: 

Navrženo je rozšíření areálu Řeznictví a uzenářství F. Šutera západním směrem. Na okrajích 
pozemku je třeba vysadit izolační zeleň. Pro další odclonění této výroby od požadovaných 
návrhových ploch bydlení je navržena smíšená plocha nezastavěného území, kde by bylo třeba 
realizovat vzrostlou zeleň. 

Pozn.: Použity jsou dobové názvy podniků, které se průběžně se změnou vlastníků mohou měnit. 

 

4.5.5 Plochy výroby a skladování – drobná výroba a výrobní služby (VD) 

Současný stav: 

Na východním okraji města je situován Agroservis Sedláček s prodejnou a servisem zemědělské 
techniky. V areálu je i menší kovovýroba. 

Na jižním okraji města se nachází malá provozovna firmy Moraviaflor s tradiční výrobou umělých 
květin. 

Ve střední části města v provozovně bývalého Lidokovu je další kovovýroba a stavební firma. 

Do drobné výroby je zařazena také prodejna stavebnin na severozápadním okraji města. 

Další menší provozovny drobné výroby a služeb jsou v plochách smíšených obytných, mezi něž 
patří i tradiční historická malá modrotisková dílna Danzinger, která byla založena již roku 1816.  

Návrh: 

Navrženo je rozšíření areálu prodejny stavebnin severním směrem. 

Další návrhová plocha drobné výroby je při silnici III/3626, kde se předpokládá skladový areál. 

Pozn.: Použity jsou dobové názvy podniků, které se průběžně se změnou vlastníků mohou měnit. 
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4.5.6 Smíšené výrobní plochy (SP) 

Smíšené výrobní plochy nejsou v územním plánu definovány. 

 

4.6 Koncepce rekreace 

(ke kapitole 4.1) 

Současný stav: 

Z hlediska dokumentu Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013. 
(schváleno usnesením vlády ČR č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007) lze zařadit Olešnice do 
kategorie obcí s rekreační funkcí. 

Území leží svojí západní polovinou v Přírodním parku Svratecká hornatina. Sídlo je obklopeno 
atraktivní krajinou. Celé řešené území je velice zajímavé jak pro letní turistiku a cykloturistiku, tak 
i pro zimní lyžařskou turistiku.  

Řešeným územím prochází čtyři značené cyklotrasy v evidenci KČT (viz kap. Cyklistická 
doprava) a tři značené turistické trasy v evidenci KČT. 

Jedna páteřní cyklotrasa vede přes mikroregion Olešnicko a spojuje hrady Svojanov a Pernštejn, 
druhá páteřní cyklotrasa pak vede z Čech na Moravu (Kněževes – Kunštát) po staré císařské 
silnici. Na ní je vybudována vyhlídková věž na Zelenkově kopci (u silnice mezi obcemi Veselka a 
Ústup). Lokální cyklotrasa vede po živicí zpevněné komunikaci na rozhlednu nad skiareálem na 
kopci Kopaniny.  

Lyžařský areál je nejvýznamnějším rekreačním střediskem pro sjezdové lyžování v celém 
regionu. Situován je západně od města. Východní lyžařský svah je umělé zasněžován a jeho 
provoz je tak možný od podzimu do jarních měsíců. Má již vybudované kvalitní zázemí, navržena 
je další plocha pro jeho rozšíření. 

V návaznosti na tento sjezdový areál jsou upravovány i běžecké lyžařské stopy: okruh ve 
skiareálu (4 km),  trasa na Velké Tresné (8 km) a trasa na Ústup (10 km).  

Pro aktivní rekreaci je možné využívat další sportovní areály – koupaliště, tenisové kurty, 
volejbalové kurty, hřiště pro lehkou atletiku a pro fotbal. 

Významnou formou rekreace je v Olešnici zahrádkaření. Vzhledem k tomu, že mnoho domů ve 
střední části města i rodinných domů na jeho okraji má pouze minimální zázemí, je o tento 
způsob rekreace velký zájem. Kromě poměrně rozsáhlých stávajících ploch je mnoho dalších 
ploch navrhováno. Jedná se o plochy, které není možno velkohospodářsky obdělávat. 

Kromě rekreačních zahrádek jsou v katastru města i plochy, využívané pro individuální rekreaci – 
chatové lokality. Tyto plochy nejsou dále navrhovány. 

Návrh: 

Navrženo je rozšíření skiareálu a ploch pro zahrádky. 

 

4.7 Koncepce občanské vybavenosti 

Veřejná správa 

Současný stav: 

Městský úřad je umístěn v budově historické radnice ve středu města. Prostory jsou dostatečné a 
vyhovující. Je zde i stavební úřad a matrika. Působnost mají nejen pro Olešnici, ale i pro 
spádující obce Křtěnov, Crhov, Rozsíčka, Ústup, Veselka, Kněževes, Velké Tresné, Malé Tresné, 
Lhota u Olešnice a Louka.  

Česká pošta, pošta Olešnice, je dodávací poštou III. kategorie. Umístěná je v rekonstruovaném 
objektu na náměstí. Provozní podmínky jsou vyhovující. 

Hasičská zbrojnice  je situována v ulici Tržní. Provozní podmínky jsou vyhovující. 
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Peněžní ústavy jsou v Olešnici dva. Česká spořitelna je na nám. Míru. Investiční a poštovní 
banka je umístěna v objektu pošty. 

Farní úřady zde mají církev římsko – katolická i církev evangelická. 

Návrh: 

Nové objekty nebo zařízení nejsou navrhovány. 

Školství a výchova 

Současný stav: 

Mateřská škola je situovaná v lokalitě Skalky. Školku využívají i děti z okolních obcí. Školka má 
vlastní pozemek velice dobře vybavený. V minulosti byly v Olešnici školky dvě, současný stav je 
však vyhovující. 

Základní škola je v objektu zpočátku 20. století, doplněného o přístavby v 70. Létech. Je poměrně 
moderně vybavena a má vlastní atletické hřiště u nedalekého koupaliště. Je zde celkem 18 tříd, 
sloužících pro I. a II. stupeň. Slouží i pro děti z okolních obcí. Ve škole je umístěna i základní 
umělecká škola, spadající pod ZUŠ Letovice. Vyučují se zde obory hudební, výtvarný a 
gymnastika. 

Odborné učiliště je umístěno v budově, která byla v dvacátých letech původně postavena jako 
hospodářská škola se zemědělským zaměřením. Kapacita školy je cca 150 žáků, z toho cca 100 
je možno ubytovat v internátech, které jsou umístěny v bývalé MŠ V Hlinkách a V Domkách a na 
ulici Ústupské. Možnosti rozšíření učiliště jsou v areálu v severní části města. 

Při odborném učilišti je i Výchovný ústav mládeže, kde je v současné době cca 15 mladistvých 
s nařízenou výchovnou péčí. 

Gymnázium je v Boskovicích, církevní gymnázium v Letovicích. 

Návrh: 

Nové plochy pro výuku nejsou navrhovány. K doplnění je navrženo školní hřiště u základní školy. 

Kulturní zařízení 

Současný stav: 

Pro kulturní akce slouží většinou Sokolovna. Na kulturní dům v dnešní podobě byla 
rekonstruovaná v roce 1988. Je zde víceúčelový sál s galeriemi a jevištěm. Pro kulturní akce je 
možné umístit v tomto sále 350 osob. V budově je k dispozici i klubovna. 

Na pozemku Sokolovny je výletiště s parketem, občerstvením, kde jsou pořádány v letních 
měsících i větší kulturní akce – festivaly.  

V Sokolovně je umístěna také obecní knihovna. Knihovna pro děti je umístěná v budově základní 
školy.  

Místem spolkové kulturní činnosti je dále Katolický dům – Orlovna v jižní části obce. 

Atrakcí je muzeum strašidel, umístěné ve středu města. 

Návrh: 

Navrženo je rozšíření Orlovny. 

Nové plochy nejsou navrhovány. 

Zdravotnictví 

Současný stav: 

Zdravotní středisko je v nově rekonstruované budově na ulici Rovečínské. Stálou ordinaci zde 
mají 2 praktičtí lékaři, dětský lékař a zubař. Externě zde ordinuje gynekolog a ortopéd. Lékařské 
praxe jsou privátní. Kromě základního spádového obvodu sem dojíždějí i obyvatelé Hodonína.  

Lékárna je umístěna v objektu zdravotního střediska.  

Nemocnice a další odborná zdravotní péče je v Boskovicích. 
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Návrh: 

V případě zájmu je možné ordinace zřizovat v lokalitách bydlení nebo občanského vybavení a 
služeb. 

Sociální služby 

Současný stav: 

Penzion pro seniory je situován v lokalitě stávajících bytových domů. 

Návrh: 

Nové plochy nejsou navrhovány. 

Maloobchodní síť 

Současný stav: 

Prodejna potravin Coop je na náměstí Míru. Dále je v Olešnici ještě 5 menších prodejen potravin 
a smíšeného zboží, které jsou celkem rovnoměrně rozmístěny – v severozápadní části v ulici 
Klimentka, v jihozápadní části v ulici Moravská strana a v ulici Trpínská. Dále zde jsou 3 
samostatné prodejny masa a uzenin. 

Prodejny nepotravinářského zboží jsou soustředěny na náměstí Míru a v jeho těsné blízkosti. 
Jsou zde 2 prodejny oděvů, 2 prodejny obuvi, prodejna textilu a prádla, prodejna průmyslového 
zboží, drogerie, dárky a papír, zlatnictví a květinářství. Vedle nákupního střediska je prostor pro 
menší tržnici, kde se prodává hlavně textil, prádlo a obuv. 

Případné další prodejny budou zřizovány zřejmě v rámci soukromého sektoru. 

Návrh: 

Maloobchodní prodejny je možné zřizovat v rodinných domech v nově navrhovaných i ve 
stávajících lokalitách. 

Veřejné stravování a ubytování 

Současný stav: 

Ve městě obci je v současné době několik provozoven pohostinství. Největší je v hotelu Závrší na 
náměstí Míru s velkým výběrem teplých jídel. Dalším zařízením s nabídkou teplých jídel je 
restaurace U koupaliště, penzion U Ševčíků na Moravské straně, Na Habeši na Křtěnovské ulici. 
Menší zařízení jsou i v dalších místech, např. Bistro na náměstí Míru nebo kavárna u Danzingerů 
apod. 

Nová restaurace a bufet jsou součástí lyžařského areálu. 

Možnosti ubytování jsou v hotelu Závrší na náměstí Míru, penzion U Ševčíků na Moravské straně 
a ubytování Na Habeši na Křtěnovské ulici. 

 Vzhledem k možnostem rekreace v okolí je třeba zvážit zřízení dalších ubytovacích kapacit. 

Návrh: 

Služby v oblasti ubytování a stravování jsou většinou záležitostí právnických nebo fyzických osob 
a je možno je realizovat v rámci ploch občanského vybavení, smíšených ploch, popř. obytných 
zón. 

Ubytovací zařízení jednodušší formy je možné zřídit i v rámci návrhové plochy lyžařského areálu. 

Možnosti agroturistiky s ubytováním by měly být i na zámečku Lamberk. 

Nevýrobní služby 

Současný stav: 

Provozovny služeb jsou v současné době rozmístěny po celém řešeném území.  
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Návrh: 

Konkrétní návrhy v územním plánu nejsou. Veškerým snahám o zřízení dalších služeb je třeba 
maximálně vycházet vstříc. Větší možnosti provozování jsou na plochách zástavby smíšené 
obytné. 

Veřejná pohřebiště 

Současný stav: 

Ve městě jsou dva hřbitovy – katolický a evangelický. Katolický hřbitov je na jihozápadním okraji 
obce u kostela sv. Mikuláše, postaveného r. 1725. Tento hřbitov byl již několikrát rozšiřován. 
Evangelický hřbitov je vedle evangelického kostela. Založen byl kolem r. 1850. Situován je ve 
středu města. 

Nezbytné je respektovat ochranné pásmo hřbitova – 100 m. 

Návrh: 

Navrženo je rozšíření plochy katolického hřbitova západním směrem.  

Tělovýchova a sport 

Současný stav: 

Nejvýznamnějším sportovním střediskem pro celý region je lyžařský areál. Situovaný je západně 
od města na prudším východně orientovaném svahu, kde jsou dva lyžařské vleky. Jedna 
sjezdovka je s umělým vysněžováním Areál má kvalitní zázemí. Doplňován je i upravovanými 
běžeckými trasami.  

Hřiště pro atletiku u koupaliště jsou převážně využívána pro školní potřeby, částečně i pro 
veřejnost. Je zde atletická dráha pro krátké a střední běhy, doskočiště a sektor pro vrhy a hody. 
Dále zde je volejbalové hřiště a hřiště pro košíkovou. Severně od koupaliště je další sportovní 
areál, kde je hrací plocha bez specifického určení, sloužící v zimě jako přírodní kluziště. Na tento 
areál navazují volejbalové hřiště a tenisový kurt s cvičnou stěnou. 

Na jižním okraji města je nově rekonstruované fotbalové hřiště s novými šatnami. 

V sídlišti bytových domů jsou hřiště pro širokou veřejnost i hřiště pro děti a mládež. Hřiště pro děti 
a mládež je i v severní a jižní části Moravské strany, v Dolním Vejpustku a v Cihelně. 

V nově navržených lokalitách bydlení je třeba budovat hřiště pro veřejnost a dětská hřiště.  

Speciální hřiště je možné zřídit na pozemku jižně od nového fotbalového hřiště. 

Pro školu se využívá menší tělocvična v areálu základní školy. Pro veřejnost slouží tělocvična 
v Orlovně.

 
 

Celkově se dá konstatovat, že pro sportovní vyžití je Olešnice poměrně velmi dobře vybavena. 

Návrh: 

Navrhováno je doplnění hřiště u základní školy a rozšíření zázemí lyžařského areálu a sjezdovky. 

 

 

4.8 Koncepce dopravního řešení 

4.8.1 Pozemní komunikace 

Silnice 

Soupis silnic 

Katastrálním územím Olešnice procházejí silnice 

II/362  Polička - Olešnice - Rozseč nad Kunštátem 

III/3626 Olešnice - Trpín - Hamry  
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III/36214 Sulíkov - Ústup – Kněževes 

III/3629   Olešnice - Křtěnov - Hodonín  

Silnice II. třídy je tahem krajského významu, silnice III. třídy jsou tahy lokálního významu.  

Výše uvedené silnice s výjimkou silnice III/36214 tvoří ve Olešnici základní komunikační skelet a 
zajišťují přímou obsluhu řešeného území. Silnice III/36214  probíhá pouze po severovýchodním 
okraji řešeného území. 

Návrhy a požadavky na řešení silniční sítě v rámci kraje a ČR 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly zrušeny. Trasy silnice R43 
zkoumané v rámci konceptu ZÚR byly zredukovány v Politice územního rozvoje ČR do tras, které 
leží mimo území města Olešnice. Nevznáší se tedy na řešené území z hlediska vyšší dopravní 
infrastruktury žádné nároky. 

Generel dopravy Jihomoravského kraje jako územně plánovací podklad zachovává na silniční 
síti v řešeném území stávající stav 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generel krajských silnic Jihomoravského kraje jako územně plánovací podklad vymezuje 
v řešeném území jako tah krajského významu silnice II/362.  

Silnice III. třídy jsou tahy lokálního významu. 
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Návrh změn ve skeletu silniční sítě v řešeném území, úpravy silnic a jejich zatřídění 
a kategorizace 

Ve skeletu silniční sítě žádná nadřazená ÚPD či ÚPP nenavrhuje změny. Rovněž Územní plán 
Olešnice žádné zásadní změny nenavrhuje. 

Návrh na zatřídění silnic a jejich kategorizaci vychází z dokumentu JMK „Návrhová kategorizace 
silnic JMK do roku 2030“ (viz následující obrázek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh zatřídění silniční sítě 

Kategorie silnic mimo zastavěné území obce jsou navrženy v souladu s „Návrhovou 
kategorizací krajských silnic“ vypracovanou OD JMK v roce 2008 pro výhledový stav silniční sítě 
a provozu k roku 2030 v návaznosti na Generel krajských silnic. Uvedeny jsou v tabulce na 
konci této kapitoly.  

Dále jsou stanoveny hlavní typy místních komunikací (MK) jako hlavní parametry dopravního 
prostoru dle ČSN 73 6110 pro průjezdní úseky krajských silnic. 

Intravilánové úseky silnic II. a III. třídy (průtahy v souvisle zastavěné části obce) by měly 
odpovídat svým šířkovým uspořádáním silnicím v nezastavěném území (extravilánu). Silnice II. 
třídy bude zařazena ve funkční skupině B, silnice III. třídy budou zařazeny ve funkční skupině C. 
Posuzovány jsou dle ĆS73 6110 „Projektování místních komunikací“. Typy příčného uspořádání 
místních komunikací budou následující: 

V návaznosti na silnici kategorie S 7,5 (silnice II. třídy) to bude typ MS2 8,5/7,5/30, tj. 
dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,0 m s vodícími proužky 0,25 m s jednostranným 
chodníkem šířky 1,5 m. 

V zastavěném území s oboustrannou zástavbou to ale bude typ MO2 9/7/30, tj. dvoupruhová 
vozovka s šířkou jízdních pruhů 2,75 m s vodícími proužky 0,25 m s oboustranným chodníkem 
šířky 1,5 m. 

Výjimku v příčném uspořádání tvoří severní vstup silnice II/362 (ulice Rovečínská) na náměstí 
Míru, kde je z důvodu zachování nárožního historického domu a zřízení chybějících chodníků 
provést lokální zúžení vozovky v délce cca 15 m na šířku 4,3 m mezi obrubami s oboustrannými 
chodníky šířky cca 1,5 m. 

V návaznosti na silnice kategorie S 6,5 (silnice III. třídy) jako základní bude typ MO2 8/7/30, tj. 
dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 2,75 m s vodícími proužky 0,25 m 
s jednostranným chodníkem šířky 1,5 m. 
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Na většině zastavěného území to ale bude typ MO2 9/7/30, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou 
jízdních pruhů 2,75 m s vodícími proužky 0,25 m s oboustranným chodníkem šířky 1,5 m. 

Základní typ komunikací může být dle místních podmínek lokálně transformován na typ 
s parkovacím pruhem nebo zastávkovým pruhem (zálivem) apod. Lokální úpravy těchto 
komunikací včetně vytvoření odstavných či parkovacích míst je třeba řešit v podrobnější 
územně plánovací dokumentaci (regulačních plánech) nebo v projektové dokumentaci na úrovni 
dopravních studií apod.. 

Silnice by v průtahu obcí měly být v souladu s ČSN 736110 "Projektování místních komunikací". 
Stavební návrh úprav by měl zajistit, aby průtahy silnic zabezpečovaly nejen funkci dopravní 
z pohledu automobilové dopravy, ale i funkce odpovídající dalším zájmům jednotlivých 
účastníků (obsluha přilehlých nemovitostí, pohyb chodců apod.).  

 

Navržené zatřídění komunikací do funkčních skupin a kategorií je uvedeno v následné tabulce. 

silnice 

v zastavěném území mimo zastavěné 
území poznámka funkční 

skupina 
typ 

kategorie 

II/362 B MO2 9,5/7,5/30 S 7,5 
na severním vstupu do 
náměstí je lokální zúžení  

III/3626 C MO2-12/8/50 S 6,5  

III/36214 C  S 6,5  

III/3629 C MO2-12/8/50 S 6,5  

 

Návrh úprav silniční sítě 

Na silniční síti nejsou navrhovány žádné konkrétní úpravy. Úpravy pro uvedení silnic do souladu 
s požadovanou kategorizací silnic v parametrech ČSN 73 6101 "Projektování silnic a dálnic"je 
možné v rámci stávajících ploch silniční dopravy nebo ploch veřejných prostranství. 

Zmiňovaná výjimka v příčném uspořádání na severním vstupu silnice II/362 (ulice Rovečínská) 
na náměstí Míru je řešením současné dopravní závady, kdy na straně východní chodník u 
nároží domu není vůbec a na straně západní má šířku pouhých 45 cm. Tato úprava je 
motivována především urbanistickým požadavkem na zachování celistvosti náměstí, které je 
podmíněno zachováním nárožního historického domu. Navržené je tedy lokální zúžení vozovky 
v délce cca 15 m na šířku 4,3 m mezi obrubami a vytvoření oboustranných chodníků šířky min. 
1,5 m s lokálním zúžením v místě nároží budovy na 1,4 m. 

Místní komunikace 

Návrh ÚP povětšině respektuje stávající místní komunikace v existující zástavbě. Některé z nich 
mají větší dopravní význam a jsou proto zařazeny ve funkční skupině C. Jde především o 
komunikace, které výrobní podniky nebo tvoří kostru dopravní obsluhy s větší frekvencí vozidel. 

Do této funkční skupiny bude zařazena komunikace trasovaná z ulice Moravská strana v lokalitě 
Piskačův vrch (rozšířená příjezdová komunikace k lyžařskému areálu). 

Ostatní místní komunikace jsou ve funkční skupině D1 (zklidněné komunikace).  

Účelové komunikace 

Zemědělské a lesní cesty v území jsou většinou stabilizovány. V dopravním řešení jsou 
respektovány všechny veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné 
území obce ve smyslu § 63 a § 76 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.  

Ve východní polovině území jsou účelové komunikace stavové i návrhové zakresleny podle 
navržených Komplexních pozemkových úprav. V západní polovině území budou Komplexní 
pozemkové úpravy teprve zpracovávány a účelové komunikace budou tomuto návrhu 
přizpůsobeny. Proto zde nejsou v rámci územního plánu navrhovány ani stabilizovány, ale jejich 
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realizace je možná v rámci ploch zemědělských i ploch lesních, ploch veřejných prostranství a 
plochy smíšených nezastavěného území. 

Vzhledem ke konfiguraci terénu, místním podmínkám i frekvenci veřejné dopravy na silniční síti 
i frekvenci dopravy zemědělské, bude zemědělská doprava i nadále částečně využívat silnice i 
místní komunikační síť.  

 

4.8.2 Obsluha území hromadnou dopravou osob 

Veřejná hromadná doprava osob (VHD) je zajišťována autobusovou dopravou. Tato doprava je 
součástí integrovaného dopravního systému (IDS) Jihomoravského kraje. Obec leží v tarifní 
zóně 277. Obsluhována je linkami IDS č. 301, na kterou navazují v Olešnici linky 256, 257, 275 
a 280. Linka 301 zajišťuje spojení s Brnem, ostatní linky jsou charakteru lokálního. 

Na k.ú. Olešnice jsou 4 zastávky autobusů, z toho 3 v zastavěném území obce (Olešnice, 
náměstí; Olešnice, u lávky; Olešnice, závod) a 1 u Lamberka (Olešnice, Lamberk).  

Zastávka na náměstí Míru je centrálním přestupním bodem. Zastávky svojí polohou většinou 
vyhovují s ohledem na docházkové vzdálenosti. 

Zastávky lze ale upravovat jak v poloze, tak ve stavebním uspořádání v rámci ploch silniční 
dopravy nebo ploch veřejných prostranství. 

 

 

4.8.3 Pěší doprava 

Pěší tahy nejsou v obci zvláště výrazné. Komunikace funkční skupiny D2 (stezky pro pěší a 
cyklisty) nejsou vymezovány. Pěší a cyklistické trasy lze vést přes plochy jiných funkcí, jak je 
uvedeno v regulativech pro jednotlivé funkční plochy. 

 

 

4.8.4 Cyklistická doprava 

Cyklistika jako subsystém dopravy plní funkci přepravy osob. Současně však zasahuje i do 
oblasti sportovní a rekreační.  

Cyklistika jako jedna z forem přepravy nemá zatím v současné době pro obec zásadní význam. 
Pro funkci přepravní k místům soustředěných pracovních příležitostí jsou využívány místní 
komunikace.  

Výraznější je s ohledem na atraktivitu území cykloturistika.  

Olešnicí procházejí cyklotrasy č. 5086, 5087, 5088, 5089, evidované Klubem českých turistů 
(KČT). Trasa č. 5086  je trasou páteřní, spojující Svojanov – Kněževes – Olešnici – Nedvědici 
(Pernštejn). Většina tras je vedených po silnicích III. tříd nebo po místních a účelových 
komunikacích. Pouze cyklotrasa č. 5089 je vedena po frekventované silnici II. třídy.  
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(zdroj: www.cykloserver.cz) 

Dále jsou v cyklistických mapách (např. Shocart, www.cykloserver.cz) vyznačeny lokální 
cyklotrasy zpřístupňující atraktivní cíle v okolí – rozhlednu na kopci Velké Kopaniny nebo 
lokality Velké Tresné či Veselku. Ty jsou vedeny po účelových nebo místních komunikacích. 
V terénu ale všechny vyznačeny nejsou. Ve výkrese Doprava jsou zakresleny jako stávající 
(stav). 

Síť cyklotras je v současné době dostatečná a v rámci ÚP nejsou navrhovány žádné nové trasy. 

Pro případné doplnění systému cyklotras trasami cykloturistickými nebo lokálními dopravními 
není třeba v rámci ÚP navrhovat žádná řešení, neboť beze změny funkčního využití je lze 
trasovat na stávající místní a účelové komunikace, resp. veřejná prostranství. 

Z důvodů bezpečnosti cyklistů na cyklotrase č. 5089 v úseku Olešnice – Crhov, kde je 
cyklotrasa vedena po silnici II. třídy, je navrženo její převedení do trasy Olešnice – Křtěnov –
Crhov, která je na k.ú. Olešnice vedena společně s cyklotrasou 5086. Ve výkrese Doprava je 
zakreslena jako návrh. Obec Crhov lze zpřístupnit po účelové komunikaci z Křtěnova 
s případným prodloužením opět po účelové komunikaci do Ústupu. Tato úprava ale leží mimo 
řešené území. 

 

4.8.5 Doprava v klidu 

Odstavení motorových vozidel je řešeno pro stupeň automobilizace 1:2,5 podle ČSN 73 6110 
a upraveno pomocí příslušných koeficientů. Pro odstavování vozidel jsou využívány garáže 
v obytných objektech či na jejich pozemcích, řadové garáže a veřejné parkovací plochy, dále 
pak parkoviště výrobních podniků a podniků služeb. 

Rozbor současného stavu včetně nároků na doplnění parkovacích a odstavných stání nebyl 
obsažen v textové části ÚAP. Rovněž není zpracován generel dopravy v klidu. Dodatečným 
průzkumem v rámci zpracování tohoto územního plánu byl získán orientační počet míst pro 
parkování a odstavování vozidel. Ten je ale proměnný formou parkovaní v ulicích, související 
s organizací dopravy.  

Pro detailní řešené dopravy v klidu by bylo vhodné zpracovat generel statické dopravy. 

Doplnění míst pro parkování a odstavování vozidel je řešeno následujícím způsobem: 

Zvýšení kapacity garážování je možné přestavbou současných řadových garáží na kapacitnější 
garážovací objekty.  

Další parkovací plochy lze získat v rámci současné uliční sítě organizační úpravou provozu.  

Parkoviště u stávajících objektů občanského vybavení ve městě zajišťují v současné době 
parkování pro tato zařízení a slouží také mimo nákupní dobu pro odstavování vozidel. 

http://www.cykloserver.cz/
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Parkoviště pro zaměstnance stávajících podniků mají v současnosti většinou parkování na 
vlastních pozemcích, případný deficit bude řešen stejným způsobem, tj. na vlastních 
pozemcích. 

Garážování je v navrhované zástavbě uvažováno na vlastních pozemcích, v objektech RD nebo 
ve dvorních traktech. 

Pro odstavení jsou využívány stávající garáže a přístřešky na pozemcích rodinných domů. 
Parkovací možnosti ve starší zástavbě jsou s ohledem na šířky komunikací problematické. Z 
pohledu platných dopravních předpisů by je bylo třeba kvalifikovat jako nedostatečné 
(automobily se odstavují i na plochách, ať již zpevňovaných nebo nezpevněných, přiléhajících k 
místním komunikacím, resp. přímo na komunikacích), s ohledem na prostorové možnosti a 
frekvenci je však lze s výjimkou místních komunikací funkční skupiny C vč. průtahů silnic III. 
třídy akceptovat.  

Bilance odstavných stání a parkování vozidel  

Odstavná stání pro obyvatele jsou řešena pro stupeň automobilizace 1 : 2,5  : 

Odstavná stání  

(O.S.-odstavná stání,  I.G.-individuální garáže, H.G.-hromadné garáže,  P.S.-parkovací stání): 

      O.S.  I.G.  H.G. P.S.red. 

trvalé bydlení stávající - potřeba   720  

trvalé bydlení stávající – skutečný stav  280   85 180 

trvalé bydlení navržené  (RD + BD)   90   90            

celkem        810 370   85 180 

 

V současné době je na území města Olešnice přibližně 280 individuálních garážovacích a 
parkovacích míst na vlastních pozemcích. V návrhovém období bude třeba doplnit cca 180 
míst, z toho se předpokládá 50 úpravou vjezdů na pozemky RD a odstavnými plochami a 
garážemi na vlastních pozemcích RD a dalších 40 míst v bytových domech nebo na jejich 
pozemcích. 
 

Parkování vozidel: 

Potřeba pro odstavení    180 míst 

pro zaměstnance podniků     70 míst 

pro občanskou vybavenost     50 míst 

pro návštěvníky a turisty   100 míst 

celkem     400 míst 

V řešeném území je v současné době cca 250 parkovacích míst. 

V ÚP jsou navržena následná opatření pro zvýšení parkovací kapacity (parkoviště budou 
realizována v rámci úpravy veřejných prostranství):  

východní část – u koupaliště, ul. Tržní   10 míst 

západní část – Moravská strana    15 míst 

jižní okraj města      15 míst 

Kapacitní parkoviště pro lyžařský areál bude doplněno a upraveno ve stávající poloze. 

Areály výroby a občanského vybavení budou mít parkoviště řešená na vlastních pozemcích dle 
svých potřeb. 

 

4.8.6 Doprovodná zařízení pro silniční dopravu 

V řešeném území není v současné době veřejná čerpací stanice pohonných hmot ani jiné 
doprovodné zařízení pro silniční dopravu.  

Čerpací stanice pohonných hmot je navržena na severním okraji města u silnice II/362. Na nově 
navržené ploše dopravní infrastruktury – dopravní vybavenost D d3 může být umístěn objekt 
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s občerstvením, případně i s autoservisem. V žádném případě zde ale nemůže být autobazar 
nebo autovrakoviště. 

 

4.8.7 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo silnic platí mimo souvislé zastavěné území obce, vymezené z hlediska 
zák.č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.  

Pro silnice II. a III. třídy je 15 m oboustranně od osy silnice. 

 

4.8.8 Hluk z pozemní dopravy 

Zdrojem hluku z pozemní dopravy je doprava silniční. 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostředí stanoví nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 
Jsou dány součtem základní hladiny hluku 50 dB (A) a korekcí přihlížejícím k místním 
podmínkám a denní době v závislosti na způsobu (funkci) vyžití území. 

Výpočet hlukového zatížení byl proveden dle novely metodiky Pro výpočet hluku ze silniční 
dopravy MŽP 2005 a posouzen dle Nařízení vlády č. 272/2011, přílohy č. 3. Situace byla 
posouzena i pro výhled r. 2035, pro odrazivý terén v průjezdném úseku obytnou zástavbou. 

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru 
a v chráněných venkovních prostorech staveb jsou dány přílohou č. 6 nařízení vlády č. 
148/2006 Sb.:  

způsob využití území 

korekce dB 

hluk z dopravy 
na veřejných 
komunikacích 

hluk v okolí 
hlavních 
pozemních 
komunikací 

1) 

stará hluková 
zátěž z 
pozemních 
komunikací  

chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a lázní a 
chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní  

0 + 5 + 15 

chráněné venkovní prostory ostatních staveb a            
chráněné ostatní venkovní prostory 

+ 5 + 10 + 20 

pro noční dobu je stanovena další korekce - 10 dB 

1)   
hlavní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy dle zák. 13/1997 

Sb., což odpovídá  funkční skupině A a B dle ČSN 736110 
 

Výchozími hodnotami pro hlukové výpočty jsou výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 
2010. Uvedeny jsou v následující tabulce.  

 

silnice č.sč.úseku úsek silnice (ulice) T O M S 

II/362 6-4048 Rovečné – Rozseč nad Kunštátem 185 908 10 1 103 

 

Výhledové intenzity dopravy pro rok 2030 jsou stanoveny z hodnot sčítáni z roku 2010 pomocí 
přepočítávacích koeficientů. 

Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T (resp. 24hodinové dlouhodobé ekvivalentní 
hladiny Ldvn a noční dlouhodobé ekvivalentní hladiny Ldvn ) je proveden podle novely metodiky 
pro výpočet hluku ze silniční dopravy (MŽP 2006). Výpočet hlukového pásma je významný pro 
plochy, které nejsou bariérově stíněny stávající zástavbou. 

Vzhledem k vývoji skladby vozidel v dopravním proudu a vlivem technické progrese v konstrukci 
vozidel lze předpokládat, že hlukové účinky na konci návrhového období nepřesáhnou takto 
vypočtené hodnoty, neboť úroveň vnějšího hluku vozidel bude proti předpokládaným hodnotám 
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z doby vzniku této normy podstatně nižší. Snížení hlukové zátěže přinese také zprovoznění 
rychlostní komunikace R43. 

Výpočtem byly zjištěny vzdálenosti požadovaných izofon od os silnic. V následující tabulce jsou 
uvedeny pro obytné i smíšené zóny, a to pro denní i noční dopravu pro období cca do roku 
2030. Izofony nezohledňují bariérové účinky zástavby či jiných protihlukových zábran a jsou 
vztaženy k ose silnice. 

 

silnice   
sčítací 

profil 
lokalizace 

denní 
doba 

60 dB 

noční 
doba 

50 dB 

denní 
doba 

55 dB 

noční 
doba 

45 dB 

II/362 6-4048 
ul. Rovečínská, ul. generála Čápka  od 
Dolního Vejpustku na jih 

8 m 4 m 16 m 9 m 

II/362 6-4048 
ul. generála Čápka od Dolního Vejpustku 
k nám. Míru 

14 m 5 m 25 m 18 m 

 

Zvýrazněny jsou rozhodující hodnoty. 

Intenzity dopravy na silnicích  III. tříd, kde nebylo prováděno sčítání dopravy, je evidentně nižší 
než intenzita na silnici II/362. Proto i hluková zátěž bude nižší. 

 

4.9 Koncepce vodního hospodářství 

4.9.1 Zásobování vodou 

Vodovod v Olešnici je v majetku obce, která je také jeho provozovatelem a správcem. 

Zdroj vody 

Zdroj obecního vodovodu se nachází v údolí Hodonínky v severní části katastru,částečně v 
k.ú. Trpín (okres Svitavy). Olešnice v tomto jímacím území využívá vrt S1 s vydatností 5 l/s a 
studnu o vydatnosti 6 l/s. V prameništi se nachází ještě vrt S2 o vydatnosti 4 l/s, který slouží 
pro zásobování Trpína. Tyto dva vodovody fungují samostatně, lze je však i propojit, takže 
obce si mohou v nutném případě vypomoci. Dále je ještě využíván zdroj Lamberk (3 l/s), 
propojení na obecní vodovod je provedeno potrubím DN 100. 

Zdroj má vyhlášena příslušná ochranná pásma, velká část ochranného pásma leží v katastru 
Trpína. Voda svou kvalitou odpovídá požadavkům ČSN Pitná voda je hygienicky 
zabezpečena dávkováním chlornanu sodného ve vodojemu. 

Akumulace, tlakové poměry 

Nad prameništěm je na kótě 596,40 vybudován vodojem 2x250 m
3
, po průchodu 

spotřebištěm je na konci přívodního řadu osazen další vodojem o objemu 250 m
3
 na kótě 

596,26 m.n.m. Poslední akumulace je u vodního zdroje Lamberk a má velikost 10 m
3
. 

Vodovod v Olešnici tvoří jedno tlakové pásmo. Celkový objem akumulace přesahuje denní 
potřebu vody.  

Rozvodná síť 

Vodovod byl budován od konce padesátých let (přívodní řad 1958). V roce 2000 bylo 
zpracováno zaměření vodovodní sítě dle dostupných podkladů, takže jeho průběh je 
poměrně dobře zdokumentován.. 

Přívodní řad má od prameniště až za náměstí DN 200, dále pokračuje k vodojemu za obcí v 
profilu DN 125. Distribuční řady mají DN 125, 100 a 80. Vodovod slouží kromě zásobení 
obyvatel a průmyslu také k zabezpečení požární vody. 

Vzhledem ke stáří velké části vodovodní sítě je nutno počítat s nárůstem výdajů na 
rekonstrukce jednotlivých řadů. 
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Potřeba vody 

Podíl potřeby vody pro průmysl a obyvatelstvo doznal od roku 2000 dramatický vývoj. 
Specifická potřeba vody pro obyvatelstvo dle předpokladů poněkud vzrostla z původních 
69,26 l/ os. den na 75,5 l/os.den, což je zřejmě způsobeno zvýšením komfortu bydlení a 
vybavením domácností dalšími spotřebiči vody. Průmysl však odebírá z vodovodní sítě 
podstatně menší množství vody než v roce 2000. 

Dle údajů správce jsou hodnoty spotřeby vody následující: 

     rok 2000  rok 2010 

Spotřeba vody celkem   135 000 m
3
/rok  67000 m

3
/rok 

Obyvatelstvo    45 000 m
3
/rok  48000 m

3
/rok 

Průmysl    90 000 m
3
/rok  19000 m

3
/rok 

Specifická potřeba vody  69,26 l/osoba.den 75,5l/osoba.den = 27,5 m
3
/rok   

 

Produkce odpadních vod je však výrazně vyšší, protože v území jsou další zdroje vody v 
majetku zemědělského družstva. Část této vody je využívána i pro provoz mlékárny. 

Stávající akumulace má objem 750 m
3
, což je dostatečné i pro zásobu požární vody. 

Zásobování vodou – návrh  

Nová zástavba je navržena po kótu 560 m.n.m., takže i v budoucnu se vystačí s jedním 
tlakovým pásmem. Nové domy budou napojeny v některých případech přímo na stávající 
vodovodní řady, případně budou vybudovány nové zásobní řady prodloužením stávajícího 
vodovodu a vedené v souběhu s dalšími podzemními sítěmi přednostně nezpevněným 
terénem v souběhu s komunikacemi.  

Pokud se jedná o lokality s větším počtem domů, doporučujeme vodovodní síť v maximální 
možné míře zaokruhovat. 

Bilance potřeby vody 

V období do roku 2025 se předpokládá zvýšení počtu obyvatel na 1900, takže potřeba vody 
pro obyvatelstvo,  při zachování dnešní specifické potřeby na jednoho obyvatele v hodnotě 
75,5 l/s, vzroste na : 

75,5x1900 = 143 450 l/den = 143,45 m
3
/den = 52360 m

3
/rok. 

Vzhledem k pravděpodobně vyššímu vybavení domácností různými spotřebiči (myčky 
nádobí apod.) předpokládáme zvýšení potřeby vody o 10 %, to znamená: 

Q = 143,45 x 1,1 = 157,79 m
3
/den = 57595 m

3
/rok 

Vývoj potřeby vody pro průmysl lze jen obtížně odhadovat. Zdá se, že spotřebitelé vody pro 
průmysl využívají jiných zdrojů vody, než je veřejný vodovod, protože přes pokles odběrů 
z vodovodní sítě se objem vypouštěných vod na ČOV zásadně nemění. Spotřeba vody se 
rovněž snižuje využíváním úspornějších technologií. Předpokládáme tedy zachování 
stávajícího množství vody pro průmysl i v budoucnu s tím, že stávající vodovod je schopen 
zajistit i značné zvýšení spotřeby vody. 

Odhad roční potřeby vody do roku 2025: 

Průmysl:    19 000 m
3
/rok 

Obyvatelstvo:    57 595 m
3
/rok 

Celkem:               76 595 m
3
/rok 
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4.9.2 Kanalizace 

Stoková síť – stávající stav 

V Olešnici je vybudována jednotná kanalizační síť vybavená čistírnou odpadních vod. Bylo 
využito starých stok původně vyústěných přímo do Hodonínky, které byly podchyceny  do 
kmenové stoky vedené podél toku a vybavené  řadou odlehčovacích komor. Na kanalizaci 
jsou dvě shybky. Jednotná síť je doplněna několika stokami čistě dešťovými,  které 
podchycují extravilánové vody a vody z drenážních systémů na přilehlých pozemcích a 
odvádějí je buď přímo do Hodonínky, nebo do jejího zatrubněného přítoku. 

Stáří a technický stav jednotlivých stok jsou velmi různé. V roce 2000 bylo provedeno 
zaměření polohy kanalizace dle viditelných nadzemních znaků. Některé šachty nebyly pro 
měření přístupné, nebyly rovněž zjišťovány hloubky a profily jednotlivých stok, takže 
zaměření nemá charakter pasportu kanalizace, ale může docela dobře posloužit pro prvotní 
orientaci, pokud bude nutno nějaké objekty napojovat, nebo provádět opravy stok. 

Čistírna odpadních vod 

Stoková síť je ukončena v ČOV, která byla intenzifikována výměnou technologického 
zařízení. Čistírna je navržena pro 4515 ekvivalentních obyvatel, její velikost zásadním 
způsobem ovlivňuje produkce odpadních vod v místních potravinářských provozech, i když v 
místech produkce znečištění jsou instalována zařízení na předčištění odpadních vod. 
Rekonstrukce ČOV Olešnice byla kolaudována v r. 2000, její součástí byla i změna limitů 
vypouštěných odpadních vod. 

Popis ČOV 

Mechanický stupeň čištění (česle a lapák písku) zachycuje hrubé nečistoty. Následuje 
biologický stupeň, který sestává ze selektorů, kde dochází k aeraci (jemnobulinné aerační 
elementy) a  denitrifikační nádrže, kde je voda pouze promíchávána. Následuje nitrifikační 
nádrž, kde jsou opět instalovány jemnobublinné aerační elementy a  dosazovací nádrž. Z 
dosazovací nádrže odchází vyčištěná voda do recipientu. Kal je pomocí čerpadla 
recirkulován do nátokového žlabu za lapačem písku. Přebytečný aktivovaný kal se z procesu 
pravidelně odtahuje, skladuje se v zásobní nádrži kalu , která je probublávána vzduchem ze 
středněbublinných elementů. Kal se stabilizuje a potom je ze dna nádrže odtahován na 
pásový lis k odvodnění.    

Údaje o ČOV 

Přítok znečištěné vody na ČOV  roční   331 000 m
3
 

     denní   900 m
3
 

Vypouštěné znečištění dle údajů z roku 2010 

  Povolené (mg/l)  dosahované (mg/l) 

 BSK5  25   3,3   

 CHSK  100   21 

 Ncelk     3,5 

 Pcelk  5   0,12 
 

Účinnost ČOV je tedy velmi dobrá. 

Stabilizovaný kal z ČOV se využívá k hnojení pozemků. 

Kanalizace - návrh 

Zásadním problémem kanalizace v Olešnici je její jednotný systém, kterým je na ČOV 
přiváděna poměrně velká část balastních vod. Je proto nezbytné u nové výstavby řešit v co 
největší míře vsakování dešťových vod, pokud to geologická stavba území dovoluje. 
Vzhledem k tomu, že nové lokality pro výstavbu jsou většinou od Hodonínky vzdáleny tak, že 
by bylo obtížné řešit odvedení dešťových vod separátně, zůstává systém odkanalizování 
zachován jako jednotný i pro novou zástavbu. Výjimkou jsou plochy i14 a i1, částečně i 
plocha i9, kde je zřejmě možné využít stávajícího podchycení dešťových vod z extravilánu a 
vybudovat oddílný systém. Dimenzi stávajícího dešťového potrubí je nutno posoudit až bude 
jasné, jak se zástavba v lokalitě rozmístí a nadále je nutno počítat s podchycením vody 
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z extravilánu. Zda se využije jednotný nebo oddílný systém kanalizace je možné posoudit až 
v dalších stupních dokumentace při podrobnějším řešení zástavby a výškového vedení 
komunikací. 

Pro správnou funkci kanalizace, především dešťových výpustí, je nutno udržovat přes obec 
koryto Hodonínky pročištěné, aby nic nebránilo odtoku vody z kanalizace. 

Zvýšení počtu obyvatel v návrhovém období nebude mít vliv na kapacitu ČOV.  

 

4.9.3 Meliorace 

Na území katastru jsou některé pozemky vybavené drenáží. Drenážní zařízení jsou v majetku 
vlastníků pozemků, hlavní meliorační zařízení spravuje Zemědělská vodohospodářská správa 
pro Pozemkový fond, který je jeho vlastníkem.  

Z hlediska melioračních zařízení se nepředpokládá větší zásah do jejich provozu. 

 

4.9.4 Vodní toky a plochy 

Současný stav 

Obcí protéká drobný vodní tok Hodonínka (nazýváný též Olešnický nebo Nyklovický potok), do 
kterého se ve středu obce vlévá Veselský potok (nazývaný také Olešnický potok) jako 
levostranný přítok (IDVT 10200669) a dále se do něj vlévá pravostranný bezejmenný přítok 
(IDVT 500053557). 

U těchto drobných toků je třeba respektovat manipulační pruh šířky min. 6 m oboustranně od 
břehové čáry, který slouží správci toku k výkonu práv a povinností souvisejících s jejich 
správou. Veškerá případná dotčení vodních toků je třeba projednat s jejich správci. 

Přímým správcem vodního toku Hodonínka jsou Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí 
Dyje. Přítoky Hodonínky jsou od 1. 1. 2011 ve správě Povodí Moravy, s.p.   

Na katastru obce je několik rybníků – ve východní části katastru na Veselském potoce je 
Obecní rybník (dříve Pod Šnelovkou), dále Dolní rybník (dříve Pod Farským polem) a Horní 
rybník (dříve rybník Jeruzalém). Severozápadně od obce je novější rybník Pod Sekerou. 

Na k.ú. nebylo vyhlášeno zátopové území. V roce 1997 a 1998 byl vybudován systém 
protipovodňových opatření na Veselském potoce a jeho přítoku. Jedná se o 3 suché poldry. 
Dva jsou situovány severovýchodně od obce, druhý pod obecním rybníkem, který byl 
prohlouben a vyčištěn odtěžením naplavenin. Severozápadně od obce, nad Nyklovickým 
potokem, je vybudován poldr se stálou zvodní. Je však vhodné provést opatření proti vodní 
erozi v území západně a jihovýchodně od města. Těmi mohou být zatravněné průlehy, 
situované nad zastavitelným územím, či meze se vzrostlou zelení, případně další poldry. 

Návrh – ochrana proti přívalovým vodám 

Pro ochranu zástavby proti přívalovým extravilánovým vodám se navrhuje poldr, resp. plochy 
pro retenci povrchových vod a jiné protierozní úpravy. Podrobné parametry těchto objektů 
budou určeny příslušnou projektovou dokumentací. 

Jedná se o následující návrhy: 

- poldr se stálou zvodní v západní části katastru 

- rybník v severovýchodní části katastru 

- rybník, příp. dva rybníky na jihovýchodním okraji katastru 

Vzhledem k tomu, že v současné době nelze vzhledem k absenci podrobnější projektové 
dokumentace navržené rybníky přesně umístit, nejsou jako vodní plochy zakresleny. 
V potencionálních místech pro jejich umístění je v návrhu ÚP zakreslena smíšená plocha 
nezastavěného území (S*), ve které jsou přípustné vodní plochy a vodní toky. 
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4.10 Koncepce energetických zařízení a spojů 

Stávající trasy technických sítí ve výkresové části ÚP byly převzaty z poskytnutých podkladů 
zpracovaných ÚAP. Tyto byly upřesněny v rámci terénních průzkumů a dalších dostupných 
informačních zdrojů a odpovídají věcnému umístění. 

  

4.10.1 Zásobování plynem 

Nadřazené sítě 

Vysokotlaký plynovodní (VTL) řad DN 150 přichází z jihu a kolem Olešnice obchází po 
západní straně. 

Do obce je z VTL řadu vybudována odbočka DN 150 ukončená v regulační stanici VTL/STL. 
Z vysokotlaké přípojky odbočuje ještě krátký řad DN 100 do samostatné regulační stanice v 
areálu Moraviafloru, kde navazuje středotlaký průmyslový rozvod pro Moraviaflor a 
Agroplast. 

Rozvodné sítě 

Současný stav: 

Do obce je z VTL řadu vybudována odbočka DN 150 ukončená v regulační stanici VTL/STL. 
Z vysokotlaké přípojky odbočuje ještě krátký řad DN 100 do samostatné regulační stanice v 
areálu Moraviafloru, kde navazuje středotlaký průmyslový rozvod pro Moraviaflor a 
Agroplast. 

Vlastní rozvod po obci je kombinovaný středotlaký a nízkotlaký. K největším spotřebitelům 
(Mlékárna, škola) je přiveden středotlaký řad, na který na několika místech navazuje 
nízkotlaký rozvod pro obytnou zástavbu. V jihovýchodní části obce (část Křtěnovské ulice) 
jsou nemovitosti připojovány přímo na stl. rozvod přes domovní regulátory. Středotlaký řad 
pokračuje podél komunikace do sousedního Křtěnova. 

Plynovod v Olešnici se budoval postupně v letech 1983 až 1993, většina použitého potrubí je 
ze svařované oceli, pouze na nejnovějších úsecích je použito polyetylénu. 

Návrh: 

Návrh spočívá v rozšíření stávající plynovodní sítě. Celkový  nárůst počtu obyvatel odpovídá 
asi 50 bytovým jednotkám. Znamená to, že návrhové plochy zřejmě nebudou využity v celé 
své kapacitě. 

Jednotlivé lokality budou napojeny většinou na nízkotlaký plynovod, plynovodní řady budou 
vedeny přednostně mimo zpevněné komunikace a budou pokud možno zaokruhovány.  

Při jižním okraji města je navrženo napojit nové nemovitosti přímo ze středotlaku přes 
domovní regulátory plynu.  

V tomto případě, stejně jako u ostatních podzemních sítí, nebude znamenat rozvoj bydlení 
podstatnou zátěž pro stávající síť. Kapacitní problémy by mohla způsobit jedině nějaká nová 
výroba, která by měla velké nároky na spotřebu plynu. 

Ochranná a bezpečnostní pásma podle zákona č. 458/2000 

Ochranná pásma je nutno dodržovat k zajištění spolehlivého provozu plynárenského 
zařízení. Pásmy se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení 
vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. Stavební 
činnosti a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze s předchozím písemným 
souhlasem držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení. 
Souhlas není součástí stavebního řízení. Vysazování trvalých porostů kořenících do větší 
hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu podléhá tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu 
pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu. 
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Ochranná pásma: 

Druh plynového zařízení Ochranné  pásmo [m] 

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce 
(na obě strany od půdorysu) 

1 

ostatní plynovody a přípojky (na obě strany od půdorysu) 4 

technologické objekty (na všechny strany od půdorysu) 4 

 

Bezpečnostní pásma 

jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a 
k ochraně života, zdraví a majetku osob. 

Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické 
či právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení, pokud to 
umožňují technické a bezpečnostní podmínky a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo 
bezpečnosti osob. 

Bezpečnostní pásma v řešeném území: 

Druh plynového zařízení Bezpečnostní pásmo [m] 

VTL plynovody do DN 100 15 

 do DN 250 20 

VTL regulační stanice 10 

 

4.10.2 Zásobování elektrickou energií 

Návrh ÚP respektuje trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní, navrhované dílčí 
úpravy VN sledují koordinované uvolnění návrhových ploch. 

Přenosové soustavy a zdroje 

V řešeném území nejsou vybudována žádná vedení přenosové soustavy v napěťové hladině 
220 – 400 kV ani výrobny el. energie.  

Nová zařízení přenosové soustavy ČEPS nejsou v území navrhována. 

Distribuční soustavy a zdroje 

Provozovatelem distribuční soustavy je E.ON, a.s. 

V řešeném území nejsou vybudovány žádné zdroje el. energie dodávající energii do distribuční 
soustavy, ani nejsou nárokovány požadavky na vymezení ploch. 

Zásobování území 

Požadavky na zajištění potřebného příkonu jsou ovlivněny situací, že město je zásobováno 
energiemi dvojcestně a to el. energií a plynem. Nepředpokládá se tedy výrazné zvyšování 
nároků na zajištění elektrického příkonu pro vytápění, vaření a ohřev TUV, neboť pro tyto účely 
je uvažováno v převážné míře s využíváním plynu – v současné době cca 90%. 

Řešené území města je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22kV Bystřice nad 
Pernštejnem z hlavního primárního venkovního vedení VN 22 kV č. 310. 

Stávající vedení vyhovuje současným i výhledovým přenosovým požadavkům, nepředpokládají 
se žádné zásadní úpravy. Vedení procházející přes návrhové plochy je respektováno vč. OP.  

Město a ostatní odběratelé řešeného k.ú. jsou z hlediska současných požadavků na dodávku 
elektrické energie plně zajištěni. Rozsah stávajících distribučních sítí VN 22kV je dostačující i 
pro návrhové období - zajistí výhledové nároky na potřebný příkon v území pro navrhované 
rozvojové plochy města. 
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Předpokládaný potřebný příkon s ohledem na plánovaný rozvoj města bude zajištěn ze stávající 
distribuční soustavy po její úpravě, rozšíření a výstavbě nových distribučních, případně 
odběratelských trafostanic. 

Transformační stanice 22/0,4kV (TS) 

Na řešeném území je v současné době vybudováno celkem 14 transformačních stanic. Z toho 6 
TS je v majetku E-ON a slouží pro zajištění distribučního odběru a 8 TS je odběratelských. 
Provozované trafostanice jsou převážně venkovní, stožárové konstrukce, pouze DTS 5 – Obec 
je zděná věžová a dvě TS jsou odběratelské. 

Stávající trafostanice jsou v dobrém technickém stavu a vyhovují požadavkům odebíraného 
výkonu – u části distribučních transformačních stanic lze výměnou stávajících transformátorů a 
úpravou výzbroje zvýšit jejich výkon.  

Podrobnější údaje jsou patrné z následujícího přehledu. 
 

Označení TS Název 
Konstrukční 
provedení 

Max. výkon 
(kVA) 

Stávající TR 
(kVA) 

Využití (uživatel) 

TS 1 

301106 
Masna 

2. sl. bet. 

BTS 400 
400 400 

E.ON. 

distr. 

TS 2 

301108 

Moravská 
Strana 

2. sl. bet. 

BTS 400 
400 400 

E.ON. 

distr. 

TS 3 

301109 
U zvláštní školy 

2. sl. bet. 

BTS 630 
630 630 

E.ON. 

distr. 

TS 4 

301110 
Lamberk 

2. sl. bet. 

BTS 400 
400 100 

E.ON. 

distr. 

TS 5 

301111 
Obec 

zděná 

věžová 
400 400 

E.ON. 

distr. 

TS 6 

301112 
Centroflór 

2. sl. bet. 

BTS 400 
400 100 cizí odběratelská 

TS 7 

301113 
Mlékárna 

zděná 

vestavěná 
1000 1000 cizí odběratelská 

TS 8 

301114 
Družstvo 

2. sl. bet. 

BTS 400 
400 400 cizí odběratelská 

TS 9 

301115 
Vodárna 

2. sl. bet. 

A/2 
250 50 cizí odběratelská 

TS 10 

301116 
Skalka 

2. sl. bet. 

BTS 400 
400 250 

E.ON. 

distr. 

TS 11 

301117 
Sedláček 

1. sl. bet. 

BJ 250 
250 160 cizí odběratelská 

TS 12 

300630 
Šutera 

zděná 

kiosková 
1000 100 cizí odběratelská 

TS 13 

300821 
Radiomobil 

1. sl. bet. 

BJ 250 
250 100 cizí odběratelská 

TS 14 

700121 
Lyžařský areál 

2. sl. bet. 

TSB 24/630 
630 630 cizí odběratelská 
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Celková současná přípojná hodnota území 6 810 4 720 

z toho pro distribuční  odběr města 2 630 2 180 

 cizí – odběratelské 4 180 2 540 

Umístění stávajících distribučních trafostanic je z hlediska plošného pokrytí území města 
transformačním výkonem vyhovující a je respektováno i pro návrh. Po technické stránce 
vyhovují i výhledovým potřebám. 

 

Rozvodná síť NN 

Distribuční rozvodná síť NN je provedena převážně nadzemním vedením na betonových 
sloupech vodiči AlFe, závěsnými kabely AES a částečně je realizována podzemním kabelovým 
vedením. V minulém období byla částečně provedena rekonstrukce v rozsahu cca 50%. Její 
další úpravy a dokončení rekonstrukce budou prováděny podle vyvolané potřeby při nové 
zástavbě s navázáním na stávající stav. 

Stávající rozvodná síť NN zůstává základním článkem rozvodu při zachování současné 
koncepce-venkovní vedení s úseky kabelového rozvodu. 

 Bilance elektrického příkonu 

Výchozí údaje:   

Počet obyvatel - současný stav  cca 1 800       

Počet obyvatel - výhled (kapacita území) cca 1 900   

Počet bytů - současný stav            670 

Předpoklad v návrhu (vč. neobydlených a rekreace) 728 

Předpokládaná plynofikace území  

do 95% kapacity bytového fondu a obč. vybavení - pro vytápění 

Ostatní druhy vytápění   

cca 10%-elektrické vytápění, dřevo, dřevní odpad,  

obnovitelné zdroje, uhlí minimum 

Stupeň elektrifikace dle směrnice č.13/98 JME, a.s. Brno, tabulka č.15 

Výhledový rozvoj -- drobné podnikatelské aktivity v rozptýlené zástavbě města, občanská 
vybavenost, smíšená-výrobní 

 

Zpracovaná výkonová bilance vychází pro výhledové období ze stávajícího odběru z DTS 
a ze stanovení podílových maxim vč. nových odběrů u jednotlivých odběratelských sfér, 
t.j. bytového fondu, občanské výstavby (nevýrobní sféry) a podnikatelských aktivit.  

Z energetického hlediska je pro bilanci potřebného příkonu respektováno, že město je 
zásobováno energiemi dvojcestně, tj. elektřinou a zemním plynem, u kterého se předpokládá 
v max. míře využití pro vytápění, vaření a ohřev TUV. Pro novou výstavbu dle návrhu je 
uvažován stupeň elektrizace bytového fondu B a C-do 10% s ohledem na současný stav a 
předpokládané užití elektrické energie - zvyšující se standard v domácnostech (fritézy, grily, 
mikrovlnné trouby, myčky nádobí apod.), které jsou energeticky náročnější. 

Bilance potřebného příkonu je zpracována podle směrnice JME č.13/98 a uvažuje s výhledovou 
hodnotou měrného zatížení na jednu bytovou jednotku v RD při elektrickém vytápění do 10% 
2,5 kW. Pro nebytový odběr je uvažován podíl 0,35 kW /b.j.  

Pro občanskou výstavbu a drobné podnikatelské aktivity je stanoveno zatížení odhadem podle 
předpokládaného rozvoje města v jednotlivých návrhových lokalitách.  

Pro návrhové období je kapacitní možnost výstavby v návrhových plochách cca 95 RD a 20 b.j. 
v bytových domech. V návrhu je reálný nárůst bilancován cca pro 58 b.j.. 

Ve sféře podnikání je uvažováno s rozšířením ploch stávajících areálů a novou plochou V 2 při 
ulici Trpínská.  
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Aktivity realizované v zastavěném území města včetně nové bytové a občanské výstavby budou 
zásobovány ze stávajících distribučních TS a z navrhovaných zahušťovacích transformačních 
stanice TS 15 – 18, výrobní plocha V 2 – z navrhované TS 19.  

Pro drobné živnostníky a malé podnikatelské subjekty rozmístěné rozptýleně v zastavěné části 
města a ve stávající bytové zástavbě je možné potřebný příkon zajistit přímo z distribuční 
rozvodné sítě NN, případně samostatným vývodem z příslušné distribuční trafostanice. 
Výstavba nových TS pro tento účel se nepředpokládá.  

Předpokládaný příkon území 

1. bytový fond -  stávající  -  670 b. j. 

  návrh cca   -    58 b. j.  

  celkem      728 b. j. x 2,5 kW    =  1 820 kW 

2. nebytové odběry - OV, komunální sféra, drobné podnik. aktivity, služby, 

       728 b. j. x 0,35 kW          =   255 kW 

3. podnikat. aktivity – drobná výroba, ČS PHM, 

                 řemesla - napojeno z DTS (odb.odhad-předpokl. rozvoj.)  = 200 kW 

celková potřeba města pro zajištění z DTS         2 275 kW 
 

Potřebný transformační výkon na úrovni TR je uvažován při účiníku v síti 0,95 a optimálním 
využití transformátorů na 80%. Potom pro distribuční odběr bude v území zapotřebí na úrovni 
TS dle návrhu ÚP zajistit cca 2 990 kVA  
 

4. výrobní sféra a ostatní odběratelé zásobeni z vlastních TS  

a) vychází se ze současného stavu a předpokládaných odběrů 

    odborný odhad - současný stav         2 540 kVA 

b) rozvojové záměry – odborný odhad vč. návrhových ploch     300 kVA 

celkem stávající výrobní a návrhové plochy               2 840 kVA 
 

Celkové maximální zatížení řešeného území 

na úrovni TS dle návrhu ÚP se předpokládá cca    5,8 MVA = (2 990 kVA + 2 840 kVA)  

Reálná hodnota se však s ohledem na soudobost mezi jednotlivými skupinami odběru 
předpokládá nižší. 

Je předpoklad, že i ve výhledu bude potřebný výkon pro město a řešené katastrální území 
města zajišťován ze stávající distribuční soustavy - z vedení VN č. 310.  

Návrh úprav a rozšíření distribuční soustavy VN a TS 

Se zásadním rozšířením distribuční sítě 22 kV se v návrhu neuvažuje. Její rozšíření a úpravy 
budou prováděny postupně podle vyvolané potřeby na základě požadavků nové zástavby 
v navržených lokalitách vč. navrhovaných zahušťovacích transformačních stanic.  

Připojování nových odběratelů bude řešeno v souladu s platnou legislativou. V místech, 
kde současné trasy prochází územím navrhovaným pro novou zástavbu, musí být respektováno 
stávající ochranné pásmo. V případě, že tato vedení budou výrazně omezovat optimální využití 
ploch, je možné požádat E.ON o udělení výjimky ke snížení současného OP ve smyslu Zákona 
č. 458/2000 Sb., ve znění zák č. 314/2009 Sb. a změny zákona č. 211/2011 Sb., případně 
provést jeho přeložení. 

Konfigurace stávající nadzemní sítě VN 22 kV vč. přípojek k TS zůstane v zásadě zachována. 

Návrhem nových rozvojových ploch pro výstavbu řešených ÚP města dochází ke kolizi 
s trasováním úseku kmenového vedení VN 310 v prostoru návrhové plochy BI i8 – RD – pod 
hřbitovem a přípojkou VN k TS 10 – Skalka v prostoru návrhové plochy BI i5 – RD. Tyto trasy 
vedení omezují využití těchto ploch. S ohledem na ekonomickou náročnost na přeložky tras 
není navrhována jejich přeložka – je nutné respektovat stávající OP vedení (2x10m od krajního 
vodiče – celkem 23m), případně požádat provozovatele o jeho snížení. 
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Pro navrhované zahušťovací trafostanice TS 15, 16 a 19 budou vybudovány přípojky VN 
nadzemním vedením, pro TS 17 a 18 – podzemním kabelovým vedením. 

Transformační stanice 22/0,4 kV (TS) 

Navrhované rekonstrukce stávajících trafostanic a výstavba nových: 

Stávající TS jsou ve vyhovujícím stavu, v případě potřeby budou vyměněny současné 
transformátory za vyšší výkonové jednotky, postupně, podle vyvolané potřeby na zajištění 
příkonu v daných lokalitách a to jak u distribučních tak i u odběratelských.  

Nově navrhované trafostanice 

S ohledem na navrhovanou výstavbu v návrhových plochách, stávajícímu rozmístění DTS, 
zlepšení napěťových poměrů v rozvodné síti NN, snížení přenosových vzdáleností a tím i ztrát 
ve vedení, vhodnějšímu plošnému pokrytí území transformačním výkonem je po konzultaci 
s provozovatelem distribuční soustavy navrženo vybudování pěti zahušťovacích trafostanic.   

TS 15 –  Ke SKI areálu - při lokalitě návrhové plochy pro bydlení BI – i1 – RD –  venkovní                 
stožárová do 400 kVA s nadzemní přípojkou VN. 

TS 16 – U Hřbitova – venkovní stožárová do 400 kVA s nadzemní přípojkou VN 

TS 17 – Veselská – při lokalitě  návrhové plochy pro bydlení BI – i12 – RD – zděná kiosková 
1x630  kVA s podzemní kabelovou přípojkou VN 

TS 18 – Bytové domy – při lokalitě návrhové plochy pro bydlení BI – i11 – RD a BH – h1-BD –              
zděná kiosková 1 x 630 kVA s podzemní kabelovou přípojkou VN 

TS 19 – Trpínská – při lokalitě návrhové plochy pro výrobu V2 – venkovní stožárová do 400 kVA               
s nadzemní přípojkou VN. Tato bude realizována za předpokladu, že požadovaný příkon 
pro lokalitu nebude možné zajistit ze stávající distribuční soustavy.  

Rozvodná síť NN 

 Distribuční rozvodná síť bude rozšiřována v závislosti na výstavbě RD, rozvoji občanské 
vybavenosti a podnikatelských aktivit v jednotlivých návrhových lokalitách.  

Pro nově navrhované lokality soustředěné zástavby RD navrhujeme její rozšíření a provedení 
kabelovým rozvodem v zemi, stejně tak i pro objekty občanského vybavení, případně 
podnikatelské aktivity. U nové zástavby v zastavěném území města řešit podle koncepce 
stávající rozvodné sítě.  

Veřejné osvětlení 

Rozšíření pro návrhové lokality bude navazovat na stávající soustavu ve vymezených plochách 
veřejných prostranství. Jeho realizací navrhujeme samostatnou podzemní kabelovou sítí. 

Koncepce navrhovaného řešení na výhledové zásobování el. energii byla konzultována 
na E.ON Česká Republika,a. s., RSS VN, NN Prostějov, pracoviště Boskovice v průběhu 
zpracování ÚP – říjen 2011. 

Ochranná pásma 

Při plánování nové výstavby, eventuálně při provádění různých stavebně-montážních 
nebo podzemních prací je nutné respektovat v prostoru stávajících i nově navrhovaných tras 
energetických vedení a zařízení jejich ochranná pásma. Stanovení ochranných pásem 
energetických děl je dáno Energetickým zákonem č.458/2000 Sb., § 46 a § 98 ve znění zákona 
č. 314/2009 Sb a změny zákona č. 211/2011 Sb. 

Při rekonstrukci sítí nebo výstavbě nových tras vedení VN a TS je nutné soustředit liniové prvky 
krajiny tak, aby nedocházelo ke střetům funkčního využívání ploch (ochranná pásma 
jednotlivých zařízení, omezení činností nebo plánované výstavby apod.). Tento požadavek je 
nutno respektovat i u podzemních inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 6005. 

Pro informaci uvádíme šířky ochranných pásem vedení. Vzdálenost se vždy počítá od kolmého 
průmětu krajního vodiče. 
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       vedení vystavěná   vedení stavěná 
      do 31.12.1994   po 1.1.1995 
VN - nad 1kV do 35 kV vč.   10 m    7 m 
 
Pro vedení stavěná po 1. 1. 2001 platí následující hodnoty: 
 a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
  1. pro vodiče bez izolace 7 m 
  2. pro vodiče s izolací základní  2 m 
  3. pro závěsná kabelová vedení  1 m 
 

Ochranné pásmo podzemního vedení 

    do 110 kV včetně 1 m po obou stranách krajního kabelu 

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice 
je zakázáno: 

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat výbušné a hořlavé látky, 

- provádět činnosti ohrožující spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 
ohrozit životy, zdraví a majetek osob. 

- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 
těmto zařízením. 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno: 

- vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3 m, 

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno: 

-  vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 

Ochranné pásmo elektrických stanic 

je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 
m od oplocení či vnějšího líce obvodového zdiva. 

b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV 
na úroveň nízkého napětí 7 m, u stanic stavěných do 31.12. 1994 - 10 m 

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším 
než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, 

d) u vestavných elektrických stanic 1m od obestavění. 

Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu, případně výjimky z velikosti ochranného 
pásma uděluje příslušný provozovatel distribuční či přenosové soustavy v případech, pokud to 
technické a bezpečnostní podmínky dovolují. 

Prostor ochranného pásma je určen k zabezpečení plynulého provozu energetického díla 
a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Tato zákonem stanovená OP energetických děl nelze 
uplatňovat z hlediska záboru půdního fondu, ale pouze jako omezující faktor z hlediska 
výstavby a některých činností podle Energetického zákona a navazujících předpisů. 

Ochranná pásma stanovená podle dřívějších předpisů, vč. udělených výjimek z ustanovení 
o ochranných pásmech, zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona (viz § 98 
zákona 458/2000 Sb.). Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících elektrických zařízení je nutno 
respektovat dřívější vymezení OP. 
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4.10.3 Zásobení teplem 

Ve městě není vybudován žádný centrální tepelný zdroj s ohledem na charakter zástavby, kde 
převažují nízkopodlažní rodinné domky. Jedná se tedy o decentralizované zásobování. 

V současné době je zásobování teplem zajišťováno ve všech RD individuálně. Převážná část 
bytového fondu využívá pro vytápění zemní plyn formou ústředního vytápění cca 90%, další 
skupinu tvoří v minimálním rozsahu vytápění elektrickou energií a ve zbývající části jsou 
využívány obnovitelné zdroje a tuhá paliva. Tato skupina se však zmenšuje ve prospěch 
zemního plynu, který bude i výhledově představovat ve městě zásadní topné médium. Skupina 
elektrického vytápění se vyskytuje cca do 5% bytového fondu, výhledově je s elektrickým 
vytápěním uvažováno max. do 10% bytového fondu s ohledem na dostatečnou dimenzi místní 
STL plynovodní sítě a kapacitu RS, kdy bylo při zpracovávání generelu plynofikace města 
uvažováno s max. využitím ZP i pro vytápění. Obdobná situace je i u objektů občanské 
vybavenosti. 

Návrh 

V rámci dalšího rozvoje města, zejména v oblasti výstavby RD se předpokládá pro vytápění 
využít. v max. míře ušlechtilých paliv, zejména zemního plynu, neboť se uvažuje s rozšířením 
plynovodní sítě i do nově navrhovaných lokalit zástavby. Užití elektrické energie u nové 
zástavby se neuvažuje plošně, pouze v individuálních případech. 

Při realizaci elektrického vytápění se předpokládá měrný příkon 12 kW na domácnost, při využití 
plynu 1,8 m³/hod. Pro občanskou vybavenost, komunální odběry a podnikatelské subjekty je 
nutné určit potřebný příkon individuálně - podle druhu použitého média, rozsahu vytápěných 
prostor, účelu a velikosti objektu. 

Z hlediska rozvoje vytápění doporučujeme maximální využívání ekologických topných médií, 
plyn, elektrická energie, tepelná čerpadla, dřevní odpady-obnovitelné zdroje čímž se výrazně 
zlepší životní prostředí ve městě a okolí.  

 

4.10.4 Elektronická komunikační zařízení 

Veškerá elektronická komunikační zařízení jsou v řešeném území respektovány. 

Dálkové kabely 

V katastru města a jeho zastavěné části se vyskytují stávající trasy podzemní přenosové 
kabelové sítě-DOK (dálkový optický kabel), který je ve správě Telefonica O2 Czech Republic, 
a.s. MPO Brno. Do území vstupuje ze směru od Kunštátu, v souběhu se silnicí pokračuje 
zastavěnou částí města do RSU Olešnice a odtud dále severním směrem na Poličku. 

Další podzemní zařízení se v řešeném území nepředpokládají, ani nejsou známé další záměry.   

Ochranné pásmo telekomunikačních zařízení je stanoveno zákonem č. 127/2005 Sb. § 102, 
103  a činí u podzemních vedení 1,5 m po obou stranách krajního vedení.     

Telefonní zařízení  - přístupová síť 

Ve městě je vybudována účastnická telefonní síť, která je návrhem ÚP respektována. Tato je ve 
správě Telefonica O2 Czech Republic, a.s. MPO Brno, je dimenzována je na 100 % telefonizaci 
bytového fondu s účelovou rezervou pro její rozšíření do nových lokalit výstavby a pro připojení 
ostatních uživatelů podle návrhu ÚP. 

V rámci digitalizace telefonního provozu byla provedena modernizace místní přístupové sítě. 
Tato je provedena podzemní kabelovou sítí. Dimenzována je na 100 % telefonizaci bytového 
fondu s účelovou rezervou pro její rozšíření do nových lokalit výstavby a pro připojení ostatních 
uživatelů - t.j. obč. vybavenost, podnikatelskou sféru apod.  

Účastnické telefonní stanice ve městě jsou připojeny do telekomunikační sítě O2, TO 
Jihomoravský z digitální ústředny Olešnice. 

Ve městě je též provozován veřejný telefonní automat (VTA) umístěný v prostoru náměstí 
města. Pro rozvojové období je současný stav vyhovující.  
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V rozvojovém období v návaznosti na realizaci výstavby v nově navrhovaných lokalitách 
bude místní účastnická síť podle potřeby a požadavků na zřízení nových účastnických stanic 
operativně rozšiřována navázáním na stávající stav, její rozšiřování v nových lokalitách bude 
řešeno podzemní kabelovou sítí. 

Vzhledem k tomu, že ve městě i mimo jeho zastavěnou část jsou a budou uložena v zemi 
spojová vedení a zařízení, zejména zemní kabely, je nutné, aby před prováděním  jakýchkoliv 
zemních prací, případně před povolovacím řízením všech druhů staveb a inženýrských sítí, bylo 
investorem, případně  jiným pověřeným pracovníkem požádáno o vyjádření, zda a kde se v 
daném prostoru nachází podzemní spojová zařízení, a to jak ve správě Telefonica O2 Czech 
Republic, a.s., tak i jiných uživatelů – provozovatelů (ČD, MV, MO, AČR, RWE, ObÚ apod.). 
Tato zařízení jsou ve smyslu zák. č. 127/2005 Sb. § 102, 103 chráněna ochranným pásmem, 
které je nutno respektovat a činní 1,5 m na každou stranu od krajního vedení. 

Mobilní telefonní síť 

Kromě pevné telekomunikační sítě O2 je území města pokryto signálem tří operátorů mobilní 
telefonní sítě GSM. Základnová stanice T-Mobile je umístěna západně od města nad SKI 
areálem, operátora O2 na objektu základní školy a operátora Vodafone východně od zastavěné 
části území. Tyto jsou respektovány, nové plochy pro zařízení sítě nejsou navrhovány. 

Radiokomunikace 

Západně od města je umístěn TV převaděč.  

Televizní signál 

Příjem TV signálu je zajišťován individuálně.Kabelová síť TKR zde vybudována není ani s ní 
není uvažováno.  

Internet 

V rámci služeb mají občané možnost využít veřejně přístupný internet umístěný v informačním 
centru. Ve městě je též provozován bezdrátový internet s možností připojení dalších 
provozovatelů.  

Místní rozhlas (MR) 

Ve městě je vybudován místní rozhlas (MR), který je ve správě MÚ. Síť je realizovaná 
nadzemním vedením. V r. 2012 se předpokládá jeho modernizace, bude provozován 
bezdrátovou sítí s hnízdovým rozmístěním reproduktorů tak, aby bylo ozvučeno celé zastavěné 
území města. 

Ochranná pásma - komunikační zařízení 

Převážná část k.ú. města se nachází v zájmovém území AČR v ochranném pásmu 
radiolokačních zařízení. Proto veškerá výstavba větrných elektráren, výškových staveb, stožárů, 
průmyslových hal, nadzemních venkovních vedení VVN a VN, retranslačních stanic 
základnových stanic GSM v tomto území může být omezena a musí být nutně předem 
projednáno s VUSS Brno. 

K ochraně komunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona č.127/2005Sb., 
§102, 103 

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního 
vedení.  

V OP podzemních telekomunikačních vedení je zakázáno: 

a - provádět bez souhlasu jejich vlastníka zemní práce  

b - zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, 
které by znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekom. vedení 

c - vysazovat trvalé porosty 
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Ochranná pásma ostatních telekomunikačních zařízení vznikají dnem právní moci územního 
rozhodnutí o ochranném pásmu. 

Ochranná pásma nadzemních telekomunikačních vedení vznikají dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zákon č.183/2006 Sb.,-stavební zákon) 
a je v něm zakázáno zřizovat stavby, elektrická vedení a železné konstrukce, umísťovat jeřáby, 
vysazovat porosty, zřizovat vysokofrekvenční zařízení a nebo jinak způsobovat 
elektromagnetické stíny, odrazy nebo rušení.  

Toto ustanovení se týká i radioreleových tras (RRT). Rozsah OP a jejich výšku nad terénem 
vymezují Radiokomunikace Praha (Ra).  

Ustanovení o OP podle zákona 127/2005 Sb. se týká všech komunikačních zařízení, sloužících 
danému účelu bez ohledu na oprávněného provozovatele (uživatele) tzn. např. Telefonica O2 
a.s., ČD, Ra, MO, MV, Transgas a další pokud nejsou uložena v OP daného zařízení, 
pro které slouží - dálkové trasy plynu, produktovodů, ČD apod. 

Pro ukládání kabelového vedení v zastavěném území platí zvláštní předpisy, zejména ČSN 
736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a normy související. 

 

4.11 Nakládání s odpady 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povinnosti 
právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku 
odpadů. Dále stanovuje mj. pravomoc obcí v oblasti nakládání s odpady. 

Nově zpracovaný „Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (ECO – Management 
s.r.o., Brno, 2004)“ ve své závazné části obsahuje hlavní cíle v odpadovém hospodářství na 
území kraje a základní opatření k dosažení stanovených cílů. Tyto cíle a opatření jsou 
rozhodujícími kritérii i pro nakládání s odpady na území obce Olešnice. 

Nakládání s komunálním odpadem je v Olešnicí upraveno obecní vyhláškou, vycházející ze 
zákona o odpadech č. 185/2001Sb. Svoz běžného komunálního odpadu zajišťuje pověřená 
firma, která rovněž provádí sběr tříděných plastů a sběr nebezpečného odpadu v předem 
stanovených termínech. Odvoz stavebního odpadu si zajišťují občané dle potřeby individuálně. 

Součástí zmíněné vyhlášky jsou i stanovené sankce za nepovolené ukládání odpadů.  

Na jižním okraji města je velký sběrný dvůr odpadů (ekodvůr), kde je také umístěn 
velkoobjemový kontejner na inertní odpady. 

 

4.12 Zvláštní zájmy 

4.12.1 Ochrana stavebních památek 

V řešeném území je evidováno 7 nemovitých kulturních památek: 

číslo rejstříku č.p. památka umístění 

49763/7-8808  kostel církve Českobratrské evangelické ul. Rovečínská 

31571/7-560  kostel sv. Mikuláše jihozápadní okraj města 

18913/7-559  kostel sv. Vavřince náměstí 

47883/7-7157  boží muka u polní cesty na Rozsíčku 

46921/7-562  krucifix z roku 1831 náměstí 

15055/7-7072 49 venkovský dům Dolní Vejpustek 

17061/7-561 200 jiná feudální stavba – dvůr Lamberk U Lamberka 

zdroj www.npu.cz 

http://www.npu.cz/
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Dále je třeba chránit historické jádro města jako celek, nedopustit další narušení hmotových 
poměrů. Při celkových přestavbách území zachovat stávající půdorysnou stopu většinou 
řadových objektů. 

 

4.12.2 Ochrana archeologických nálezů 

V řešeném území se nenachází žádná archeologická památka zapsaná do Ústředního 
seznamu nemovitých kulturních památek. 

Dojde-li při povolování a provádění stavby k archeologickým nálezům je stavebník povinen 
oznámit nález jednak stavebnímu úřadu, jednak Archeologickému ústavu dle § 22 zákona 
20/1987 Sb. Zároveň stavebník musí umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné 
organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. 

 

4.12.3 Geologie 

Dobývací prostor 

V k.ú. Olešnice na Moravě v Jihomoravském kraji není evidován  žádný dobývací prostor. 

Chráněná ložisková území 

V řešeném území se nenachází chráněná ložisková území. 

Ložiska nerostných surovin 

V řešeném území nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj. 

Poddolovaná území 

V řešeném území se nacházejí následující poddolovaná  území: 

 Olešnice na Moravě  1 – po těžbě rud a nerud  do 19. století.  Dotčená plocha  poddolo-

vaného terénu činí  86 067 m² - ev. č. 3642. 

 Olešnice na Moravě  2 – po těžbě rudy  do 19. století.  Dotčená plocha  terénu  činí  

79 176 m² - ev. č. 3670. 

 Velké Tresné – po těžbě nerud po mroce 1945. Dotčená plocha poddolovaného terénu 

činí 1 176 422 m
2
 – ev. č. 3637.  

Sesuvná území: 

V řešeném území nejsou evidována žádná sesuvná území. 

Radonové riziko: 

V řešeném území je radonový index převážně střední. 

 

4.12.4 Ochranná pásma 

V  ÚP jsou respektována tato ochranná pásma: 

 ochranné pásmo silnic II. a III. třídy mimo zastavěné území obce – 15 m oboustranně 

od osy silnice 

 ochranné pásmo radiolokačních zařízení 

 ochranné pásmo stávajících vzdušných vedení VN  

o VVN 200 kVA – 20 m 

o VVN 100 kVA – 15 m 

o VN 22 kVA – 10 m 

  ve vodorovné vzdálenosti od svislého průmětu krajních vodičů  

 bezpečnostní pásmo VTL plynovodu – mimo zastavěné území 20m 
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 ochranné pásmo STL plynovodu – mimo zastavěné území 4 m 

 ochranné pásmo vodního toku pro stavební činnost 

o pro stavby trvalého charakteru – 15 m od břehu vodoteče 

o manipulační pásmo – 6 m od břehové čáry 

 na pozemcích v blízkosti lesa budou respektovány podmínky využití určené správcem 

lesa 

 plocha při okraji lesa s podmíněným využitím pro stavby trvalého charakteru – 50 m od 

jeho hranice; o jeho případné snížení na 30 m je nutno požádat jeho správce 

 vypočtené ochranné pásmo střediska zemědělské výroby  

 ochranná pásma kolem dalších výrobních podniků nezasahují obytné objekty ani 

venkovní chráněný prostor 

 

4.12.5 Požadavky obrany státu 

Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany České republiky. 
Leží v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ust. § 37 
zákona č. 49/1977 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit dále uvedené 
stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, jehož jménem jedná 
VUSS Brno. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, 
výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních operátorů. 
V tomto vymezeném území může být stavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m 
nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 

Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany České republiky. 
Leží v letovém koridoru pro létání v malých a přízemních výškách (dle § 175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat podle 
ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu 
vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, výsadbu 
vzrostlé zeleně (větrolamů, biokoridorů apod.), venkovního vedení VVN a VN. V tomto 
vymezeném území může být stavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad 
terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Z důvodu 
bezpečnosti provozu je nezbytné projednat rovněž rozšíření stávajících nebo povolení nových 
těžebních prostorů. 

 

4.12.6 Řešení požadavků civilní ochrany 

Návrh je vytvořen dle požadavků Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, 
územního odboru Blansko. 

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

 vyhláška MMR č. 135/2001 Sb. v platném znění, z 10. 4. 2001, o územně plánovacích 

podkladech a územně plánovací dokumentaci 

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů (se změnami a doplňky zák. č. 320/2002 Sb., v platném znění, s účinností k 1. 

1. 2003. 

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

ochrany obyvatelstva 

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

 ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 
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 zón havarijního plánování 

 ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, 

 evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 

 skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 

 vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelná území 

obce, 

 zajištění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení 

škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 

 ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 

 zdroje požární vody, 

 nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 

Návrh ÚP: 

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Řešené území je potenciálně ohroženo povodní. V katastru města jsou realizovaná četná 
protipovodňová opatření a další jsou navrhovaná. Záplavová území nebyla vodohospodářsky 
stanovena. 

Zóny havarijního plánování 

Zóny havarijního plánování stanovuje Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí. Zóny 
havarijního plánování eviduje a zabezpečuje HZS Jihomoravského kraje – ÚO Blansko 
s řešením komplexních opatření vč. evakuace s ohledem na zák. č. 59/2006 Sb., v platném 
znění, a vyhl. č. 383/99 Sb., v platném znění, podle které se stanovují zóny ohrožení. 

Návrh ukrytí obyvatelstva 

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

Stálé úkryty se v zástavbě města Olešnice nevyskytují. 

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

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

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

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

- nouzového stavu 

- stavu ohrožení státu 

- válečného stavu 

Samosprávou města není na Městském úřadě v Olešnici evidován žádný stávající PRÚ-BS. Lze 
doporučit, aby nově budované podsklepené objekty byly v zájmu majitelů domů řešeny tak, aby 
vyhovovaly podmínkám, kladeným na improvizované úkryty. Požadovaná kapacita je přibližně 1 
m

2
 na osobu.  
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Doběhová vzdálenost pro úkryty je 500 m, čímž je splněn požadavek dosažení úkrytu do 
15 minut. 

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

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Pro nouzové ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy: 

- havárií nezasažené obytné domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci 
MěÚ) 

- prostory základní školy a Sokolovny 

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

Skladování materiálu civilní ochrany a materiální pomoci 

Obecní úřad a P a PFO vytvoří podmínky pro dočasné skladování materiálu CO – prostředků 
individuální ochrany pro vybrané kategorie osob za účelem provedení jejich výdeje při stavu 
ohrožení státu a válečném stavu v souladu s § 17 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

Pro skladování materiálu humanitární pomoci může být částečně využita budova městského 
úřadu. 

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné a zastavitelné území 
obce 

Ve městě nejsou tyto plochy k dispozici. 

Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události 

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

K provádění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací s možností dekontaminace osob, 
zvířat, techniky a materiálu bude možno využít areál sportoviště ve střední části obce. 

Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

V k.ú. Olešnice nejsou skladovány nebezpečné látky . 

Zdroje požární vody 

Hlavním zdrojem požárních vod v Olešnici je obecní vodovod s požárními hydranty. Dalším 
zdrojem vody pro hašení požárů je místní potok, nádrž koupaliště a rybníky. 

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou je možné dovozem cisternami,. 

Lokální problémy v zásobování elektrickou energií mohou být případně řešeny zapůjčením 
dieselagregátu E.ON. 

 

4.12.7 Záplavové území 

V rámci komplexních pozemkových úprav jsou navržena protierozní opatření – zatravňovací 
pásy, poldr a rybníky. 

V katastru města Olešnice jsou navrženy následující protierozní úpravy: 

- Poldr se stálou zvodní západně od města. 

- Rybníky v severovýchodní části katastru a na jeho jihovýchodním okraji. 
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- Úpravy krajiny v lokalitě Nad Skalkou. 

- Úpravy ploch v západní části katastru. 

- Doplnění cest „po vrstevnici“ pro řešení povodňové vlny ve východní části katastru. 

 

4.12.8 Ochrana přírodních hodnot 

Na území města Olešnice je třeba respektovat 

- významné krajinné prvky vyjmenované zákonem ve vymezitelných hranicích, 

- navržené prvky územního systému ekologické stability. 

Řešení ÚP respektuje zásady ochrany kulturních, přírodních a jiných hodnot obcí a širšího 
území v souladu s principy udržitelného rozvoje Do řešeného území zasahuje přírodní park 
Svratecká hornatina. 

Přírodní park chrání pestrou tvář krajiny rozsáhlého a členitého území kolem horního toku řeky 
Svratky a jejích přítoků v Hornosvratecké vrchovině. Jeho území má nepravidelný protáhlý tvar 
o přibližně severojižním průběhu a ve stejném směru jím protéká Svratka, která tvoří přirozenou 
osu parku. Park zasahuje na plochu tří někdejších okresů: Blansko, Brno - venkov a Žďár nad 
Sázavou. Typické je pro něj střídání lesů druhého až pátého vegetačního stupně (dubobukový, 
bukodubový, bukový a jedlobukový stupeň), malých ploch hájů, luk, solitérních stromů. 

Z důvodu situování návrhu u přírodního parku Svratecká hornatina požadujeme, aby přechod 
do volné krajiny byl řešen zelení orientovanou směrem do volné krajiny. Neboť přírodní park byl 
zřízen za účelem zachování vysokých biologických a estetických hodnot území a za účelem 
ochrany zdravých životních podmínek. Dále je také poslání přírodního parku zachovat a 
podpořit přírodní a kulturní hodnoty vyvážené krajiny s optimálními podmínkami pro únosnou 
individuální rekreaci v přírodě. 

 

5 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 

5.1 Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí podle 
přílohy stavebního zákona 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí nebylo zpracováno, neboť dle stanoviska Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí  a jeho závěru zjišťovacího řešení 
podle § 10 i, odst. 3 zák. č. 100/2001 Sb. se uvádí, že ÚP Olešnice nebude posuzován ve 
smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších 
předpisů. Tím v žádném případě není dotčena povinnost investorů – oznamovatelů konkrétních 
záměrů, které překročí parametry některého z bodů přílohy č. 1 uvedeného zákona, postupovat 
ve smyslu ustanovení § 6 a následujících zákona, které upravují posuzování záměru. 

 

5.2 Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vyloučil vliv 
Územního plánu Olešnice na území Natura 2000. 

 

5.3 Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle 
vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických 
podkladech 

Vybrané sledované jevy obsažené v Územně analytických podkladech pro správní obvod obce 
s rozšířenou působností Boskovice jsou znázorněné zejména v grafické části – koordinačním 
výkrese. Respektovány jsou především jejich limitující faktory. Využity jsou poznatky vyplývající 
z vyhodnocení sledovaných jevů v Územně analytických podkladech. 
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5.4 Předpokládané vlivy Územního plánu na výsledky analýzy silných 
stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území 

5.4.1 Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území 

Vymezení hrozeb v řešeném území je provedeno v Územně analytických podkladech pro 
správní obvod obce s rozšířenou působností Boskovice. Vyhodnocení Územního plánu 
Olešnice na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území je v následující tabulce. 

 hrozby 
vyhodnocení vlivu územního plánu na eliminaci 
nebo snížení hrozeb  

Nedostatečná vzájemná koordinace 
protipovodňových a revitalizačních, příp. i jiných 
vodohospodářských opatřeni.  

 

Nedostatečná koordinace potřebných 
vodohospodářských opatřeni s jinými zájmy. 

Protipovodňová a revitalizační opatření jsou 
koordinována již v rámci komplexních pozemkových 
úprav. 

 

Jiné zájmy nejsou v rozporu s vodohospodářskými 
opatřeními. 

Zhoršeni přitažlivosti obcí způsobené 

suburbanizací (sídliště rodinných domů 

kolem původní vesnice po vzoru velkých 

měst). 

Prostorové regulativy zamezují přílišnému zahuštění 
výstavby tak, aby nevznikalo „přelidnění“.  Navržené 
lokality nejsou příliš velké. 

Možné znehodnoceni přírody vlivem 

nekontrolovaného rozvoje cestovního ruchu. 

Cestovní ruch je jednou z podstatných složek rozvoje 
města, zůstává však ve vyhovujícím měřítku vzhledem 
k ochraně přírody. 

Závislost vybraných oblasti na jednom 

ekonomickém subjektu (např. mlékárna 

Olešnice). 

Ve městě se rozvíjí další výrobní odvětví – masný 
průmysl, kovovýroba, strojní opravárenství a další 
drobná výroba 

 

5.4.2 Vliv na posílení slabých stránek řešeného území 

Vymezení slabých stránek v řešeném území je provedeno v Územně analytických podkladech 
pro správní obvod obce s rozšířenou působností Boskovice. Vyhodnocení Územního plánu (ÚP) 
na odstranění nebo posílení (zmírnění) slabých stránek je v následující tabulce. 

slabé stránky 
vyhodnocení územního plánu na odstranění 
nebo zmírnění slabých stránek 

Narušeni přirozeného vodního režimu řady 

údolních niv vlivem regulace vodních toků a 
odvodněni. 

Přesto, že je na katastru města množství 
protipovodňových opatření, přirozený vodní režim 
údolní nivy zůstává funkční. 

Relativně nejhorší dopravní obslužnost je v 
zapadni časti ORP, při hranici s krajem 
Vysočina. 

Velká vzdálenost železničních stanic od obci na 
trati č.262 neděla hromadnou železniční  
dopravu dostatečně atraktivní. 

Železniční doprava je suplována fungujícím systémem 
autobusové dopravy v systému IDS JMK. 

Málo vyvinuta infrastruktura cestovního ruchu – 
nedostatek ubytovacích kapacit, restauračních 
zařízeni apod. 

V územním plánu je navrženo doplnění těchto kapacit. 

Nejvyšší míra nezaměstnanosti je v zapadni 
časti SO ORP; nejvíce ve spádové oblasti 
města Olešnice. 

V regionu chybí moderní zpracovatelské 
kapacity, odbytová centra zemědělských 
produktů, moderní zemědělské skladovací 
kapacity. 

V ÚP je navrženo rozšíření zpracovatelského 
průmyslu – areál masného průmyslu. Navrženy jsou 
plochy pro drobnou výrobu. 
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5.4.3 Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území 

Vymezení silných stránek a příležitostí v řešeném území je provedeno v Územně analytických 
podkladech pro správní obvod obce s rozšířenou působností Boskovice. Popis silných stránek a 
příležitostí s vyhodnocením vlivu územního plánu je v následující tabulce. 

silné stránky a příležitosti 
vyhodnocení vlivu územního plánu na využití 
silných stránek a příležitostí  

Citlivé vytvářeni protipovodňových opatřeni s 
ohledem na vyváženost vztahu příznivého 
životního prostředí a hospodářského rozvoje. 

Využiti přirozeného retenčního potenciálu 
krajiny. 

Protipovodňová opatřeni na Olešnicku. 

 

 

Protipovodňová opatření jsou vytvářena systematicky 
a cíleně. Jejich funkce se již prokázala jako velice 
účinná. V ÚP jsou dále doplněna. 

 

 

Minimální zastoupeni hlukem zatížených 
území. 

Celkově vysoký podíl trvale vegetace (zejména 
lesů) příznivě ovlivňující kvalitu ŽP. 

Návrh krajinných úprav a návrh ÚSES tyto funkce 
podporuje. 

Vysoka míra zastoupeni přírodně a krajinářsky 
cenných ploch. 

Ochrana rozsáhlých partii krajiny formou 
přírodních parků. 

Maximalizace využiti zájmů ochrany přírody a 
krajiny pro vyváženost vztahu územních 
podmínek pro příznivé životni prostředí, 
hospodářský rozvoj a soudržnost obyvatel. 

Tyto silné stránky a příležitosti jsou do ÚP 
zapracovány, 

resp. ÚP tyto trendy podporuje. 

 

Ekologická stabilita. 

Dobrá čistota ovzduší. 

Velký výběr volnočasových aktivit  (lyžování, 
cyklotrasy, agroturistika, koupaliště). 

Komplexní řešeni sociální oblasti obyvatel, 
které povede k nevylidňovaní venkova. 

Efektivní a systematické řešeni základního 
školství, zdravotních a sociálních služeb, řešeni 
bytové oblasti a ostatních služeb regionu). 

Tyto existující silné stránky a příležitosti vytvářejí 
podmínky pro nárůst počtu obyvatel. ÚP navrhuje 
v této souvislosti nové plochy bydlení. 

Hustá síť cyklotras. 

Geografické podmínky pro zimní sporty v 

oblasti Olešnicka. 

Řešení ÚP tyto hodnoty zohledňuje a dále rozvíjí. 

Z hlediska trvale udržitelnosti je výhodné 
podporovat rozvoj primární infrastruktury 
cestovního ruchu, tj. rekreačních akvizic 
určených primárně pro místní komunitu - 
sportoviště, koupaliště, kvalitní a obyvatelné 
veřejné prostory obci, kulturní biodiverzní 
krajina. 

Využiti krajiny pro účely tradičních forem 
turistiky (rodinná, cykloturistika), která je závislá 
na celkovém vyzněni krajiny. 

Všechny tyto silné stránky a příležitosti jsou v návrhu 
ÚP maximálně zohledněny a podporovány. 
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silné stránky a příležitosti 
vyhodnocení vlivu územního plánu na využití 
silných stránek a příležitostí  

Zvýšeni pracovních míst rozvojem cestovního 
ruchu (cyklistické a turistické trasy respektující 
krajinné a přírodní hodnoty území), budováním 
nových lyžařských běžeckých tratí, zlepšením 
ubytovacích možnosti (zejména agroturisticke 
farmy, male penziony). 

Budováni průmyslových zón ve vhodných 
lokalitách mikroregionů. 

Řešení ÚP vyzdvihuje Olešnici jako město s výraznou 
rekreačně – sportovní funkcí. 

 

Ve městě jsou navrženy plochy pro potravinářskou a 
drobnou výrobu. 

Vícejaderná sídelní struktura SO ORP, 
existence relativně silných subcenter (mj. 
Olešnice).  

Město má územním plánem vytvářeny podmínky, aby 
jako subcentrum dále fungovalo. 

 

 

5.4.4 Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území 

Hodnoty řešeného území jsou stanoveny v Územně analytických podkladech pro správní obvod 
obce s rozšířenou působností Boskovice. Vyhodnocení vlivu územního plánu na stav a vývoj 
hodnot řešeného území je v následující tabulce. 

hodnoty území 
vyhodnocení vlivu územního plánu na stav 
a vývoj hodnot řešeného území 

nemovité kulturní památky 
veškeré nemovité kulturní památky jsou v ÚP plně 
respektovány 

území s archeologickými nálezy 
území s archeologickými nálezy, uvedená v ÚAP,  
jsou v ÚP respektována  

kulturní hodnoty 
objekty a prostory, ke kterým se vážou významné 
události nebo mají jiné kulturní hodnoty uvedené v 
ÚAP  jsou v ÚP respektovány 

přírodní hodnoty s legislativní ochranou 

 významné krajinné prvky vyjmenované 
zákonem ve vymezitelných hranicích (lesy, 
rybníky, vodní toky a nivy) 

veškeré přírodní hodnoty s legislativní ochranou jsou 
v ÚP plně respektovány; 

 ÚP směřuje k jejich ochraně a není do nich 
zasahováno 

územní systém ekologické stability 
územní systém ekologické stability je v ÚP navržen 
s ohledem na současný stav území  

přírodní hodnoty místního a lokálního významu 

významné plochy sídelní zeleně 

krajinný rámec 

v ÚP jsou zohledněny a dále akcentovány významné 
plochy krajinné a sídelní zeleně charakteristické pro 
krajinný ráz území (zvláště při návrhu ploch bydlení 
brán ohled na krajinný rámec, což je zakotveno také 
v regulativech funkčních ploch) 

 
 

5.5 Vyhodnocení přínosu zásad územního plánu k naplnění priorit 
územního plánování 

Z vyšší územně plánovací dokumentace – Politiky územního rozvoje České republiky 2008 – 
nevyplývají pro územní plán Olešnice žádné konkrétní požadavky. 

Protipovodňová opatření a vedení prvků územního systému ekologické stability jsou 
respektovány a upřesněny. 
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5.6 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje. 

Životní prostředí: 

 Automobilová zátěž procházející zastavěnou částí obce (exhalace, hluk, vibrace) 

Tranzitní automobilovou dopravu na silnici II/362, procházející zastavěnou částí Olešnice, 
není reálné převést na jinou trasu a není proto ani navrhováno. 

Pro snížení vlivu dopravy je ponecháno zúžení uličního profilu v severním zaústění této 
silnice do náměstí s návrhem lokálního zúžení vozovky vytvářejícím retardační účinek 
v silniční dopravě. 

Kvalitní životní prostředí v katastru města je jednou z jeho největších hodnot. 

Hospodářský rozvoj: 

 nedostatek zaměstnavatelů průmyslového charakteru 

V řešeném území jsou navrženy nové plochy pro potravinářskou výrobu a pro drobnou 
výrobu.  

ÚP kalkuluje s opětovným využitím zámečku Lamberk pro činnosti vázané na zemědělskou 
výrobu a agroturistiku. 

 nevyužitý potenciál cestovního ruchu 

Potenciál cestovního ruchu je podporován návrhem sportovních zařízení, rozšířením 
lyžařského areálu a respektováním propustnosti krajiny pro vedení cyklistických a 
turistických tras a dále pak návrhem na zvýšení ubytovacích kapacit. 

Sociální soudržnost: 

 podpora nárůstu počtu obyvatel 

Navrženy jsou rozvojové lokality pro velice kvalitní bydlení, které mohou přivést do Olešnice 
novou generaci obyvatel. 

 

Závěrečné shrnutí:  

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v návrhu zadání ÚP Olešnice Krajským 
úřadem Jihomoravského kraje požadováno. 

Shrnutí přínosu zásad územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům 
ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území a předpokládaným 
ohrožením podmínek života generací budoucích: 

- navrženy jsou dostatečně dimenzované plochy pro rozvoj bydlení v kvalitním životním 
prostředí, 

- navrženo je rozšíření ploch pro sportovní aktivity pro zdravý životní styl obyvatel, 

- navrženo je rozšíření ploch pro výrobu a drobné podnikání jako potenciál pracovních 
možností obyvatel, 

- v řešení územního plánu je zachována propustnost krajiny a její výrazné hodnoty, 

- doplněn je územní systém ekologické stability území. 
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6 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

6.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond 

6.1.1 Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních 
předpisů, vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu 
ve znění pozdějších právních předpisů, a přílohy 3 této vyhlášky, vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., 
o stanovení tříd ochrany, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 
1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních 
předpisů, Společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a odboru 
horninového a půdního prostředí MŽP: Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 

řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu. 

Jako podklad pro zpracování zemědělské přílohy byl použit návrh územního plánu, zpracovaný 
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících 
předpisů. Dle § 58 tohoto zákona byla vymezena i hranice zastavěného území, a to způsobem, 
jakým ji interpretuje výklad poskytovaný MMR a jeho organizační složkou ÚUR. 

Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti zajištěna, 
vycházeli pořizovatelé a zpracovatelé územně plánovací dokumentace ve smyslu § 5 odst. 1 ze 
zásad této ochrany (§ 4), a navrhují takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější ve srovnání s 
jiným možným řešením. 

Pro nezemědělské účely se navrhuje použít především nezemědělskou půdu, pokud tato není 
chráněna ve smyslu jiných předpisů. Jedná se zejména o nezastavěné a nedostatečně využité 
pozemky v současně zastavěném území obce – nezastavěné plochy stavebních pozemků, 
stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení – brownfields. Návrhové 
plochy rekreačních zahrádek nejsou považovány za zábor ZPF. 

Při odnímání zemědělského půdního fondu vycházeli zpracovatelé Územního plánu ze snahy 
co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu a síť zemědělských účelových 
komunikací a hydrologické a odtokové poměry v území. 

 

6.1.2 Struktura půdního fondu v území 

Z hlediska využití území je dle údajů katastru nemovitostí správní území města Olešnice 
členěno takto: 

 plocha [ha] podíl ploch [%] 

Výměra celkem 1 251,83 100,00 

Zemědělská půda celkem 938,27 74,95 

z toho  orná půda  

 zahrady 

 sady 

 trvalé travní porosty 

634,81 

27,33 

7,70 

268,43 

50,71 

2,18 

0,62 

21,44 

Lesní pozemky 194,03 15,50 

Vodní toky a plochy 8,60 0,69 

Zastavěné plochy 23,04 1,84 

Ostatní plochy 87,89 7,02 
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Z uvedeného přehledu vyplývá, že zemědělské půda pokrývá tři čtvrtiny výměry řešeného 
území a je v převážné míře zorněna. Významné zastoupení v území mají rovněž trvalé travní 
porosty, Ostatní kultury mají řádově menší zastoupení. 

Agrotechnická kvalita půd 

Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti 
jsou bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále 
jen „BPEJ“) definovaných vyhláškou Ministerstva zemědělství České republiky č. 327/1998 Sb., 
v platném znění, vyjadřuje: 

1. místo - Klimatický region 

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

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice 

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy 

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské 
půdy (I. – V.) dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. 

Převážná část řešené území leží v klimatickém regionu MT4 – mírně teplém, vlhkém, v kódu 
BPEJ označeném číslicí 7. Jen východní cíp území v lokalitě Nouzov zasahuje do klimatického 
regionu MCH – mírně chladného, vlhkého, označeného číslicí 8. 

Z hlavních půdních jednotek jsou v území zastoupeny tyto: 

29 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, 
svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až 
středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry. 

34 - Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na 
žulách, rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově 
zásobené, vždy však v mírně chladném klimatickém regionu. 

37 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na 
pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silné skeletovité nebo s pevnou 
horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně 
výsušné, závislé na srážkách. 

40 - Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, 
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, 
s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici. 

50 - Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách 
(které nejsou v HPJ 48), středně těžké lehčí až středně těžké, slabé až středně skeletovité, 
se sklonem k dočasnému zamokření. 

58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo 
středně těžké lehčí, pouze slabě skřetovité, hladina podzemní vody níže 1m, vláhové 
poměry po odvodnění příznivé 

64 - Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních 
uloženinách, jílových a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, 
středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité 

68 - Gleje modální i modálně zrašelinělé, gleje hipické, černice glejovézrašelinělé na nivních 
uloženinách okolí menších vodních toků, půdy úzkých degresí včetně svahů, obtížně 
vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim 

Agrotechnickou kvalitu půd v řešeném území charakterizují jednotlivé třídy ochrany ZPF: 

I. třída: bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu 
pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability 
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Tyto půdy se v řešeném území 
nacházejí v polních tratích na úpatí svahů v západní části katastru, na severu v polní trati 



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLEŠNICE 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

53 

 

Končiny, v centrální až severní části katastru se tyto půdy nacházejí v rozsáhlém bloku 
v polních tratích Farská pole, U Veselky a Na Končinách a v menších plochách v okolí 
areálu Olešnické mlékárny (částečně v zastavěném území) a při jižní hranici k.ú. 

II. třída: zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Jde o půdy vysoce 
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen 
podmíněně zastavitelné. V katastrálním území Olešnice se nachází pouze v polní trati 
K Hastrmance, v nivě Nyklovického potoka na jihu řešeného území a další drobné plochy 
při severní a jižní hranici k.ú. 

III. třída: půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 
v územním plánování využít event. pro výstavbu. V katastrálním území Olešnice tyto půdy 
sledují zejména výrazné údolnice mezi jednotlivými hřbety a vrchy. Vyskytují se v údolnici 
nad zámečkem Lamberk, v údolnici mezi polní tratí Končiny a Lamberské meze, v údolnici 
mezi polní tratí Na Končinách a Farským polem severně nad zastavěným územím. 
Zastoupeny jsou také v celé nivě Veselského potoka a do ní ústící údolnici mezi Veselskou 
strání a Náhlíkovým kopcem ve východní části katastru a přecházejí do zastavěného území 
na levém i pravém břehu Nyklovického potoka. Vyskytují se na svazích polní tratě Náhlíkův 
kopec a v údolnici mezi ním a polní tratí U božích muk nad lesoparkem Skalky.  

IV. a V. třída: půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností s jen omezenou ochranou, 
využitelné pro výstavbu, resp. půdy s velmi nízkou produkční schopností a nejnižším 
stupněm ochrany, u nichž lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. 

V katastrálním území Olešnice se půdy se IV. třídou ochrany vyskytují pouze na několika 
lokalitách, a to v  pásu na svazích v západní části katastru, na svahu polní tratě Na Končinách, 
kde částečně přechází do zastavěného území a dalších několik drobných ploch na severu a 
severozápadě katastru. 

Půdy s nejnižší třídou ochrany se vyskytují jednotlivě těsně pod hranicí zalesnění na svazích 
v západní části katastru, v polní trati Končiny v severní části katastru, v lokalitě Lamberské 
meze, na východě v polní trati Veselská stráň a na svazích Náhlíkova kopce, v jižní části v polní 
trati U božích muk a Peterkův kopec. 

Investice do půdy 

V minulosti bylo na řadě ploch o celkové výměře 198 ha vybudováno odvodnění. Od roku 1994 
je meliorační detail součástí pozemku a jeho současný stav lze zjistit pouze u vlastníků, resp. 
nájemců pozemků. 

Část návrhových lokalit výstavby je situována na odvodněné pozemky. Jedná se o navrženou 
plochu bydlení BI i14, plochu občanského vybavení OS o4, plochy výroby VP v1, VD v3 a dále 
o plochu dopravní infrastruktury D d1, které zasahují do zemědělských pozemků, ve kterých 
jsou uložena meliorační zařízení (odvodnění). 

Před zahájením výstavby na odvodněných pozemcích je třeba prověřit stav odvodňovacích 
zařízení a upřesnit průběh odvodňovacího detailu, aby při jejich narušení nedošlo k podmáčení 
širšího okolí stavby. 

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

V řešeném území se nachází funkční areál zemědělské výroby VSP Group a.s. Ve středisku 
živočišné výroby severně od obce jsou objekty chovu skotu a krůt, míchárna krmných směsí, 
kolny, silážní žlab. V současné době je v areálu ustájeno cca 700 ks skotu. Na objekty chovu 
skotu navazuje objekt porážky skotu. Pro urbanistické řešení obce byl proveden pomocný 
orientační výpočet PHO dle dříve používaného Metodického návodu pro posuzování chovu 
zvířat z hlediska péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek (HEM-300-
12.6.1992), zrušeného Hlavním hygienikem ČR v prosinci 1997. Podle přílohy 2 vyhlášky MŽP 
č. 117/1997 Sb. je středisko živočišné výroby velkým zdrojem znečistění ovzduší a platí pro ně 
emisní limit všeobecně platný pro amoniak. Páchnoucí látky nesmí být ve vystupující vzdušnině 
obsaženy v koncentracích obtěžujících obyvatelstvo. Středisko je v územním plánu plně 
respektováno. Pro odclonění okolní zástavby jsou navrhovány dělící pásy izolační zeleně. 
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Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

Zemědělská půda v řešeném území je tvořena převážně ornou půdou sloučenou do velkých 
celků, zejména na severu a severovýchodě řešeného území. Rozsáhlé plochy trvalých travních 
porostů jsou soustředěny především v území realizovaných protipovodňových opatření a na 
svazích na západě katastru.  

Na převážné výměře zemědělské půdy v území hospodaří VSP GROUP a.s. (556 ha 
obhospodařovaných ploch) a několik soukromých zemědělců.  

Projekt komplexní pozemkové úpravy byl zpracován pro východní část katastru. Na této části 
katastru tak proběhla rozsáhlá pozemková úprava s výměnou vlastnických práv především v 
souvislosti s realizací protierozních a protipovodňových opatření. Na rok 2013 je ze stejných 
důvodů plánováno zahájení další pozemkové úpravy na zbývajícím území. 

Opatření k zajištění ekologické stability 

Do územního plánu Olešnice byl zapracován koordinovaný návrh územního systému ekologické 
stability, který vychází z územně analytických podkladů ORP Boskovice, Oborový podklad OŽP 
KÚ JMK, Aktualizace dokumentace sjednoceného generelu ÚSES a zájmů ochrany přírody a 
krajiny v okrese Blansko a platných územních plánů okolních obcí. Část návrhu lokálního ÚSES 
v severovýchodní části katastru byl pro řešené území zpracován v podobě Plánu společných 
zařízení v rámci pozemkové úpravy, avšak bez vyčlenění pozemků pro některé prvky ÚSES.  

V řešeném území je navržen územní systém ekologické stability pouze v  lokální úrovni. 

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

Označení 
plochy 

Kód 
funkč. 
využití 
plochy 

Výměra 
celkem 

[ha] 

Dotčená 
výměra 

ZPF 

[ha] 

Zastoupené kultury 

Zábor ZPF dle tříd ochrany 

[ha] 

ZPF v 
zastav. 
území 
[ha] 

Odvodněné 
plochy 

[ha] 

Zdůvodnění 

I. II. III. IV. V. 

h1 BH 0,41 0,41 orná 0,39 
 

0,02 
  

0,03 
 

návrh ploch bydlení v ÚPO 

i1 BI 2,11 2,11 zahrada, sad, TTP 0,01 
 

2,10 
  

0,10 
 

návrh ploch bydlení v ÚPO 

i2 BI 0,38 0,38 orná 0,38 
      

návrh ploch bydlení v ÚPO 

i3 BI 0,12 
         

ostatní plocha 

i4 BI 0,95 0,90 orná, sad 0,85 
 

0,05 
  

0,22 
 

návrh a územní rezerva ploch bydlení v ÚPO 

i5 BI 0,58 0,50 orná, zahrada, TTP 
  

0,50 
    

návrh ploch bydlení v ÚPO 

i6 BI 0,30 0,30 orná 
  

0,30 
    

návrh ploch bydlení v ÚPO 

i7 BI 0,21 0,21 orná 
  

0,21 
    

návrh ploch bydlení v ÚPO 

i8 BI 0,76 0,76 orná 0,76 
      

respektován je návrh ÚPO, navržená plocha je 
situovaná při stávající komunikaci s inž. sítěmi 

i9 BI 0,77 0,77 orná, zahrada 0,77 
    

0,51 
 

doplnění proluky, na části návrh v ÚPO 

i10 BI 0,89 0,80 orná 
   

0,80 
   

nízká třídy ochrany ZPF 

i11 BI 0,55 0,55 orná 0,13 
  

0,42 
 

0,30 
 

návrh ploch bydlení v ÚPO 

i12 BI 
          

lokalita je vyřazena 

i13 BI 0,03 0,03 orná 
  

0,03 
    

nízká třídy ochrany ZPF, požadavek vlastníka 

i14 BI 0,13 0,07 TTP 0,07 
     

0,08 plocha je při stávající komunikaci s inž. sítěmi 

i15 BI 0,11 
         

ostatní plocha 

Plochy bydlení 
celkem 

8,30 7,79 
 

3,36 0,00 3,21 1,22 0,00 1,16 0,08 
 

s1 SO 0,50 0,50 zahrada 
  

0,50 
  

0,50 
 

návrh ploch bydlení s podnikáním v ÚPO 

s2 SO 0,34 0,34 orná 0,34 
      

územní rezerva ploch bydlení v ÚPO 

s3 SO 0,23 0,23 orná 0,23 
      

požadavek vlastníka 

Plochy smíšené 
celkem 

1,07 1,07 
 

0,57 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 
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Označení 
plochy 

Kód 
funkč. 
využití 
plochy 

Výměra 
celkem 

[ha] 

Dotčená 
výměra 

ZPF 

[ha] 

Zastoupené kultury 

Zábor ZPF dle tříd ochrany 

[ha] 

ZPF v 
zastav. 
území 
[ha] 

Odvodněné 
plochy 

[ha] 

Zdůvodnění 

I. II. III. IV. V. 

o1 OS 0,13 
         

zastavěné území 

o2 OV 0,02 
         

zastavěné území 

o3 OV 0,02 0,02 zahrada 
  

0,02 
  

0,02 
 

zastavěné území 

o4 OS 0,14 0,14 orná, TTP 0,14 
     

0,02 potřebné rozšíření stávajícího areálu 

o5 OH 0,08 0,08 orná 0,08 
      

rozšíření hřbitova 

o6 OL 0,36 0,20 TTP 
    

0,20 
  

zůstává TTP 

Plochy občan. 
vybavení celkem 

0,75 0,44 
 

0,22 0,00 0,02 0,00 0,20 0,02 0,02 
 

v1 VP 0,61 0,61 orná 
  

0,61 
   

0,45 rozšíření stávajícího areálu  

v2 VD 0,74 0,74 orná 0,74 
      

potřebná plocha pro rozvoj města 

v3 VD 0,17 0,17 TTP 
  

0,17 
   

0,08 rozšíření areálu stavebnin 

Plochy výroby 
celkem 

1,52 1,52 
 

0,74 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,53 
 

d1 D 0,13 0,13 orná 
  

0,13 
   

0,13 rozšíření parkoviště  pro lyžařský areál 

d2 D 0,16 0,16 TTP 
  

0,16 
    

čerpací stanice pohonných hmot 

d3 D 0,34 0,34 TTP 
  

0,34 
    

propojení plochy VD s plochou D tak, aby nezůstala 
zemědělsky neobhospodařovatelná plocha 

Plochy dopravy 
celkem 

0,63 0,63 
 

0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,13 
 

p1 P* 0,22 
        

0,07 účelová komunikace 

p2 P* 1,02 
        

0,59 účelová komunikace 

p3 P* 0,62 
        

0,56 účelová komunikace 

p4 P* 0,24 
         

účelová komunikace 

p5 P* 0,04 
         

účelová komunikace 

p6 P* 0,43 
         

účelová komunikace 
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Označení 
plochy 

Kód 
funkč. 
využití 
plochy 

Výměra 
celkem 

[ha] 

Dotčená 
výměra 

ZPF 

[ha] 

Zastoupené kultury 

Zábor ZPF dle tříd ochrany 

[ha] 

ZPF v 
zastav. 
území 
[ha] 

Odvodněné 
plochy 

[ha] 

Zdůvodnění 

I. II. III. IV. V. 

p7 P* 0,13 
        

0,01 účelová komunikace 

p8 P* 0,51 
        

0,25 účelová komunikace 

p9 P* 0,10 0,01 zahrada 
  

0,01 
    

účelová komunikace 

p10 P* 0,66 
         

účelová komunikace 

p11 P* 1,71 
        

0,06 účelová komunikace 

p12 P* 0,02 0,02 orná 
  

0,02 
  

0,02 
 

účelová komunikace 

p13 P* 0,04 
 

orná 0,04 
      

místní komunikace 

p14 P* 0,01 
         

místní komunikace 

p15 P* 0,16 0,03 zahrada, TTP 
  

0,03 
  

0,01 
 

místní komunikace, veřejné prostranství 

z1 Z* 0,14 
         

izolační zeleň 

z2 Z* 0,67 0,67 orná 
  

0,67 
    

izolační zeleň 

Plochy veřejných 
prostranství celkem 

6,72 0,73 
 

0,04 0,00 0,73 0,00 0,00 0,03 1,54 
 

w1 WP 0,30 0,30 TTP 0,19 
 

0,11 
   

0,06  potřebný poldr se stálou zvodní 

w2 W 0,56 0,56 zahrada, TTP 
 

0,04 0,52 
  

0,55 
 

zkapacitnění potoka 

w3 W 0,41 0,38 zahrada, TTP 
 

0,38 
   

0,38 
 

zkapacitnění potoka 

w4 W 0,10 0,04 TTP 
 

0,04 
   

0,04 
 

zkapacitnění potoka 

Plochy vodní a 
vodohosp. celkem 

1,37 1,28 
 

0,19 0,46 0,63 0,00 0,00 0,97 0,06 
 

Město Olešnice 
celkem 

25,50 12,88 
 

4,93 0 6,57 1,22 0,20 1,73 3,84 
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6.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou definovány zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) 
v § 3 odst. 1. V řešeném území jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa především lesní 
pozemky dle evidence katastru nemovitostí.  

Navrhované řešení územního plánu Olešnice nepředpokládá žádný zábor pozemků určených 
k plnění funkcí lesa.  

Realizace zamýšlených vegetačních úprav (tvorba ÚSES) se promítne do změny dřevinné 
skladby lesních porostů zahrnutých do prvků ÚSES ve prospěch autochtonních, z ekologického 
hlediska žádaných dřevin. 

 

7 Postup při pořízení ÚP Olešnice  

Pořízení ÚP Olešnice  bylo schváleno zastupitelstvem města Olešnice dne 10.3. 2011. Návrh 
zadání této změny byl dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů projednán s krajským úřadem, 
s obcí, se sousedními obcemi, s dotčenými orgány, se správci sítí, s ostatními subjekty a 
s veřejností. Vzhledem k jednoduchosti ÚP nebylo třeba v  rámci jejího řešení požadovat 
zpracování variant, a tedy ani zpracování konceptu ÚP. V rámci doplňujícího jednání dne 
28. 4. 2011, na kterém byla vyjasněna problematika rozvojových ploch nového územního plánu 
a na základě doplnění stanoviska Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje ze dne 17. 5. 2011 nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP na životní 
prostředí, a tím ani požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Následně bylo 
zadání  schváleno zastupitelstvem města  Olešnice dne 26. května 2011, pod č. usnesení A/10 
a B/1, bod č. 10.1  

Požadavky zakotvené v zadání byly respektovány.  

V souladu se schváleným zadáním byl zpracován  návrh ÚP Olešnice, který byl  projednán na 
společném jednání dne 21. 2. 2012.  

Návrh ÚP byl dle § 50 odst. 2 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů projednán s 
krajským úřadem, s obcí, se sousedními obcemi, s dotčenými orgány, se správci sítí a s 
ostatními subjekty v termínu od 22. 2. 2012 do 22. 3. 2012. Do návrhu ÚP byla zapracována 
stanoviska dotčených orgánů a ostatních subjektů obeslaných v rámci společného jednání a 
dvou doplňujících projednání a to na plochu d3 a upravené plochy i8, i12, i14 a v1.   

V rámci lhůty 30 dnů  ode dne společného jednání o návrhu ÚP Olešnice, konaného dne 
21. 2. 2012 na Městském úřadu Boskovice, uplatnilo Město Olešnice požadavek na rozšíření 
návrhových ploch o  „Plochu dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (D)“-  d3.  Tato nová 
plocha byla projednána s příslušnými dotčenými orgány a odsouhlasena.  

KrÚ Jihomoravského kraje - Odbor životního prostředí, z hlediska  zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně  ZPF, ve znění pozdějších předpisů, v rámci lhůty 30 dnů  ode dne společného jednání 
uplatnil nesouhlasné stanovisko s lokalitami i8, i12, i14 a v1 předloženého návrhu územního 
plánu Olešnice.  

Lokality i8, i14 a v1 byly zmenšeny a lokalita i12 byla celá vyřazena. Na základě žádosti o 
doplňující stanovisko  k výše uvedeným lokalitám, pořizovatel obdržel souhlasné stanovisko 
orgánu ochrany ZPF krajského úřadu k lokalitám i8,  i14, v1 a d3.  

Do návrhu ÚP byla zapracována stanoviska dotčených orgánů, uplatněná v rámci společného 
jednání a vyjádření ostatních subjektů obeslaných v rámci společného jednání, sousední obce 
neuplatnily žádné připomínky.  

Po uplynutí lhůty pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů, připomínek sousedních obcí a 
ostatních subjektů  byl návrh ÚP předložen dle § 51 stavebního zákona ve znění pozdějších 
předpisů se zprávou o projednání k posouzení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.  
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Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského  kraje - odboru územního plánování a stavebního 
řádu bylo vydáno dne 30.7. 2012.   

Pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou datum a místo konání veřejného projednání a zajistil 
návrh  ÚP Olešnice k veřejnému nahlédnutí ve dnech 19.9. 2012 – 18.10. 2012. Veřejné 
projednání se konalo dne 23.10. 2012 na Městském úřadu Olešnice.   

V rámci řízení o návrhu ÚP byla uplatněna stanoviska, připomínky a námitka.    

 

8 Výsledek přezkoumání návrhu ÚP Olešnice dle odst. 4 § 53 SZ 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP Olešnice zejména: 

1. S politikou územního rozvoje  a územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

 Viz kap. 1.1 a 1.2  Odůvodnění ÚP. 

2. S cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky  na ochranu architektonických a  
urbanistických  hodnot  v území a požadavky na ochranu nezastavěného území  

 Řešení návrhu ÚP Olešnice není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky 
na ochranu nezastavěného území.  

3. S požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

 Řešení návrhu ÚP Olešnice není v rozporu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů. 

4. S požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů  podle 
zvláštních  právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  

 Řešení návrhu ÚP Olešnice není v rozporu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. V rámci společného 
jednání a řízení o návrhu  ÚP  byly uplatněny požadavky: MěÚ Boskovice - Odboru tvorby 
a ochrany životního prostředí,  Ministerstva obrany - VUSS Brno, KrÚ JMK - odboru 
dopravy, KHS JMK - územního  pracoviště Blansko. Uvedená stanoviska byla zapracována 
do návrhu ÚP.  

V rámci projednání návrhu ÚP nedošlo k řešení rozporů.   

 

9 Součást odůvodnění  ÚP Olešnice  dle odst. 5 § 53 SZ 

1. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  

 Viz kap. 5.6 odůvodnění ÚP.  

2. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo 
zohledněno 

 Viz kap. 5.1 odůvodnění ÚP. 

3. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

 Byla prověřena možnost využití volných ploch v zastavěném území. Jejich kapacita není 
pro rozvoj města dostačující, a proto byly navrženy nové zastavitelné plochy v potřebném 
rozsahu.   

 

10 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění  

Ze strany dotčených osob dle § 52 odst. 2 SZ ve znění pozdějších předpisů (tj. vlastníci  
pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti) byla uplatněna následující námitka:   
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Ing. Jan Karlovský a Ing. Milada Karlovská, Na skalce 11, 150 00 Praha 5: 

Z elektronické úřední desky Městského  úřadu Olešnice jsme zjistili, že parcely  č. 649, 650  a 
651  jsou zařazeny  v bodě 7 - Vymezení  veřejně prospěšných staveb, veřejně  prospěšných 
opatření, staveb a opatření k zajišťování  obrany a bezpečnosti  státu a ploch  pro asanaci, pro 
které  lze práva  k pozemkům a stavbám  vyvlastnit  dle  § 170 stavebního zákona - Veřejně 
prospěšné  stavby a koridory  podzemního  technického  vybavení. 

Nesouhlasíme s touto kategorizací z důvodu, že se obáváme  odejmutí  vlastnictví těchto 
pozemků. Kanalizační potrubí, které vede  přes naše výše uvedené  parcely, jsme ochotni  
zpřístupnit  v nezbytně nutném  rozsahu  po předchozí domluvě. Žádáme  od obce garanci, že  
na zpřístupnění  těchto parcel v případě oprav  bude  pro nás zřízeno  věcné břemeno, a to 
v rozloze  nezbytně nutné  pro opravy a ne na celou výměru parcely. 

Děkujeme za pochopení  a věříme, že ani teď ani v budoucnu  nebudou s tímto žádné 
komplikace  ani problémy.    

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: Parcely č. 649, 650  a 651  budou  vyřazeny z textové části Návrhu ÚP, a to z 
bodu 7 - Vymezení  veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování  obrany a bezpečnosti  státu a ploch  pro asanaci, pro které  lze práva  
k pozemkům a stavbám vyvlastnit, neboť se jedná o stávající stavbu podzemního technického  
vybavení. Ze stejného důvodu budou vyřazeny z výše uvedených parcel na výkresu č. 5 - 
Veřejně prospěšné stavby a opatření navržené koridory podzemního technického vybavení.   

 

 

11 Vyhodnocení připomínek  

Město Olešnice podalo připomínky v rámci společného jednání o návrhu ÚP:   

Město Olešnice: 

1) Doplnit do textové a výkresové části ÚP Olešnice stávající veřejný vodovod, vodovodní 
zdroj a ochranné pásmo v lokalitě „Skalky“ v majetku VSP GROUP s.r.o. 

2) Rozšíření  komunikace  vedoucí  z ulice Moravská Strana  k  lokalitě „Piskačův sad“  bude 
zahrnuto do veřejně prospěšných staveb, jako podmínka  ploch bydlení BI i1, BI i13. 

Požadavky byly  doplněny  do textové a výkresové části návrhu ÚP. 

 

Město Olešnice: 

Požadavek na rozšíření návrhových ploch o „Plochu dopravní infrastruktury - dopravní 
vybavenost (D)“-  d3 (p.č. 2011/3).     

Tato nová plocha byla projednána v rámci žádosti o doplňující stanovisko s příslušnými 
dotčenými orgány, odsouhlasena a zapracována do textové a grafické části návrhu ÚP. 

 

Město Olešnice a Povodí Moravy, s.p. Brno podalo  připomínky v rámci řízení o návrhu ÚP:  

Město Olešnice: 

1) Parcela  č. 412 k.ú. Olešnice na Mor. bude zahrnuta  do ploch OV stávající.  

2) Parcela  p.č. 467/3 k.ú. Olešnice na Mor. bude z výkresu „Dopravy“ a „Koordinačního“  
vypuštěna  jako místní komunikace.  

3) Stávající účelová komunikace na poz. p.č. 1974 k.ú. Olešnice na Mor. bude zakreslena do 
výkresů - viz. přiložené schema.  

4) Stávající vodovod směřující k vodojemu Za Lamberkem (U střelnice)  bude ve výkresech  
opraven (dle přiloženého schématu, popř. po  získání reálného  zákresu  z archivu  správce  
vodovodu a kanalizace  města Olešnice).  
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5) Připomínka manželů Karlovských  bude respektována, neboť  se jedná o stávající stavbu 
podzemního technického vybavení.  

Město Olešnice nemá žádné další připomínky.  

Připomínky budou zapracovány do textové a výkresové části ÚP po veřejném projednání, 
protože se dle § 53 odst. 2 SZ nejedná o podstatnou úpravu návrhu ÚP a není třeba opakované 
veřejné projednání.  

 

Povodí Moravy, s.p. Brno: 

1) Budou splněny požadavky  Stanoviska správce  povodí  č.j. PMO 12441/2011-203/Ve. 

2) Dle § 49, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.  v platném znění  a dle požadavku  správců toků  
je třeba podél  drobných vodních toků  zachovat  manipulační  pruh šířky  min. 6 m  
oboustranně sloužící správci toku k výkonu  práv  a povinností  souvisejících s jejich 
správou. 

3) Veškerá  případná dotčení vodních toků  je třeba projednat  s jejich správci.  

Připomínky budou zapracovány do textové a výkresové části ÚP po veřejném projednání, 
protože se dle § 53 odst. 2 SZ nejedná o podstatnou úpravu návrhu ÚP a není třeba opakované 
veřejné projednání.  

 


