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Textová ást
1. Výchozí situace
Obsah kapitoly vypušt n.
2. Vymezení zastav ného území
V konceptu územního plánu obce zpracovaného v íjnu 2005 (dle zák. 50/1976 Sb.) bylo vymezeno sou asn zastav né území obce. V rámci vyhotovení návrhu územního plánu (ÚP) dle
zák. . 183/2006 bylo zastav né území obce aktualizováno (1. b ezna 2007). Na území obce je
vymezeno osm zastav ných území.
Hranice zastav ného území je vyzna ena v grafické ásti územního plánu ve výkrese . 1 výkres základního len ní a ve výkrese . 2 - hlavní výkres.
Zastav né území bylo aktualizováno k datu 30.09.2014.
Zastav né území bylo aktualizováno k datu 02.05.2019.
3. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
3.1. Základní zásady koncepce
Vypracování základního dokumentu pro komplexní usm ování a koordinaci rozvoje území
obce ve všech jeho souvislostech.
ešení požadavku na zvýšení kvality sí ové infrastruktury, zlepšení kvality sociálního
prost edí a pozice ekonomiky s pot ebou zavád ní princip udržitelného rozvoje.
3.2. Hlavní cíle rozvoje
Vytvo it základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje území obce tvo ené k.ú. Pavlov a
k.ú. Starý Tele kov.
ešit optimální organizaci ploch s rozdílným zp sobem využívání tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému negativnímu ovliv ování.
Stanovit zásady pro využívání ploch s rozdílným zp sobem využívání, stanovit zásady prostorového uspo ádání s respektováním daných i nov vzniklých ochranných režim .
Prov it pot eby na úseku technické a dopravní infrastruktury, ob anské vybavenosti, rekrea ních aktivit, vyhledat vhodné lokality pro trvalé bydlení, sport a t lovýchovu a plochy pro výrobu.
Koncep
vymezit plochy územního systému ekologické stability.
3.3. Ochrana a rozvoj hodnot
Stanovit zásadní pravidla regulující aktivity a d je v území a to jak urbanizovaném, tak i neurbanizovaném, v etn ploch dopravní a technické infrastruktury.
Respektovat historický p dorys zastav ní s návesním prostorem výrazn protáhlého tvaru s
ilehlou kompaktní zástavbou v sídle Pavlov a volné zastav ní sídla Starý Tele kov.
Respektovat kulturní památky i ostatní hodnotné objekty na území obce.
ešením ÚP nenarušit dálkové pohledy na sídlo Pavlov, urbanistickým ešením alespo
áste
potla it nep íznivé p sobení objekt bytového domu a sousedního objektu ob anské
vybavenosti v pohledové ose od Radostína.
Respektovat stávající hladinu zastav ní s dominantním ú inkem kostela sv. Filipa a Jakuba,
výsadbou ochranné zelen odclonit od p vodního zastav ní Pavlova objekty zem lské
velkovýroby.
íznivý p echod urbanizovaného území do volné krajiny zprost edkovat vzr stnou zelení
zných funkcí.
Navržené evropsky významné lokality zahrnout do ploch p írodních, kde ochrana p írody je
prioritou.
íznivý vliv na ekologickou i estetickou funkci území bude mít dopln ní a založení prvk
územního systému ekologické stability v etn výsadby interak ních prvk podél p irozených i
lidskou inností vzniklých liniových prvk .
4. Urbanistická koncepce v etn urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
zp soben využití, zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen
9
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4.1. Urbanistická koncepce, urbanistická kompozice
Urbanistická koncepce vychází ze stávající kompozice plošného a prostorového uspo ádání
území, materiálních podmínek spole enského života a s ním spojeného dosažitelného rozvoje
s požadavkem na ochranu hodnot území.
Obec Pavlov se rozvíjí a nadále bude rozvíjet jako dva samostatné urbanizované celky na
dvou na sebe navazujících katastrálních území.
Urbanizované území je a bude využíváno p edevším pro ú ely bydlení, pro ú ely výroby a
omezen pro rekreaci. Neurbanizované území pak pro zem lské a lesní hospodá ství,
rybá ství a pohybové rekrea ní aktivity.
Zastav né území obce je považováno vesm s za stabilizované a je zde p edpokládán alespo
áste ný návrat k polyfunk nímu využívání bývalých selských usedlostí.
Zastavitelné plochy bydlení sm ují p edevším do ploch bydlení v rodinných domech na
severovýchodním a jižním okraji sídla Pavlov.
Rozvoj sídla Pavlov , který je na jeho jižním okraji charakterizován postupným p idáváním
zastavitelných ploch považovat za ukon ený.
Za ízení ob anské vybavenosti - sport a t lovýchova je umis ováno na severovýchodním
okraji obce p i silnici III/34826, ostatní ob anské vybavení nadále využívá stávajících prostor.
Ekonomický potenciál obce spo ívá v efektivn jším využívání stávajících ploch a využitím
ploch zastavitelných soust ed ných kolem zem lského areálu v Pavlov .
Sídlo St. Tele kov je v zásad stabilizované.
Urbanistická koncepce nep edpokládá se zakládáním nových sídel, samot i rekrea ních
ubytovacích objekt v nezastav ném území obce.
4.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby, ostatní plochy se zm nou v území a plochy zm n v
krajin
Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu.
ozna ení
ploch
1
2a,2b
3
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

plochy
zastavitelné
x
x
x
x
x
x
x
x

estavby

x
x
x
x
x
x
x

Plochy vymezené ve zm
ozna en katastráln
í ploch
í území
I/Z1
I/Z2
I/Z3
I/Z4
I/Z5
I/K1

ostatní

P
P
P
P
P

zastavit
elné
x
x
x
x

P

el plochy (p evažující)

kód plochy

smíšené obytné
bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
výroba drobná
výroba drobná
výroba pr myslová
ve ejná prostranství
elová cesta
elová cesta
elová cesta
chodník
elová cesta
bydlení v rodinných domech
ve ejné prostranství

SO
BR
BR
BR
VD
VD
VI
VP (TIv)

BR
VP

vým ra
plochy (ha)
0,28
0,49; 1,28
0,22
1,45
2,02
0,23
1,03
0,64
0,12
0,41
0,31
0,08
0,16
0,09
0,03

. I:
plochy
estav
by

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika

kód

vým ra
plochy (ha)

bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
plochy ve ejných prostranství
plochy ve ejných prostranství
plochy ob anského vybavení pro t lovýchovu a sport
smíšené nezastav ného území
rekrea ní

BR
BR
VP
VP

0,45
1,32
0,28
0,46

OVt

0,43

SR

7,47

zm n v
krajin

x
x

P - k.ú. Pavlov
ST - k.ú. Starý Tele kov
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. II:
plochy

zastavit
elné

estav
by

evažující ú el plochy a kód plochy
zm n v
krajin

charakteristika

kód

vým ra
plochy (ha)

II/Z1

P

x

plochy zem

lské - zahrady a sady

ZZ

1,31

II/Z2

P

x

plochy zem

lské - zahrady a sady

ZZ

0,21

II/Z3

P

x

plochy zem

lské - zahrady a sady

ZZ

0,47

II/Z4

P

x

plochy smíšené obytné

SO

0,001

II/Z5

P

x

plochy
silni ní

DS

0,09

II/Z6

P

x

plochy bydlení v rodinných domech

BR

0,29

II/Z7

P

x

plochy
silni ní

DS

0,12

II/Z8

P

x

plochy bydlení v rodinných domech

BR

1,64

II/Z9

P

x

plochy ve ejných prostranství

VP

0,30

II/Z10

P

x

plochy zem

ZZ

0,10

dopravní

dopravní

infrastruktury

infrastruktury

lské - zahrady a sady

P - k.ú. Pavlov

Podmínky využití:
Plocha . 1
zp sob zastav ní bude vycházet z tradi ní zem lské usedlosti v obci
neumis ovat stavby do vzdálenosti 10 m od vodního toku
respektovat sousedství lokálního biocentra
dopravní napojení – z ú elové komunikace, která po úprav p evezme funkci místní
komunikace
Plocha . 2a
zástavbu rodinnými domy uskute nit v kontextu navazující zástavby a volné krajiny
charakter zástavby otev ený, nelze p ipustit zástavbu rodinných dom typu d m za domem
dopravní napojení – z ú elové komunikace. Která po úprav p evezme funkci místní
komunikace
Plocha . 2b
zástavbu rodinnými domy uskute nit dle plánovaného zám ru s vhodným využitím
provedené parcelace plochy
akceptovat rozvržený systém uspo ádání pozemk pro stavby dopravní a technické
infrastruktury
zachovat pot ebu dopravního p ístupu navazující zastavitelné plochy I/Z2 a volné krajiny
Plocha . 3
zástavba rodinným domem, kde zastavitelná plocha bude tvo it stavební pozemek
zástavbu ešit v kontextu m ítka stávající navazující zástavby
dopravní obsluha – z nov vybudované místní komunikace. Nep ipouští se dopravní
obsluha z p ilehlé silnice
respektovat vzdušné el. vedení 22 kV
Plocha . 5
ešit pr jezdné napojení plochy na silnici III/34826 p es zastavitelnou plochu II/Z5
ešit obratišt na zastavitelné ploše
charakter zástavby rodinnými domy bude souvislého zp sobu zastav ní.
Plocha . 8
forma zastav ní bude vycházet z tradi ních zem lských usedlostí v obci v etn objemu a
velikosti budov
napojení bude z dnešní ú elové cesty k vodojemu
respektovat ochranné režimy nadzemního el. vedení VVN 400 kV
krom oplocení nebude do 25 m od hranice PUPFL umis ována žádná nadzemní stavba
11

Úplné zn ní územního plánu PAVLOV po zm

. II

STUDIO P|11/2019

po realizaci zdvojení vedení ZVN 400 kV Mírovka-Velká Bíteš-hranice JmK, v etn staveb
souvisejících, se p ipouští využití zbývajících ploch koridoru dle podmíne
navrženého
elu využití VD. Koridor pro zdvojení vedení ZVN 400 kV je v celé ší i vymezen pouze
do doby realizace zdvojení vedení
Plocha . 9
zásobování lokality ešit jedním sjezdem ze sil. III/34826, p ípadn ješt z navržené
elové cesty
forma zastav ní bude blízká stávajícímu zastav ní obytné zóny sídla
Plocha . 10
ešit napojení plochy na stejný sjezd ze silnice III/34826, který slouží zem d. areálu
na ploše budou parkovišt sloužící ú el m plochy i sousedního zem lského areálu
výstavbu na ploše ešit jako kultivovaný p echod mezi obytnou zónou sídla a
zem lskými kapacitním stavbami, v etn ochranné zelen
Plocha . 11
plocha s pestrou náplní ve využívání. V nejnižším míst situovat za ízení pro erpání
splaškových vod
pozemky pod OP el. vedení VN 22 kV jsou vy len ny pro zahrady
ve ejné prostranství bude tvo eno zejména ve ejnou zelení
Plocha . 12
využít optimáln terénní podmínky, ohledupln ešit pr chod ú elové cesty lokálním
biokoridorem
upravit zaúst ní ú elové komunikace do zem lského areálu se zohledn ním provedeného
stavebního rozší ení areálu
Plocha . 13
respektovat el. vedení VN 22 kV
doprovodnou vzr stnou zele umis ovat vn OP
Plocha . 14
ešit doprovodnou zele
Plocha . 15
chodník bude kopírovat trasu silnice
Plocha . 16
ešit vst ícné k ížení se silnicemi III. t íd
ešit doprovodnou zele
Plocha . 17
respektovat památný strom v etn jeho OP
krom oplocení nebude do 20 m od hranice PUPFL situována žádná nadzemní stavba
akceptovat rozvoln ný zp sob zastav ní sídla
Plocha . 18
umožnit výstavbu zvoni ky v odpovídajícím prost edí
Plocha . I/Z1
rozší ení zastavitelné plochy 2 a 3 platného ÚP pro zástavbu rodinnými domy. Zachovat
provedenou parcelaci. Plochu zahrnout do 1. etapy výstavby obytného souboru rodinných
dom , který dále bude tvo en zastavitelnými plochami II/Z7 a II/Z8.
dopravní obsluhu a obsluhu technickou infrastrukturou ešit v návaznosti na rozestav ný
obytný soubor RD na ploše 2
respektovat el. vedení VN 22 kV
Plocha . I/Z2
rozší ení zastavitelné plochy 2
respektovat el. vedení VN 22 kV
ešit ochranu p ed extravilánovými vodami
Plocha . I/Z3
využití plochy ve . prostranství pro odstavení vozidel návšt vník plánované rozhledny na
ploše I/Z4
ístup po stávající ú elové komunikaci
zajistit dostatek komponované zelen
12
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Plocha . I/Z4
plocha ve . prostranství pro výstavbu rozhledny a p ístupové komunikace
stavba rozhledny bude dopl ovat kvality (hodnoty) území, bude se jednat o stavbu
ojedin lou
stavbu rozhledny komponovat tak, aniž by byla v kontrastu s dominantami kostelních v ží a
významn se vizuáln uplat ovala ve vymezených územích p írodního parku Bohdalovsko
a CHKO Ž árské vrchy i vyvýšených prostorech Arnoleckých hor.
umožnit umíst ní mobiliá e obce a komponované zelen
architektonickou ást projektové dokumentace m že vypracovat jen autorizovaný architekt
Plocha . I/Z5
zohlednit el. vedení VN 22 kV a vodovodní ad nadmístního významu
dopravní obsluha plochy ze zastavitelné plochy II/Z5
Plocha . II/Z1
zajistit podmínky pro produkci ovoce, zeleniny a dalších výp stk
preferovat výsadbu vysokokmenných strom tradi ních místních odr d
eventuelní stavby a za ízení pot ebné pro zvýšení produkce nep ekro í výšku 5m nad
terénem
dopravní obsluha – jedním sjezdem ze silnice III/34826, p ípadn i ploch urbanizovaného
území
Plocha . II/Z2
respektovat ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn
zajistit podmínky pro produkci ovoce, zeleniny a dalších výp stk
preferovat výsadbu vysokokmenných strom tradi ních místních odr d
nezbytné stavby a za ízení pot ebné pro zvýšení produkce nep ekro í výšku 5m nad
terénem a musí být umis ovány co nejblíže k hranici zastav ného území
dopravní obsluha – ze stávající místní komunikace, p ípadn i z p ilehlého zastav ného
území
p i využití plochy zohlednit blízkost lokálního biocentra územního systému ekologické
stability
Plocha . II/Z3
zajistit podmínky pro produkci ovoce, zeleniny a dalších výp stk
preferovat výsadbu vysokokmenných strom tradi ních místních odr d
nezbytné stavby a za ízení pot ebné pro zvýšení produkce nep ekro í výšku 5m nad
terénem a lze je umístit pouze poblíž hranice se zastavitelnou plochou 2b
dopravní obsluha – z p ilehlé ú elové komunikace
Plocha . II/Z4
umožnit dostavbu stávajícího objektu plochy smíšené obytné
ístavba bude logicky navazovat na již dokon enou stavbu a musí být ohleduplná ke
kulturn historickému prost edí místa
Plocha . II/Z5
plocha dopravní infrastruktury zajiš ující obsluhu nezastav ného území i obsluhu
navržených zastavitelných ploch 5, I/Z5, II/Z6
zajistit bezpe nost silni ního provozu v míst napojení místní komunikace na silnici
III/34826
Plocha . II/Z6
zástavba rodinnými domy o výškové hladin do 1 nadzemního podlaží
zohlednit trasu stávajícího vodovodního ádu nadmístního významu
k zastavitelné ploše ob anského vybavení - sportovní a t lovýchovná za ízení umístit prvky
zelen plnící i funkci izola ní a optické clony
dopravní obsluha z plochy II/Z5
Plocha . II/Z7
plocha dopravní infrastruktury pro obsluhu nezastav ného území i zastavitelných plochy
I/Z2 a II/Z9
zohlednit elektrické vedení VN 22 kV
13
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Plocha . II/Z8
zástavba rodinnými domy o výškové hladin do 1 nadzemního podlaží
souvislý charakter zástavby, kdy stavby rodinných dom budou soudobého výrazu
inspirované tradicí místního venkovského domu.
minimalizovat po et sjezd na silnici III. Prov it možnosti napojení celého rozvojového
území jedním i dv ma sjezdy na silnici III. t ídy.
prov it pot ebu ochrany zástavby p ed extravilánovými vodami
využití plochy bude spolu se zastavitelnými plochami I/Z1 a II/Z7 tvo it jeden celek, který
bude prov en územní studií se stanoveným po adím výstavby. Též podmínky využití
zastavitelné plochy I/Z1
Plocha .II/Z9
ve ejné prostranství vymezit jako související plochu nedávno realizovaných rodinných
dom a zastavitelných ploch 2b, 3, I/Z1, I/Z2 II/Z8
ve ejné prostranství koncipovat jako místo spole enských kontakt se zelení a mobiliá em
obce
Plocha .II/Z10
zajistit podmínky pro produkci ovoce, zeleniny a dalších výp stk
preferovat výsadbu vysokokmenných strom tradi ních místních odr d
nezbytné stavby a za ízení pot ebné pro zvýšení produkce nep ekro í výšku 5m nad
terénem a musí být umis ovány co nejblíže k hranici zastav ného území
dopravní obsluha – ze navržených zastavitelných plocha I/Z1 a II/Z7
Plocha . I/K1
využití vhodn orientovaného svahu pro vybudování lyža ského svahu s pot ebným
zázemím.
nelze budovat seda kovou lanovku, výstavba lyža ského vleku se p i napln ní
bezpe nostních p edpis p ipouští
stavby pot ebného zázemí lze umis ovat p i pat svahu ve vazb na p ístupovou
komunikaci
minimalizovat zásahy do krajiny a terénní úpravy
dopravní obsluha ze stávající ú elové komunikace
innosti na svahu bezpodmíne
koordinovat se stávajícími i plánovanými innostmi,
které se týkají el. vedení ZVN 400kV
ve vzdálenosti do 25 m od okraje lesa nelze umis ovat nadzemní stavby
Pozn.: stanovení podmínek prostorového uspo ádání je uvedeno dále v kap. 7.2.
4.3. Návrh systému sídelní zelen
Ve ejná zele je sou ástí ve ejných prostranství v centrální ásti sídla a p i vodních plochách
v zastav ném území. Ve ejná zele doprovází komunika ní sí v sídle. Ve ejná zele bude
sou ástí ve ejných prostranství v nových obytných souborech RD, za výrobní plochou v dolní
ásti návsi v Pavlov a ve ejných prostranství kolem památného stromu ve St. Tele kov .
Ve ejná zele bude sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými d evinami a nízkou dopl kovou zelení. Plochy je možno doplnit vodními prvky, mobiliá em obce, p šími stezkami. P i
návrhu respektovat požadavek na její jednoduchou údržbu.
Vyhrazená zele je tvo ena zelení p i ob anské vybavenosti, výrobních za ízeních, eventueln
i u ploch technické infrastruktury. Speciální formou vyhrazené zelen je zele plnící funkci
estetické a hygienické clony (izola ní zele ).
Izola ní zele bude tvo ena pln zapojenou výsadbou stromového patra s podsadbou ke ového
patra.
V obraze obce se významn projevuje zele zahrad p i rodinných domech i zem lských
usedlostech. Omezit výsadbu nízkých forem ovocných strom , do zahrad vrátit alespo ást
vysokokmen . Zele zahrad je zelení vyhrazenou - soukromou.
U zastavitelných ploch bydlení sm ujících do nezastav ného území nutno umožnit výsadbu
alespo jedné ady vzr stných strom .
Pietní význam bude mít zele h bitova i v p edprostoru h bitova.
Koncepce ÚP p edpokládá maximální vzájemné propojení r zných druh zelen , podporováno je pronikání krajinné zelen do prostoru sídla.
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4.4. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití
Zásadními plochami s rozdílným zp sobem využití v ÚP jsou:
- plochy bydlení v rodinných domech (BR)
- plochy bydlení v bytových domech (BH)
- plochy rekreace rodinné (RR)
- plochy ob anského vybavení (OV)
- plochy ve ejných prostranství (VP)
- plochy smíšené obytné (SO)
- plochy výroby pr myslové (VI)
- plochy výroby drobné (VD)
- plochy výroby zem lské (VZ)
- plochy zem lské – zahrady a sady (ZZ)
5. Koncepce ve ejné infrastruktury v etn podmínek pro její umis ování, vymezení ploch a
koridor pro ve ejnou infrastrukturu, v etn stanovení podmínek pro jejich využití
5.1. Dopravní infrastruktura
Napojení obce na silni ní sí z stává beze zm n.
Pr h silnic je uvažován ve stávajících trasách s díl ími úpravami na odstran ní bodových
závad a dalším zlepšením technických parametr silnic.
U silnic v urbanizovaném území uplatnit v p im ené mí e prvky dopravního zklid ování.
Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch s požadavkem, že každý nový rodinný d m
musí mít min. 1 odstavné stání pro osobní automobil na vlastní parcele.
Nep ípustné je z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než
3,5 tuny na návsi, obytných zónách tvo ených rodinnými domy a rekrea ních zónách.
Realizovat výstavbu chodníku v úseku obytná zóna sídla Pavlov - h bitov.
Pro omezení pr jezdu zem lské techniky sídlem Pavlov se navrhuje systém polních cest.
Nevylu uje se z izování dalších polních cest ve volné krajin .
Novou ú elovou komunikací bude napojena OV pod rybníkem Podvesník.
Hromadná doprava nadále bude zajiš ována p edevším autobusovou p epravou - ešit úpravu
aut. zastávek jak z pohledu provozního tak i bezpe nostního.
Vodní, železni ní ani letecká doprava se na území obce nevyskytuje, ani se s ní v koncepci
ÚP neuvažuje.
5.2. Technická infrastruktura
Na zp sobu zásobování obce pitnou vodou není t eba nic koncep
m nit.
Respektovat nadmístní vodovodní ady procházející územím obce.
V sídle Pavlov ešit výstavbu oddílné kanalizace, kde splašková kanalizace bude ukon ena
istírnou odpadních vod na k.ú. Zahradišt .
Splaškové vody v sídle St. Tele kov p ípadn v další rozptýlené zástavb budou
soust ovány v jímkách na vyvážení p i jednotlivých nemovitostech. K individuální
likvidaci v t chto p ípadech možno využít domovních istíren odpadních vod nebo jim
ekvivalentních technologií.
Respektovat stávající dvoucestné zásobení obce energiemi (el. energie, zem. plyn).
enos pot ebného výhledového výkonu bude nadále zajiš ován ze stávajících el. vedení VN
22 kV p es stávající TS s možností jejich úprav, p ípadn rozší ení.
Respektovat stávající venkovní vedení VVN 400 kV.
Zásobení sídla teplem je p edur eno provedenou plošnou plynofikací, není uvažováno s
centrálním zdrojem tepla v sídle.
Na úseku poštovních služeb se neuvažuje s významnými zm nami.
Elektrická sí NN a sd lovací rozvody budou ešeny jak v nové tak postupn i v p vodní
zástavb podzemními kabely.
Na plochách ur ených pro stavby technické infrastruktury se zakazuje umis ování jiných staveb než staveb souvisejících.
Vymezen je koridor v ší ce 300 m pro umíst ní stavby zdvojení vedení ZVN 400 kV Mírovka
- Velká Bíteš - hranice JmK.
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Územní plán nebrání využívání alternativních zp sob získávání energie nap . solární panely
na st echách i st nách nemovitostí, tepelná erpadla apod.
5.3. Ob anské vybavení ve ejné
Za ízení polyfunk ního domu se považuje za vyhovující i pro výhled
Kulturní d m je územn stabilizované za ízení.
Kostel a fara jsou vyhovujícími za ízeními i pro výhled.
bitov je pln vyhovující za ízení.
Zvoni ka - pro její umíst ní ÚP vymezuje plochu ve St. Tele kov .
Sportovišt – nov je vymezená plocha pro výstavbu fotbalového h išt . Zám r
dlouhodobé pot eby obce.

eší

5.4. Ob anské vybavení ostatní
Prodejna smíšeného zboží je územn stabilizované za ízení.
Hospoda - provoz je sou ástí kulturního domu bez územních nárok .
Objekt bývalé školy - stavba s disponibilními prostory.
ÚP nevymezuje nové plochy ostatního ob anského vybavení.
Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhodných
ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu s p ípustným, p ípadn
podmín
p ípustným využíváním dané plochy.
5.5. Ve ejná prostranství
Jsou a nadále budou reprezentována upraveným prostorem centrální ásti sídla i prostory p i
vodních plochách v dolní ásti sídla Pavlov.
V návesním prostoru se budou uplat ovat úpravy silnice s prvky dopravního zklid ování.
Návesní prostor z stane nezastav ný.
Nová plocha ve ejných prostranství je navržena ve Starém Tele kov (pl.18). Ve ejné
prostranství bude nedílnou sou ástí kompozice obytného souboru rodinných dom na jižním
okraji sídla Pavlov (pl. II/Z9).
Úpravu vyžadují ve ejná prostranství p ed objekty obecního ú adu a prodejny v Pavlov , a
ve ejném prostranství u památného stromu ve St. Tele kov .
Plochy stávajících ve ejných prostranství nebudou zmenšovány.
Vymezeno je ve ejné prostranství v lokalit Na K ibech pro výstavbu rozhledny a plochy pro
parkování vozidel návšt vník rozhledny.
5.6. Nakládání s odpady
Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled.
Na území obce se neuvažuje se z izováním ani oživováním žádné skládky.
5.7. Vymezení ploch koridor pro ve ejnou infrastrukturu
Koridor technické infrastruktury je vymezen pro zajišt ní realizace zdvojení vedení ZVN 400
kV Mírovka - Velká Bíteš - hranice Jihomoravskéko kraje.
Do doby realizace p íslušných staveb a stavebních úprav je na území koridoru zakázáno
provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by
realizaci pot ebných úprav znemožnily anebo významn ztížily (i ekonomicky).
sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn i zm nou územního plánu, která
navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým.
6. Koncepce uspo ádání krajiny v etn vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití, ploch
zm n v krajin a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi,
rekreacie, dobývání ložisek nerostných surovin a podobn
6.1. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich využití
Celkové uspo ádání ešeného území se dv ma rozdíln velkými sídly na dvou katastrálních
územích se návrhem územního plánu nem ní.
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Zastav ná území obou sídel si ponechávají svoji identitu. Na velikost obce pom rn velké
rozvojové plochy vymezuje ÚP v sídle Pavlov pro bydlení a výrobu. V sídle St. Tele kov
rozvoj spo ívá v dostavb proluky.
Krajina nezastav ného území nadále slouží p edevším zem lství, lesnictví i rybá ství.
Nejsou zde umis ovány žádné stavby krom staveb dopravní a technické infrastruktury.
Pro významnou ekologickou hodnotu jsou do ploch p írodních za azeny lokality evropského
významu CZ0610175 Baba a Belfrídský potok, CZ0612140 Podvesník a CZ 06414057
Zn tínecké rybníky. Do ploch p írodních jsou za azeny p írodní památky Belfrídský potok a
Staropavlovský rybník.
Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je limitována p írodními podmínkami a
ochranou krajinného rázu. U ZPF je možná zm na kultury za p edpokladu, že nedojde
k dalšímu narušení krajinného rázu. Neuvažovat s dalším snižováním podílu ttp na celkové
vým e ZPF.
V lesních plochách podporovat zvyšování odolnosti lesa dostate ným zastoupením
zpev ujících d evin, uplat ovat zde meliora ní d eviny s minimalizací nep vodních druh
evin. ÚP neuvažuje se snižováním celkové plošné vým ry lesa.
ešení ÚP respektuje lenitý okraj lesního masivu pronikající až k zastav nému území sídla
Pavlov a do zastav nému území sídla St. Tele kov.
Lesní masiv musí nadále tvo it významnou p írodní dominantu území obce.
Respektovat dálkový migra ní koridor a migra
významné území.
Respektovat lokalitu výskytu zvlášt chrán ných druh Hudcova skála.
6.2. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územní systém ekologické stability je vzájemn propojený soubor p irozených i
pozm ných, avšak p írod blízkých ekosystém , který udržuje p írodní rovnováhu. Plochy
ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému a nedojde
k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
Jižní a západní ástí ešeného území probíhá nadregionální biokoridor mezofilní bu inné ady
NRBK 124 spojující NRBC 61 - Ras ve s RBC 704 - V bukách, která zasahují na sousední
nebo nedaleká katastrální zemí.
ÚP vymezuje na ešeném území dvanáct lokálních biocenter ÚSES, z nichž šest je biocenter
vložených v trase nadregionálního biokoridoru, která jsou všechna áste
funk ní. LBC Na
Kendulkách, LBC Staroborský rybník, LBC Na Zn tíneckém rybníku a LBC U Vylhalu
považuje ÚP za funk ní, ostatní LBC pak za áste
funk ní.
Lokální biokoridory zastupují hydrofilní i mezofilní spole enstva a jsou proto vymezeny p i
tocích místních vodote í, p i b ezích rybník , ale i ve svazích nad t mito toky a ve svazích
lesních spole enstev jsou zejména áste
funk ní a funk ní. Nefunk ní je pouze úsek LBK
7 ve východní ásti ešeného území, pr chod LBK 5 zastav ným územím.
Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stability
za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability.
Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost (zcela ojedin le je možno za
esn stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou, p ípadn stavbu související
s ochranou ŽP).
Interak ní prvky dopl ují sí biokoridor a biocenter s funkcí rozptýlené zelen v krajin .
Zajišt na je návaznost prvk ÚSES na území sousedních obcí.
6.3. Prostupnost krajiny
Stávající dopravní sí na území obce z stává zachována. P edpokládají se pouze místní
úpravy spojené se zlepšením parametr silnic.
Nové polní cesty jsou navrženy kolem sídla Pavlov, ú elová cesta pak v jihozápadní ásti
území obce.
Další rozší ení sít polních cest reagujících na vývoj vlastnických vztah , ekologickou i
protierozní funkci cest se nevylu uje. Avšak nep edpokládá se, že takto upravená cestní sí
bude dosahovat hustoty historické cestní sít .
V samostatných trasách vedené p ší a cyklistické stezky nejsou. Pouze p i sil. III/34826 v
úseku h bitov-obytná zóna Pavlov je navržen chodník. Samostatné funk ní plochy
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nemotoristické dopravy lze vymezovat v zastav ném území obce v souladu s pot ebami
ve ejných prostranství.
6.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi
Svahy zem lské p dy o vyšším sklonu jak 14% byly již v minulosti zatravn ny.
Terénní pr leh, kde jsou znatelné projevy vodní eroze je navržen k zatravn ní. Jinde v místech
potenciálního nebezpe í vodní eroze lze zmírn ní dosáhnout b žnými agrotechnickými a
organiza ními opat eními.
trná i mechanická eroze se vyskytuje v p irozené form .
Doplnit ekologicky cenné p echodové zóny p i vodote ích, rybnících, kolem lesa i vegetace
rostoucí mimo les tvo enou travinatými a ke ovými liniovými spole enstvy - ekotony, které
zárove zvyšují reten ní a retarda ní potenciál krajiny.
U vodních tok
a ploch akceptovat obvyklé a p irozené innosti související
s vodohospodá skými pom ry v území. Respektovat manipula ní pruhy p i tocích pro
zajišt ní jejich údržby.
Nep ipustit výstavbu trvalých objekt v t sné blízkosti b eh (mimo stavby vodohospodá ské,
né liniové stavby, p ípadn stavby ŽP).
Stavební pozemky budou vymezovány tak, aby na nich bylo vy ešeno vsakování deš ových
vod nebo jejich zdržení. Nad zastavitelnými plochami . 2a, I/Z2 a II/Z8 ešit problematiku
extravilánových vod.
Hydrologické a ekologické parametry jednotlivých vodních tok na území obce nevyžadují
ešit zvýšené odtoky vod z izováním vodních nádrží a suchých poldr .
Respektovat území zvláštní povodn . Územní plán do tohoto území neumis uje žádné plochy
se zm nou v území.
6.5. Podmínky pro rekreaci
Koncepce ÚP spo ívá v zásad , že nezastav né území bude využíváno k r zným formám
pohybové rekreace. Pobytová rekreace m že být realizována v objektech zastav ného území,
které nejsou vhodné k trvalému bydlení i jiným souvisejícím ú el m.
Na území obce nebudou z izovány ani zahrádká ské kolonie.
Na území obce není a nevymezuje se rekrea ní vodní plocha ani koupací oblast.
Každodenní rekreace obyvatel obce bude možná na h ištích a dále jsou možné r zné formy
cvi ení v prostorách kulturního domu.
Místem setkávání obyvatel je upravený návesní prostor v Pavlov .
Relaxa ní význam má práce na zahradách p i domech, které již v mnoha p ípadech p estávají
mít funkci hospodá skou.
Význam pro zatraktivn ní území v oblasti pohybové rekreace má vymezení plochy lyža ského
svahu a plochy pro výstavbu rozhledny.
6.6. Dobývání ložisek nerostných surovin
Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerost nebo jejich prognózní zdroj a
nejsou zde stanovena chrán ná ložisková území.
Rovn ž se zde nevyskytují poddolovaná ani sesuvná území.
6.7. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití
Zásadními plochami nezastav ného území v ÚP jsou:
- plochy vodní a vodohospodá ské (VH)
- plochy zem lské – orná p da (ZO)
- plochy zem lské – trvalé travní porosty (ZL)
- plochy lesní (L)
- plochy p írodní (P)
- plochy smíšené nezastav ného území (SN)
7. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením
evažujícího ú elu využití (hlavní využití), p ípustného využití, nep ípustného využití
(v etn stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných
opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), stanovení podmín
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ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání v .
základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních
pozemk a intenzity jejich využití)
7.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy bydlení v rodinných domech (BR) - hlavní využití:
uspokojování pot eb
individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení
v kvalitním prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky a stavby rodinných dom , pozemky soukromé i jiné zelen ,
pozemky ve ejných prostranství, stavby a za ízení dopravní a technické
infrastruktury, integrovaná za ízení nep esahující význam daného místa
území a nenarušující jeho obytnou pohodu.
podm. p ípustné: malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací za ízení,
za ízení sociální zdravotnické pé e, dopl kové prostory pro zájmovou
innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu
budov, chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná p stitelská innost,
ípadn rodinná rekreace ve stávajících domech, za podmínky, že tyto
innosti musí být bez negativních dopad na sousední pozemky, nedojde ke
snížení kvality prost edí pohody bydlení a tyto aktivity a d je jsou v územní
menšin vymezené ploše BR.
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí plochy
ímo, anebo druhotn nad p ípustnou míru
Plochy bydlení v bytových domech (BD) - hlavní využití: uspokojování pot eb bydlení
v domech o více jak t ech bytech v kvalitním prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky a stavby bytových dom a ve ejných prostranství, pozemky, stavby
a za ízení dopravní a technické infrastruktury
podm. p ípustné: integrované za ízení pro administrativu p ípadn služby v rozsahu
nep ekra ujícím vým ru pr
rného bytu za podmínky nesnížení kvality
prost edí plochy bydlení
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí plochy
nad p ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn
Plochy rekreace rodinné (RR) - hlavní využití: uspokojování pot eb individuální pobytové
rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky a stavby rodinné rekreace, pozemky soukromé a jiné zelen ,
pozemky pro slun ní, relaxaci a rekrea ní aktivity venkovního charakteru
sloužící dané ploše, pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické
infrastruktury
nep ípustné:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují ur ující režim plochy
již p ímo anebo druhotn
pozn.: Do t chto ploch nejsou zahrnuty pozemky v souvisle zastav ném území obce, které jsou
trvale anebo do asn využívány k rekreaci, ve stávajících objektech - tzv. chalupá ská
rekreace.
Plochy ob anského vybavení (OV) - hlavní využití: umis ování ob anského vybavení
zejména místního významu. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky a stavby pro ve ejnou správu a administrativu (a), pro za ízení
církevní nevýrobní (c), pro obchodní prodej ubytování a stravování (d),
kulturu (k), vzd lávání a výchovu (v), zdravotní a sociální služby (z), pro
lovýchovu a sport (t) i plochy h bitova (h). Stavby a za ízení dopravní a
technické infrastruktury. Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu ob .
vybavení
podm. p ípustné: bydlení, za podmínky, že je to ke stavebnímu i funk nímu charakteru ur ující
nápln plochy vhodné a služby za podmínky nesnížení kvality prost edí
vymezené plochy
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nep ípustné:

aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo
anebo druhotn
Plochy ve ejných prostranství (VP) - hlavní využití: obecní užívání plochy bez ohledu na
vlastnictví pozemk mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci v
urbanizovaném území. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky pro ve ejnou zele , pozemky návesního prostoru a uli ních
prostor , p ší stezky a chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a
shromaž ovací ú ely, vodní prvky, pozemky, stavby a za ízení dopravní a
technické infrastruktury
podm. p ípustné: další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským
kontakt m a podporují sociální soudržnost, erpací místa pro požární
techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody
nep ípustné:
umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izování
parkoviš pro vozidla o hmotnosti vyšší 3,5t, garáží a jiných staveb a inností
narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto prostor
Plochy smíšené obytné (SO) - hlavní využití : víceú elové využití plochy, v p ípad obce
zahrnují p edevším p vodní historické zastav ní. Zp soby využití:
ípustné:
stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících velikostí vymezených pozemk a m ítku daného prostoru. Pozemky, stavby a
za ízení dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen
podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vlivy na
životní prost edí za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu plochy,
nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu
zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Rekrea ní aktivity za podmínky
využití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému bydlení i jeho
vodnímu ur ení. innosti a aktivity se d jí v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk a m ítku daného prostoru
nep ípustné:
veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí
plochy nad p ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn nebo snižují kvalitu
daného prost edí
Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) - hlavní využití : umis ování staveb a za ízení
k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území nekolejovou pozemní dopravní
infrastrukturou. Zp soby využití:
ípustné:
stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro dopravu v klidu, ostatní dopravní za ízení a stavby v etn p íslušejících pozemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infrastruktury, terénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy
podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového materiálu, místní komunikace, umis ování cyklotras a chodník pro p ší i záliv
hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za podmínky, že svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude narušeno i znemožn no
hlavní využití plochy
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
a aktivity narušující hlavní využití
Plochy technické infrastruktury (TI) - hlavní využití: umis ování staveb, za ízení a sítí
technického vybavení na úseku vodního hospodá ství (v), zásobování el. energií (e), zemním
plynem a spoj . Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu technického vybavení. Zp soby
využití:
ípustné:
pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn
zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo
související s hlavním využitím plochy
nep ípustné:
ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
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Plochy výroby pr myslové (VI) - hlavní využití: výroba hromadného továrního charakteru a
stavebnictví, se stavbami pr myslové výroby a skladování, s innostmi náro nými na
epravu zboží. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, stavby a za ízení pro podnikatelskou innost, pozemky, stavby a
za ízení dopravní a technické infrastruktury, pozemky s izola ní a
vnitroareálovou zelení. Negativní vlivy z provozovaných inností nesmí
ekro it limitní ochranné pásmo, které je dáno hranicí plochy.
podm. p ípustné: obchodní a komer ní aktivity, erpací stanice PH, za podmínky respektování
limitního ochranného pásma. Závodní stravování, p sobení závodního léka e
i byty majitele i osob zajiš ujících dohled, za podmínky, že nebudou
ur ujícím využitím plochy rušeny nad p ípustnou míru.
nep ípustné:
stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které primární
(ur ující) využití plochy p sobí rušiv , výroba se silným negativním
dopadem na životní prost edí.
Plochy výroby zem lské (VZ) - hlavní využití : chov hospodá ských zví at, skladování i
zpracování produkt živo išné a rostlinné výroby, poskliz ové úpravy rostlin a zem lské
služby. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, pozemky
stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen
podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování a
bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné za podmínky, že
tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpací stanice pohonných hmot je možno umístit za p edpokladu, že nebude omezeno hlavní využití plochy.
nep ípustné:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se
silným dopadem na životní prost edí
Plochy výroby drobné (VD) - hlavní využití : umis ování staveb a za ízení netovární povahy
Zp soby využití:
ípustné:
pozemky pro umis ování provozoven zakázkové kusové výroby a innostem
emeslnickým v etn skladování s nízkými nároky na p epravu zboží, kdy
negativní vliv z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice plochy,
související administrativa, pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické
infrastruktury, pozemky sídelní zelen
podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky neomezení p ípustného využití
plochy a nep ekro ení rámce využití plochy.
nep ípustné:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, innosti, které svým charakterem významn zvyšují dopravní zát ž v území, výroba se silným negativním dopadem na životní prost edí
Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - hlavní využití : zajišt ní podmínek pro nakládání
s vodami. Zp soby využití:
ípustné:
innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš ových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, doprovodná a krajinná zele
podm. p ípustné: za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného negativního dopadu na vodní režim a istotu vod, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích
ink této infrastruktury na vodní plochy a toky
nep ípustné:
innosti a za ízení, které negativn ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn
Plochy zem lské - orná p da (ZO) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v kultu e orné
dy. Zp soby využití:
ípustné:
v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, proti21
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povod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou, hygienickou i estetickou hodnotu území. P ípustná je zm na kultury na trvale travní
porost. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk a k zajišt ní prostupnosti
krajiny
podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst za podmínky že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu, zájm ochrany p írody a na p dách I. a II. t ídy ochrany budou vymezeny pouze v nezbytn nutné minimální velikosti, stavby a za ízení pro ochranu životního prost edí, pozemky lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu, zájm ochrany p írody a pouze mimo p dy v I. a II. t . ochrany
pokud výrazn nep evažuje ve ejný zájem nad zájmem ochrany ZPF. Oplocování pozemk za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební
ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace
ZPF. Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že
jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného
rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za
podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní
el plochy
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologické
hodnoty území
Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v
kultu e trvalý travní porost. Zp soby využití:
ípustné:
zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá
pastva, pop ípad souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným
el m nebo technickému využití. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území.
elové komunikace pro obsluhu pozemk a k zajišt ní prostupnosti krajiny.
podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst za podmínky že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu, zájm ochrany p írody a na p dách I. a II. t ídy ochrany budou vymezeny pouze v nezbytn nutné minimální velikosti, stavby a za ízení pro ochranu životního prost edí, pozemky lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu, zájm ochrany p írody a pouze mimo p dy v I. a II. t . ochrany
pokud výrazn nep evažuje ve ejný zájem nad zájmem ochrany ZPF. Oplocování pozemk za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební
ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace
ZPF. Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že
jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného
rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za
podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní
el plochy. Rozorání za podmínky, že jde o zúrod ovací opat ení spojené s
následnou obnovou travního porostu.
nep ípustné:
trvalé zorn ní, umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologické hodnoty území.
Plochy zem lské - zahrady a sady (ZZ) - hlavní využití: pro zem lskou produkci
zahradních plodin, ovocných strom p ípadn ke . Zp soby využití:
ípustné:
produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších
zahradních plodin, p stování ovocných strom a ke
podm. p ípustné: zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, dopl ková
za ízení, p ípadn stavby za podmínky, že nedojde k vyt sn ní hlavního
zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Stavby a za ízení dopravní
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a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního
zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí plochy
nep ípustné:
umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo
druhotn
Plochy lesní (L) - hlavní využití : pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní
funkce lesa. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících
ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv (pokud nejde o
ZPF) i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení pro
udržení vody v krajin
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu p írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno využívání
lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oplocování pozemk ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o ve ejný
zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní ešení. Komunikace pro nemotorovou dopravu vždy za podmínky, že se bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému v p edem prov ených trasách
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologické
hodnoty území
Plochy p írodní (P) - hlavní využití: zajišt ní podmínek ochrany p írody v nezastavitelném
území na pozemcích ZPF (z), PUPFL (l), vodních ploch (v) a druhu pozemku - ostatní plocha.
Pozn.: malá písmena - druh pozemku. Zp soby využití:
ípustné:
innosti s prioritou ochrany p írody , p írod blízké i lov kem málo
pozm né ekosystémy, vodní plochy, mok ady, spole enstva skal,
ekosystémy se soust ed ným výskytem vzácných a existen
ohrožených
druh bioty, p irozená travní a bylinná spole enstva, lesy s p irozenou nebo
írod blízkou druhovou skladbou a prostorovou a v kovou strukturou,
území s mimo ádnou krajiná skou hodnotou
nep ípustné:
zmenšování vým ry p írodní plochy, na plochách nelze umis ovat stavby,
za ízení ani jiná opat ení pro zem lství, lesnictví, vodní hospodá ství, t žbu
nerost , pro ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, dále technická
opat ení a stavby zlepšující podmínky využití plochy pro ú ely rekreace a
cestovního ruchu (nap . cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická a
informa ní centra)
Plochy smíšené nezastav ného území (SN) - hlavní využití: pro vyjád ení specifického
charakteru nezastav ného území. Zp sob využití:
ípustné:
pozemky ZPF, PUPFL, pozemky vodních ploch, pozemky ostatních ploch
(kód 14, p íl. vyhl. . 190/1996 Sb.) a pozemky p irozených a p írod
blízkých ekosystém . innosti nenarušující estetickou a p írodní hodnotu
místa a zásahy mající pozitivní vliv na krajinný ráz..
podm. p ípustné: liniové stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury jen
v nezbytných p ípadech budované ve ve ejném zájmu, ú elové komunikace a
ípojky za podmínky slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu a
ekologickou a estetickou hodnotu plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a
hipostezky za podmínky, že nedojde k narušení ekologických a estetických
hodnot plochy
nep ípustné:
innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo anebo
druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn zásah
stírající p ítomné znaky krajinného rázu, t žba nerost hygienická za ízení,
informa ní centra
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Plochy smíšené nezastav ného území rekrea ní (SR) - hlavní využití: pro sportovn rekrea ní
využívání sklonitých, ke sv tovým stranám p ízniv orientovaných svah . Zp sob využití:
ípustné:
innosti spojené se sjezdovým lyžováním na dostate né sn hové pokrývce.
žné obhospoda ování ttp mimo sezónu. Z izování mobilních, p ípadn
stálých lyža ských vlek .
podm. p ípustné: umis ování do asných sezónních parkoviš pro vozidla návšt vník
lyža ského svahu, umis ování mobilních za ízení mající úzkou spojitost
s lyžováním za podmínky neomezení p ípustného využití plochy,
nep ekro ení rámce využití plochy a zachování kvality prost edí plochy
nep ípustné:
terénní úpravy, zm na ttp na ornou p du, zalesn ní. Aktivity s negativním
dopadem na krajinný ráz a innosti nesouvisející s hlavním využitím plochy.
7.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
Akceptovat rozdílné p dorysné a prostorové uspo ádání obou sídel.
Intenzita využití území ploch stavových nebude významn m na, respektována bude
stávající hladina zastav ní. P evod jednopodlažní zástavby na dvoupodlažní je možný jen z
vodu zachování plynulé návaznosti stavebních prvk na blízké zastav ní.
Linie souvislé zástavby je sm rem do návesního prostoru sídla Pavlov nep ekro itelná.
Stávající výrobní plochy nedoznají významných zm n, je požadavek na trvalou modernizaci
výrobních za ízení a výsadbu zejména ochranné zelen . Modernizací nebudou p ekro eny
objemové ani výškové parametry staveb.
Intenzita využití území pro plochy výroby se stanovuje v rozmezí 0,30-055, podíl zelen bude
v rozmezí 0,20-0,30.
i koncipování jednotlivých výr. ploch akceptovat specifika každé z ploch. Nové stavby
nep ekro í svým m ítkem výšku staveb p vodních zem lských usedlostí.
Nové plochy pro bydlení budou mít intenzitu využití území 0,15 - 0,30 na budoucích
stavebních pozemcích o velikosti 650 - 1200m2 , výška objekt bude do 1NP s možností
využití podkroví k bydlení
Zastav ní novými rodinnými domy zvl. v okrajových ástech zastavitelných ploch koncipovat
tak, aby se p i dálkových pohledech uplat oval obraz st ech.
Vysoká zele ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat kvetoucí zele p edzahrádek
bude nadále pat it k základním znak m vesnického sídla. U zastavitelných ploch ponechat do
volné krajiny prostor pro výsadbu alespo jedné ady vzr stných strom .
Vymezováním prvk ÚSES, interak ních prvk s p ípadnou úpravou organizace
zem lského p dního fondu p ispívá ešení ÚP k pozitivním zm nám krajiny.
Na pozemcích ur ených pro funkci lesa je vyžadováno zvyšování odolnosti lesa dostate ným
zastoupením zpev ujících d evin, prostorová a výšková diferencovanost lesních porost .
Preferuje se používání autochtonních d evin.
Ve volné krajin nebudou z izována žádná nová sídla, samoty ani stavby rodinné i hromadné
rekreace.
Na území obce se nep edpokládá umis ování staveb, jejichž vlastnosti výrazn p ekra ují
ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy na lov ka.
8. Vymezení ve ejn prosp šných staveb (VPS), ve ejn prosp šných opat ení (VPO), staveb
a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
8.1. VPS dopravní a technické infrastruktury, v etn plochy nezbytné k zajišt ní její výstavby a
ádného užívání pro daný ú el
Dopravní infrastruktura
V-D1 - Úprava silnic III. t íd do normových parametr s dopravním zklidn ním v urbanizované
ásti obce
V-D2 - Úprava a prodloužení p ístupové cesty k celoobecní OV
V-D3 - Úprava místní komunikace v severní ásti sídla Pavlov
V-D5 - Výstavba místní komunikace s obratišt m v OS RD na okraji sídla
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V-D6 - Výstavba místní komunikace s obratišt m v OS RD za obecním ú adem
V-D7 - Výstavba chodníku ke h bitovu
V-D8 - Výstavba zem lských cest kolem sídla Pavlov
I/VD1 Koridor pro umíst ní stavby zem lské cesty kolem sídla Pavlov
Technická infrastruktura
V-T1 - Výstavba p erpávacího za ízení odpadních vod
V-T2 - Výstavba koridoru výtla ného adu kanalizace
I/VT1 Koridor pro umíst ní stavby zdvojení vedení ZVN 400 kV Mírovka - Velká Bíteš hranice JmK (Kód E02 dle ZÚR Kraje Vyso ina)
8.3. Ve ejn prosp šná opat ení
V-U
Založení prvk územního systému ekologické stability
I/VU1 Koridor nadregionálního koridoru ÚSES NRBK 124 Špi ák - Ras ve (kód U017 dle
ZÚR Kraje Vyso ina)
8.3. Ve ejn prosp šné stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
8.4. Plochy pro asanaci
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
9. Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit
edkupní právo s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních ísel
pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn dalších údaj podle § 5 odst. 1
katastrálního zákona
VPS ob anského vybavení
P-VP1 - Z ízení ve ejného prostranství v dolní ásti sídla Pavlov. P edkupní právo z izováno
pro Obec Pavlov pro parcely 1161/11 a 1161/66.
10. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení.
11. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
Nejsou tímto ÚP vymezeny.
12. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o
parcelaci
Koncepce územního plánu nevyžaduje vymezovat tyto plochy.
13. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro
vložení dat o této územní studie do evidence územn plánovací innosti
Územní studie jako podmínka pro rozhodování v území bude vyhotovena pro zastavitelné
plochy I/Z1, II/Z7, II/Z8 a II/Z10.
Územní studie pro všechny ty i zastavitelné plochy bude vyhotovena na jednom mapovém
podkladu. Základní podmínky využití ploch jsou dány v kapitole A4.2 a kapitole A7.2.
Sou ástí územní studie bude ur ení etapizace výstavby, kdy první etapu bude tvo it zástavba
plochy I/Z1. Další postup zástavby rodinnými domy bude sm rem od zastavitelné plochy I/Z1
do volné krajiny (sm rem k sídlu Zahradišt ). V územní studii bude stanoveno, za jakých
podmínek lze vstoupit do následující etapy výstavby.
Územní studie bude vyhotovena do 12 let od nabytí ú innosti územního plánu.
14. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
vydáním regula ního plánu, zadání regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9,
stanovení, zda se bude zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na žádost
Nejsou územním plánem vymezovány.
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15. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Stanovení po adí zm n v území nebylo zadáním územního plánu vyžadováno. Pot eba
etapizace rovn ž nevyplynula z ešení územního plánu.
16.Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb
Za takovou stavbu územní plán považuje stavbu rozhledny na zastavitelné ploše I/Z4.
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