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A. Textová ást
1. Kapitola zrušena.
2. Vymezení zastav ného území
V konceptu územního plánu obce zpracovaného v srpnu 2006 bylo vymezeno sou asn
zastav né území obce. V rámci vyhotovení návrhu územního plánu bylo zastav né území obce
aktualizováno (únor 2007).
Zastav né území je vyzna eno ve výkresu . 1 - výkres základního len ní území. Na území
obce jsou vymezena t i zastav ná území. Plocha zastav ného území iní 39,04 ha.
Hranice zastav ného území je vyzna ena v grafické ásti územního plánu ve výkresu . 1 výkres základního len ní a ve výkresu . 2 - hlavní výkres.
Zastav né území je aktualizováno k datu 31.07.2020.
3. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
3.1. Rozvoj území obce
Územní plán (ÚP) je po izován jako základní koncep ní materiál usm ující rozvoj území
obce ve všech jeho souvislostech.
ešena je optimální organizace ploch s rozdílným zp sobem využívání tak, aby nedocházelo
k jejich vzájemnému negativnímu ovliv ování.
ÚP stanovuje zásady pro využívání ploch s rozdílným zp sobem využívání, stanovuje zásady
prostorového uspo ádání s respektováním daných i nov vzniklých ochranných režim .
Návrhem vhodných ploch pro bydlení, výstavbou h išt , modernizací stávajících výrobních
ploch i návrhem nových výrobních ploch budou vytvo eny podmínky pro cílový po et obyvatel v obci.
Respektovány a rozvíjeny jsou p írodní hodnoty území, koncep
jsou ešeny prvky územního systému ekologické stability.
Koncepce ÚP vytvá í p edpoklady pro kvalitní obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou.
3.2. Ochrana a rozvoj hodnot
ÚP stanovuje 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, chránit stávající hodnoty kompozice sídla s prostornou návsí a hlavním skladebným prvkem - zem lské usedlosti. Respektovat kulturní
památky i objekty drobné architektury (boží muka, k íže).
Nov navržené plochy pro rozvoj navazují p ímo na zastav né území obce, anebo ho dopl ují.
Novou zástavbou nebude negativn ovlivn na estetická ani ekologická hodnota krajiny ani její
ítko.
Zm nami dokon ených staveb dosáhnout nápravy negativního výrazu zástavby na východní
stran návsi.
Akceptovat panorama obce s p írodní dominantou - vrchem Vejdoch.
Respektovat místa p íznivých výhled , potla ovat vnímání rušivých prvk území.
Nezastav né (neurbanizované) území bude využíváno zvlášt pro zem lskou výrobu a lesní
hospoda ení a p edpokládají se zde ur itá omezení realizací návrhu územního systému
ekologické stability i zvýšení prostupnosti (obytnosti) krajiny. Omezené je využívání
nezastav ného území pro rybá ství a rekrea ní pohybové aktivity.
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4. Urbanistická koncepce v etn urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
zp sobem využití, zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen
4.1. Urbanistická koncepce, urbanistická kompozice
Urbanistická koncepce vychází ze stávajícího plošného a prostorového uspo ádání,
materiálních podmínek spole enského života a s ním spojeného dosažitelného rozvoje
s požadavkem na ochranu hodnot území.
V urbanistické kompozici uplatnit dochovaný p dorys sídla s umíst ní dom na parcele
s navazujícím prstencem zelen zahrad, stavbami ob anské vybavenosti na návsi a výraznou
polohou h bitova s vysokou zelení.
Sídlo Jámy bude rozvíjeno jako samostatný urbanizovaný celek na jednom katastrálním
území.
Urbanizované území je a bude využíváno p edevším pro ú ely bydlení, mén pro ú ely výroby a omezen pro rekreaci.
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 jsou vymezeny vždy v p ímé vazb na zastav né území a slouží pro
bydlení (východní a západní okraj sídla), pro ob anskou vybavenost (východní a severní okraj
sídla), pro smíšené plochy obytné (vazba na zastavitelné plochy bydlení na východní ásti
sídla) a pro plochy výroby a skladování (v jižní ásti sídla).
Využití zastav ného území s p ípadnými zm nami dokon ených staveb i jeho dostavbou a
využití zastavitelných ploch je podmín na požadavkem na respektování m ítka stávajícího
zastav ní, dodržení p evládající hladiny zastav ní a respektováním p dorysné stopy zástavby.
Další využívání ploch výroby a skladování vyžaduje modernizaci staveb se stanovením
jasného dopravn provozního schématu s dosadbou zelen r zných forem.
4.2. Zastavitelné plochy a plochy p estavby
Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu.
ozna ení
ploch
1
2a
2b
2c
2d
3
4
5
6
9
11
Z1.I

plochy
zastavitelné
x
x
x
x
x
x
x
x
x

estavby

el plochy

ostatní

bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
výroba drobná
bydlení v rodinných domech
smíšen obytné
ob anského vybavení
elová komunikace
bydlení v rodinných domech

x
x
x

kód
plochy
BR
BR
BR
BR
BR
BR
VD
BR
SO
OV
BR

vým ra
plochy (ha)
2,15
0,94
0,75
0,12
0,07
0,24
0,64
1,25
0,40
0,14
0,32
0,09

Plocha p estavby OV . 9 v sob zahrnuje pozemky pro rozší ení h bitova.
V zastavitelné ploše . 1 nutno zohlednit režimy ochranného pásma el. vedení VN 22 kV, u
zastavitelné plochy . 8 pak pozemek bez možnosti výstavby nadzemních objekt (krom
oplocení) v ší i min. 25 m od PUPFL.
Zástavba na zastavitelné ploše Z1.I bude o výškové hladin do 1-2 nadzemních podlaží. Jednat
se bude o d m soudobého výrazu inspirovaný tradicí místního venkovského stavení.
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4.3. Návrh systému sídelní zelen
Ve ejná zele je sou ástí ve ejných prostranství v centrální ásti sídla, kolem h bitova a p i
Obecním rybníku. Ve ejná zele doprovází komunika ní sí v sídle. Ve ejná zele bude
sou ástí ve ejných prostranství v nových obytných souborech RD.
Do kompozice ve ejných ploch ÚP zapojuje vodní plochu požární nádrže s p ilehlou skupinou
strom p i dopravn zklidn né ploše p ed polyfunk ním domem.
Vyhrazená zele je tvo ena zelení p i ob anské vybavenosti (MŠ). Zvláštní formou této zelen
je zele izola ní, která tvo í optickou a hygienickou barieru kolem areálu ZD i nových
zastavitelných ploch . 5 a 6 sm rem k areálu ZD.
Respektovat stanovenou intenzitu využití ploch s rozdílným zp sobem využití zajiš ující
ízení zahrad u ploch bydlení a ploch smíšených obytných a vnitroareálové zelen u ploch
výroby a skladování.
V obraze obce se významn projevuje zele zahrad p i rodinných domech i zem lských
usedlostech.
U zastavitelných ploch bydlení sm ujících do nezastav ného území nutno umožnit výsadbu
alespo jedné ady vzr stných strom .
Koncepce ÚP p edpokládá maximální vzájemné propojení r zných druh zelen , podporováno
je pronikání krajinné zelen do prostoru sídla.
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 (BD)
plochy rekreace rodinné (RR)
plochy ob anského vybavení (OV)
plochy ve ejných prostranství (VP)
plochy smíšené obytné (SO)
plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS)
plochy dopravní infrastruktury drážní (DD)
plochy technické infrastruktury (TI)
plochy výroby zem lské (VZ)
plochy výroby drobné (VD)
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 nad azenou silni ní sí z stává beze zm n.
Na silnicích procházejících urbanizovaným územím uplatnit prvky dopravního zklid ování
pr tah silnic obcemi. Mimo urbanizované území je pr h silnic III. t íd uvažován ve
stávajících trasách s díl ími úpravami na odstran ní bodových závad a dalším zlepšením
technických parametr silnic.
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.
Dopravní obsluhu nových obytných soubor ešit s up ednostn ním obslužných místních
komunikací s maximální aplikací opat ení pro regulaci dopravy. Sb rná dopravní funkce
chto komunikací je nežádoucí.
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Nep ípustné je z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o hmotnosti nad 3,5 t na
návsi a v obytných zónách tvo ených rodinnými domy.
Žádoucí je dopln ní sít polních, p ípadn lesních cest v neurbanizované krajin .
Respektovat navrženou cyklotrasu ve sm ru Ž ár nad Sázavou-M lkovice-Jámy. Cyklistický
provoz (p evážn rekrea ní) bude nadále probíhat po silnicích, místních komunikacích
ípadn ú elových cestách.
Hromadná doprava nadále bude zajiš ována p edevším autobusovou p epravou. Úpravy
autobusových zastávek budou ešeny v souvislosti s akcí dopravního zklid ování pr tah
silnic obcí.
Územím obce neprochází zna ené p ší turistické trasy, i když koncepce ÚP zna ení p ších i
cyklistických tras po k tomu vhodných komunikacích nevylu uje.
Železni ní tra , protínající západní okraje katastrálního území Jámy, se považuje za
stabilizovanou v etn p íslušné dopravní infrastruktury.
Vodní ani letecká doprava se na území obce nevyskytuje, ani se s ní v koncepci ÚP neuvažuje.
5.2. Technická infrastruktura
Neuvažovat se zm nou koncepce zásobování obce pitnou vodou. Dobudovat vodovodní sí
v rozvojových plochách.
ešit rozší ení kanaliza ních stok do rozvojových ploch sídla v etn modernizace stávající
kanaliza ní sít a istírny odpadních vod.
V rozptýlené zástavb se nadále p edpokládá akumulace odpadních vod v jímkách na
vyvážení s p ípadným alternativním išt ním odp. vod, které budou v souladu s p íslušnou
legislativou.
enos pot ebného výhledového výkonu bude nadále zajiš ován ze stávajícího el. vedení VN
22 kV p es stávající TS, s možností rozší ení sít TS (u nového obytného souboru RD).
Dobudovat STL rozvody plynu v rozvojových plochách.
Zásobení teplem je p edur eno provedenou plošnou plynofikací, neuvažuje se s centrálním
zdrojem tepla.
Na úseku poštovních služeb neuvažovat s významnými zm nami.
Nové podzemní stavby technické infrastruktury nutno vést po ve ejných plochách
dostate ných prostorových parametr , u stávající technické infrastruktury vytvo it podmínky
pro p evod pozemk do majetku obce. Ke vzdušným stavbám musí být zachován volný
ístup dle požadavk provozovatele. Žádoucí je slu ování sítí do obslužných koridor .
Elektrická sí NN a sd lovací rozvody budou ešeny jak v nové, tak postupn i v p vodní
zástavb zemními kabely.
5.3. Ob anské vybavení
Mate ská škola, Obecní ú ad se spole enským sálem z stávají umíst né v jednom
polyfunk
využívaném objektu i ve výhledu.
Hasi ská zbrojnice - vyhovující za ízení.
Kostel - významn dotvá í prostor návsi, funk
vyhovuje i pro výhled.
Fara - i nadále bude sloužit p edevším pro sociální pot eby bez nárok na územní rozvoj.
bitov - ÚP navrhuje jeho rozší ení sm rem severním. P i ešení rozší ení respektovat
stávající hodnoty stávajícího h bitova v etn vzrostlých vysokokmenných strom .
išt - pln vyhovující areál na východním okraji sídla v . ve ejných prostranství.
S jinými plochami ob anského vybavení se na území obce neuvažuje.
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
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5.4. Ve ejná prostranství
Jsou a nadále budou reprezentována upraveným prostorem centrální ásti sídla, prostorem
kolem h bitova i prostory p i Obecním rybníku.
V návesním prostoru se budou významnou m rou uplat ovat úpravy silnice s prvky
dopravního zklid ování.
ešení ve ejných prostranství kolem h bitova odpovídá nejen piet místa, ale i tvo í
echodovou zónu k obytnému území sídla.
Plochy stávajících ve ejných prostranství nebudou zmenšovány, preferovány zde budou
pozemky zelen .
Ve ejná prostranství budou nedílnou sou ástí kompozice nových obytných soubor .
5.5. Vymezení ploch a koridor pro ve ejnou infrastrukturu
ešení územního plánu si nevyžádalo pot ebu vymezování ploch a koridor pro technickou infrastrukturu.
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,
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobn
6.1. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich využití
Urbanistická struktura obce, která je obklopena zem lsky využívanou zem lskou p dou a
prstencem les zejména na severozápadním až jihovýchodním okraji katastru z stává ešením
ÚP zachována.
Dominantní ú in vrchu Vejdoch je umocn n zatravn ním svah a obnovením prvk
rozptýlené zelen . Prvky rozptýlené zelen budou nadále významnými prvky harmonizace
krajiny s významnou ekotonální funkcí.
Mimo staveb dopravní infrastruktury, nejsou mimo sídlo a p ímou návaznost na sídlo navrhována žádná jiná nová za ízení stavební povahy.
Zastav né území nadále tvo í plochy pro bydlení a plochy smíšené obytné, mén pak plochy
výroby, ob anské vybavenosti a ve ejných prostranství. Krajinu volnou tvo í pak zejména
plochy zem lské a plochy lesní.
Lesní plochy jsou plochami stabilizovanými.
Do ploch p írodních ÚP za azuje plochu funk ního prvku ÚSES - lokální biocentrum LBC
Dolní Honzovský rybník pro své p írodní kvality.
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 významným 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 nep edpokládá se zmenšováním celkové vým ry PUPFL na území obce.
Respektovat dálkový migra ní koridor a migra
významné území.
Zp t do ploch zem lských - trvalé travní porosty je uvedena plocha zastav ného území v
rozsahu vyzna ené plochy ze zm nou v krajin K1.I o vým e 0,06 ha.
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
11
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ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému a nedojde
k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
Území obce se nedotýká žádný z prvk regionálního i nadregionálního ÚSES.
ÚP vymezuje na k.ú. Jámy osm lokálních biocenter ÚSES, kdy LBC Dolní Honzovský
rybník, LBC Honzovský potok a LBC Lesní rybník považuje ÚP za funk ní, ostatní LBC pak
za áste
funk ní.
Lokální biokoridory v po tu 11 jsou vymezeny p evážn na pozemcích PUPFL, podstatn
mén na ZPF. Biokoridory na orné p
jsou považovány za nefunk ní.
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 ve ejné dopravní i technické
infrastruktury, 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 a drobné úpravy ú elových cest ve vztahu
k zastavitelným plochám.
ÚP dopl uje pot ebné propojení sil. III/35421 se sítí funk ních polních cest severn od sídla
novou polní cestou. Pro toto propojení vymezuje územní plán ostatní plochu se zm nou v
území . 11 o vým e 0,32 ha.
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 .
Respektovány jsou cyklistické a turistické trasy, které však využívají silnic, místních
komunikací a ú elové cesty.
6.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi
Na území obce se vyskytuje vodní eroze. Jde o svahy pod vrchem Vejdoch. Potenciálními
místy vodní eroze jsou dále rozlehlé pozemky s dlouhými drahami povrchového odtoku
v severozápadní a jižní ásti území obce.
Svahy pod vrchem Vejdoch navrhuje ÚP zatravnit s omezeným uplatn ním biotechnických
opat ení. V ostatních ástech k.ú. budou protierozní zábrany spo ívat v agrotechnických a
organiza ních opat eních.
trná eroze se vyskytuje omezen , stejn tak jako eroze mechanická. Obrana proti ob ma
druh m eroze spo ívá zvl. v organiza ních a agrotechnických opat eních.
Zachovat, resp. doplnit ekologicky cennou p echodovou zónu 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.
Nezvyšovat podíl orné p dy na celkové rozloze ZPF.
Respektovat manipula ní provozní pruh p i vodních tocích pro možnost úpravy tok .
U vodních tok a ploch respektovat obvyklé a p irozené innosti související
s vodohospodá skými pom ry v území.
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 n m bylo vy ešeno vsakování deš ových
vod nebo jejich zdržení.
12
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Hydrologické a ekologické parametry jednotlivých povodí na k.ú. Jámy nevyžadují ešit
zvýšené odtoky vod z izováním vodních nádrží a suchých poldr .
Na území obce není vodohospodá ským orgánem vyhlášeno záplavové území.
6.5. Podmínky pro rekreaci
Zejména jižní polovina k.ú. Jámy je antropicky významn ovlivn na bez významných
írodních složek p ispívajících k rekrea nímu využití krajiny.
Koncepce ÚP spo ívá v zásad , že nezastavitelné území bude využíváno k rekrea ním
pohybovým aktivitám po stávajících i navržených komunikacích a na území obce nebudou
budována za ízení pro pobytovou rekreaci (krom níže uvedeného p ípadu) a zahrádkové
kolonie.
Pro pobytovou rekreaci je možno využít stávajících objekt v zastav ném území obce, které
jsou nevhodné k trvalému bydlení p ípadn jinému ú elu a rekrea ní využití je slu itelné
s hlavním vyžitím plochy zastav ného území.
Pro sportovní st elbu bude nadále využívána stávající st elnice, která i výhledov spl uje
íslušné parametry.
Pro rekreaci u vody nejsou na území obce podmínky, možnosti koupání z stávají mimo obec
Jámy.
Významnou funkci oddychovou (relaxa ní) má zele zahrad navazující na rodinné domy i
zem lské usedlosti i nacházející se ve volné krajin .
6.6. Dobývání ložisek nerostných surovin
Na k.ú. Jámy nejsou vyhodnocena žádná výhradní ložiska nerost nebo jejich prognózní
zdroj. Nejsou zde též stanovena chrán ná ložisková území.
Poddolované území z minulých t žeb „Jámy“ ev. . 2411001 je poz statkem t žby
radioaktivních surovin.
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
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:
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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,
za podmínky, že tyto innosti musí být bez negativních dopad na sousední
pozemky
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: bydlení v domech o více jak t ech
bytech v kvalitním prost edí. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky a stavby bytových dom , ve ejná prostranství, stavby a za ízení
dopravní a technické infrastruktury
podm. p ípustné: integrované za ízení pro administrativu p ípadn služby za podmínky, že
nep ekra ují vým ru pr
rného bytu a nesnižující kvalitu 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, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují hlavní a p ípustné
využití plochy a 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 vzd lávání a výchovu (v), sociální a zdravotní pé i (z),
kulturu (k), ve ejnou správu a administrativu (a), pro obchodní prodej (d),
ubytování a stravování (d), t lovýchovu a sport (t), pro za ízení církevní
nevýrobní (c), h bitovy (h). Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu ob .
vybavení. Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, sídelní
zele .
podm. p ípustné: bydlení, pokud je to ke stavebnímu i funk nímu charakteru ur ující nápln
plochy vhodné, služby p ípadn
emesla nesnižující kvalitu prost edí
vymezené plochy
nep ípustné:
aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo
anebo druhotn
pozn.: P i umis ování jednotlivých druh ob anské vybavenosti je nutno akceptovat omezenou
slu itelnost anebo i neslu itelnost n kterých druh ob . vybavenosti (nap . zábavní
centrum - zdravotnictví, školství, aj.)
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Plochy ve ejných prostranství (VP) - hlavní využití: obecní užívání 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 jak 3,5 t, 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, bydlení v rodinných
domech v etn dom a usedlostí s hospodá ským zázemím, obslužnou sféru a nerušící
výrobní innost. Zp soby využití:
ípustné:
stavby pro bydlení, živnostenské aktivity a ob anskou vybavenost v
objektech odpovídající velikosti vymezeného pozemku a daného prostoru,
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 dopravou.
Zp soby využití:
ípustné:
stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro
dopravu v klidu a 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 nejsou v souladu s hlavním využitím plochy
a aktivity narušující hlavní využití
Plochy dopravní infrastruktury drážní (DD) - hlavní využití: umis ování staveb a za ízení k
zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území kolejovou železni ní dopravou.
Zp soby využití:
15

Úplné zn ní územního plánu JÁMY po zm

.I

STUDIO P|02/2021

ípustné:

stavby a za ízení zabezpe ující provoz železni ní dopravní soustavy v etn
íslušejících pozemk
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, které nejsou v souladu s hlavním využitím plochy
a aktivity narušující hlavní využití
Plochy technické infrastruktury (TI) - hlavní vyžití: umis ování staveb, za ízení a sítí
technického vybavení na úseku vodního hospodá ství (v), tepelného hospodá ství zásobování
el. energií (e), zemním plynem (p) a spoj (s). Pozn.: malá písmena - 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, pozemky, stavby a za ízení související
dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele
nep ípustné:
ostatní innosti a d je, které nejsou v souladu s hlavním a p ípustným
využitím
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, 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. Solární panely za
podmínky jejich umíst ní na st nách i st echách staveb. 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. Bydlení ve služebních i pohotovostních bytech za podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou
míru. Solární panely za podmínky jejich umíst ní na st nách i st echách staveb.
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 o16
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vých 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, plochy dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú 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, protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou, hygienickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. 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 , pozemky
lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu,
zájm ochrany p írody a ochrany ZPF. Oplocování pozemk za podmínky,
že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú 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 p 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 ú 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 ú em nebo technickému využití. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci
v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území. Stavby
a za ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. 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 , pozemky
lesních porost za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu,
zájm ochrany p írody a ochrany ZPF. Oplocování pozemk za podmínky,
že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú 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 p 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 ú el plochy. Rozorání za podmínky, že
jde o zúrod ovací opat ení spojené s následnou obnovou travního porostu.
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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 , okrasné zahrady
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
a technické infrastruktury, p ípojky za podmínky, že nedojde k potla ení
hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí plochy
nep ípustné:
veškeré využití, které není v souladu s hlavním, p ípustným pop . podmín
ípustným využitím
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
(o). 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)
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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
narušující p ítomné znaky krajinného rázu, t žba nerost , hygienická
za ízení, informa ní centra
7.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
Prostorové možnosti jádra sídla jsou omezené, p edpoklady pro rozvoj lze spat ovat
v hospodá ských ástech p vodních selských stavení. Nová výstavba zde bude komponována
ohledupln k zástavb stávající.
Zm nami dokon ených staveb s požadovanou harmonií základních architektonických a
stavebních prvk bude dosaženo zmírn ní nep íznivého výrazu zastav ní východní strany
návsi.
evládající hladina zástavby v jádrové ásti sídla bude 1-2 NP. Bude preferován tradi ní tvar
st ech, intenzita využití území z stává v zásad zachována. Pevná linie zastav ní do ve ejného
prostoru musí být dodržena a je pro novou zástavbu nep ekro itelná.
Zachovalý volný prostor návsi nebude zastavován.
Nové plochy smíšené obytné budou zastav ny objekty erpající z tradic selských dom s
intenzitou vyžití pozemku až 0,5 v etn zpevn ných a dopravních ploch. Výška zastav ní
1NP + možnost využití podkroví.
U stavových ploch bydlení zastav ného území se neuvažují zásadní zm ny, u nových ploch
pro bydlení bude intenzita využití pozemku do 0,35. Výškové uspo ádání 1NP + možnost
využití podkroví.
Stávající výrobní plochy jsou stabilizované s požadavkem na modernizaci a výsadbu zvlášt
zelen s funkcí optické a hygienické clony. Nová zástavba výškou ani objemem nep esáhne
parametry sou asných výrobních objekt . Intenzita využití území ploch výrobních je do 0,5,
emž dalších 30% m že být využito pro plochy dopravní a zpevn né a min. 20% plochy
pro zele .
Vysoká zele ve ejných prostranství, zahrad a humen bude nadále pat it k základním znak m
sídla - vesnice.
Ochrana krajinného rázu vychází z principu jeho ochrany (p írodní, kulturní, estetické i
historické kvality) a aktivní tvorby s požadavkem na celkové zvyšování ekologické stability
území.
ešeno je zvyšování reten ní schopnosti krajiny, obnova p irozených luk v nivách vodote í a
ve svažit jších terénních pozicích s m lkým p dním profilem.
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Úprava organizace ZPF za ú elem zlepšení prostupnosti krajiny a pot eb protierozních,
s prvky rozptýlené zelen (stávající, obnovené i nové) budou významnými prost edky
harmonizace krajinného prostoru.
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.
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 Stavba p šího propojení mezi historickou a novou ástí sídla
V-D2 Stavební úpravy silnic III. t ídy za ú elem zlepšení normových parametr trasy
Technická infrastruktura
V-T1 Výstavba nové trafostanice v etn el. p ípojky VN
V-T2 Výstavba sítí technického vybavení v koridoru ší e 15 m v jižní ásti sídla
8.2. Ve ejn prosp šná opat ení
V-U
Založení prvk územního systému ekologické stability
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
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
10. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
Takovéto plochy ani koridory nejsou v ÚP Jámy vymezeny.
11. 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 studii do evidence územn plánovací innosti
Tyto plochy a koridory nejsou územním plánem vymezeny.
12. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
vydáním regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9 , stanovení, zda se bude jednat o
regula ní plán z podn tu nebo na žádost a u regula ního plánu z podn tu stanovení
im ené lh ty pro jeho vydání
Tyto plochy a koridory nejsou územním plánem vymezeny.
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13. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Není tímto územním plánem stanovena.
14. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb
Tyto stavby nejsou tímto územním plánem vymezeny.
15. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení.
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