
označení popis upřesnění

R1 DS dopravní infrastruktura - silniční
koridor územní rezervy pro 
výhledovou realizaci přeložky silnice 
I/37

68,43

R2 BI bydlení - v rodinných domech   - 5,37
R3 BI bydlení - v rodinných domech   - 3,76

R4 DS dopravní infrastruktura - silniční
koridor územní rezervy pro 
výhledovou realizaci přeložky silnice 
I/34

0,78

78,34

výměra 
(ha)

označení 
plochy

výhledový způsob využití

   součet:

X1 14-100 m 16,82
X2 150 m 14,25

31,07   součet:

koridor pro homogenizace trasy silnice I/37
koridor pro homogenizace trasy silnice I/34

označení 
koridoru upřesnění využití koridoru šíře koridoru

výměra 
(ha)

označení popis

P1 BI bydlení - v rodinných domech   - 0,13

0,13   součet:

navržený způsob využití specifické podmínky             
pro využití plochy

výměra 
(ha)

označení 
plochy

označení popis

K1 ZO zeleň - ochranná a izolační   - 0,21
K2 ZP zeleň - přírodního charakteru   - 0,27
K3 ZP zeleň - přírodního charakteru   - 0,04

K4 NPs plochy přírodní - smíšené

• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

2,80

K5 NPv plochy přírodní - vodní

• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

4,11

K6 NPs plochy přírodní - smíšené

• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

1,98

K7 NPs plochy přírodní - smíšené

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.
• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

7,45

K8 W plochy vodní a vodohospodářské   - 0,35

K9 NPs plochy přírodní - smíšené

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.
• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

1,14

K10 NPs plochy přírodní - smíšené • Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.

0,05

K11 NPs plochy přírodní - smíšené   - 0,57

K12 NPs plochy přírodní - smíšené

• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

0,39

K13 NPv plochy přírodní - vodní

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.
• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

5,01

K14 NPs plochy přírodní - smíšené

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.
• Realizace ÚSES uvnitř koridoru X1 
pro homogenizaci stávající trasy 
silnice I/37 je podmíněna souhlasem 
příslušného vlastníka komunikace.
• Změny v území musí být v souladu 
s podmínkami pro využití ploch 
územních rezerv.
• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

0,70

K15 NPs plochy přírodní - smíšené

• Realizace ÚSES uvnitř koridoru X1 
pro homogenizaci stávající trasy 
silnice I/37 je podmíněna souhlasem 
příslušného vlastníka komunikace.
• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

0,24

K16 NPs plochy přírodní - smíšené

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.
• Změny v území musí být v souladu 
s podmínkami pro využití ploch 
územních rezerv.
• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

1,27

K17 NPs plochy přírodní - smíšené

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.
• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

2,99

K18 NPs plochy přírodní - smíšené

• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

0,33

K19 NPs plochy přírodní - smíšené

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.
• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

1,56

K20 NPs plochy přírodní - smíšené   - 0,13
K21 NPs plochy přírodní - smíšené   - 0,26

K22 NPs plochy přírodní - smíšené • Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.

0,62

K23 ZP zeleň - přírodního charakteru   - 0,17

K25 NPl plochy přírodní - lesní

• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

1,26

K26 NPs plochy přírodní - smíšené

• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

0,14

K27 NPl plochy přírodní - lesní

• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

1,49

K28 NPs plochy přírodní - smíšené

• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

0,60

K29 NPs plochy přírodní - smíšené

• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

0,17

K30 NPs plochy přírodní - smíšené

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.
• V případě provádění terénních úprav 
musí být u meliorovaných části 
plochy před jejich zahájením  
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

0,25

K31 NPl plochy přírodní - lesní • Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.

0,23

K32 W plochy vodní a vodohospodářské   - 0,58
K33 NL plochy lesní                                     - 4,76
K34 NL plochy lesní                                     - 2,83
K35 NL plochy lesní                                     - 1,32

K36 NL plochy lesní                                   

• Realizace ÚSES uvnitř koridoru X2 
pro homogenizaci stávající trasy 
silnice I/34 je podmíněna souhlasem 
příslušného vlastníka komunikace.
• Respektovat ochranné pásmo       
silnice I/34.

4,75

K37 W plochy vodní a vodohospodářské   - 2,63
K38 W plochy vodní a vodohospodářské   - 0,64

54,29

navržený způsob využití specifické podmínky             
pro využití plochy

výměra 
(ha)

   součet:

označení 
plochy

označení popis

Z1 OK občanské vybavení - komerční

• U meliorovaných části plochy musí 
být před zahájením výstavby 
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.
• Respektovat ochranné pásmo 
silnice I/37.
• Stavby musí být umístěny tak, aby 
vzniklé chráněné venkovní prostory a 
chráněné venkovní prostory staveb 
nebyly zasaženy nadlimitními 
hladinami hluku z provozu dopravy.

0,88

Z2 BI bydlení - v rodinných domech

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.
• Zachovávat koridor pro uložení 
kabelu VN. 
• U meliorovaných části plochy musí 
být před zahájením výstavby 
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

1,53

Z3 VD výroba a skladování                        
- drobná výroba a výrobní služby

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.
• Zachovávat nezastavitelný pruh o 
šířce 6 m podél břehu vodního toku. 
• U meliorovaných části plochy musí 
být před zahájením výstavby 
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

0,80

Z4 OK občanské vybavení - komerční

• Respektovat ochranné pásmo       
silnice III/03712.
• Zachovávat nezastavitelný pruh o 
šířce 6 m podél břehu vodního toku. 
• U meliorovaných části plochy musí 
být před zahájením výstavby 
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

0,47

Z5 BH bydlení                                          
- hromadné v bytových domech

• Respektovat ochranné pásmo       
silnice III/03712.
• Zachovávat nezastavitelný pruh o 
šířce 6 m podél břehu vodního toku.
• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.

1,44

Z6 DS dopravní infrastruktura - silniční

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN. 
• U meliorovaných části plochy musí 
být před zahájením výstavby 
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

0,74

Z7 BI bydlení - v rodinných domech • Respektovat ochranné pásmo       
hřbitova.

0,81

Z8 OH občanské vybavení - hřbitovy   - 0,46

Z9 OS občanské vybavení                         
- tělovýchovná a sportovní zařízení

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN. 
• U meliorovaných části plochy musí 
být před zahájením výstavby 
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

0,76

Z10 PV veřejná prostranství • Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.

0,11

Z11 BI bydlení - v rodinných domech

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.
• Nadzemní stavby určené pro trvalý 
pobyt osob nesmí být umisťovány ve 
vzdálenosti menší než 25 m od 
katastrální hranice lesa.  
• U meliorovaných části plochy musí 
být před zahájením výstavby 
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

2,49

Z12 BI bydlení - v rodinných domech • Respektovat ochranné pásmo       
silnice III/35015.

1,90

Z13 VS plochy smíšené výrobní

• Respektovat ochranné pásmo       
silnice III/03712.
• Zachovávat nezastavitelný pruh o 
šířce 6 m podél břehu vodního toku.
• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN. 
• U meliorovaných části plochy musí 
být před zahájením výstavby 
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

6,62

Z14 DS dopravní infrastruktura - silniční

• Respektovat ochranné pásmo       
silnice III/03712.
• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.

1,04

Z15 VS plochy smíšené výrobní

• Respektovat ochranné pásmo       
silnice III/03712.
• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN.

7,24

Z16 VZ
výroba a skladování                        
- zemědělská a lesnická 
prvovýroba

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN. 
• U meliorovaných části plochy musí 
být před zahájením výstavby 
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

2,58

Z17 SV plochy smíšené obytné                  
- venkovské

  - 0,17

Z20 SV plochy smíšené obytné                  
- venkovské

• Nadzemní stavby určené pro trvalý 
pobyt osob nesmí být umisťovány ve 
vzdálenosti menší než 25 m od 
katastrální hranice lesa. 
• Zástavba musí být v souladu s 
obecnými podmínkami pro výstavbu v 
CHKO Žďárské vrchy, dle Správy 
CHKO Žďárské vrchy

0,31

Z21 BI bydlení - v rodinných domech

 • Zástavba musí být v souladu s 
obecnými podmínkami pro výstavbu v 
CHKO Žďárské vrchy, dle Správy 
CHKO Žďárské vrchy

1,24

Z22 BI bydlení - v rodinných domech

 • Zástavba musí být v souladu s 
obecnými podmínkami pro výstavbu v 
CHKO Žďárské vrchy, dle Správy 
CHKO Žďárské vrchy

0,45

Z23 OS občanské vybavení                         
- tělovýchovná a sportovní zařízení

  - 1,22

Z24 RH rekreace                                       
- stavby pro hromadnou rekreaci

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN. 
• Zástavba musí být v souladu s 
obecnými podmínkami pro výstavbu v 
CHKO Žďárské vrchy, dle Správy 
CHKO Žďárské vrchy

0,59

Z25 RH rekreace                                       
- stavby pro hromadnou rekreaci

 • Zástavba musí být v souladu s 
obecnými podmínkami pro výstavbu v 
CHKO Žďárské vrchy, dle Správy 
CHKO Žďárské vrchy

1,99

Z26 RH rekreace                                       
- stavby pro hromadnou rekreaci

• Nadzemní stavby určené pro trvalý 
pobyt osob nesmí být umisťovány ve 
vzdálenosti menší než 25 m od 
katastrální hranice lesa. 
• Zástavba musí být v souladu s 
obecnými podmínkami pro výstavbu v 
CHKO Žďárské vrchy, dle Správy 
CHKO Žďárské vrchy

0,51

Z30 SV plochy smíšené obytné                  
- venkovské

• Respektovat ochranné pásmo       
vedení VN. 
• Zástavba musí být v souladu s 
obecnými podmínkami pro výstavbu v 
CHKO Žďárské vrchy, dle Správy 
CHKO Žďárské vrchy

1,19

Z32 SV plochy smíšené obytné                  
- venkovské

• Respektovat ochranné pásmo       
silnice III/35015.
• Nadzemní stavby určené pro trvalý 
pobyt osob nesmí být umisťovány ve 
vzdálenosti menší než 25 m od 
katastrální hranice lesa.  
• Zástavba musí být v souladu s 
obecnými podmínkami pro výstavbu v 
CHKO Žďárské vrchy, dle Správy 
CHKO Žďárské vrchy

0,25

Z33 VZ výroba a skladování                        
- zemědělská a lesnická prvovýr.

 • Zástavba musí být v souladu s 
obecnými podmínkami pro výstavbu v 
CHKO Žďárské vrchy, dle Správy 
CHKO Žďárské vrchy

0,17

Z34 TI technická infrastruktura

• Zachovávat nezastavitelný pruh o 
šířce 6 m podél břehu vodního toku. 
• U meliorovaných části plochy musí 
být před zahájením výstavby 
provedeny úpravy drenážního 
systému tak, aby nedocházelo k 
narušení jeho funkčnosti nebo 
zamokření navazujícího území.

0,13

Z35 TI technická infrastruktura   - 0,06

Z36 DS dopravní infrastruktura - silniční

• Realizace jakékoliv stavby či 
opatření uvnitř koridoru X2 pro 
homogenizaci stávající trasy silnice 
I/34 je podmíněna souhlasem 
příslušného vlastníka komunikace.
• Respektovat ochranné pásmo       
silnice I/34.

0,19

38,34

označení 
plochy

navržený způsob využití specifické podmínky             
pro využití plochy

výměra 
(ha)

   součet:


