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B ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

B.1 HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ, MAPOVÉ PODKLADY 
Hlavní cíle řešení 

Obec Biskoupky nemá v současné době zpracován územní plán, chybí tedy právně platný 
dokument, podle kterého by bylo možno řídit výstavbu v katastrálním území. Pro obec nebyla 
zpracována ani urbanistická studie, nahrazující územní plán. Zastupitelstvo obce se proto rozhodlo 
situaci řešit a zpracování územního plánu obce zadalo na základě výběrového řízení firmě Atelier 
URBI, spol. s r.o., zastoupené Ing. arch. Janou Benešovou. Pořizovatelem územního plánu obce 
Biskoupky je Městský úřad Ivančice - odbor regionálního rozvoje. 

Územní plán obce (dále jen ÚP) je řešen v souladu se zákony: č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického 
práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) v platném znění a vyhláškami MMR: 
č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
ÚP je proveden digitálně, vzhledem k bezproblémovému převodu dokumentace do GIS je 
respektována „Metodika digitálního zpracování ÚPN obce pro GIS ve státní správě verze 2.1“, dle 
požadavků Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru ÚPSŘ. 

Hlavním cílem zpracování územního plánu obce Biskoupky je navrhnout budoucí funkční uspořádání 
území a stanovit závazné regulativy pro rozvoj obce - vytvořit tak předpoklady k zabezpečení 
trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. 

I. fází práce na ÚP byly Průzkumy a rozbory, které byly dokončeny v květnu r. 2005. Na 
základě závěrů z P+R bylo sestaveno Zadání územního plánu obce, které bylo po projednání 
pořizovatelem dokumentace doplněno a schváleno zastupitelstvem obce dne 19. 10. 2005. 

Koncept ÚP byl dokončen v prosinci 2005 a následně projednán. Souborné stanovisko ke 
konceptu, sestavené pořizovatelem dokumentace bylo schváleno Zastupitelstvem obce Biskoupky 
dne 13. 12. 2006. 

Mapové podklady 

• Mapové podklady pro územní plán - digitalizovaná mapa katastru nemovitostí včetně výškopisu 
- byly získány od Obce Biskoupky (zhotovitel firma ZK Brno s.r.o.). Je nutno konstatovat, že se 
liší od skutečného zaměření části zástavby v obci (zaměření uličních profilů – technická mapa) 
a může sloužit pouze jako podklad pro koncepční dokument.  

• Jako podklad pro širší vztahy byly použity základní mapy ČR 1 : 25 000 ve formátu *.jpg, 
 

B.2 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Nadřazená územně plánovací dokumentace 

• Územní plán velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace (TERPLAN Praha, 
1985), měl stanoveny závazné zásady řešení území k roku 2000. 

Z dosud platného ÚPN VÚC BSRA neplynou pro řešení územního plánu obce Biskoupky žádné 
požadavky. 

Ostatní územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady (mimo řešené 
území – širší vztahy) 

• ÚP města Ivančice – koncept (Atelier Urbi Brno, 2005), ÚP sousedních obcí. 

ÚP Biskoupky navazuje na ÚP města Ivančice v území místní části Hrubšice: mezi obcí Biskoupky 
a Hrubšicemi je navrhováno propojení místní komunikací. 
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B.3 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 
Hlavní úkoly pro řešení ÚP obce Biskoupky dle schváleného zadání: 

• navrhnout přiměřené plochy pro rozvoj venkovské zástavby v návaznosti na stávající zastavěné 
území obce, 

• prověřit dostatečnost ploch občanského vybavení v návaznosti na předpokládaný rozvoj, řešit 
kultivaci veřejných prostorů v obci, 

• řešit problematiku devastovaných ploch a černých skládek, 
• řešit plochy pro rekreaci a sport, 
• řešit střety ve využití území, 
• řešit dopravní závady v zastavěném území obce, navrhnout doplnění obslužných komunikací, 

řešit cyklistickou dopravu a dopravu v klidu, 
• řešit chybějící technickou infrastrukturu nebo její doplnění v souladu s rozšířením zástavby, 
• řešit problematiku záplavových území, vytvořit územní předpoklady pro řešení protierozní 

ochrany, 
• vytvořit územní předpoklady pro revitalizaci Biskoupského potoka, 
• stanovit podmínky pro vymezení a funkci územního systému ekologické stability, 
• navrhnout opatření v oblasti péče o životní prostředí. Řešit využití území tak, aby byla 

zajištěna ochrana přírodních, historických a kulturních hodnot v území a aby se životní 
podmínky v obci zlepšovaly, 

• zajistit zachování unikátních přírodních hodnot v k.ú. obce (Hadcová step, rezervace Velká 
skála, údolí řeky Jihlavy). 

Zadání pro zpracování konceptu územního plánu obce bylo splněno s následujícími 
odchylkami: 

• revitalizace potoka v průchodu obcí se nepředpokládá. 

V průběhu zpracování konceptu ÚP proběhla pracovní jednání se zástupci obce, MěÚ Ivančice 
(pořizovatel dokumentace), případně dotčenými orgány státní správy. Závěry z těchto jednání byly 
do konceptu ÚP zapracovány. 

Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu obce (souborné stanovisko) byly 
splněny s následujícími odchylkami: 

• požadavky Krajského úřadu Jm kraje, OÚPSŘ týkající se formálního obsahu průvodní zprávy 
jsou vzhledem ke změně stavebního zákona bezpředmětné. V průvodní zprávě byly ponechány 
popisy stávajícího stavu území (součástí P+R bylo pouze zadání), 

• nebyly řešeny rozvody NN dle požadavků firmy E.ON – řešení není součástí. 

• nebyl řešen požadavek obce na situování ploch pro rekreaci a sport firmy G + C Pacifik, a.s. 
(firma od záměru upustila). 

 

B.4 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

B.4.1 Historický vývoj obce 

První zmínky o obci Biskoupky pocházejí z roku 1131. Roku 1656 zde bylo 6 obydlených domů, 
starých opuštěných domů bylo 16. Později se vesnička rozrostla, byla zde obdélníková náves, na 
východní straně uzavřená panským dvorem. Po obou stranách návsi byly rozloženy grunty, stojíce 
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vedle sebe průčelím do návsi. Stavivo bylo smíšené z nepálených cihel a kamene, zdi byly bíle 
olíčeny a před každým domem zahrádka. Uprostřed návsi stála kaple. 

Biskoupky byly přifařeny do Řeznovic na Ivančicku a do roku 1893 tam byly i přiškoleny. Tehdy 
obec vystavěla nákladem 9000 zlatých jednotřídní školu se zahradou. Knihovna čítala 261 svazků. 

Roku 1834 vyhořela skoro celá vesnice, ze 37 domů jich 31 lehlo popelem. Domy však byly 
z náhrady pojišťovny opět postaveny. Žilo zde ve 37 domech 177 obyvatel, později se obec 
rozrostla na 49 domů a 247 obyvatel. 

Tradovaná jména tratí: Na Hlouškách, na Dílech, Horní pole, u Žlíbku, na Zadních, Doubravka, 
Špičaty, Písky, Kopanina, Trnovec, za Baráky, na Malinách, u Jazer, ve Skaliskách, Skalka. 

B.4.2 Současný stav a jeho hodnoty 

Biskoupky, sídlo v jihozápadní části bývalého okresu Brno – venkov, leží na silnici III. třídy č. 3936, 
která se napojuje na silnici III. třídy č. 3935, vedoucí z Ivančic do Mohelna. Obec sousedí s městem 
Ivančice – místní částí Hrubšice, Ivančice jsou vzdáleny cca 7 km západním směrem. Jsou 
největším městem v tomto území a přirozeným centrem dané oblasti (sídlo Obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností). Dále Biskoupky sousedí na jihovýchodě s Jamolicemi a Lhánicemi, na 
severozápadě a severu se Senoradami a s Novou Vsí. Celé území má silnou vazbu na město Brno, 
které leží 30 km severovýchodně (území je součástí velkého územního celku brněnské regionální 
aglomerace s přímou vazbou na regionální vybavenost města Brna). 

Území obce Biskoupky má pahorkatinný charakter se zvlněnými nevýraznými hřbety. Rozkládá se 
v okrajové pahorkatině Hercynika na západě jižní Moravy a víceméně se shoduje s Jevišovickou 
pahorkatinou, zabírá i jižní výběžek Bobravské vrchoviny Boskovické brázdy. Celkově převažuje 
využití zemědělské (kulturní krajina), dosti velkou část území (cca 1/3) pokrývají lesní celky. Ty se 
soustřeďují v západní části katastru a jsou součástí přírodního parku Střední Pojihlaví. Od poměrně 
ploché lesnaté i zemědělsky využívané části spadají svahy do údolní nivy řeky Jihlavy, která tvoří 
jižní hranici katastru. Zástavba obce se nachází ve východní části katastrálního území, v nadmořské 
výšce 270 m. 

Malé venkovské sídlo je položeno nad příkrou strání na levém břehu Jihlavy ve vazbě na 
Biskoupskou hadcovou step, vzhledem k dramatickému terénu je rozmanitě členěno. Zástavba se 
klikatí podél komunikace směrem k protáhlé návsi s kapličkou a dále pokračuje do kopce k centru 
občanské vybavenosti v severní části v sousedství historického objektu bývalé školy. Zde se nachází 
obecní úřad, obchod, pohostinství, dětská klubovna a kulturní dům. Obcí protéká levostranný přítok 
řeky Jihlavy – Doubravka. 

Lze konstatovat, že obec si z velké části uchovala svoji původní strukturu zástavby i její malebné 
měřítko. Také umístění v krajině a přírodní hodnoty území jsou jedinečné. Nivy toků, zejména údolí 
Jihlavy slouží k rekreaci a je hojně turisticky navštěvováno. Celé území je součástí přírodního parku 
Střední Pojihlaví, významným krajinotvorným a estetickým prvkem jsou zvláště chráněná území. 
Krajinářská hodnota je dána především jedinečnými přírodními scenériemi údolí s mozaikou nivních 
luk, skal a různorodých lesních porostů, nepříliš narušených chatovou zástavbou, na př. proti 
proudu řeky Jihlavy nad Templštýnem. Malebné a jedinečné jsou také panoramata nelesní krajiny – 
Biskoupský kopec, Hadcová step, rezervace Nad řekami. 

Koncepce rozvoje území obce je v územním plánu obce zcela podřízena zachování výše 
popsaných hodnot. 

B.4.3 Přírodní podmínky 

B.4.3.1 Klimatické poměry 

Klima určitého segmentu přírody je výsledkem působení souboru meteorologických činitelů: 
slunečního záření, teploty, vzdušné vlhkosti a srážek, tlaku vzduchu a větru v závislosti na poloze 
a utváření zemského povrchu. Důležité jsou teplotní a srážkové ukazatele a údaje o proudění 
vzduchu. 
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Řešené území spadá do klimatického okrsku MT 11 - mírně teplých oblastí (Klimatické oblasti ČSR, 
Quitt, 1975). Průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 7 až 8°C. Roční úhrn srážek činí 
v průměru přibližně 550-650 mm. Pro proudění vzduchu je charakteristický převládající 
severozápadní směr větru, v zimním období směr jihovýchodní. 

Mikroklimatické poměry jsou ovlivněny především reliéfem. Vlivem různé expozice dochází 
k rozdílům v množství dopadajícího slunečního záření i k modifikacím směrů a rychlostí větrů. 
Typickým jevem je noční stékání ochlazujícího se vzduchu a jeho hromadění ve sníženinách. 
Důsledkem toho jsou výrazné lokální inverze. Kvalitu ovzduší ovlivňují i další faktory, jako prašnost, 
silniční doprava či lokální topeniště. 

Klimatická charakteristika okrsku MT 9 

počet letních dnů v roce 40 -  50 / rok 
počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více 140 - 160 / rok 
počet mrazových dnů 110 - 130 / rok 
počet ledových dnů 30 -  40 / rok 
průměrná teplota v lednu - 2 až  - 3 oC 
průměrná teplota v červenci 17 - 18 oC 
průměrná teplota v dubnu 7 -  8 oC 
průměrná teplota v říjnu 7 -  8 oC 
průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 / rok 
srážkový úhrn za vegetační období 350 - 400 mm 
srážkový úhrn v zimním období 200 - 250 mm 
počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 -  60 / ročně 
počet dnů zamračených 120 - 150 / ročně 
počet dnů jasných 40 - 50 / ročně 

B.4.3.2 Geomorfologie 

Dle geomorfologického členění (Demek a kol., 1987) patří území k následujícím geomorfologickým 
celkům: 

Provincie: Česká vysočina 
Soustava (subprovincie): Česko - moravská 
Podsoustava (oblast): Českomoravská vrchovina 
Celek: Jevišovická pahorkatina 

Řešené území má téměř protáhlý tvar s podélnou osou ve směru západ-východ. Má pahorkatinný 
charakter se zvlněnými nevýraznými hřbety. Od poměrně ploché lesnaté i zemědělsky využívané 
části spadají svahy do údolní nivy řeky Jihlavy, která tvoří hranici k.ú. Tyto svahy jsou mírné až 
strmé jižní, jihozápadní a severovýchodní expozice. Obec Biskoupky se nachází ve východní části 
katastrálního území. v nadmořské výšce 270 m. 

B.4.3.3 Geologie 

Geologický podklad sledovaného území je tvořen jednak granulitovými rulami, místy se nachází 
vložky krystalických vápenců, amfibolitů a serpentinitů. V jižní části katastrálního území se nachází 
také jeden ze dvou segmentů hadcových svahů. 
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B.4.3.4 Hydrologie 

Voda je nezastupitelnou součástí abiotické složky přírodního prostředí, umožňující intenzivní přenos 
látek a energie, přičemž sama je životním prostředím mnoha organismů. 

Z povrchových útvarů jsou v řešeném území převážně zastoupeny tekoucí vody, což je řeka Jihlava 
a její levostranný přítok Doubravka, který protéká přímo obcí Biskoupky. Vyznačuje se 
nevyrovnaným vodním režimem. Bezprostřední závislost na srážkách a tání sněhové pokrývky je 
poněkud zmírněna vlivem retenční schopnosti lesů. Největší vodnosti dosahuje v jarních měsících, 
nejmenší na podzim. 

Řeka Jihlava (hydrologické pořadí jejího povodí je 4-16-01) je zaříznutá do kaňonovitého údolí, má 
přirozené koryto a břehy, niva je však poznamenána lidskou činností (louky, ruderalizace, chatová 
zástavba). 

Výskyt podzemních vod závisí na místních hydrogeologických podmínkách. Vzhledem k dominanci 
zpevněných hornin převažují vody puklinové. Zvodnění dosahuje nízkých hodnot a nemá větší 
vodohospodářský význam. Kvalita podzemních vod je ohrožena zejména odváděním splaškových 
vod  do vodoteče, příp. průsakem ze skládek. 

B.4.3.5 Pedologie 

Půdní pokryv v řešeném území se vytvořil v závislosti na místních geologických a klimatických 
podmínkách. 

Říční údolí charakterizuje mozaika různých půd s plochami litozemí, rankerů a rendzin, kolem údolí 
Jihlavy jsou významně zastoupeny hadce, na nichž se vyskytují rendziny hořečnaté. V rozšířené 
nivě Jihlavy se již významněji uplatňují i nivní půdy vyvinuté na podloží bezkarbonátových 
sedimentů. 

Geologické podloží je budováno granulitovými rulami, na nichž se vyvinuly víceméně nasycené 
typické kambizemě zrnitostně lehčí. Na překryvech spraší a sprašových hlín se vyvinuly hnědozemě. 

Podmínky vnitřní drenáže půd se liší. Půdy v horních polohách svahů a zvětraliny žul jsou značně 
propustné pro vodu, slabě vododržné, s malou vzlínavostí, silně provzdušněné, záhřevné výsušné. 
Jsou odkázány na příznivé rozdělení atmosférických srážek během vegetačního období. Ve spodních 
částech svahů, v místech sníženého odtoku povrchových vod dochází k sezónnímu převlhčení půdy. 
V úžlabinách na  nivních uloženinách došlo vlivem špatného odtoku k trvalému zvýšení hladiny 
podzemní vody, která za spolupůsobení vysokého kapilárního zdvihu je příčinou zamokření 
podzemní vodou. 

Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu jsou bonitované půdně ekologické 
jednotky. 

Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek - BPEJ: 

08 - černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, středně 
těžké 

10 - hnědozemě (typické, černozemní), včetně slabě oglejených forem na spraši, středně těžké 
s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem 

12 - hnědozemě, případně hnědé půdy nasycené a hnědé půdy illimerizované včetně slabě 
oglejených forem na svahových hlínách, středně těžké s těžší spodinou, vláhové poměry příznivé, 
ve spodině se projevuje místy převlhčení 

14 - illimerizované půdy a hnědozemě illimerizované včetně slabě oglejených forem sprašových 
hlínách a svahovinách, středně těžké s těžkou spodinou, s příznivým vodním režimem 

26 -hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a jim 
podobných horninách, středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, s dobrými vláhovými 
poměry až stálým převlhčením 
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29 - hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách 
a svorech a na výlevných kyselých horninách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou 
s dobrými vláhovými poměry 

37 - mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, 
v hloubce 30 cm silně kamenité nebo pevná hornina, výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí) 

40 - svažité půdy (nad 12o) na všech horninách, lehké až lehčí středně těžké, s různou štěrkovitostí 
a kamenitostí nebo bez nich, vláhové poměry závislé na srážkách 

46 - hnědozemě illimerizované oglejené a illimerizované půdy oglejené na svahových hlínách se 
sprašovou příměsí, středně těžké, až středně štěrkovité nebo slabě kamenité, náchylné 
k dočasnému zamokření 

56 - nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry 

B.4.4 Flóra a fauna 

B.4.4.1 Botanické zhodnocení katastru 

Sledované území se nachází v oblasti vegetace a květeny odpovídající temperátnímu pásmu (tj. 
zonální vegetaci) v středoevropských podmínkách oceanity, což je oblast opadavého listnatého lesa. 
Zahrnuje vegetační stupně suprakolinní až submontánní, podle Zlatníka vegetační stupeň 3. 
(výjimečně ještě část 2.) až 5. (část). 

Jen nejnižší okraje této oblasti byly osídleny neolitickými zemědělci, v mnoha územích této oblasti 
však existovalo prehistorické osídlení pozdější (především v době bronzové), později mnohá 
osídlená území znovu pokryl dočasně les. Proto měla tato oblast převážně lesní vývoj vegetace 
a flóry s odpovídajícím pedogenetickým procesem. K trvalému odlesnění došlo etapovitě během 
středověku. Odlesněné plochy jsou převážně využity jako pole; sem náleží téměř celá krajina 
s výrobním zemědělským typem bramborářským. 

V nižších polohách mezofytika se vyskytují ve zbytcích klimaxové porosty habrových (event. 
lipových) doubrav, dále borové doubravy a jedlové doubravy až jedliny, ve vyšších polohách 
květnaté nebo acidofilní bučiny (jedliny) submontánního stupně. 

Katastrální území Biskoupky je kulturní krajinou, v okolí obce se nachází převážně orná půda 
a ovocné sady, při západní hranici jsou lesní porosty. Flóra je velmi pestrá, s mezními prvky 
(zejména mezi xerotermofyty), enklávní prvky jsou nečetné, znám je jeden endemit. Převažují 
druhy hercynského lesa, obohacené o druhy alpidských podhůří, jako je dymnivka plná (Corydalis 
solida) a ostřice chlupatá (Carex pilosa). Ze zástupců xerotermní flóry jsou zde např. rozchodník 
skalní (Sedum reflexum), penízek chlumní (Thlaspi montanum). Řada termofytů s panonskou 
tendencí zde vyznívá, např. koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a druhy rodu kavyl (Stipa sp. 
div.) 

B.4.4.2 Zoologické zhodnocení katastru 

Katastrální území Biskoupky patří z hlediska zoogeografického do oblasti palearktické, provincie 
listnatých lesů a hájů. Na rozdíl od vegetace mají živočichové jako činitelé krajiny menší význam. 
Jejich úlohu v krajině však nelze podceňovat. Nemálo ovlivňují rovnováhu biotických prvků 
v krajině. Významnými zoocenózami řešeného území jsou lesní a polní fauna. Obě jsou složené 
z běžně se vyskytujících druhů. 

Živočišné společenstvo lesa je nesmírně početné. Ve sledovaném území patří mezi běžnější druhy 
srnec obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa), z lesních šelem liška obecná 
(Vulpes vulpes), kuna lesní (Martes martes), jezevec lesní (Meles meles), další druhy jsou např. 
zvláště chráněná veverka obecná (Sciurus vulgaris), rejsek obecný (Sorex araneus), ježek východní 
(Erinaceus concolor), či krtek obecný (Talpa europaea). 

Nejnápadnější ptáci našich lesů jsou mnozí dravci, z nichž můžeme ve sledovaném území pozorovat 
jestřába lesního (Accipiter gentillis). Z dalších převážně typických lesních ptáků zde můžeme 
pozorovat sojku obecnou (Garrulus glandarius), kukačku obecnou (Cuculus canorus), datla černého 
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(Dryocopus martinus), strakapouda velkého (Dendrocopos major), dále jsou to kos černý (Turdus 
merula), drozd brávník (Turdus viscivorus), drozd kvíčala (Turdus pilaris), sýkora modřinka (Parus 
caeruleus), sýkora koňadra (Parus major), sýkora parukářka (Parus cristatus), sýkora uhelníček 
(Parus ater), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), králíček obecný (Regulus regulus), střízlík 
obecný (Troglodytes troglodytes), brhlík lesní (Sitta europaea), červenka obecná (Erithacus 
rubecula). 

Velmi rozmanitá je také drobná lesní fauna živočichů bezobratlých. Můžeme tu rozlišit dvě velké 
skupiny živočichů: druhy, které žijí na stromech a keřích a ty, které obývají lesní půdu a její povrch. 
V lesní půdě a na jejím povrchu žije mnoho druhů různých červů, měkkýšů, suchozemských korýšů, 
mnohonožek, stonožek, roztočů a pavouků, dále pak nesčetné množství nejrůznějšího hmyzu. 
Nejčastěji se zde setkáme s některými druhy mravenců, lumků, střevlíků, drabčíků, chrobáků 
a dalších. 

Také soubor bezobratlých živočichů obývajících louky je poměrně pestrý. K nejhojnějším druhům ve 
sledovaném území patří  čmeláci, kobylky, mšice, ploštice, různé druhy motýlů a další. 

B.4.5 Přehled biogeografických jednotek, aktuální stav krajiny 

B.4.5.1 Zastoupení biogeografických regionů 

Řešené území spadá do Jevišovického bioregionu (2.23). Je charakterizován plošinami 
na krystalických břidlicích, které jsou rozřezány skalnatými údolími řek v Z - V směru. Plošiny jsou 
jednotvárnější, tvořené dubohabřinami s ostrovy acidofilních doubrav. 

V řešeném území jsou zastoupeny tři biochory:  

Biochora mírně teplých pahorkatin a vrchovin – 2.23.3 zaujímá největší část katastru. 
Biochora je kontrastně modální tvoří ji převážně ploché až mírně členité rozvodní části pahorkatin. 
Převažují pole, rozsáhlé bloky agrocenóz s ostrůvky postagrárních pastvinných lad. V lesních 
porostech jsou kromě doubrav s habrem velmi časté a rozlehlé plochy akátin. Souvisle převažuje 
2. bukodubový vegetační stupeň, na zastíněných svazích mělkých údolí 3.dubobukový stupeň. 

Biochora hlubokých říčních zářezů – 2.23.6 se vyskytuje v jihozápadní části katastru v údolí 
řeky Jihlavy. V údolních zářezech jsou zachovány segmenty přírodních a přirozených geobiocenóz, 
často s parametry regionálních biocenter. Jsou zde typické projevy říčního fenoménu - pestrá 
mozaika geobiocenóz 1.- 4. vegetačního stupně a takřka všech trofických řad a meziřad se 
střídáním suchých, omezených a hydrických řad na svazích. 

Biochora hadcových svahů – 2.23.7 se vyskytuje na jihovýchodě katastru v oblasti Biskoupské 
hadcové stepi. Jedná se o biogeograficky nejcennější skalní stepi a postagrární pastvinná stepní 
lada s unikátními společenstvy s výskytem xerotermofytů a velmi cennou entomofaunou 
s endemickými druhy. Kromě unikátních teplomilných společenstev jsou významná i společenstva 
s výskytem dealpinů na severních svazích. 

V zájmovém území se vyskytují tato STG, představující mozaiku potencionálních 
společenstev: 

1AB1 Querceta pinea humilia inferiora zakrslé borodoubravy nižšího stupně 
1AB2 Querceta humilia inferiora zakrslé doubravy nižšího stupně 
3A1 Pineta quercina dubobory 
2AB1 Querceta pinea humilia superiora zakrslé borodoubravy vyššího stupně 
2AB3 Fagi-querceta kyselé bukové doubravy 
1B3 Querceta typica typické doubravy 
2B3 Fagi-querceta typica typické bukové doubravy 
2B3-4 Tili-querceta roboris superiora typické bukové doubravy 
2BC3 Fagi-querceta aceris javorové bukové doubravy 
2BD2 Fagi-querceta tiliae humilia zakrslé lipové bukové doubravy 
2BD3 Fagi-querceta tiliae lipové bukové doubravy 
3BC3 Querci-fageta aceris javorové dubové bučiny 
3BC4 Fraxini-alneta jasanové olšiny 
2C3 Carpini-acereta superiora habrové javořiny vyššího stupně 
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B.4.5.2 Aktuální stav krajiny 

Dané území je kulturní krajinou, ve které se střídají mírně svažité agrocenózy se zastoupením 
lesních společenstev. Luční porosty se nachází převážně podél vodních toků. Lesní porosty tvoří 
poměrně značnou část území, nachází se v západní části katastrálního území. Od středověku byly 
silně ovlivněny činností člověka, byla měněna jejich dřevinná skladba na dnešní hospodářský, 
převážně jehličnatý les. Podél komunikace jsou aleje ovocných stromů. 

Zemědělsky využívané plochy jsou v okolí zástavby obce Biskoupky. V důsledku zcelování pozemků 
docházelo většinou k odstraňování terénních překážek. Následkem toho dochází k vodní erozi, která 
s sebou nese nejen degradaci půdy, ale i unášením humusového materiálu způsobuje eutrofizaci 
vody a ukládání humusu v nižších místech. Následuje vznik druhotných nitrofilních 
a ruderalizovaných společenstev. 

Hydrografickou síť území tvoří řeka Jihlava, která tvoří jižní hranici k.ú.a její levostranný přítok, 
který protéká obcí. 

Celé katastrální území obce bylo zahrnuto do Přírodního parku Střední Pojihlaví. Dále je zde řada 
významných krajinných prvků ze zákona (lesy, vodní toky, údolní nivy, rybníky) a registrovaných 
významných krajinných prvků Nachází se zde nebo sem alespoň částečně zasahují dvě navržené 
evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 (viz popis v následujících kapitolách). Památné 
stromy se nevyskytují a nejsou navrženy k vyhlášení. 

Koncepce řešení nezastavěného území obce v územním plánu obce vychází z výše 
popsaného stavu území a je zcela podřízena zachování jeho hodnot. 

B.4.6 Odůvodnění návrhu řešení 

Řešení bylo přijato na základě schváleného zadání a projednaného konceptu ÚP obce, všechny 
připomínky byly projednány a zapracovány. Při projednávání navrhovaného řešení nebylo 
posuzováno více koncepčních variant. 

Součástí výkresů je Koordinační výkres, je zobrazen v měř. 1 : 5 000, detail zastavěné části 
katastru je zobrazen v měřítku 1 : 2000. Širší vztahy obce jsou dokumentovány v měřítku 
1 : 25 000. 
 

B.5 VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
Vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území upravuje nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Cílem návrhu Územního plánu obce Biskoupky bylo 
vytvořit podle § 18 stavebního zákona č. 183/2006 takové předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, které spočívají ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Udržitelný rozvoj 
území, který bude Územní plán obce Biskoupky zajišťovat, bude uspokojovat potřeby současné 
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

V území pověřeného města Ivančic není ustavena Rada obcí pro udržitelný rozvoj území , která by 
vyhodnotila případné vlivy návrhu Územního plánu obce Biskoupky na udržitelný rozvoj území 
a vydala k nim pořizovateli na základě výsledků projednání své stanovisko. 

Součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je dle § 19 stavebního zákona č. 183/2006 
posouzení vlivů na životní prostředí, zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem 
takovýto vliv nevyloučil. Posouzení nebylo orgány ochrany přírody požadováno. 

V návrhu ÚP Biskoupky byla navržena opatření v oblasti péče o životní prostředí a řešeno využití 
území tak, aby byla zajištěna ochrana přírodních, historických a kulturních hodnot v území a aby se 
životní podmínky v obci zlepšovaly. Bylo stanoveno, že drobné řemeslné provozovny a služby 
mohou v obci vznikat dle potřeb formou soukromého podnikání také v rámci obytného území, kde 
budou povolována zařízení, jejichž druh a rozsah nebude přímo či nepřímo negativně ovlivňovat 
životní prostředí. Užívání jízdních kol v rámci cyklistiky jako subsystému dopravy, který však 
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zasahuje současně i do oblasti sportovní a rekreační, neohrožuje životní prostředí a podporuje 
rozvoj místního hospodářství (místních ekonomik). 

Pro jednotlivé škodliviny v ovzduší jsou stanoveny základní přípustné hodnoty - limity. Místními 
zdroji znečištění v obci jsou hlavně zemědělská výroba, doprava na silnici, procházející obcí, 
případně lokální zdroje vytápění. Ke znečištění dochází za příznivých klimatických podmínek též 
z nezakrytých skládek, půdní a větrnou erozí s polí a emisemi zemědělských postřiků a hnojiv 
(druhotná prašnost). Jako obecně platná opatření pro nápravu stavu bude nutné snižovat zátěž 
výfukovými plyny z motorových vozidel opatřeními v dopravě, snižovat sekundární prašnost 
zlepšením úklidu obce, údržbou vozovek, pro vytápění preferovat elektřinu, zemní plyn 
a alternativní zdroje, při výrobních činnostech omezovat používání látek poškozujících ozónovou 
vrstvu, vysazovat izolační pásy zeleně podél komunikací a provozoven, zajišťovat opatření ke 
snižování větrné eroze v rámci pozemkových úprav. 

Na znečištění vodních toků, reprezentovaných tokem řeky Jihlavy a jejími přítoky Doubravkou 
a Trnovcem, se může podílet zemědělská výroba nevhodným obděláváním pozemků či 
umisťováním objektů této výroby do blízkosti vodních toků a ploch. Dále přispívá ke znečištění 
vodních toků a zdrojů doprava, splašky z domácnosti, průsaky škodlivin propustnými vrstvami půdy. 
V rámci obecně platných opatření ke zlepšení kvality vody bude nutné zabezpečit v krajině 
ekologické, rekreační a vodohospodářské funkce vodních toků a nádrží, zvýšit vododržnost na 
území obce, prosazovat opatření proti úniku škodlivých látek u nově budovaných zařízení, odstranit 
případné černé skládky, zajistit odstavné a parkovací plochy proti úniku ropných látek, zabránit 
průsakům a splachům ze zemědělské výroby. 

Ucelení půdy do velkých ploch umožňuje působení větrné a vodní eroze. Používání těžké 
mechanizace a způsoby intenzivního hospodaření narušují půdní strukturu, zhoršují vodní režim, 
snižují přirozený organický podíl v půdě. Používáním chemických látek se zvyšuje podíl reziduí 
v půdě. Jako obecně platná opatření ke zlepšení kvality půdy bude uplatněno rozčlenění souvislých 
lánů na menší celky pomocí polních cest a mezí s vegetací, zvýšení podílu trvalých travních porostů, 
používání mechanizace ve vhodných termínech a v nutné míře, používání hnojiv a pesticidů ve 
vhodných termínech a v nutné míře, využívání prvků alternativního zemědělství. 

Nakládání s odpady v Biskoupkách je upraveno obecně závaznou vyhláškou. Vyhláška stanoví 
podrobně, v přehledné formě a v souladu se zákonem systém nakládání s komunálním a stavebním 
odpadem na území obce. 

B.5.1 Životní prostředí, nakládání s odpady 

Životní prostředí v obci ovlivňuje řada faktorů. 

B.5.1.1 Ovzduší 

Kvalitou ovzduší se rozumí jeho znečištění sledovanými škodlivinami. Pro jednotlivé škodliviny jsou 
stanoveny základní přípustné hodnoty - limity. 

Podle předpisů Ministerstva zdravotnictví jsou uváděny tyto přípustné hodnoty pro průměrné 
24 hod. koncentrace: 

• oxid siřičitý 150 µg.m-3 
• polétavý prach 150 µg.m-3 
• oxidy dusíku 100 µg.m-3. 

Místními zdroji znečištění v obci jsou hlavně zemědělská výroba, doprava na silnici, procházející 
obcí, případně lokální zdroje vytápění. Ke znečištění dochází za příznivých klimatických podmínek 
též z nezakrytých skládek, půdní a větrnou erozí s polí a emisemi zemědělských postřiků a hnojiv 
(druhotná prašnost). 

Obecně platná opatření pro nápravu stavu: 

• snižovat zátěž výfukovými plyny z motorových vozidel opatřeními v dopravě, 
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• snižovat sekundární prašnost zlepšením úklidu obce, údržbou vozovek, 
• pro vytápění preferovat elektřinu, zemní plyn a alternativní zdroje, 
• při výrobních činnostech omezovat používání látek poškozujících ozónovou vrstvu, 
• vysazovat izolační pásy zeleně podél komunikací a provozoven, 
• zajišťovat opatření ke snižování větrné eroze v rámci pozemkových úprav. 

B.5.1.2 Voda 

Voda je základní složkou životního prostředí. V k.ú. obce je reprezentována tokem řeky Jihlavy 
a jejími přítoky Trnovcem a Doubravkou. 

Místní zdroje se na znečištění mohou podílet zemědělskou výrobou při obdělávání pozemků, 
umisťováním objektů této výroby do blízkosti vodních toků a ploch, dále přispívá ke znečištění 
vodních zdrojů doprava, splašky z domácnosti, průsaky škodlivin propustnými vrstvami půdy. 

Opatření ke zlepšení kvality vody: 

• zabezpečit v krajině ekologické, rekreační a vodohospodářské funkce vodních toků a nádrží, 
• zvýšit vododržnost na území obce, 
• prosazovat opatření proti úniku škodlivých látek u nově budovaných zařízení, 
• odizolovat stávající skládky a kontrolovat skládkování, odstranit černé skládky, 
• zajistit odstavné a parkovací plochy proti úniku ropných látek, 
• zabránit průsakům a splachům ze zemědělské výroby. 

B.5.1.3 Půda a reliéf 

Půda je jednou z hlavních složek životního prostředí. Její ucelení do velkých ploch umožňuje 
působení větrné a vodní eroze. Používání těžké mechanizace a způsoby intenzivního hospodaření 
narušují půdní strukturu, zhoršují vodní režim, snižují přirozený organický podíl v půdě. Používáním 
chemických látek se zvyšuje podíl reziduí v půdě. 

Opatření ke zlepšení kvality půdy: 

• rozčlenění souvislých lánů na menší celky pomocí polních cest a mezí s vegetací, 
• zvýšení podílu trvalých travních porostů, 
• používání mechanizace ve vhodných termínech a v nutné míře, 
• používání hnojiv a pesticidů ve vhodných termínech a v nutné míře, využívání prvků 

alternativního zemědělství. 

B.5.1.4 Hluk 

Hluk je každý zvuk, který přichází člověku nevhod, je nežádoucí a ruší jeho pohodu. Hluk ve spojení 
s vibracemi patří ke zdravotně škodlivým faktorům. Nadměrná zátěž hlukem způsobuje stres, 
dlouhodobým působením jsou poškozovány orgány oběhové a nervové soustavy. Technický vývoj, 
úzké spolubydlení velkého počtu obyvatel a další vlivy vedou k tomu, že člověk je hlukem 
obtěžován a ohrožován stále více. 

Jedním z hlavních zdrojů hluku je silniční doprava, dále pak místně různé provozovny. Zdrojem 
hluku se stále častěji stává také bezohlednost jednotlivců (hlasitě používané spotřebiče, používání 
některých zařízení v nevhodnou dobu atd.). 

Dopravní hluk je nejvíce sledovaným faktorem. Je měřen hlavně na frekventovaných komunikacích. 
Hladina hluku pro provoz ve dne by neměla překročit hodnotu LAekv 55 dB/A/, požadovanou 
hygienickým předpisem. Pro noční provoz udává hygienická norma hodnotu LAekv 45 dB/A/. 

 Opatření ke snížení negativního působení hluku: 

• omezení průjezdové rychlosti vozidel, 



Územní plán Biskoupky Odůvodnění ÚP 

Atelier URBI, spol. s r.o. Chopinova 9, 623 00  Brno   13 

• situování provozů výroby a služeb do okrajových částí obce a mimo zástavbu, 
• vysazování clon ochranné zeleně z vhodných druhů dřevin a s výškovou gradací, 
• řešení zvukových izolací obvodových plášťů objektů, situování obytných místností u stěn 

odvrácených od zdrojů hluku. 

B.5.1.5 Nakládání s odpady 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povinnosti 
právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. 
Dále stanovuje mj. pravomoc obcí v oblasti nakládání s odpady. 

Nakládání s odpady v Biskoupkách je upraveno obecně závaznou vyhláškou. Vyhláška stanoví 
podrobně, v přehledné formě a v souladu se zákonem systém nakládání s komunálním a stavebním 
odpadem na území obce. 

 

B.6 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

B.6.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na ZPF 

B.6.1.1 Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu 
vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění 
zákona č. 10/1993 Sb., § 3 a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa 
a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního 
fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších 
právních předpisů. 

Agronomická kvalita půd - BPEJ 

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen 
BPEJ) definovaných vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších 
právních předpisů vyjadřuje: 

1. místo klimatický region 
2. a 3. místo hlavní půdní jednotka (HPJ) - je syntetická agronomická jednotka 

charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně 
charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě 

4. místo kód kombinace sklonitosti a expozice 
5. místo kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy 

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy 
(I. – V.) dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 
č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 110/1993 Sb. 

Podle klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba odvodů při záboru 
zemědělské půdy ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb. 

B.6.1.2 Údaje o požadovaných plochách záboru ZPF 

Územní plán navrhuje v Biskoupkách lokality záboru zemědělské půdy pro: 
• bydlení 
• rekreaci a sport, 
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• dopravu, 
• veřejnou a krajinnou zeleň. 

V obci je navrhována výstavba cca 20 RD v souladu se schváleným zadáním územního plánu. 
Součástí nových ploch pro bydlení (I. etapa výstavby) jsou potřebné místní komunikace.  

Vedeni snahou o co nejmenší narušení zemědělského využívání nezastavěných ploch, situovali 
autoři návrhu lokality záboru ZPF v maximální možné míře v bezprostřední návaznosti na současně 
zastavěné území obce. Nově navrhované lokality záboru ZPF jsou proto situovány i na půdách 
vyšších kvalit tak, aby byla zachována kompaktnost sídelního útvaru. 

V bilančním přehledu jsou uváděny celkové dotčené výměry ZPF. U lokalit určených pro bydlení 
v rodinných domech je však reálný zábor významně menší (tj. zábor pro jednotlivé domy, případně 
pro přístupové komunikace, zpevněné plochy apod.) a bude činit maximálně 1/3 z celkové výměry 
lokality. Zbývající části dotčených pozemků budou sloužit jako zahrady pro tyto domy. 

Územní plán navrhuje v Biskoupkách ke změně funkčního využití celkem 1,3 ha pozemků 
náležejících zemědělskému půdnímu fondu, a to 0,7 ha pro stavební funkce a 0,6 ha pro změnu 
kultury z orné půdy na zahrady. 

Struktura půdního fondu v území 

Stávající využití ploch na k.ú. Biskoupky 

Zemědělská půda (ha) Nezemědělská půda (ha) 

orná půda 229,3 lesní pozemky 240,7 
chmelnice  vodní plochy 18,8 
vinice  zastavěná plocha 6,5 
zahrady 4,6 ostatní plochy 67,4 
ovocné sady 4,0   
louky 3,1   
pastviny 49,2   
celkem 290,3 celkem 333,3 

Celkem výměra k.ú.   623,60 

Z přehledu vyplývá, že zemědělská půda zabírá zhruba polovinu výměry katastru a je z 78% 
zorněna. 

B.6.1.3 Investice do půdy 

V katastru Biskoupek nebyly budovány systémy pro zavlažování pozemků zemědělské půdy. 
Nachází se zde jedna odvodněná plocha, viz kapitola Limity využití území - 5.8 Meliorace. Pokud by 
se do těchto pozemků zasahovalo, je nutné systém odvodnění obnovit. 

Meliorované pozemky jsou znázorněny v grafické příloze 6 - ZÁBOR ZPF a PUPFL v měřítku 
1:5000. 

Rekultivované plochy se v řešeném území nevyskytují. 

B.6.1.4 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

Zemědělská výroba je popsána v kapitole 6.3 "Zemědělství, lesní výroba." 

Zemědělskou (rostlinnou) výrobu v řešeném území zajišťuje zemědělské družstvo Nová Ves. 

Soukromí zemědělci na k.ú. Biskoupky dle údajů obce nehospodaří. 

B.6.1.5 Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

Zemědělská půda je využívána zejména jako orná půda, převážně v podobě scelených, velkoplošně 
obhospodařovaných pozemků často ohrožených vodní erozí. Z dalších způsobů využití území jsou 
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nejvíce zastoupeny trvalé travní porosty (louky a pastviny) a zahrady a sady. Pozemky 
obhospodařuje ZD Nová Ves. 

B.6.1.6 Opatření k zajištění ekologické stability 

Návrh místního územního systému ekologické stability krajiny (dle generelu MÚSES zpracovaného 
Ing. Helenou Finstrlovou, Projekce zahradní, krajinná a GIS s.r.o., Brno) vychází z aktuálního stavu 
krajiny a přírodních podmínek území, podkladů a dokumentací ÚSES, které byly v řešeném území 
a sousedících katastrech již zpracovány. 

Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability 
podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů se dle § 59 odst. 3 téhož 
zákona nevztahují některá ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu. 

B.6.1.7 Zdůvodnění předpokládaného odnětí zemědělské půdy 

Lokalita č. 01 

Zábor ZPF v zahradách, mimo zastavěné území obce, celkem 0,9 ha pro výstavbu RD - bydlení 
individuálního typu. Zástavba je situována na pozemky BPEJ 2.08.10 - II. třídy ochrany a BPEJ 
2.12.13 - III. třídy ochrany, zábor ZPF se předpokládá v rozsahu max. 30% celkové výše uvedené 
výměry. Zbývající plochy - kultura zahrady budou zachovány. 

Lokalita č. 02 

Zábor ZPF v zahradě, v zastavěném území obce, parcela 0,025 ha pro výstavbu RD - bydlení 
individuálního typu. Zástavba je situována na pozemky BPEJ 2.08.10 - II. třídy ochrany, zábor ZPF 
se předpokládá v rozsahu max. 30% celkové výše uvedené výměry. Zbývající plochy - kultura 
zahrady budou zachovány. 

Lokalita č. 03 

Navrhovaná plocha výroby pro rozšíření pily, na východě obce u komunikace na Hrubšice. Zábor 
ZPF orná půda, mimo zastavěné území obce, celkem 0,11 ha. Zástavba je situována na pozemky 
BPEJ 2.37.16 - V. třídy ochrany, zábor ZPF se předpokládá v rozsahu 100% celkové výše uvedené 
výměry. 

Lokalita č. 04 

Zábor ZPF v zahradě, mimo zastavěné území obce, celkem 0,15 ha pro místní komunikace v nově 
navržené obytné lokalitě RD. Komunikace je situována na pozemky BPEJ 2.08.10 - II. třídy ochrany, 
zábor ZPF se předpokládá v rozsahu 100% celkové výše uvedené výměry. 

Lokalita č. 05 

Zábor ZPF v zahradě, v zastavěném území obce, parcela 0,042 ha pro plochy smíšené obytné. 
Zástavba je situována na pozemky BPEJ 2.08.10 - II. třídy ochrany, zábor ZPF se předpokládá 
v rozsahu 100% celkové výše uvedené výměry. 

Lokalita č. 06 

Zábor ZPF v zahradě, v zastavěném území obce, parcela 0,1974 ha pro plochy pro tělovýchovu 
a sport. Zástavba je situována na pozemky BPEJ 2.08.10 - II. třídy ochrany, zábor ZPF se 
předpokládá v rozsahu 100% celkové výše uvedené výměry. 

Bilance záboru ploch ZPF 

Označ. 
plochy 

Výměra 
skutečného 
záboru 
(m2) 

BPEJ, 
kultura 

Třída 
ochrany 
ZPF 

Vztah 
k zastavěnému 

území 
Účel záboru 

01  90 
 

2.12.13 
zahrada 

III. 
 

mimo zastavěné 
území plochy bydlení individuálního 
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2600 2.08.10 
zahrada 

II. 

02  80 2.08.10 
zahrada II. v zastavěném 

území plochy bydlení individuálního 

03  1100 2.37.16 
orná V. mimo zastavěné 

území plochy výroby 

04  1500 2.08.10 
zahrada II. mimo zastavěné 

území plochy dopravy 

05  420 2.08.10 
zahrada II. v zastavěném 

území plochy smíšené obytné 

06  1974 2.08.10 
zahrada II. v zastavěném 

území plochy pro tělovýchovu a sport 

celkem 7 764     

B.6.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na PUPFL 

Vyhodnocení vychází ze Směrnice ministerstva zemědělství o postupu při ochraně pozemků 
určených k plnění funkcí lesa  č. 31/2000 ze dne 15. 2. 2000. 

B.6.2.1 Všeobecné údaje o lesích v řešeném území 

Jako lesní půdní fond jsou chápány pozemky určené k plnění funkcí lesa dle § 3 odst. 1 zákona 
č. 289/1995 Sb. (lesní zákon). V řešeném území jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa 
především lesní pozemky dle evidence katastru nemovitostí. 

Zastoupení lesních pozemků je v území mírně nad úrovní republikového průměrů – dle údajů 
katastru nemovitostí činí necelých 40% celkové rozlohy (cca 240 ha). 

B.6.2.2 Navrhovaná opatření 

Nové plochy lesa nejsou navrhovány. Alternativně je možno pojmout jako plochy lesů některé 
stávající i navržené plochy krajinné zeleně (především v rámci biocenter). 

B.6.2.3 Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Navrhované řešení územního plánu obce Biskoupky nepředpokládá zábor pozemků určených 
k plnění funkcí lesa. 
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B.7 VÝPOČET HLUKOVÝCH PÁSEM SILNIC 
 

III/3935, sčítací stanoviště u autobusové zastávky 

 

Čas hod. 

Voz./hod. 

Osobní auta 

Voz./hod. 

těžká doprava 

Voz./hod. 

motocykly 

Voz./hod. 

celkem 

7-8 9 1 1 11 

14-15 7 1 0 8 

Ø/hod. 8 1 0,5 10 

 

Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2005 

Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2005: 

nákladní N1 

za 24 hod. 

těžká celkem 

za 24 hod. 

osobní doprava 

za 24 hod. 

motocykly za 24 hod. celkem - S 

za 24 hod. 

 17 150 8 167 

 

Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2005 

Sd = 0,96S 

den 

Sn ´= S - Sd 

noc 

nd  = Sd/16 

ve dne/hod 

nn = Sn/8 

v noci/hod 

Nd % 

ve dne 

Nn % 

v noci 

v km/hod 

160 7 10 1 10 5 45 

Faktory  F 2005 

F1 F2 F3 

den noc 1 1 

nOAd  voz/hod nNAd  voz/hod nOAn  voz/hod nNan  voz/hod   

9 1 7 0   

LOA  = 74,1 

LNA  = 80,2 
 

L x v zastavěné části obce (odrazivý terén) pro rok 2005 

Lx dB(A) Lx dB(A) 

den noc 

Y U Y U 

45,0 1 40,2 1 

50,0+ 3,0 - 1,0 40,0+3,0 4,2 

55,0 0 45,0 - 0,8 
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Přípustné hladiny akustického tlaku dle Nař. Vlády 148/2006 v roce 2005 

den noc 

LaeQ,T = 50 B(A) LAeQ,T = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m Ln dB(A) pásmo v m 

55 0 45 0 
 

V současné době, tj. v roce 2005 je intenzita dopravy tak nízká, že se neprojeví na hlukové zátěži 
v obci a nedosáhne přípustných hladin hluku, tj. 55 dB(A) ve dne a 45 dB(A) v noci. 

Indexy přepočtu intenzity pro rok 2015 poskytnuté ŘSD Brno: 

Těžká 1,21; osobní 1,26; motocykly 0,85; celkem 1,25 
 

Intenzity dopravy - celoroční průměr rok 2015 

nákladní N1 

za 24 hod. 

těžká celkem 

za 24 hod. 

osobní doprava 

za 24 hod. 

motocykly 

za 24 hod. 

celkem - S 

za 24 hod. 

 21 189 7 217 

 

Výpočet hladiny akustického tlaku - vstupní hodnoty r. 2015 

Sd = 0,96S 

den 

Sn ´= S - Sd 

noc 

nd  = Sd/16 

ve dne/hod 

nn = Sn/8 

v noci/hod 

Nd % 

ve dne 

Nn % 

v noci 

v km/hod 

208 9 13 1 10 5 45 

 

Faktory  F 2015 

F1 F2 F3 

den noc 1 1 

nOAd voz/hod nNAd voz/hod nOAn voz/hod nNAn voz/hod   

12 1 0 0   

LOA  = 74,1 

LNA  = 80,2 
 

L x v zastavěné části obce (odrazivý terén) pro rok 2015 

Lx dB(A) Lx dB(A) 

den noc 

Y U Y U 

45,6 1 41,3 1 

50,0+3,0 - 0,4 40,0+3,0 5,3 

55,0+3,0 0 45,0+3,0 0,3 
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Přípustné hladiny akustického tlaku dle Nař. Vlády 148/2006 v roce 2015 

den noc 

LaeQ,T = 50 B(A) LAeQ,T = 40 B(A) 

Ldvn dB(A) pásmo v m Ln dB(A) pásmo v m 

55 0 45 0 
 

Výpočet je posouzen dle Nařízení vlády č. 148/2006 pro výhled 2015, pro odrazivý terén 
v průjezdním úseku obytnou zástavbou, dle zvláštního sčítání v listopadu 2005. Silnice je 
jednostranně obestavěna řadovými i samostatně stojícími domy (korekce 3,0 dB(A) ). 

Výpočet je proveden dle novely metodiky Pro výpočet hluku ze silniční dopravy MŽP 2005.  

Ani vypočtený nárůst intenzity dopravy pro rok 2015 nezatíží obec hlukem, který překročí 
přípustnou hladinu hluku, tj. 55 dB(A) ve dne a 45 dB(A) v noci. 
 

B.8 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Limity využití území vyplývají z právních předpisů a správních rozhodnutí. Vztahují se na: 

8.1 Chráněná území využitelných přírodních zdrojů 
8.2 Chráněná území přírody a krajiny 
8.3 Územní systém ekologické stability 
8.4 Ochranu zemědělského půdního fondu 
8.5 Ochranu památek a kulturních hodnot 
8.6 Ochranná pásma dopravních tras a zařízení, hlavních tras inženýrských sítí a technického 

vybavení 
8.7 Pásma hygienické ochrany 
8.8 Meliorace 
8.9 Záplavová území 

B.8.1 Chráněná území využitelných přírodních zdrojů 

Vodní zdroje (zák. č. 130/1974 Sb. o vodách) 

Vyhlášené pásmo hygienické ochrany (PHO II) jímacího území Nová Ves. 

Ložiska a dobývací prostory nerostných surovin (zák. č.44/1988 Sb. horní zákon) 

Jedno evidované nevýhradní ložisko nerostných surovin v části Doubravka na severu katastru. 

B.8.2 Chráněná území přírody a krajiny (zák. č.114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 

Zvláště chráněná území 

Tři maloplošná zvláště chráněná území - přírodní rezervace (PR) Velká skála a Biskoupský kopec 
a přírodní památka (PP) Biskoupská hadcová step. 

Území soustavy NATURA 2000 

Dvě navržené evropsky významné lokality: 

• Hadcové stráně v údolí Jihlavy 

• Biskoupský kopec 
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Významné krajinné prvky 

Významné krajinné prvky ze zákona: lesy, vodní toky, údolní nivy a rybníky. 

7 ekologicky významných segmentů krajiny, které jsou evidovány nebo registrovány jako VKP podle 
zákona č. 114/92 Sb.. 

 
Číslo Název VKP Registrace Rozloha 

3 Špičky evidováno 0,5 ha 

4 Skalky registrováno 3,0 ha 

5 Hadcová stráň registrováno 8,0 ha 

6 Biskoupská step registrováno 6,0 ha 

7 Skály pod Templštýnem evidováno 8,0 ha 

8 U pustého mlýna evidováno 28,0 ha 

9 Nad Trnovcem registrováno 1,0 ha 

Přírodní parky, území se zvýšenou ochranou krajinného rázu 

Celé katastrální území Biskoupky spadá do přírodního parku Střední Pojihlaví. 

B.8.3 Územní systém ekologické stability (zák. č.114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 

Vymezení vyšších systémů 

Nadregionální biokoridor K 140 a jeho ochranné pásmo. Na trase biokoridoru je vloženo regionální 
biocentrum Templštejn. 

Místní ÚSES 

Lokální biocentrum BC 1 Nad řekami, BC 2 Biskoupské hadcová step a Pod Biskoupkami, BC 3 
Biskoupský kopec. 

Biokoridory BK 1 a BK 2. 

B.8.4 Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených 
k plnění funkcí lesa 

Dvě nejlepší BPEJ – I. a II. třídy ochrany. 

Pozemky určené k plnění funkce lesa. 

B.8.5 Ochrana památek a kulturních hodnot (zák. č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů) 

V ústředním seznamu nemovitých kulturních památek jsou zapsány tyto objekty: 

 
Obec r. č. NPU název památky parcelní číslo 
Biskoupky 31191 / 7-652 škola 57 

 37012 / 7-653 smírčí kámen u cesty do Hrubšic 126 

Katastrální území obce Biskoupky je územím archeologického zájmu. 
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B.8.6 Ochranná pásma dopravních tras a zařízení, vodních toků, 
nadřazených tahů sítí a ploch technického vybavení 

Ochranná pásma letišť 

OP vzletového a přibližovacího prostoru Vojenského letiště Náměšť nad Oslavou, vymezeno ve 
směru osy VPD do vzdálenosti 15 km, ve sklonu 1 : 70 až do výšky 150 m nad výškou prahu VPD. 

OP vzletové a přistávací dráhy letišť pro zemědělskou činnost Biskoupky, Jamolice. 

Ochranná pásma komunikací 

Silnice III. třídy - 15 m od osy vozovky mimo průjezdní úsek obcí. 

Rozhledová pole úrovňových křižovatek silnic dle návrhové rychlosti (zakresleno ve výkresové části 
dokumentace). 

Ochranná pásma vodních toků 

• u drobných vodních toků nejvýše v šířce 6 m od břehové hrany 

Ochranná pásma nadřazených tahů sítí 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m 

Podle ČSN 75 6101 je minimální vzdálenost stoky od kmene stromu 2,5 m 

Zásobování plynem: podle zák. č. 458/2000 Sb. 

VTL – BP dle tlaku a průměru potrubí 15 až 40 m 
regulační stanice VTL – bezpečnostní pásmo  10 m 
OP NTL a STL plynovodů a přípojek v zastavěném území 1 m 
OP u ostatních plynovodů a přípojek 4 m 

Zásobování elektrickou energií: 

Vzdálenost se vždy počítá od kolmého průmětu krajního vodiče. 

 vedení vybudovaná 
do 31.12.1994 

vedení budovaná 
po 1.1.1995 

22 kV 10 m 7 m 
110 kV 15 m 12 m 
220 kV 20 m 15 m 
400 kV 25 m 20 m 

Pro vedení budovaná po 1. 1. 2001 platí následující hodnoty: 

u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  
• pro vodiče bez izolace 7 m 
• pro vodiče s izolací základní 2 m 
• pro závěsná kabelová vedení 1 m 
u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m 
u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m 
u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m 
u napětí nad  400 kV 30 m 
u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m 
u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 

Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV včetně činí 1m po obou stranách krajního kabelu, 
nad 110 kV pak 3m po obou stranách krajního kabelu. 
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V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické 
stanice je zakázáno: 
• zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat výbušné a hořlavé látky, 
• provádět činnosti ohrožující spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit 

životy, zdraví a majetek osob. 
• provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 
• provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením. 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno: 
• vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m 

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno: 
• vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 

Ochranné pásmo elektrických stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti: 
• u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od 

oplocení či vnějšího líce obvodového zdiva. 
• u stožárových elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV na úroveň 

nízkého napětí 7 m, 
• u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV 

na úroveň nízkého napětí 2 m, 
• u vestavných elektrických stanic 1m od obestavění. 

Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu uděluje příslušný provozovatel distribuční či 
přenosové soustavy v případech, pokud to technické a bezpečnostní podmínky dovolují a nedojde 
k ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob. 

Spoje: 

Koridor RR směru – zájmové území Armády ČR, veškerou výškovou výstavbu nad 25 m nad 
terénem je nutno projednat s VUSS (§ 175 zák. č. 183/2006 Sb.). 

Příjem TV signálu - televizní převaděč Nová Ves, p.č. 435/2 je situován u silnice 
III.třídy č. 3936, je chráněn kruhovým ochranným pásmem o poloměru 30m. 

B.8.7 Pásma hygienické ochrany 

Vyhlášená - nejsou. Pásma hygienické ochrany mimo vyhlášených, ostatní pásma - hlukové pásmo 
pily dle zpracovaného projektu. 

B.8.8 Meliorace 
• 0001 – 1967 – 2,00 (Na Kopečkách) 

B.8.9 Záplavová území 

Vyhlášené záplavové území řeky Jihlavy. 
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B.9 ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 
dle požadavků Hasičského záchranného sboru Jm kraje, územního odboru Brno. 

Příloha civilní ochrany je pro zájmové území obce Biskoupky zpracována ve smyslu požadavků, 
vyplývajících z platné legislativy: 

• zákon č. 239/2000Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (se 
změnami a doplňky zák. č. 320/2002 Sb.( s účinností k 1. 1. 2003) 

• vyhláška č. 380/2002 Sb. MVČR ze dne 9. 8. 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva 

Obsah: 

vychází z požadavků vyhlášky č. 380/2002 Sb. § 20 a z požadavků orgánu, zajišťujícího systém a 
organizaci civilní ochrany, Hasičského záchranného sboru (HZS) Jihomoravského kraje, územního 
odboru Brno. Řeší následující potřeby civilní ochrany: 

a. ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 

b. zón havarijního plánování 

c. ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, 

d. evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 

e. skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci, 

f. vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná 
území obce, 

g. zajištění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých 
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 

h. ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 

i. nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 

Popis situace: 

ad a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Katastrálním územím obce protéká řeka Jihlava, do níž se vlévá potok Trnovec (Biskupský potok) s 
občasným přítokem Doubravkou. Zájmové území je potenciálně ohroženo povodní, pro řeku Jihlavu 
je vyhlášeno záplavové území. V poměrně úzkém údolí řeky jsou situovány rekreační objekty, z 
nichž některé mohou být při povodních ohroženy. Vlastní obec leží mimo záplavové území řeky. 

Územní plán obce vytváří územní předpoklady pro řešení protipovodňové ochrany. 

Zájmové území je ohroženo průlomovou vlnou vodního díla Dalešice na řece Jihlavě (výška vlny 
v nedalekých Ivančicích 19,5 m, čas dosažení 1,5 hod.). V případě havárie jsou ohroženy chatové 
objekty kolem řeky případně níže položená zástavba obce kolem potoka Trnovce, do jehož údolí by 
voda vnikla. Informační systém je řešen celokrajsky. 

ad b) zóny havarijního plánování 

Zóny havarijního plánování stanovuje Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí. Zóny havarijního 
plánování eviduje a zabezpečuje HZS Jihomoravského kraje - územní odbor Brno s řešením 
komplexních opatření vč. evakuace s ohledem na zák. č. 353/99 Sb. a vyhl. Č. 383/99 Sb., podle 
které se stanovují zóny ohrožení. 

Dle sdělení HZS Jihomoravského kraje je obec Biskoupky součástí vnější zóny havarijního plánování 
Jaderné elektrárny Dukovany. V případě havárie III. stupně jsou opatření řešena v rámci 
Jihomoravského kraje. Jako vojenská automobilová silnice je určena silnice II/394 a II/152 na trase 
Dukovany – Brno (strategická trasa). Evakuace obyvatel se předpokládá východním směrem (směr 
Bránice). 
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ad c) ukrytí obyvatelstva 

Ukrytí obyvatelstva je řešeno s ohledem na potenciální zdroje ohrožení. Vyhláška č. 380/2002 Sb. 
stanoví způsob a rozsah kolektivní ochrany. 

Stálé úkryty se v zástavbě obce Biskoupek nevyskytují. 

Z důvodů pozastavení výstavby stálých úkrytů bude hlavní těžiště ukrytí obyvatelstva 
v improvizovaných úkrytech. 

Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného 
záření, pronikavou radiací, kontaminací radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní 
hromadného ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu 
v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. IÚ se navrhují v souladu 
s plánem ukrytí v dosažitelných vzdálenostech k zabezpečení ukrytí obyvatelstva, jemuž nelze 
poskytnout stálé ukrytí. 

IÚ se budují v mírové době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv budově či objektu (sklepy i v patře) 
individuálně podle konkrétní situace v předem vybraných, optimálně vyhovujících prostorech, ve 
vhodných částech domů, bytů, provozních a výrobních objektů. Tyto prostory budou upravovány 
před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů fyzickými a 
právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců. 

Protiradiační úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem (IÚ), využitelným za 
třech krizových stavů: 

1. nouzového stavu 
2. stavu ohrožení státu 
3. válečného stavu 

Samosprávou obce není na obecním úřadě v Biskoupkách evidován žádný stávající PRÚ-BS. Lze 
doporučit, aby nově budované podsklepené objekty byly v zájmu majitelů domů řešeny tak, aby 
vyhovovaly podmínkám, kladeným na improvizované úkryty. Požadovaná kapacita je přibližně 1 m2 
na osobu. Ukrytí pracovníků výroby se předpokládá ve vlastním objektu. 

Doběhová vzdálenost pro úkryty je 500 m, čímž je splněn požadavek dosažení úkrytu do 15 minut. 

Organizační zabezpečení je nutno řešit na úrovni samosprávy, není řešitelné v územním plánu obce. 

ad d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Pro nouzové ubytování osob lze využít následující objekty a plochy: 
• havárií nezasažené domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci OÚ) 
• prostory kulturního domu a stravovacích zařízení v obci 
• objekty rekreačních zařízení dle jejich možností 

Evakuaci obyvatelstva mohou případně zajišťovat autobusy velkých podniků situovaných v blízkosti 
obce (Ivančice, Oslavany), nebo v průmyslových zónách v příměstské zóně Brna. 

Ukrytí obyvatel z okolních obcí se v Biskoupkách neuvažuje. 

Organizační zabezpečení je nutno řešit na úrovni samosprávy, není řešitelné v územním plánu obce. 

ad e) skladování materiálu civilní ochrany a materiální pomoci 

V následujícím období se výše uvedená problematika řeší dle vyhl. č. 380/2002 Sb. § 17. Sklady 
prostředků CO v obcích v současné době nebudou zajišťovány. Materiál CO bude celoplošně stažen, 
prověřena jeho funkčnost, nepoužitelný materiál likvidován, a prostředky CO přerozděleny. 

Pro skladování materiálu humanitární pomoci může být částečně využita budova obecního úřadu 
nebo kulturního domu. 

ad f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné 
a zastavitelné území obce 

V obci nejsou tyto plochy k dispozici. 
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ad g) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých 
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události 

K plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatel, varování, evakuace, ukrytí, nouzového ubytování 
obyvatelstva a organizování humanitární pomoci bude využit obecní úřad v obci a sbor 
dobrovolných hasičů. Přípravu určených pracovníků obce pro řešení úkolů ochrany obyvatelstva při 
mimořádných událostech organizuje obecní úřad a hasičský záchranný sbor kraje. Při vzniku 
mimořádné události, jejíž rozsah je nad rámec možností obce, budou opatření zabezpečována 
z krajské úrovně. 

K provádění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací s možností dekontaminace osob, zvířat, 
techniky a materiálu je možno využít veřejný prostor s dětským hřištěm u kulturního domu 
případně zatravněnou plochu bývalého vepřína jižně zástavby. 

ad h) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

V obci nejsou  nebezpečné látky skladovány. 

ad i) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Zdrojem vody pro hašení požárů v obci je požární nádrž či řeka Jihlava popř. navržené rybníky na 
potoku Trnovec. Obecní vodovod s hydranty dosud nebyl vybudován, v ÚPO je rovněž navržen. 

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou je možné dovozem cisternami, např. z Brna. 

Lokální problémy v zásobování elektrickou energií mohou být případně řešeny zapůjčením 
dieselagregátu E.ON. 

 

B.10 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

A) Z Politiky územního rozvoje ČR vydané vládou ČR usnesením č. 561 ze dne 17. 5. 2006 
nevyplývají pro návrh územního plánu Biskoupky žádné požadavky. 

B) Obec Biskoupky je součástí území okresu Brno- venkov, pro který není platná žádná územně 
plánovací dokumentace vydaná krajem. 

C) Obec Biskoupky je součástí území řešeného územním plánem velkého územního celku „Brněnská 
sídelní regionální aglomerace“ (schváleného usnesením vlády ČSR č. 64 dne 13. 3. 1985), pro který 
byly pořízeny Změny a doplňky (schváleny usnesením vlády ČR č. 196 dne 13. 4. 1994 usnesením 
vlády ČR č. 891 dne 13. 9. 2000). 

Návrh ÚP Biskoupky není v rozporu s tím, co se dle §187 odst.7 stavebního zákona považuje za 
závaznou část územního plánu velkého územního celku. 

 

B.11 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH 

A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Celé katastrální území obce Biskoupky je zahrnuto do Přírodního parku Střední Pojihlaví. 

Území obce má pahorkatinný charakter se zvlněnými nevýraznými hřbety. Je položeno nad příkrou 
strání na levém břehu Jihlavy ve vazbě na Biskoupskou hadcovu step. Vzhledem k dramatickému 
terénu je celé katastrální území rozmanitě členěno. Nachází se v něm řada významných krajinných 
prvků a dále se zde nachází nebo sem alespoň částečně zasahují dvě navržené evropsky významné 
lokality soustavy NATURA 2000. Krajinářská hodnota je dána především jedinečnými přírodními 
scenériemi údolí s mozaikou nivních luk, skal a různých lesních porostů. Malebné a jedinečné jsou 
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také panoramata nelesní krajiny. Dá se říci, že toto území je co se týče rozmanitosti a četnosti 
hodnot velice bohaté. 

Navržené řešení územního plánu zachovává hodnoty území a požadované rozvojové plochy situuje 
tak, aby nebyly narušeny. 
Vzhledem k požadavkům zachování přírodních hodnot území je v nezastavěném území v přírodním 
parku Střední Pojihlaví nepřípustná výstavba objektů rekreace, bydlení a všech jiných druhů staveb 
a činností. 
 

B.12 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

ÚP Biskoupky je po stránce obsahové zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů. 

Projednávání  proběhlo v souladu s požadavky stavebního zákona a správního řádu. 
 

B.13 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

V průběhu veřejného projednání návrhu územního plánu Biskoupky nebyly dotčenými orgány 
a sousedními obcemi uplatněny žádné požadavky. 
 

B.14 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

V průběhu projednání návrhu ÚP Biskoupky nebyly podány žádné námitky. 
 

B.15 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Připomínky obce Biskoupky podané v průběhu společného jednání byly do návrhu ÚP Biskoupky 
zapracovány. 


