OBEC JIMRAMOV
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2006
O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNíHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

Zastupitelstvo obce Jimramov na svém zasedání dne 31.8.2006 pod bodem číslo 8 schválilo dle § 84
odst. 2 písmo b), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a v souladu s § 31 odst. 1 zákona
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění územní
plán obce Jimramov a současně dle § 29 odst. 2 stavebního zákona v platném znění vymezilo
závaznou část územního plánu obce Jimramov.
Na základě tohoto usnesení a v souladu s § 84 odst. 2 písmo b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění a dle § 29 odst. 3 stavebního zákona vydává obecně závaznou vyhlášku o závazné
části územního plánu obce Jimramov.

ČÁST PRVNí
ÚVODNí

USTANOVENí

Článek 1
Účel vyhlášky
1.

2.

Obecně závazná vyhláška ( dále jen vyhláška) vyhlašuje vymezení závazné části územního
plánu obce Jimramov pro účely územního plánování a správního rozhodování podle zvláštních
obecně závazných předpisů.
Vyhláška vymezené závazné části územního plánu obce Jimramov omezuje s ohledem na
hodnoty území, vylučuje, popřípadě podmiňuje umísťování staveb, využití území nebo opatření
v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.

Článek 2
Rozsah platnosti
1. Vyhláška platí pro správní území obce Jimramov, vymezené katastrálními územími Jimramov, Trhonice, Ubušín , Sedliště.
2. Vyhláška je závazným podkladem pro zpracování a schvalování navazující územně
plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.
3. Vyhláška se vydává na dobu neurčitou.

Článek 3
Vymezení pojmů
1.

Základní pojmy jsou dány zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném
znění a vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací
dokumentaci v platném znění.
.

2. Ostatní pojmy užité v územním plánu a této vyhlášce se vykládají ve smyslu obvyklém v praxi
územního plánování .

•

ČÁST DRUHÁ
ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNíHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

Článek 4
Urbanistická koncepce rozvoje obce
1.
2.

Bude respektována městská památková zóna v Jimramově, včetně jejího ochranného pásma.
Budou regenerována ostatní historická jádra s posílením funkce občanské vybavenosti.

3.

Další územní rozvoj obce se bude uskutečňovat převážně sevemím a severozápadním směrem
v Jimramově, sevemím a východním v Sedlišti, severozápadním v Trhonicích a ve střední části a
v západním okraji v Ubušíně.

4.

Lokalizovány jsou další plochy pro výstavbu rodinných domků, sport, kulturu a drobné podnikatelské
aktivity.

5.

Území řešené územním plánem se člení na jednotlivé funkční typy, které jsou graficky znázoměny a
popsány ve výkresech
1 a 2. Přípustnost využití jednotlivých funkčních typů stanovl regulativy
v textové části územního plánu.
č.

6.

Nové plochy pro sklady nebo ekologicky čistou výrobu umísťovat v návaznosti na dřevovýrobu v
Jimramově a areál zemědělské výroby v Ubušíně.

Článek 5
Funkční využití ploch a jejich uspořádání
Území obce Jimramov bude využíváno v souladu s funkčním vymezením ploch, které je specifikováno
v grafické části Územního plánu obce v Hlavním výkrese s komplexním řešením celého území obce,
tj. k.ú. Jimramov, k.ú. Sedliště, k.ú. Trhovnice a k.ú. Ubušín.
Současně zastavěné a zastavitelné území
Bj Městská památková zóna v Jimramově, historická jádra sídel Sedliště, Trhonice a

Ubušín

Přípustné funkce:
individuální bydlení v městské památkové zóně (MPZ)
individuální bydlení venkovského charakteru
s užitkovými zahradami a s potřebným
hospodářským zázemím
zařízení občanské vybavenosti sloužící zásobování území (doporučené situování do přízemí
obytných objektů)
rekreační bydlení v objektech venkovského charakteru
stavby pro civilní obranu
Podmíněně přípustné funkce:
drobné služby nenarušujlcí svým provozem okolí
drobná zemědělská výroba mimo MPZ
Nepřípustné využití územl:
stavby nebo zařlzení klasifikované jako nevhodné z hlediska
podléhající z těchto důvodů zvláštnímu stavebnímu povolení

životního prostředí a stavby

stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, pokud se nejedná o drobnou řemeslnou činnost
nenarušující svým provozem okolí
rekreační stavby charakteru chat
Podmínky využití území:
v blízkosti zapsaných kultumích památek nelze umisťovat žádná nadzemní zařízení, nová
zástavba v jejich bezprostřední blízkosti je z hlediska státní památkové péče nevhodná, úprava

okolí (veřejné plochy, stavby, komunikace, zeleň ... ) kultumích památek musí být citlivě řešena
s ohledem na jejich charakter a na pohledovou exponovanost jednotlivých objektů.
veškeré udržovací práce, opravy, rekonstrukce, restaurování nebo jiné úpravy kultumích
památek nebo jejich prostředí je třeba předem odsouhlasit výkonným orgánem státní
památkové péče, jímž je Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor regionálního rozvoje,
územního plánování a stavebního řádu (viz § 14 odst. 1 zákona Č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči ve znění pozdějších předpisů)
Bv

Území s převážně staršími objekty venkovského charakteru,navržené plochy v Sedlíšti,
Trhonicích, Ubušíně
Přípustné funkce:
individuální bydlení venkovského
hospodářským zázemím

charakteru

s užitkovými zahradami

a s potřebným

zařízení občanské vybavenosti sloužící zásobování území (doporučené situování do přízemí
obytných objektů)
rekreační bydlení v objektech venkovského charakteru
stavby pro civilní obranu
Podmíněně přípustné funkce:
drobné služby nenarušující svým provozem okolí
drobná zemědělská výroba
Nepřípustné využití území:
stavby nebo zařízení klasifikované jako nevhodné z hlediska
podléhající z těchto důvodů zvláštnímu stavebnímu povolení

životního prostředí a stavby

stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, pokud se nejedná o drobnou řemeslnou činnost
nenarušující svým provozem okolí
rekreační stavby charakteru chat
Podmínky využití území:
nezvyšovat index podlažních ploch, ponechat přízemní objekty, sedlová střecha
rekonstrukce objektů provádět citlivě v intencích historického jádra
Bm Území s bydlením městského typu, stávající a navržené plochy v Jimramově a jižní části
Sedlíště
Přípustné funkce:
bydlení městského typu v rodinných domech na menších parcelách
zařízení občanské vybavenosti sloužící zásobování území (doporučené situování do přízemí
obytných objektů)
stavby pro civilní obranu
Podmíněně přípustné funkce:
drobné služby nenarušující svým provozem okolí
rekreační bydlení
Nepřípustné využití území:
stavby nebo zařízení klasifikované jako nevhodné z hlediska
podléhající z těchto důvodů zvláštnímu stavebnímu povolení

životního prostředí a stavby

stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, pokud se nejedná o drobnou řemeslnou činnost
nenarušující svým provozem okolí
stavby pro zemědělskou výrobu
Podmínky využití území:
stavba musí být provedena v odstupech udaných stávající stavební čárou
ochrannými pásmy

a ostatními

v sevemí a západní části Jimramova je třeba respektovat vedení VN, případně realizovat
přeložení
pro zástavbu v OP lesa je nutné udělení výjimky a souhlasu s jeho využitím

pro dostavbu proluk (pokud není stanoveno jinak) je nutno
nepředstupovala před spojnici uličních front sousedních objektů

umístit stavbu tak, aby

pro výstavbu nových lokalit budou zpracovány regulační plány nebo urbanistické studie včetně
jejich bezkolizního napojení na stávající dopravní obslužnost a technickou infrastrukturu
nová výstavba neomezí možnost odkanalizování nebo odvoz fekálH stávajících objektů.
Bb Území s bydlením v bytových domech - stávající plochy v Jimramově
Přípustné funkce:
bydlení městského typu v bytových domech
zařízení občanské vybavenosti sloužící zásobování území (doporučené situování do přízemí
obytných objektů)
stavby pro civilní obranu
Podmíněně přípustné funkce:
drobné služby nenarušující svým provozem okolí
Nepřípustné využití území:
stavby nebo zařízení klasifikované jako nevhodné z hlediska
podléhající z těchto důvodů zvláštnímu stavebnímu povolení

životního prostředí a stavby

stavby pro průmyslovou výrobu a skladování
stavby pro zemědělskou výrobu
Bp

Území bydlení s podnikatelskými aktivitami
Přípustné funkce:
stavby pro individuální bydlení
drobné výrobní a zemědělské provozy bez škodlivých vlivů na
negativního působení na stávající obytnou zástavbu

životní prostředí a bez

podnikatelské aktivity budou rodinného charakteru - max. 5 pracovníků
technická vybavenost
stavby pro civilní obranu
Podmíněně přípustné funkce:
objekty s funkcí doplňující občanské vybavenosti
rekreační bydlení v objektech venkovského charakteru
Nepřípustné využití území:
stavby narušující svým provozem životní prostředí
stavby nebo zařízení klasifikované jako nevhodné z hlediska
podléhající z těchto důvodů zvláštnímu stavebnímu povolení

životního prostředí a stavby

Podmínky využití území:
stavba musí být provedena v odstupech daných ochrannými pásmy
stavby pro bydlení musí splňovat podmínky využití území stanovené pro zóny obytné
Ov

Občanská vybavenost
Přípustné druhy funkčního využití:
objekty pro správu, řízení, požární bezpečnost a civilní obranu
objekty pro služby, obchod a veřejné stravování, ubytování a tělesnou výchovu
objekty pro školství a kulturu
objekty pro zdravotnictví a sociální péči, stavby církevní
hřbitovy
stavby pro civilní obranu
vyhrazená zeleň
Podmíněně přípustné funkce:
drobné řemeslné provozy nenarušující svým provozem okolí
individuální bydlení

výstavba parkovacích ploch pro potřebu daného území
Nepřípustné využiti území:
provozy ohrožující životní prostředí a obtěžující okolí (hluk, znečištění, pach, bezpečnost aj.)
stavby pro výrobu a skladování
stavby pro zemědělskou výrobu
Podmínky využiti území:
parcelace a velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a umožňovat
splnění všech odstupů stanovených uličními čarami a příslušnými technickými normami
stavby pro bydlení musí splňovat podmínky využiti území stanovené pro zóny obytné
stavby a rekonstrukce budou respektovat historický kontext obce
Os

Plochy r kreačních a sportovních aktivit
Přípustné druhy funkčního využití území:
sportovní hřiště s doplňujícími stavbami - sociálním zařízením, šatnami, event. občerstvením,
fitcentrem
doplnění areálů zelení
Podmíněně přípustné funkce:
výstavba parkovacích ploch pro potřebu daného území
Nepřípustné využití území:
provozy ohrožující životní prostředí a obtěžující okolí (hluk, znečištění, pach, bezpečnost aj.)
stavby pro výrobu a skladování
stavby pro zemědělskou výrobu
Podmínky využití území:
velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a příslušným technickým
normám

Vz

Území zemědělské výroby
Přípustné druhy funkčního využití území:
výrobní zařízení, skladovací prostory, zpracovatelské provozy zemědělských podniků nebo jiné
podnikatelské aktivity, jejichž provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí obce a
jejichž případná ochranná pásma nezasáhnou stávající zástavbu
sociální zařízení a šatny pro zaměstnance
stavby technické vybavenosti
stavby pro civilní obranu
parkovací plochy pro potřebu daného území
Podmíněně přípustné funkce:
služební byty
zařízení pro občerstvení a stravování zaměstnanců
Nepřípustné využití území:
občanská vybavenost školského nebo kulturního charakteru
Podmínky využití území:
provozní celky budou odděleny zelení, kterou budou doplněny
celkové plochy podniku

areály - minimálně 10%

nové objekty nesmí mít provizorní charakter
Vd

Území drobné výroby
Přípustné druhy funkčního využití území:
stavby pro drobnou výrobu, řemesla
administrativa
jiné podnikatelské aktivity, jejichž provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí obce a
jejichž případná ochranná pásma nezasáhnou stávající zástavbu

sociální zařízení a šatny pro zaměstnance
stavby technické vybavenosti
stavby pro civilní obranu
parkovací plochy pro potřebu daného území
Podmíněně přípustné funkce:
dvory na třídění odpadu
služební byty
zařízení pro občerstvení a stravování zaměstnanců
Nepřípustné využití území:
občanská vybavenost školského nebo kulturního charakteru
Podmínky využití území:
provozní celky budou odděleny zelení, kterou budou doplněny i areály - minimálně 10%
celkové plochy podniku
areály budou doplněny izolační zelení směrem ke stávající obytné zástavbě
budou učiněna veškerá opatření pro omezení negativního dopadu na životní prostředí
nesmí dojít v žádném případě k ohrožení zdraví obyvatel stávající obytné zóny
Vp Území průmyslové výroby
Přípustné druhy funkčního využití území:
stavby a zřízení průmyslové výroby a skladů
výrobní služby
třídění odpadů
sociální zařízení a šatny pro zaměstnance
stavby technické vybavenosti
parkovací plochy pro potřebu daného území
Podmíněně přípustné funkce - pouze na nekontaminovaných plochách:
administrativní budovy sloužící výrobním zařízením
maloobchodní prodejny prodávající produkty zde vyráběné
služební byty
zařízení pro občerstvení a stravování zaměstnanců
stavby pro civilní obranu
Nepřípustné využití území:
občanská vybavenost školského nebo kulturního charakteru
Podmínky využití území:
nově budované objekty budou architektonicky kvalitní
areál bude doplněn izolační zelení směrem ke stávající obytné zástavbě
budou učiněna veškerá opatření pro omezení negativnlho dopadu na životní prostředí
nesmí dojít v žádném případě k ohrožení zdraví obyvatel stávající obytné zóny ani pracovníků
ve výrobních zónách
Zr

Zahrádkářské a chatové rekreační lokality
Přípustné druhy funkčního využití území:
stávající zahrádkářské a chatové kolonie
liniové stavby technické infrastruktury
Podmíněně přípustné funkce:
změna funkce z rekreačního na trvalé bydlení v návaznosti na zastavěné území Jimramova
trafostanice, studny
Nepřípustné využití území:
jakákoliv výrobní činnost

Ti

Technická infrastruktura
Přípustné druhy funkčního wužití území:
areály vodohospodářských zařízení
regulační stanice plynu
sběmé dvory tříděného odpadu
Podmíněně přípustné funkce:
výstavba provozních budov
Nepřípustné wužití území:
stavby pro bydlení a občanskou vybavenost

o

Plochy pro dopravu a dopravní zařízení
Přípustné druhy funkčního wužití území:
silnice
místní a účelové komunikace
čerpací stanice pohonných hmot
garáže, mytí vozidel
parkoviště
izolační zeleň
veřejná zeleň
podzemní sítě technické infrastruktury
Podmíněně přípustné funkce:
objekt pro občanské vybavení v části plochy po asanaci hotelu Koruna určené pro úpravu
křižovatky silnic II. třídy
Nepřípustné wužití území:
stavby pro bydlení a občanskou vybavenost

Zs

Zeleň sídelní
zeleň charakteru parku stávající i navržená, veřejně přístupná, většinou v zastavěném území obce
Přípustné druhy funkčního wužitf území:
komunikace pro pěší dopravu, pomníky, sochy, kříže, sítě technické infrastruktury, telefonní
automaty, malá dětská hřiště
Podmíněně přípustné funkce:
drobná parkoviště
Nepřípustné wužití území:
jakákoliv zástavba
Podmínky wužití území:
na náhradní výsadbu na navržených plochách veřejné zeleně je třeba zpracovat odbomé
projekty
zeleň bude tvořit i doplňující interakční prvky ( meze a aleje)

Volná krajina, nezastavitelné
Zk

území

Zeleň krajinná
plochy krajinotvomé zeleně
Přípustné druhy funkčního wužití území:
komunikace pro pěší dopravu, pomníky, sochy, kříže, sítě TI, telefonní automaty, malá dětská
hřiště
Podmíněně přípustné funkce:
drobná parkoviště

Nepřípustné využití území:
jakákoliv zástavba
Podmínky využití území:
na náhradní výsadbu na navržených plochách zeleně je třeba zpracovat odbomé projekty
potřebné je doplnění interakčními prvky (mezemi a alejemi)
Zl

Lesní půdní fond
Přípustné druhy funkčního využití území:
výstavba a úprava účelových komunikací a cyklistických stezek
Podmíněně přípustné funkce:
výstavba lesních účelových staveb (senlků, manipulačních ploch pro těžbu dřeva), studen a
sítí TI
Nepřípustné využití území:
jakákoliv jiná zástavba

Po Orná půda
Přípustné druhy funkčního využití území:
rozdělení novými zemědělskými cestami a interakčními prvky - mezemi a alejemi
Podmíněně přípustné funkce:
liniové stavby technické infrastruktury
Nepřípustné využití území:
jakákoliv další výstavba s výjimkou sítí TI
Podmínky využití území:
při změně ekonomických podmínek v zemědělství může dojít k zalesnění nebo zatrávnění
méně produktivních pozemků.
PI

Trvalé travní porosty
Zatravněné plochy s případnou rozptýlenou krajinnou zelení
Přípustné druhy funkčního využití území:
rozdělení novými zemědělskými cestami a interakčními prvky - mezemi a alejemi
mobilní i trvalé včelíny
Podmíněně přípustné funkce:
liniové stavby technické infrastruktury
Nepřípustné využití území:
jakákoliv další výstavba s výjimkou sítí TI
Podmínky využiti území:
při změně ekonomických podmínek v zemědělství může dojít k zalesnění méně produktivních
pozemků.

Pz Zahrady a sady
Přípustné druhy funkčního využití území:
zahrady a intenzívní sady
mobilní i trvalé včelíny
Podmíněně přípustné funkce:
liniové stavby technické infrastruktury, trafostanice, studny
zemědělské účelové stavby s výjimkou staveb pro živočišnou výrobu
mobilní i trvalé včelíny
Nepřípustné využití území:
jakákoliv další výstavba
Podmínky využití území:
při změně ekonomických podmínek v zemědělství může dojít k zalesnění méně produktivních
pozemků.

Územní systém ekologické stability - regulativy
Vytváření ÚSES je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona
pozdějších předpisů veřejným zájmem.

č.

114/1992 Sb. ve znění

Jako závazné skladebné prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra a biokoridory.
Závazné jsou obecně umístění (lokalizace) skladebných prvků ÚSES. vyplývající zjejich funkce
v systému. cílové ekosystémy a základní ochrana a podmínky využití. uvedené obecně v textové
zprávě a pro jednotlivé prvky v jejich popisech. Směmé je vymezení (přesné hranice) skladebných
prvků ÚSES.
Funkční plochy (resp. jejich části) začleněné do návrhu ÚSES (do biocenter či biokoridorů) jsou
nezastavitelným územím a platí pro ně následující regulace využití:
Přípustné jsou:
výsadby porostů geograficky původních dřevin (mimo plochy. kde jiné typy regulací výsadby
dřevin neumožňují), změny dřevínné skladby lesních porostů ve prospěch geograficky
původních dřevin a jiná opatřeni k posílení či zachování funkčnosti jednotlivých prvků ÚSES,
do doby realizace jednotlivých prvků ÚSES stávající využití, příp. jiné využití, které nenaruší
nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální ekologickou stabilitu území
Podmíněně přípustné jsou:
liniové stavby napříč biokoridory, stožáry nadzemního vedení, vstupní šachty podzemního
vedení, přečerpávací stanice, vrty a studny, staníce nadzemního a podzemního vedení,
signální a stabilizačnl kameny a jiné značky pro geodetické účely
Nepřípustné jsou:
všechny ostatní činnosti a způsoby využití, které nejsou uvedeny jako přípustné či podmíněně
přípustné - zejména pak stavební činnost jiného než podmíněně přípustného typu a takové
činnosti a způsoby využití, jež by vedly k závažnějšímu narušení ekologicko-stabílizační funkce
či přirozených stanovištních podmínek (zintenzivnění hospodaření, ukládání odpadů a
navážek, zásahy do přirozeného vodního režimu aj.).
Výsadbu v místech střetů se sítěmi technické infrastruktury je nutno koordinovat s požadavky
správců dotčených sítí. Obdobně případnou výsadbu podél vodních toků je nutno provádět
v souladu s oprávněnými požadavky příslušného správce toku.
V rámci návrhu komplexních pozemkových úprava zpracování lesních hospodářských plánů a
osnov může dojít ke korekci nebo upřesnění průběhu a vymezeni ÚSES. Tyto korekce či upřesnění
bude možno provádět pouze tak, aby zůstala zachována funkčnost systému.

Článek 6
Vymezení zastavitelného území
Zastavitelné
plochy:

území obce Jimramov je vymezeno

č. lokality

v grafické části .Hlavní výkres". Tvoří je tyto

označeni

charakteristika

umístění

2

Bm

bydlení předměstského charakteru

Severozápadní okraj SZÚO

3

Bm

bydlení předměstského charakteru

Severozápadní okraj SZÚO

4

Bm

bydlení předměstského charakteru

Sevemí okraj SZÚO

5

Bm

bydlení předměstského charakteru

Západní okraj SZÚO

6

Bm

bydleni předměstského charakteru

Západní okraj obce

9

Os

sportovně kultumí centrum

Jižní okraj SZÚO

10

Ov

hřbitov

Jihozápadní okraj obce

Jimramov

Sedliště
1

Bv

bydlení venkovského charakteru

východní okraj SZÚO

2

Bp

bydlení s podnikáním

východní okraj SZÚO

3

Bv

bydlení venkovského charakteru

severní okraj SZÚO

4

Bm

bydlení předměstského charakteru

Jižní část SZÚO

2

Bp

bydlení s podnikáním

severní okraj SZÚO

3

Bv

bydlení venkovského charakteru

severozápadní okraj SZÚO

4

Bv

bydlení venkovského charakteru

severozápadní okraj SZÚO

5

Vd

drobná výroba, služby

západní okraj SZÚO

6

Bm

bydlení předměstského charakteru

východní okraj SZÚO (Benátky)

Bv

bydlení venkovského charakteru

severní okraj SZÚO

Trhonice

Ubušín
3

Článek 7
Omezení změn ve využití staveb
Dosavadní způsob využití ploch a území, který neodpovídá vymezenému funkčnímu využití podle
územního plánu, je možný tehdy, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a pokud nejsou
dány důvody pro opatření dle §87 a 102 stavebního zákona.

Článek 8
Zásady uspořádání dopravy
•

Silnice II. a III. třídy tvoří základní komunikační skelet obce. Silnice jsou zařazeny do funkční třídy
B2.

•

Místní komunikace určené pro provoz motorových vozidel budou v kategoriích, C3 a 01, místní
komunikace určené výhradně pro pěší (resp. i cyklisty) pak v kategorii 03.

•

Ve středu Jimramova bude dořešena křižovatka silnic II. třídy.

•

Pro pěší dopravu budou dobudovány chodníky podél průtahů silnic.

•

Vybraná trasa severojižní rozvojové osy II. bude ponechána jako územní rezerva.

•

Cyklistická doprava bude využívat značených cyklotras, vedoucích po silnicích III. třídy a místních
komunikací.

•

Pro cykloturistiku je určena též síť účelových komunikací (lesních a polních cest) se zatraktivněním
trasy s jejím vyznačením v terénu.

•

Doprava v klidu (parkování a garážování vozidel) je řešena pro stupeň motorizace 1: 2,5.
Využívány jsou především stávající odstavné a parkovací plochy pouze minimálně doplněné o
navrhovaná parkoviště. Všechny nové obytné objekty musí být vybaveny min. 1 garáží pro 1
bytovou jednotku. Všechny výrobní a skladovací areály musí mít vyřešeno parkování na vlastním
pozemku.

Článek 9
Zásady uspořádání technické infrastruktury

•

Zásobování vodou je řešeno ze stávajícího místního vodovodu.

•

Postupně bude rozšiřován veřejný vodovod do lokalit nové výstavby, případné i do Trhonic a
Ubušína.

•

Odkanalizování obce bude na většině území řešeno jednotnou kanalizační sítí. Nově realizovaná
sto ková síť bude ponechána beze změn a budou na ni napojeny i navržené a rozvojové plochy.

•

Čistíma odpadních vod je dimenzována tak, že pojme i odpadní vody z navrhovaných ploch a
z místních částí Sedliště i Trhonice.

•

Zásobování elektrickou energíí je řešeno ze stávajfcích
transformátorů, eventuelně vybudováním další trafostanice.

•

Stávající i rozvojové plochy budou zásobovány plynem napojením na STL plynovodní rozvody v
obci.

•

Plynovod bude rozšířen i do Trhonic a Ubušína.

•

Kabelová telefonní síť bude rozšiřována i do lokalit nové výstavby, postupně budou kabelizovány i
další části obce.

•

V oblasti nakládání s odpady bude pokračováno ve svozu a likvidaci komunálního odpadu extemí
specializovanou firmou. Separovaně bude probíhat sběr železa a papíru. Nebezpečné a zvlášť
nebezpečné odpady budou sbírány a odváženy 2x ročně.

trafostanic

s případnou

výměnou

Článek 10
Zásady uspořádání občanského vybavení
•

Území pro občanskou vybavenost respektuje stávající zařízení. Koncepce rozvoje je založena na
podpoře soukromého podnikání.

•

Střediskem občanského vybavení zůstává místní část Jimramov. Ostatní místní části budou nadále
občanské vybavení v tomto sídle využívat

Článek 11
Vymezení územního systému ekologické stability
Vytváření ÚSES je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992
pozdějších předpisů opatřením ve veřejném zájmu.

Sb. ve znění

Jako závazné skladebné prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány
biocentra
a biokoridory. Závazné je obecně umístění (lokalizace) skladebných prvků ÚSES, vyplývající
z jejich funkce v systému. Směrné je přesné vymezení (hranice) skladebných prvků ÚSES.
Navržené prvky ÚSES:
označení
RBC 307 Benátky
RBC 308
RBC V loukách
RBC Bukáčkův kout

typ
Lesní (mezofilní i na podmáčených
stanovíštích), vodní, mokřadní, příp. luční.
Lesní (mezofilní i na podmáčených
stanovištích), vodní, mokřadní, příp. luční
Vodní, lesní (na podmáčených
stanovištích), mokřadní a luční
Vodní, lesní (na podmáčených
stanovištích i mezofilnf), mokřadní a luční

plocha
v řešeném
území
75
18
50
30

LBC Žákovina

Lesní (mezofilní)

4

LBC Na hranicích

Lesní (mezofilní i na podmáčených
stanovištřch), vodní, mokřadní

6

LBC Ve žlíbkách

Lesní (mezofilní), příp. i luční

6

LBC Na okruzích

Lesní (mezofilní i na podmáčených
stanovištlch), vodní, mokřadní, příp. luční

8

délka
v řešeném
území

LBC Na jižních okruzích

Lesní (mezofilnf), příp. i luční

9

LBC Kavačka

Lesní (mezofilní), příp. i luční

8

LBC U Babky

Lesní (mezofilní)

18

LBC U Dědka

Lesní (mezofilnf)

7

LBC Šípů kopec

Lesní (mezofilnf)

7

LBC Na Hrabovci
LBC Ústí Fryšávky
LBC V olšinách

Lesní (mezofilní i na podmáčených
stanovištích), vodní, mokřadní
Vodní, lesní (na podmáčených
stanovištich), mokřadní a luční
Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadní

12
5
6

LBC Ke Korouhvi

Lesní (mezofilní)

1

LBC Pod západy

Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadní, příp. luční

5

LBC Pod Chládkovým
vrchem

Lesní (na podmáčených až vlhkých
stanovištích), příp. luční

5

LBC Pod Trhonicemi
LBC U Královce
LBC Pasíčky
LBC Pod Pilátkou
LBC Na bahnech

Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadní, příp. luční
Lesní (mezofilní i na podmáčených
stanovištlch), vodní, mokřadní
Lesní (mezofilní i na podmáčených
stanovištích), vodní
Lesní (mezofilní i na podmáčených
stanovištích), vodní, mokřadní, příp. luční
Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadní, příp. luční

6
5
6
10
10

LBC Pod Javoreckou
cestou

Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadní, příp. luční

5

LBC Ve smrčinách

Lesní (mezofilní)

7

K 127

Lesní (mezofilní)

5,4

RK 1376

Lesní (mezofilní)

0,4

RBK 1

Lesní (na podmáčených stanovištích)

0,2

RBK2
RBK3
RBK4
RBK5
LBK 1
LBK2
LBK3
LBK4
LBK5
LBK6

Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadní, příp. luční
Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní
Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, příp. luční
Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadnl, příp. luční
Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadní, příp. luční
Lesní (na podmáčených stanovíštich),
vodní, mokřadní
Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadní
Lesní (na podmáčených stanovištlch),
vodní, mokřadní, příp. luční
Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadní, příp. luční
Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadní

0,4
0,1
0,6
0,1
1,0
0,4
0,3
0,8
0,6
0,7

LBK 7
LBK8
LBK9
LBK 10
LBK 11
LBK 12

Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadní, ořío. luční
Lesní (na podmáčených stanovištích),
mokřadní, ořío. luční
Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, ořío. mokřadní a luční
Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadní, ořlo. luční
Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadní, ořlo. luční
Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadnl, ořío. luční

1,1
0,5
1,3
0,3
1,2
0,1

LBK 13

Lesní (mezofilní)

1,2

LBK 14

Lesní (mezofilní)

1,1

LBK15
LBK 16
LBK17
LBK 18
LBK 19
LBK20

Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadní, ořío. luční
Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadní
Lesní (mezofilní)
Lesní (na podmáčených stanovištfch),
vodní, mokřadní
Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadní, ořío. luční
Lesní (na podmáčených stanovištích),
mokřadní, ořío. luční

1,0
0,3
0,3
0,2
1,0
0,9

LBK 21

Lesní (mezofilní)

0,9

LBK22

Lesní (mezofilní)

1,1

LBK23
LBK24

Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadní, ořío. luční
Lesní (na podmáčených stanovištích),
vodní, mokřadní, příp. luční

2,1
0,3

Článek 12
Limity wužití území
Výstupní limity - navržená ochranná pásma:
ochranné pásmo navrženého vedení VN a trafostanice
ochranné pásmo čistírny odpadních vod

Článek 13
Plochy přípustné pro těžbu nerostů
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení § 15, odst. 1 zákona č.44/1988
Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 2
zákona
62/1988 Sb. nejsou v k.ú. Jimramov a Ubušín vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo
jejich progn6zní zdroj a nebyla zde stanovena chráněná ložisková území. V k.ú. Trhonice a Sedliště je
vyhodnoceno výhradní ložisko karbonátů evid.č.3222600 ..Trhovnice" . Toto ložisko, včetně
stanoveného chráněného území (CHLÚ) řešením není dotčeno.
č.

Článek 14

Veřejně prospěšné stavby
1.

Občanské vybavení
1.1 Rozšíření sportovního areálu

2.

Doprava
2.1 Pěší komunikace, chodníky
2.2 Parkoviště
2.3 Místní komunikace navržené
2.4 Železniční zastávka

3.

Technické vybavení
3.1 Kanalizace dešťová
3.2 Kanalizace splašková
3.3 Rybníky
3.4 Vodovod
3.5 Plynovod
3.6 Vedení VN, trafostanice
3.7 Vedení NN, telekomunikace

ČÁST TŘETí
ZÁVĚREČNÁ

USTANOVENí

Článek 15
Změny územního plánu
1.

Zásahy do závazné části územního plánu jsou zákonem označeny jako změny

2.

Nastanou-Ii v území řešeném územním plánem podstatné změny podmínek, za kterých byl
územní plán schválen, pořídí pořizovatel z podnětu obce, vlastního, případně jiného ve smyslu
ustanoveni § 30 zákona
50/1976 Sb. v platném znění změnu platného územního plánu.
Řádně projednanou změnu územního plánu schválí zastupitelstvo obce a její závaznou část
vyhlásí obecně platnou vyhláškou, která zruší ustanovení původní vyhlášky týkající se území
dotčených touto změnou.
č.

Článek 16
Lhůty aktualizace územního plánu
1.
2.
3.

Aktualizace spočívá ve vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl
územní plán schválen.
Aktualizace bude prováděna ve čtyřletých cyklech
Nevylučuje se možnost pořízení a schválení změny tohoto územního plánu před termínem
výše uvedené lhůty.

Článek 17
Uložení dokumentace
1.

Schválený územní plán obce bude uložen na těchto místech:
a) Obecní úřad Jimramov
b) Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor regionálního rozvoje, územního
plánování a stavebního řádu
c) Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

Článek 18
Účinnost
1.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 13.10.2006

(l. o':,: L

I 'f

Josef Mašík
m ístostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.9.2006
Sejmuto z úřední desky dne 6.10.2006

./

avel Kalášek
starosta obce

