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ÚVOD 

Územní plán Dolní Lažany (dále jen ÚP) nabyl účinnosti 19. 1. 2011. Řeší jedno 

katastrální území Dolní Lažany.  

Pořizovatel ÚP předkládá tuto zprávu k projednání s dotčenými orgány a následně ke 

schválení Zastupitelstvu obce Dolní Lažany v souladu s § 55 odst. 1, zák. č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), ve spojení 

s ustanovením § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.  

Sledovaným obdobím je prosinec 2018 až únor 2023. 

 

POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO ZPRÁVY.  

 

1. Vyhodnocení uplatňování ÚP  

Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám v řešeném území: 

- rozestavěn jeden rodinný dům p. č. 75/2, 

- zkolaudován jeden rodinný dům p. č. st. 114, 

- vybudováno nové veřejné osvětlení u rybníka Zámeček na pozemcích p. č. 248/6, 

250/1, 262/41, 483/10, 496/2, 

- vybudován nový společenský přístřešek na pozemcích p. č. st. 113 a 550, 

- vybudováno nové kontejnerové stání na pozemku p. č. 483/1. 

 

2. Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl ÚP vydán 

ÚP byl pořízen a vydán v době účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek č. 

500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. 

Stavební zákon a prováděcí vyhlášky byly ve sledovaném období novelizovány. Novela 

stavebního zákona č. 225/2017 Sb. nabyla účinnosti 1. 1. 2018. Novela vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 13/2018 Sb., nabyla účinnosti 19. 1. 2018. 

Vyhlášky č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. byly novelizovány vyhláškou č. 418/2022 Sb. 

s účinností od 1. 1. 2023.  

 

Ve sledovaném období nabyla účinnosti aktualizace č. 4, 5, 6, 7, 8 Zásad územního rozvoje 

kraje Vysočina (dále jen ZÚR), byla provedena 5. aktualizace územně analytických 

podkladů (dále jen ÚAP) a nabyla účinnosti Aktualizace č. 2, 3, 4, 5 PÚR.  

K datu 30. 7. 2021 nabyly účinnosti § 36, § 319, § 322 odst. 1 a 3, § 324 a § 326 odst. 1 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový stavební zákon). Tyto části se nedotknou 

projednávání této zprávy o uplatňování. 

 

Úkoly: 

Následná změna ÚP prověří soulad s aktuálním zněním stavebního zákona a 

souvisejícími právními předpisy výše jmenovanými. 

Následná změna ÚP prověří soulad s aktuálním zněním ZÚR, PÚR a ÚAP.  

 

3. Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný 

rozvoj území 

V souvislosti s platným ÚP, od doby nabytí jeho účinnosti nebyly zaznamenány žádné 

negativní dopady na udržitelný rozvoj území. Platný ÚP vytváří předpoklady pro vyvážený 

rozvoj obce, zachovává jeho převážně obytnou funkci, přičemž jsou respektovány stávající 
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kvality životního prostředí. Současně nejsou navrhovány žádné záměry, které by mohly 

narušit soudržnost obyvatel, životní prostředí nebo rozvoj obce.  

Rozvojové plochy jsou s ohledem na velikost správního území navrženy tak, aby byla 

zachována stávající urbanistická koncepce a uspořádání sídla.  

Nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj nebyly zjištěny. 

 

4. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 

(ÚAP) 

5. aktualizace ÚAP - 2020 

Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území. 

Střety urbanistických záměrů  

nZUo1B - Návrh zastavitelného území zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany. 

 

5. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1 až 5 

(dále jen PÚR) a územně plánovací dokumentací vydanou krajem – Zásadami 

územního rozvoje kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č. 1 až 8 (dále jen ZÚR) a 

vyhodnocení souladu s prioritami územního plánování stanovenými v ZÚR KrV. 

 

Vyhodnocení souladu s PÚR 

PÚR byla vydána usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009. Aktualizace č. 1 PÚR 

byla schválená Vládou ČR 15. dubna 2015. Aktualizace č. 2 a 3 byly zveřejněny ve sbírce 

zákonů 30 září 2019. Dnem 1. října jsou tyto aktualizace závazné. Aktualizace č. 5 byla 

schválená usnesením Vlády ČR č. 833 dne 17. 8. 2020 a je závazná od 11. 9. 2020. 

Aktualizace č. 4 byla schválená usnesením vlády ze dne 12. července 2021. Dnem 1. 9. 

2021 je závazná. 

 

Správní území Dolní Lažany (správní obvod ORP Moravské Budějovice) je součástí 

specifické oblasti republikového významu vymezené v PÚR ve znění aktualizací č. 1 – 5. 

Na základě aktualizace č. 4 PÚR je na území vymezena specifická oblast SOB9, ve které 

se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. 

 

PÚR stanovují níže uvedené priority republikového významu pro zajištění udržitelného 

rozvoje území.  

- Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz 

jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 

které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. 

- Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního 

sektoru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní 

zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

- Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 

segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 

- Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat 

přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a 

požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení 

územního rozvoje je třeba hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a 

v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR 

ČR. 
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- Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 

zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a 

následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. 

- Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky 

problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

- Podporovat vyvážený polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní 

předpoklady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na 

jejich rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského 

prostředí. 

- Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání 

opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského 

a jiného původu, vč. území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat 

zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 

nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 

včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území 

úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací 

veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 

suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

- Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 

nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. 

S ohledem na to při územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. 

ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou 

důsledné ochrany zvláště chráněných území lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 

ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a 

nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní 

podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a 

zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v oststní 

volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných 

územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně 

plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové 

kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

- Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 

živočichy a pro člověka zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a 

při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. 

V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na 

zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy 

k předcházení a řešení environmentálních problémů. 

- Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky 

nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových 

oblastech a v rozvojových osách a ve specifikovaných oblastech, na jejichž území je 

krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; 

cílem je zachování souvislých ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí 

velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a 

rozvoj lesních porostů a zachování propustnosti krajiny. 

- Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 

udržitelného cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), 

při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních 

z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro 

různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 
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- Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a 

zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na propustnost krajiny. Při 

umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a 

minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat 

tato zařízení souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a 

silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich 

nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům 

tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů 

městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň 

však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný 

odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a 

tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i 

možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné 

zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci 

těchto účinků). 

- Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 

dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 

veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, 

zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba 

dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro 

zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a 

zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území 

podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

- Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot 

imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 

zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského 

zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení 

nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro 

minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat 

plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 

průmyslových nebo zemědělských areálů. 

- Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 

potencionálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, 

sucho atd.) s cílem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména 

zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu 

před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. 

Vytvářet podmínky pro zvýšené přirozené retence srážkových vod v území a využívání 

přírodně blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to 

možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních 

opatření v případě dopadů změny klimatu. V území vytvářet podmínky pro zadržování, 

vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků 

povodní a sucha. Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se 

srážkovými vodami. 

- Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 

a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 

vzniku povodňových škod. 

- Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 

rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně 

podmínek pro rozvoj digitálně technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro 
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zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními 

centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí 

zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a 

v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při územně plánovací činnosti 

stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, 

vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro 

spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční 

dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského 

rozvoje ve všech regionech.  

- Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v 

dlouhodobém horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných 

prostranství. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je 

vhodné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

-  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní 

podmínky pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S 

ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované 

systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné 

propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, 

výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak 

podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat 

obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to 

vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, 

včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.  

-  Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod 

je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v 

současnosti i v budoucnosti.  

-   Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace 

jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného 

zásobování území energiemi.  

 

Úkoly: 

Následná změna případně nový územní plán obce prověří soulad s výše uvedenými 

republikovými prioritami a dalšími úkoly vymezenými v aktualizované PÚR. 

 

Vyhodnocení souladu se ZÚR 

ZÚR byly vydány 16. 09. 2008 a nabyly účinnosti dne 22. 11. 2008. Dne 08. 10. 2012 byla 

vydána aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti dne 23. 10. 2012. Druhá a třetí aktualizace 

byly vydány 13. 9. 2016 a nabyly účinnosti 7. 10. 2016. Aktualizace č. 5 je účinná dnem 30. 

12. 2017. Aktualizace č. 6 nabyla účinnosti 14. 6. 2019. Aktualizace č. 4 byla vydána 

zastupitelstvem kraje 8. 9. 2020 a nabyla účinnosti 7. 11. 2020. Aktualizace č. 8 byla 

vydána zastupitelstvem kraje 9. 2. 2021 a nabyla účinnosti dne 13. 4. 2021. Aktualizace č. 

7 byla zastupitelstvem kraje vydána 14. 9. 2021 a nabyla účinnosti 20. 10. 2021. 

 

ZÚR zařazují správní území obce Dolní Lažany do „krajiny lesozemědělské ostatní“ a 

„krajiny zemědělské intenzivní“. 

Územní plán je v souladu s hlavním cílovým využitím a se zásadami pro činnost v území a 

rozhodování o změnách v území stanovenými pro tyto typy krajin. 
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Podle ZÚR náleží území obce Dolní Lažany do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB003 

Želetavsko. ZÚR stanovují, pro činnost v území a rozhodování o změnách v území, ve 

všech oblastech krajinného rázu, zásadu chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny 

vytvářející jedinečnost krajiny. ÚP je v souladu s obecnými a specifickými zásadami pro 

činnost v území a rozhodování o změnách v území stanovenými pro tyto oblasti krajinného 

rázu.  

 

ZÚR na území obce vymezují koridor regionálního ÚSES, Regionální biokoridor RK 528 

Pospíchalky-Lukovská hora. ÚP je v souladu se zásadami pro usměrňování územního 

rozvoje a rozhodování o změnách v území stanovenými v ZÚR pro plochy ÚSES. 

 

ZÚR na území obce vymezují koridor E28 - Nadzemní vedení vvn 110 kV R Řípov - 

Popovice nad Rokytnou. ÚP je v souladu se základními zásadami pro usměrňování 

územního rozvoje a rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování, 

stanovenými v ZÚR.  

 

ZÚR na území obce vymezují koridor E29 - Nadzemní vedení vvn 110 kV Popovice nad 

Rokytnou - R Telč. ÚP je v souladu se základními zásadami pro usměrňování územního 

rozvoje a rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování, stanovenými v 

ZÚR.   

 

ZÚR stanovují níže uvedené priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění 

udržitelného rozvoje území 

 

1. Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Kraje 

Vysočina založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském 

rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje 

území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, 

územních plánů obcí, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území. 

2. Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů 

stanovených v PÚR a současně vymezených v ZÚR. 

3. Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území specifických 

oblastí a hospodářsky problémových regionů, zejména těch se soustředěnou podporou 

státu podle Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014-2020, kterými jsou na 

území Kraje Vysočina správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) 

Moravské Budějovice a správní obvod ORP Bystřice nad Perštejnem. Pro tato území 

prověřit a stanovit možnosti zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti, zajištění 

odpovídající dopravní a technické infrastruktury a možnosti oživení místní ekonomiky 

obcí zejména vymezováním ploch pro rozvoj ekonomických aktivit využívajících 

místní zdroje, místní produkty, hospodářský a rekreační potenciál krajiny a rozvíjející 

tradiční hospodářská odvětví a lokální hospodářský potenciál území včetně 

zemědělství, lesnictví či cestovního ruchu.  

4. Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování a realizaci potřebných staveb a 

opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje a pro vzájemné 

provázání různých druhů dopravy včetně veřejné dopravy osob, a to zejména s cílem 

zlepšit dopravní vazby:  

a) krajského města Jihlava na krajská města sousedních krajů;  

b) významných center osídlení ke krajskému městu Jihlava a k dálnici D1;  

c) ostatních center osídlení k významným regionálním centrům Jihlava, Třebíč, 

Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou.  
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a) Vytvářet podmínky pro zvyšování kapacity objízdných tras dálnice D1.  

b) Vytvářet podmínky pro modernizaci železničních tratí a uzlů včetně související 

infrastruktury.  

c) Vytvářet podmínky pro budování samostatné infrastruktury pro cyklistickou 

dopravu a dosažení její segregace od dopravy motorové.  

5. Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, 

které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom 

se soustředit zejména na:  

a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;  

b) minimalizaci záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahů do pozemků 

určených k plnění funkcí lesa;  

c) ochranu pozitivních znaků utvářejících území a lokality s vysokou hodnotou 

krajinného rázu a území, v nichž se pozitivní působení znaků krajinného rázu vizuálně 

a funkčně uplatňuje;  

d) ochranu kvality životního prostředí, včetně ochrany kvality podzemních a 

povrchových vod;  

e) snižování potenciálních rizik a přírodních katastrof v území a zvyšování přirozené 

retence srážkových vod, především s využitím přírodě blízkých způsobů zadržování 

vody v krajině, protierozních opatření a revitalizace říčních systémů;  

f) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i 

venkovské urbanistické struktury a omezit nežádoucí vzájemné srůstání sídel a 

fragmentaci krajiny;  

g) ochranu území a ploch prvků územního systému ekologické stability 

nadregionálního, regionálního i lokálního významu a zlepšování migrační prostupnosti 

krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, včetně ochrany existujících i 

potenciálních migračních tras živočichů a sítě veřejně přístupných účelových 

komunikací a pěších a cyklistických stezek, cest a pěšin ve volné krajině;  

h) zkvalitnění ochrany před povodněmi a před nadměrným suchem;  

i) efektivní nakládání s odpady – materiálové a energetické využívání odpadů, 

oddělený sběr využitelných složek odpadu a zpětný odběr elektrovýrobků;  

j) ochranu kvality ovzduší ve městech a obcích;  

k) hospodárné dotěžení zásob ve stávajících dobývacích prostorách a územních 

rozhodnutích pro využití ložisek nevyhrazeného nerostu.  

5a) Vymezením ploch změn v krajině vytvářet územní předpoklady pro otvírku nových 

ložisek náhradou za postupně dotěžovaná.  

6.   Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území 

kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a osách. Přitom se soustředit 

zejména na:  

a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá 

urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní 

řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou 

veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny;  

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a 

urbanistické celistvosti sídel a v souvislosti s tím zajišťovat plnohodnotné využití 

ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby 

nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině;  

c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky, agroturistiky a rekreace 

včetně rozšiřování sítě pěších a cyklistických tras;  

d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného 

výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika);  
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e) uplatnění mimoprodukční funkce zemědělské krajiny, tedy zajistit účelné členění 

pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků 

zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny, pozitivně působících na vzhled krajiny a 

eliminujících erozní poškození;  

f) uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s 

cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;  

g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, likvidace odpadních 

vod a soustav zásobování vodou a energiemi včetně využívání energie z alternativních 

zdrojů a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky 

pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských 

činností v ostatním území kraje.  

7.   Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech kraje 

při zachování požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území 

specifických oblastí takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a 

sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot.  

   a) Vytvářet na území kraje a zejména ve venkovských územích a ve specifických 

oblastech podmínky pro zachování a další rozvoj hospodářského potenciálu 

zemědělství a lesnictví a pro ochranu a hospodářské využití kvalitní orné a lesní půdy, 

při současném zachování a dalším posilování ekologických funkcí krajiny.  

b) Vytvářet územní podmínky pro prostorově, provozně, funkčně a časově 

koordinovaný rozvoj území kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí změn v 

území a stanovení podmíněnosti rozvoje území odpovídajícím rozvojem veřejné 

infastruktury pro zajištění obsluhy území.  

c) Vytvářet územní podmínky pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a 

železniční dopravy na obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného a 

prostorového uspořádání území, zejména návrhem ploch pro bydlení v dostatečném 

odstupu od dopravně zatížených silnic a železnic, návrhem obchvatů a přeložek mimo 

intenzivně obydlená území anebo návrhem dalších vhodných stavebně technických, 

provozních či organizačních opatření.  

d) Předcházet střetům vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného 

plošného a prostorového uspořádání území, zejména chránit obytná a rekreační území 

před negativními vlivy z koncentrovaných výrobních činností a z dopravy.  

8.  Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů s cílem 

optimalizovat dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje (odstraňování 

administrativních bariér).  

 

Úkoly: 

Následná změna prověří návaznosti výše uvedených koridorů ÚSES a technické 

infrastruktury na území sousedních obcí.  

Následná změna případně nový územní plán obce prověří soulad s výše uvedenými 

prioritami územního plánování vymezenými v aktualizované ZÚR. 

Následná změna prověří soulad ÚP s aktualizovanými ZÚR. 

 

6. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 

stavebního zákona 

Obec v současné době nepožaduje vymezení nových zastavitelných ploch. Potřeba nových 

zastavitelných ploch bude případně řešena následnou změna ÚP nebo novým územním 

plánem.  

Pořízení změny ÚP není součástí této zprávy.  
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7. Pokyny pro zpracování návrhu změny v rozsahu zadání změny 

Pořízení změny ÚP není součástí této zprávy.  

 

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 

v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a 

dostupnosti veřejné infrastruktury 

 

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR (PÚR), v platném znění 

Nejsou uplatněny. 

 

Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR), v platném 

znění 

Nejsou uplatněny. 

 

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) 

Nejsou uplatněny. 

 

Na základě dalších požadavků prověřit následující podněty ke změně ÚP 

Nejsou uplatněny. 

 

Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména prověření plošného a prostorového 

uspořádání zastavěného území a prověření možných změn včetně vymezení zastavitelných 

ploch 

Nejsou uplatněny. 

 

Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 

infrastruktury a možnosti jejich změn 

Nejsou uplatněny. 

 

Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 

uspořádání nezastavěného území a prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých 

plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely 

uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

Nejsou uplatněny. 

 

Úkoly: 

Základní koncepci rozvoje obce nebo její změnu a požadavky na další rozvoj obce, 

prověří, případně navrhne následná změna ÚP. 

 

b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 

využití, které bude nutno prověřit 

 

Upřesnění požadavků vyplývajících z PÚR 

Nejsou uplatněny. 

 

Požadavky vyplývající ze ZÚR 

Nejsou uplatněny. 
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Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 

určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a 

rozborů 

Nejsou uplatněny. 

 

Další požadavky (požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování 

územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými 

orgány a veřejností) 

- Požadavky obce nejsou uplatněny.  

- Požadavky z projednání budou doplněny po vyhodnocení výsledků projednání této 

zprávy. 

 

c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo  

 

Upřesnění požadavků vyplývajících z PÚR 

Nejsou uplatněny. 

 

Požadavky vyplývající ze (ZÚR) 

Nejsou uplatněny. 

 

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 

určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a 

rozborů. 

Nejsou uplatněny. 

 

Další požadavky (požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování 

územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými 

orgány a veřejností) 

- případné požadavky obce z projednání budou doplněny 

- požadavky z předchozí zprávy o uplatňování nejsou uplatňovány. 

 

d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 

změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 

nebo uzavřením dohody o parcelaci 

 

Nepředpokládá se vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách 

v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 

uzavřením dohody o parcelaci. 

 

e) Požadavek na zpracování variant řešení 

Zpracování variant není požadováno. 

 

f) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na 

udržitelný rozvoj území 

V řešeném území se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. 

Případné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj bude řešeno s orgánem ochrany přírody a 

krajiny v rámci projednání této zprávy, případně v rámci pořizování změny ÚP. 
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8. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na 

udržitelný rozvoj území (URÚ, (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je 

požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný 

negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

Požadavek na vyhodnocení URÚ se nepředpokládá. 

Před zahájením projednávání případné změny ÚP pořizovatel požádá příslušný úřad o 

vyjádření písemného závazného stanoviska, zda má být územní plán posuzován z hlediska 

vlivů na životní prostředí a zda lze vyloučit významný negativní vliv na evropsky 

významnou lokalitu nebo ptačí oblast. V případě požadavku bude součástí případné změny 

vypracování vyhodnocení vlivů na URÚ. 

 

9.  Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu 

Nejsou uplatněny. 

 

10.  Návrh na pořízení nového územního plánu  

Návrh se nepodává. 

 

11. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 

udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 

zjištěny 

Nebyly zjištěny. 

 

12.  Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje 

Návrh se nepodává. 

 

13.  Výsledek konzultace s dotčenými orgány, správci sítí a dalšími subjekty  
Bude doplněno po projednání této zprávy. 

 

14.  Shrnutí 

V době projednávání byl návrh zprávy o uplatňování zveřejněn na webových stránkách 

města Moravské Budějovice a obce Dolní Lažany. Podle ustanovení § 47 odst. 5 zák. č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a na základě 

vyhodnocení výsledků projednání této zprávy s dotčenými orgány, nadřízeným orgánem 

územního plánování, sousedními obcemi a veřejností předkládá pořizovatel tuto zprávu 

Zastupitelstvu obce Dolní Lažany k projednání a doporučuje její schválení.  

 

V Moravských Budějovicích 3. 3. 2023 

 

 

 

 

Jaroslav Kunst   

pořizovatel 


