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II.   O D Ů V O D N Ě N Í    Ú Z E M N Í H O   P L Á N U 
 

 

1.    VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 

ŠIRŚÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNÉ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  

 

A. Z širších územních vztahů nevyplývají žádné skutečnosti, které by měly dopad na 

zpracování Změny č.1 územního plánu.  

V této oblasti zůstává v platnosti Územní plán Křoví. 

 

B. Při zpracování změny č.1 ÚP Křoví je respektována Politika územního rozvoje České 

republiky vydaná vládou České republiky usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009.  

 

Politika územního rozvoje se dotýká ORP Velké Meziříčí z hlediska rozvojových os, koridorů 

a ploch dopravy a technické infrastruktury. 

 

Rozvojová osa OS5 Rozvojová osa Praha-Jihlava-Brno dle Politiky územního rozvoje ČR: 

Změna č. 1 ÚP Křoví respektuje rozvojovou osu OS5. 

 

Rozvojová osa OS6 (dálnice D1) dle Zásad územního rozvoje kraje Vysočina: Změna č. 1 ÚP 

Křoví respektuje rozvojovou osu OS6. 

 

Koridory a  plochy dopravy – Koridory vysokorychlostní dopravy VR1: Změna č. 1 ÚP Křoví 

respektuje koridor VRT1. 

 

Koridory a plochy technické infrastruktury: Změna č. 1 ÚP Křoví respektuje koridory a 

plochy technické infrastruktury uváděné v Politice územního rozvoje České republiky. 

 

C. Byly schváleny zásady územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR), které nabyly účinnosti 

dne 22.11.2008. Předmětné území není součástí žádné rozvojové oblasti a osy, ani specifické 

oblasti.  

 

ZÚR vymezují v dotčeném území veřejně prospěšnou stavbu v oblasti dopravy: 

- DK22  - koridor silnice II/379 – šířka koridoru 80 m. 

Vzhledem k tomu, že severně od zastavěného území Křoví bude úprava probíhat ve stávající 

trase je navrženo v tomto prostoru zúžení koridoru pro homogenizaci trasy silnice na šířku 

ochranného pásma, t.j. 15 m od osy vozovky na jižní straně silnice. 

Veřejně prospěšná stavba není vymezena. 

 

Ze ZÚR kraje Vysočina vyplývá v dotčeném území respektovat veřejně prospěšná opatření 

(VPO) - Vymezené plochy a koridory pro biocentra a biokoridory na regionální úrovni: 

- U058 – regionální biocentrum RBC 244 Červená 

- U298 – regionální biokoridor RBK 1456 Holinka – Červená.   

Uvedené VPO jsou již zapracovány do platného Územního plánu Křoví.  

 

Veřejně prospěšná opatření (VPO) se nenacházejí v území, které je předmětem Změny č. 1 

Územního plánu Křoví. 
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Širší vztahy 

 

Postavení obce v systému osídlení 

Obec Křoví se nachází 17 km jihovýchodně od města Velké Meziříčí a od města Velká Bíteš 

je vzdálena 4,5 km severovýchodně. Svými katastrálními hranicemi sousedí Křoví na 

jihozápadě s Velkou Bíteší, na severu s Březským, Křižínkovem a Katovem, na východě 

s k.ú. Pánov. Jihovýchodní hranice je rovněž hranicí krajů Vysočina a Jihomoravského kraje, 

obec zde sousedí s Přibyslavicemi. 

Křoví je součástí kraje Vysočina, náležela k okresu Žďár nad Sázavou, od r.2003 je ve 

správním obvodu Velké Meziříčí, města s pověřeným úřadem.  

Z hlediska využití občanské vybavenosti obec využívá občanské vybavení města Velká Bíteš. 

Regionální vazby jsou na Velké Meziříčí, sídlo pověřeného úřadu a to z hlediska využívání 

vyššího občanského vybavení, služeb a dojížďky do zaměstnání. 

Hranice zájmového území je totožná s katastrálním územím Křoví. Jeho rozloha činí         

704,44 ha.   

 

Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury 

Silniční síť 

Katastrálním územím obce Křoví procházejí tyto silnice : 

II/379 Velká Bíteš – Tišnov – Blansko – Vyškov  

III/3792 Křoví – Vlkov  

III/3794 Křoví – spojovací  

III/3795 Křoví – Kuřimské Jestřabí – Dolní Loučky. 

Hlavním komunikačním tahem řešeného území je silnice II/379 Velká Bíteš – Tišnov – 

Blansko – Vyškov, na ni je severně od obce připojena silnice III/3794 Křoví – spojovací, 

která tvoří osu zástavby obce a zajišťuje její přímou obsluhu. Ze silnice II/379 vedou severně 

od obce: silnice III/3792, spojující obec s Vlkovem, silnice III/3795 s Křižínkovem. 

 

Železniční síť 

Nejbližší vlaková zastávka je cca 6 km v Níhově a nebo cca 8 km ve Vlkově  na trati č. 250 

Kúty - Brno - Havl. Brod - (Praha) a v opačném směru.  

 

Zásobování pitnou vodou 

Obec Křoví je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní a nemá veřejný vodovod.  

Podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina se pro výhledové období uvažuje 

s koncepcí: 

Obec bude zásobena z nového VDJ Pánov 150 m
3
 518/515 m.n.m. v rámci nové části 

skupinového vodovodu Mostiště – přivaděče Velká Bíteš – Kuřimská N.Ves. Bude 

vybudována nová vodovodní síť. 

 

Odvedení a zneškodnění odpadních vod 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina pro výhledové období uvažuje s koncepcí: 

je navržena výstavba nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky 

budou plnit funkci dešťové kanalizace. 

 

Odtokové poměry 

Hranicí katastrálního území obce protéká Bílý potok, do kterého je zaústěna dnes již v horních 

dvou třetinách zcela zatrubněná vodoteč, procházející údolím obce. Do Bílého potoka je 
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zaústěna levostranně v místě jihovýchodně pod obcí. Celá hydrogeologická síť patří do 

povodí Moravy. 

 

Zásobování elektrickou energií 

V katastru obce Křoví bude respektováno stávající dvojité vedení VVN 2 x 110 KV na 

ocelových příhradových stožárech. Jedná se o vedení VVN č.5533 spojující rozvodny V.Bíteš 

- Čebín a vedení č.5534 V.Meziříčí - Čebín  

Řešené katastrální území bude i ve výhledu zásobeno odbočkou z primárního venkovního 

vedení VN 22 č.33, procházejícím severozápadně od obce ve směru JZ - SV. 

 

Zásobování plynem 

Obec Křoví je plynofikována v celém rozsahu zástavby. V obci je vybudována STL místní 

síť, do které dodává plyn VTL RS umístěná severně od obce u silnice III/3794. 

 

Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů 

Základ ÚSES tvoří na regionálním stupni funkční prvky – biokoridor přírodního parku 

Údolí Bílého potoka – regionální biokoridor Červená-Holinka (RBK), který prochází 

údolními svahy a dnem údolí Bílého potoka a regionální biocentrum Červená (RBC), 

dotýkající se východní hranice k.ú. Křoví.  

Regionální biocentrum Červená zahrnuje geomorfologicky zajímavé území na svazích 

výrazného meandru v údolí Bílého potoka, spolu s lesními společenstvy a společenstvy údolní 

nivy. Mimo řešené území pokračuje jihovýchodně RBK Červená-Hamerská, jižním směrem 

RBK Červená-Jindřichovská obora. 

 

 

2.    ÚDAJE O SPLNÉNÍ ZADÁNÍ A ÚDAJE O SPLNÉNÍ POKYNŮ PRO  

ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 

 

Zadání územního plánu Křoví, včetně výkresu limitů, bylo zpracováno na základě podkladů a  

průzkumů a rozborů. Pořizovatel územního plánu, Městský úřad Velké Meziříčí Zadání 

projednal v termínu od 13.8.2004 – 30.9.2004. Veřejné projednání s výkladem zpracovatele se 

konalo dne 16.9.2004 v zasedací místnosti Městského úřadu Velké Meziříčí. Zadání bylo 

schváleno zastupitelstvem obce, na základě doporučujícího stanoviska nadřízeného orgánu 

územního plánování, kterým je Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a 

stavebního řádu.  
  
Koncept územního plánu byl zpracován na základě Zadání které bylo schváleno 

zastupitelstvem obce dne 15.10.2004. Koncept byl zpracován v září r.2005 a byl veřejně 

projednán. Veřejné projednání s výkladem projektanta se konalo v zasedací místnosti 

obecního úřadu v Křoví a na MěÚ Velké Meziříčí dne 10.4.2006. Dokumentace byla déle než 

měsíc vystavena na OÚ v Křoví. Návrh souborného stanoviska s pokyny pro dokončení 

územního plánu obce Křoví posoudil nadřízený orgán územního plánování, Krajský úřad 

kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu a vydal vyjádření 

s doporučením, aby souborné stanovisko ke konceptu ÚP Křoví bylo předloženo 

zastupitelstvu obce ke schválení. 

 

Návrh územního plánu Křoví byl zpracován na základě Souborného stanoviska, které bylo 

schváleno zastupitelstvem obce.  
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Návrh územního plánu Křoví byl upraven podle zákona č.183/2006 Sb., ze dne 14.3.2006 o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Návrh řešení ÚP Křoví splňuje 

požadavky na dopracování stanovené v souborném stanovisku. 

Návrh byl veřejně projednán, vystaven od 10.4.2007 do 1.6.2007, veřejné projednání návrhu 

územního plánu Křoví se konalo dne 2.5.2007 na MěÚ Velké Meziříčí. Územní plán Křoví 

(ÚP) schválený zastupitelstvem obce a vydán MěÚ Velké Meziříčí dne 18.9.2007.  

 

Zastupitelstvo obce Křoví rozhodlo dne 31.10.2008 o pořízení Změny č. 1 územního plánu 

Křoví (dále jen “Změna ÚP”). Na základě žádosti obce Křoví ze dne 26.2.2010 zpracoval 

MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a reg. rozvoje, jako pořizovatel Změny ÚP v souladu s 

§ 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ”stavební 

zákon”), návrh zadání Změny č. 1. ÚP Křoví. Pořizovatel tento návrh zadání řádně projednal 

v souladu s § 47 stavebního zákona a předložil ke schvální zastupitelstvu obce Křoví.  

 Zadání změny č. 1 ÚP Křoví bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 22.7.2011. 

 

Zpracování změny č. 1 územního plánu Křoví bylo zadáno Atelieru územního plánování a 

architektury, zastoupeného Ing.arch.Vlastou Šilhavou. Smlouva o dílo byla uzavřena mezi 

obcí a zhotovitelem dne 12.8.2009.  

Návrh změny č.1 územního plánu Křoví byl zpracován v srpnu r. 2011. 

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako úřad územního 

plánování dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

“stavební zákon”), řádně projednal Změnu č.1 Územního plánu Křoví. V souladu s § 54 

předložil pořizovatel zastupitelstvu návrh na vydání Změny č. 1 ÚP Křoví formou opatření 

obecné povahy. Zastupitelstvo vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Křoví dne 30.12.2011. 

 

Dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona požádal pořizovatel zpracovatele Změny č. 1 

ÚP Křoví o vyhotovení Územního plánu Křoví, zahrnující právní stav po vydání jeho změny 

č. 1. 

 

 

3.  KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

 

Cílem územního plánu je vytvořit zákonný podklad pro koordinovaný a koncepční rozvoj 

všech činností v území. Po schválení zastupitelstvem obce se územní plán stane nástrojem 

regulace rozvoje území. 

Návrh územního plánu má stanoveny tyto hlavní cíle řešení: 

- vhodnými aktivitami zajistit trvale udržitelný rozvoj celého katastrálního území obce při 

zachování jeho charakteristických rysů 

- vyřešit rozvoj území tak, aby byla zabezpečena co nejvhodnější urbanistická a organizační 

struktura a efektivnost jednotlivých funkčních ploch včetně podmínek jejich využití 

- zajistit potřebné plochy pro bytovou výstavbu, zhodnotit možnosti přestavby a 

modernizace stávajícího bytového fondu 

- posoudit kapacity, stav a uspořádání občanské vybavenosti, navrhnout možnost dalšího 

rozšíření 

- zhodnotit stávající výrobní plochy a plochy pro podnikatel. aktivity a navrhnout způsob 

jejich dalšího využití a možnosti rozvoje 

- prověřit kapacity dopravních a technických sítí, navrhnout řešení v případě potřeby 

- vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na životní prostředí, na 

zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních 

předpisů 
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- vytipovat plochy pro veřejně prospěšné stavby a plochy asanačních úprav 

- navrhnout pořadí a vzájemnou vazbu nejdůležitějších investičních akcí a jejich 

posloupnost. 

 

Návrh územního plánu obce Křoví má záměr vytvořit vhodné prostředí pro bydlení a život 

obyvatelstva, zajištění potřebného vybavení a ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit.  

Obec Křoví se rozvíjí jako jeden souvisle urbanizovaný celek. Mimo současně zastavěné 

území a zastavitelná území nebudou umisťovány žádné stavby s výjimkou staveb liniových, 

t.j. staveb pro dopravu a technickou infrastrukturu. 

Návrh respektuje historickou stavební strukturu, dotváří půdorysné uspořádání sídla 

v návaznosti na zastavěné území. Navrhuje odstranění závad stavebních, urbanistických, 

dopravních a hygienických. 

navržená koncepce:  

- územní plán navrhuje rozvoj bydlení na plochách, nezatížených dopravou a výrobou,  

- atraktivitu obce zvýší navrhovaná dostavba plochy občanského vybavení a plochy pro sport 

v severní části obce, 

- ke zlepšení životního prostředí přispěje rozšíření ploch veřejné zeleně a vybudování izolační 

zeleně kolem zemědělských a výrobních areálů. 

V územním plánu jsou stanoveny podmínky pro zachování obrazu obce, které tvoří především 

historické jádro obce - náves  s dominantou kostela a zástavba zemědělských usedlostí, která 

těsně obestavuje údolí. 

Ráz zástavby v obci bude zachován: historický urbanismus, drobné měřítko staveb a vzrostlé 

stromy místního druhu, nedílná součást malebné obce. 

V územním plánu jsou současné funkční plochy nadále zachovány. 

Zastavěné území bude nadále tvořit obytná zóna a funkční plochy spojené s funkcí obytné 

zóny.  

V územním plánu jsou zachovány výrobní plochy stávajících výrobních závodů a 

zemědělského areálu, který je navržen k využití rovněž pro  rozvoj podnikatelských aktivit. 

V návaznosti na zemědělské a výrobní areály jsou navrženy plochy pro rozvoj 

podnikatelských aktivit.   

 

Mimo souvislé hranice zastavěného území jsou v územním plánu zachovány plochy 

dřevozpracující lesní výroby, nacházející se severozápadně sídla.   

Územní plán stanovuje zásady pro zachování krajinných hodnot.  

Ve volné krajině nebudou vytvářeny nová sídla nebo samoty, nebudou povolovány nové 

stavby ani zásadní rozšíření stávajících zařízení.  

 

 Územní plán stanovuje zásady pro zachování krajinných hodnot.  

K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo 

změnit krajinný ráz je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. 

 

Návrh řešení ÚP Křoví určuje směry rozvoje obce tak, aby byl zabezpečen  trvalý soulad 

všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o 

životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a  ovzduší. (Viz podrobněji 

v příslušných kapitolách) 

 

Při zásazích do terénu na takovém území dochází zpravidla k narušení archeologických 

situací a nálezů. Proto je nezbytné ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit provedení záchranného archeologického 

výzkumu.  
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3.1.  Návrh koncepce občanského vybavení 

 

Základní občanské vybavení je soustředěno v historickém centru obce (OÚ, základní škola, 

prodejna, hostinec) v jižní části obce a v severní části obce (hasičská zbrojnice, víceúčelová 

budova). Na severním okraji obce je Sokolovna a sportovní areál, na jižním okraji je hřbitov.    

Funkční plochy občanského vybavení zůstanou zachovány. V návrhu je rozšíření ploch pro  

občanské vybavení, sport a rekreaci: dobudování sportovního areálu, vybudování cvičného 

hřiště pro kopanou v severní části obce. Je navrženo rozšíření plochy hřbitova a navržena 

plocha pro občanské vybavení v severní části obce. 

 
Správa a veřejné instituce - Potřebám obce vyhovuje, beze změn. 

Obecní úřad je umístěn ve středu obce, na návsi.  OÚ má v přízemí kancelář, v patře budovy zasedací 

síň, sklad CO. V objektu je rovněž lid.knihovna.  

Dodávací pošta  je umístěna v přízemí budovy obecního úřadu.  

Matriční úřad a  stavební úřad jsou ve Velké Bíteši. 

 

Zařízení školské a výchovné - Potřebám obce vyhovuje, beze změn. 

Základní škola dvoutřídní, 1.- 5.ročník je ve společné budově s MŠ a jídelnou v severní části obce. Od 

6.ročníku dojíždí žáci do Velké Bíteše. 

Mateřská škola má zahradu s dětským hřištěm. 

 

Zařízení kulturní a osvětová  - Potřebám obce vyhovuje, beze změn. 

Sokolovna s víceúčelovým sálem je na severním okraji obce. V Sokolovně je sál s 500 místy. 

Sokolovna je využívána pro tělovýchovu a pro společenské akce.  

Lidová knihovna je v budově OÚ.  

Kostel sv.Petra a Pavla  na návsi je dominantním objektem s upraveným okolím. 

 

Zařízení tělovýchovná a sportovní - Návrh dostavby 

Sokolovna TJ Sokol  je využívána pro cvičení dospělých, dětí a žáků školy, v budově je rovněž 

hostinec. 

Hřiště na kopanou TJ Sokol, hřiště na tenis a víceúčelové asfalt.hřiště jsou situovány za Sokolovnou. 

Šatny fotbalistů jsou umístěny v Sokolovně. 

V návrhu je rozšíření sportovního areálu, vybudování cvičného hřiště na kopanou, severně stávajících 

hřišť, včetně parkoviště a izolační zeleně kolem areálu. 

Hřiště pro děti s odpočinkovou plochou jsou ve třech lokalitách: v  severní, střední a jižní části. 

 

Zařízení zdravotnictví a sociální péče - Potřebám obce vyhovuje, beze změn. 

Zdravotnická zařízení se v obci nenacházejí, lékařská péče je ve zdravotním středisku ve Velké Bíteši. 

V obci je ordinace veterinárního lékaře, na severním okraji obce.  

  

Zařízení maloobchodní sítě – Potřebám obce vyhovuje, beze změn..  

Prodejna smíšeného zboží - na návsi.  

  

Zařízení stravovací  - Návrh dostavby 

V obci jsou dva hostince, na návsi a v Sokolovně. 

 

Zařízení ubytovací – Návrh dostavby. 

Ve víceúčelové budově je nocležna pro řidiče.  

 

Změna č.1 ÚP navrhuje plochu pro občanské vybavení, ubytovací a stravovací zařízení, včetně welnes, 

situovanou v severní části obce u křižovatky silnic.   
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Protipožární bezpečnost  a ostatní– Návrh dostavby. 

Hasičská zbrojnice je ve víceúčelové budově. V obci jsou 3 požární nádrže. 

Hřbitov je situován v jižní části obce. Je navrženo rozšíření plochy hřbitova. 

 

3.2. Návrh koncepce dopravy 

 

3.2.1. Širší dopravní  vztahy 

 

Silniční síť 

Katastrálním územím obce Křoví prochází silnice: 

II/379 Velká Bíteš - Tišnov - Blansko - Vyškov 

III/3792 Křoví - Vlkov 

III/3794 Křoví - spojovací 

III/3795 Křoví - Kuřimské Jestřabí - Dolní Loučky 

Silnice II/379 se ve Velké Bíteši připojuje na silnici II/602, která je připojena na dálnici D 1 

exitem 162 Velká Bíteš. Silnice je tranzitní pro přilehlé území a pro oblast Tišnovska,  rovněž 

slouží jako dopravní propojení sousedních obcí, které jsou na ni připojeny svými silnicemi III. 

třídy. Mimo zastavěnou část obce bude silnice II. třídy upravována a případně přestavována v 

kategorii S 9,5/80 a III. třídy v kategorii S 7,5/60 (50).  

 

Z dopravního hlediska je významná silnice II/379, na níž se plánují směrové úpravy, 

spočívající v narovnání trasy, zvětšení směrových poloměrů. Silnice III.třídy jsou v území 

stabilizovány, budou upravovány v zásadě v dnešních trasách s odstraněním dopravních 

závad, rozšíření profilu komunikací, uvolnění rozhledu na křižovatkách silnic a komunikací.  

 

Ze ZÚR kraje Vysočina vyplývá pro zpracování územního plánu Křoví – veřejně prospěšná 

stavba DK22 – koridor silnice II/379 – šířka koridoru 80 m.  Vzhledem k tomu, že severně od 

zastavěného území Křoví bude úprava probíhat ve stávající trase, je navrženo v tomto 

prostoru zúžení koridoru pro homogenizaci trasy silnice na šířku ochranného pásma, t,j, 15 m 

od osy vozovky na jižní straně silnice. 

 

Železniční síť 

V katastrálním území není vedena v současné době žádná železniční trať.  

 

3.2.2.  Návrh dopravního řešení  

Silnice 

Silnice II/379 je vedena mimo zastavěnou část obce. Obec vznikla podél nynější silnice 

III/3794, na kterou byly navázány krátké úseky místních komunikací. Rozvoj obce je nyní 

situován na severní okraj směrem k silnici II/379. Trasa III/3794 je v zástavbě pevně fixována 

původní parcelací a obytnou výstavbou. Silnice končí u kostela a autobusové točky.  

Silnice III/3794 bude v průjezdném úseku upravována ve funkční skupině C a typu MO2 

12,5/9/50 ve stávající trase, jako dvoupruhová obslužná  komunikace, směrově nerozdělená; s 

oboustranným chodníkem. 

 

Místní komunikace 

Stávající systém místních komunikací je navázán na silnici III/3794. V jižní části obce došlo 

ke stavebnímu rozvoji podél sítě místních komunikací, které mají vhodné parametry pro 

vybudování zklidněných komunikací v obytných ulicích - funkční podskupina  D 1. Ve 

střední části obce je z terénních důvodů zástavba situována hlavně podél silnice, místní 
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komunikace na západní straně je rovněž vhodná k přestavbě na zklidněnou obytnou ulici - 

funkční třída D 1. 

Silnice III/3704 pokračuje od prostoru kostela a autobusové točky až do údolí Bílého potoka 

jako místní komunikace dvoupruhová obslužná, směrově nerozdělená; s jednostranným, příp. 

oboustranným chodníkem  ve funkční skupině C  a typu  MO2 10/6,5/30. Všechny stávající 

místní komunikace budou upravovány ve stávajících trasách a parametrech. 

Na křižovatkách stávajících místních komunikací se silnicí III/3794 jsou většinou v 

rozhledovém poli umístěny objekty. Tyto křižovatky, které jsou dopravní závadou je nutno 

řešit technickými opatřeními jako jsou dopravní značení a nebo dopravní zrcadlo.  

V současné době se stavební rozvoj soustřeďuje na severní okraj obce, komunikace jsou 

vybudovány ve funkční skupině  C, typu  MO2 10/6,5/30.  

 

Části lokalit Z1 a Z2 jsou změnou č.1 ÚP z návrhu vypuštěny, včetně navrhovaných místních 

komunikací. Lokalita P2 – bytový dům a část lokality Z2 navrhované ÚP z r. 2007 jsou 

zastavěny a v aktualizovaném vydání ÚP zakresleny jako stávající plochy bydlení.  

 

Pro navrhované plochy bydlení 1.Z1.2 a 1.Z1.3 v severní  části obce bude vybudována místní 

komunikace rovněž ve funkční skupině  C, typu  MO2 10/6,5/30, s připojením na silnici 

III/3794 Křoví-spojovací.  

Pro novou zástavbu rodinných domů v jihozápadní části 1.Z1.4 budou vybudovány místní 

komunikace napojené na stávající místní komunikace. Pro lokalitu bude zpracována studie. 

 

Nové místní komunikace budou upravovány jako dvoupruhové obslužné komunikace, 

směrově nerozdělené, s jednostranným, příp. oboustranným chodníkem do funkční skupiny  

C, v typu  MO2 10/6,5/30 a nebo v typu  MO2k 6/6/30, tj. jako dvoupruhová obousměrná 

komunikace s krajnicemi; vhodné trasy ve funkční podskupině  D 1, jako zklidněné v obytné 

zóně. Funkční skupiny  i typy jsou vyznačeny v grafické části územního plánu.. 

. 

Pěší trasy   

V obci jsou vybudovány minimálně jednostranně chodníky pro pěší podél silnice zejména 

v centrální části. Vzhledem k protáhlému tvaru obce ve směru sever - jih jsou pěší spojky 

pouze krátké místní trasy. Navrhujeme dobudování chodníku pro pěší podél trasy silnice 

III/3794 v zastavěné části obce. 

Obcí nejsou vedeny turistické značené pěší trasy. Nejblíže prochází zeleně značená turistická 

trasa z Velké Bíteše přes údolí Bílého potoka, Březské do Níhova, Řikonína a Tišnova a 

modře značená trasa vedená z Velké Bíteše údolím Bílého potoka do Veverské Bítýšky. 

Modrá značka prochází jižním okrajem obce. 

 

Cyklistické stezky 

Obcí ani v blízkém okolí není vedena zatím žádná cyklistická trasa. Nejblíže prochází 

cyklotrasy Velkou Bíteší a na tento systém se obec připojí údolím potoka Bítýška.  Údolí 

Bílého potoka, ve kterém obec leží, je cyklisty hojně využíváno, takže značením je tuto trasu 

možno jen potvrdit. Cyklisté používají zatím turistické značení. V sousedství je mikroregion 

Deblínsko, kde se chystá projekt nových cyklotras a rovněž tento záměr zvažuje mikroregion 

Bílý potok. Mikroregion Velkobítešsko a Velkomeziříčsko rovněž rozšiřuje cykloturistické 

značení a obec má možnost se na tyto trasy navázat přes město Velkou Bíteš. Uvažované 

možnosti doznačení cyklotras jsou vyznačeny v grafické části územního plánu. Pro pohyb 

pěších a cyklistů volnou krajinou je možno použít všechny účelové komunikace, zejména pro 

krátkodobou rekreaci obyvatel obce. Zpřístupňují se tak lokální cíle a nebo se propojují 

sousední obce. 
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Doprava v klidu 

Parkování  

V obci nejsou zřízena parkoviště s dopravním značením, ale jsou vybudovány 

dopravní plochy k parkování užívané. 

tab. 1  Bilance stávajících parkovacích ploch a garáží 

Název objektu 

 

Počet parkovacích míst 

 

  

stav 

 

návrh 

 

Obecní úřad  

 

2 

 

 

 

Host Sokolovna 

 

20 

 

  

Sportovní areál  

  

30 

 

Hřbitov 

 

10 

 

 

Parkování i garážování  řeší obyvatelé většinou ve svých objektech, případně mají postaveny 

garáže na svých pozemcích. V případě společenských akcí v obci bude parkování zajištěno na 

všech veřejných plochách jako jednorázová akce.  Garážování osobních automobilů bude v 

obci řešeno při nové výstavbě individuálně. Před budovou hasičské zbrojnice je vybudována 

rozsáhlá dopravní víceúčelová plocha, kterou je možno využít pro mimořádné dopravní účely. 

Garážování 

Garážování aut si zajišťuje každý majitel auta na svém pozemku a nebo ve svém objektu. Pro 

novou výstavbu se jednoznačně počítá s garáží ve vlastním domě, nebo na vlastním pozemku 

vč. rezervy pro návštěvníky nebo druhé auto v rodině. 

 

Účelová doprava 

Zemědělská farma je umístěna na severním okraji obce a je využita pro zemědělskou výrobu. 

Výjezd z areálu je buď na silnici III/3794 a nebo na záhumenní účelovou komunikaci s 

výjezdem západním směrem na silnici II/379. Účelová komunikace vedená západním směrem 

bude upravena zpevněním, aby byly vytvořeny podmínky pro užívání této komunikace a 

odklon těžké a zemědělské dopravy ze zastavěné části obce. Na pozemky na východní a 

severní straně zástavby obce je zajištěn výjezd stávajícími účelovými komunikacemi přes 

komunikace místní a silnici III/3794.Snižování produkce zemědělské výroby snižuje i 

dopravní intenzitu zemědělské techniky projíždějící obcí. 

Obcí projíždí dopravní obsluha lomu Křoví a to zastavěnou částí obce a po místní 

komunikaci, která je v majetku obce. Komunikace nemá technické parametry pro těžkou 

dopravu z lomu a proto je nutno převést dopravu na samostatnou účelovou komunikaci. 

Komunikace obcí je těsně obestavěná obytnou výstavbou a těžká doprava zhoršuje životní 

prostředí obyvatelů. Trasy účelových komunikací jsou v krajině stabilizovány, případné 

změny vyplynou z pozemkových úprav a z protierozních opatření. Je možná obnova 

rozoraných původních polních cest, které jsou dosud v majetku obce. 

 

Hromadná doprava 

Autobusová doprava 

Do obce je zaveden Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Dopravu zajišťuje 

firma ČSAD Tišnov, Bítešská dopravní společnost a firma ZDAR, a.s. provozovna Velké 

Meziříčí.  
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V obci jsou tyto autobusové zastávky: 

 Křoví I - je vybavena jednostrannou čekárnou, chodníkem jako nástupištěm. Zastávka je v 

obci  

 Křoví II - jako zastávka slouží jako točka na zpevněné víceúčelové dopravní ploše bez 

organizace dopravy. Je situována na konci silnice III/3794, v jižní části obce u kostela. 

 Křoví,rozc. - Je situována na křižovatce silnic III/3794 a II/379, a to bez vybavení, 

autobus zastavuje v jízdním pruhu a v rozhledovém poli křižovatky. Zastávka je na 

znamení, pro malý počet cestujících, je daleko od zástavby. 

 Křoví, pila - zastávka je bez vybavení u areálu pily na silnici III/3792 

 

Pro zastávku Křoví, rozc. navrhujeme vybudování zastávkových pruhů vzhledem k tomu, že 

silnice II/379 je poměrně frekventovaná, slouží jako tranzitní silnice mezi územím Tišnovska 

a dálniční křižovatkou Velká Bíteš. Je navržen oboustranný samostatný zastávkový pruh se 

stáním pro jeden autobus a případné vybavení zastávky čekárnou a nástupištěm pro cestující. 

Vybudování zastávky může být součástí uvažovaných směrových úprav silnice II/379 a 

budování čerpadla pohonných hmot.  

Autobusová točka je bez organizace dopravy, tu je však možno vyřešit dle projektu 

technických opatření v rámci současné dopravní plochy. 

 

Železniční doprava 

Nejbližší vlaková zastávka je cca 6 km v Nihově a nebo cca 8 km ve Vlkově  na trati č. 250 

Kúty - Brno - Havl. Brod - (Praha) a v opačném směru.  
 

Dopravní  zařízení 

V obci nejsou žádná dopravní zařízení. Nejbližší čerpací stanice pohonných hmot a ostatní 

služby pro motoristy jsou ve Velké Bíteši, Brně, Velkém Meziříčí, a nebo na D1. 

 

Vzhledem k tomu, že je silnice frekventovanou spojkou na dálnici a je  zde nyní čerpací 

stanice pohonných hmot v Tišnově a ve Velké Bíteši, navrhujeme držet územní rezervu pro 

vybudování čerpací stanice pohonných hmot při silnici II/379 v souvislosti s vypřímením 

trasy silnice. 

 

Ochranná silniční pásma a negativní účinky hluku 

 

Silnice 

Ve výkresové části elaborátu jsou vykreslena ochranná silniční pásma pro silnice II. a III. 

třídy 15 m mimo průjezdný úsek obcí. (zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v 

platném znění). Paprsky rozhledových trojúhelníků jsou vykresleny v průjezdném úseku na 

silnicích pro rychlost 50 km/hod, tj. 35 m od středu křižovatky a na místních komunikacích 

pro rychlost 30 km/hod, tj. 15 m od středu křižovatky. Mimo průjezdný úsek pak na silnici 

hlavní 100 m a vedlejší 50 m od středu křižovatky. 

 

Negativní účinky hluku - hluková pásma   

(výpočet je uveden v konceptu řešení) 

II/379, hlukové pásmo pro rok 2015   

Ve výkresové dokumentaci jsou vykresleny izofony pro 55 dB(A) ve dne - tj. 45 m od 

osy silnice a 45 dB(A) v noci - tj 25 m od osy silnice. 
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III/3794, hlukové pásmo pro rok 2015  

Intenzita dopravy bude i ve výhledu v roce 2015 tak nízká, že hlukové zatížení v 

současné nedosáhne přípustné hladiny hluku, tj. pro 55 dB(A) ve dne a 45 dB(A) v 

noci. 

 

Železniční doprava 

Těleso železniční tratě je mimo katastrální území obce. 

 

3.3. Návrh technické infrastruktury a nakládání s odpady  

 

3.3.1. Vodní hospodářství – zásobování obce vodou 

Současný stav 

Obec Křoví je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní a nemá veřejný vodovod. Kvalita 

vody je relativně dobrá, rozbory vody pro pitné účely byly prováděny občasně, ale s dobrými 

výsledky. V posledních letech se začíná projevovat v jižních částech obce občasný nedostatek 

vody.  

  

Potřeba vody z bilance: 

Základní parametry   Ozn.  Jednotky r.2000 

počet zásobených obyvatel  Nz  obyv.  397 

voda vyrobená celkem  VVR  tis.m
3
/r  19 

voda fakturovaná   VFC  tis.m
3
/r  19 

voda fakturovaná pro obyvatele VFD   tis.m
3
/r  15 

spec.potř.fakt.vody obyvatelstva Qs,d  l/(os.den) 105 

spec.potř.fakt.vody   Qs  l/(os.den) 128 

spec.potř.vody vyrobené  Qs,v  l/(os.den) 128 

 

Návrh zásobování obce vodou 

V současné době je firmou AGUA PROCON s.r.o. zpracován Plán rozvoje vodovodů a 

kanalizací kraje Vysočina, podle kterého se pro výhledové období uvažuje s koncepcí: 

Obec bude zásobena z nového VDJ Pánov 150 m
3
 518/515 m.n.m. v rámci nové části 

skupinového vodovodu Mostiště – přivaděče Velká Bíteš – Kuřimská N.Ves. Bude 

vybudována nová vodovodní síť. 

Pro současný stav zásobení obce pitnou vodou musí být respektována ČSN 755115 - studny k 

individuálnímu zásobování vodou, musí být prováděny pravidelné rozbory kvality vody  

(v současné době má voda převážně zcela vyhovující kvalitu dle ČSN 757111 - Pitná voda).  

U využívaných zdrojů podzemních vod by měly být respektovány pásma hygienické ochrany 

dle směrnice MZ ČSR č.51/79. 

Vodovodní síť je navržena v celé obci, včetně rozvodu pro navrhovanou výstavbu, který může 

sloužit i jako požární. 

  

Potřeba pitné vody 

Předpokládaná výhledová potřeba vody: 

V současné době žije v obci  525 obyvatel. 

Výhledově je uvažováno s nárůstem na 600 obyvatel. 

Při výpočtu výhledové potřeby vody je použita hodnota specifické potřeby vody dle Směrnice 

č. 9/73 snížená na hodnotu 120 l/ob.den (včetně základní vybavenosti a drobných 

podnikatelských aktivit). 
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Potřeba vody pro obyvatelstvo    

prům. denní potřeba   Qp  =   72,0 m
3
/d = 0,83 l/s       

max .denní potřeba    Qm =  108 m
3
/d   = 1,25 l/s  

max. hodinová potřeba  Qh  = 2,25 l/s   

Předpokládaná celková potřeba vody v obci bude zajištěna ze skupinového vodovodu. 

Stávající zdroje vody – studny doporučujeme ponechat, nerušit. 

Tlakové poměry:   

Nejnižší část obce je na kotě cca 438 m, nejvyšší na kotě cca 483  m.n.m.  

Podle doporučení ČSN 75 5401 (Navrhování vodovodního potrubí) je minimální 

hydrodynamický tlak pro dvoupodlažní zástavbu 0,25 MPa. 

Požární zabezpečení obce 

Zdrojem požární vody jsou požární nádrže. Navrhovaný vodovod může sloužit i jako požární. 

 

3.2.2. Odvedení a zneškodnění odpadních vod 

Současný stav 

V obci byla vybudovaná svépomocí jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno cca 520 

obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 4769 m, byly použity betonové 

trouby profilů DN 300 až DN 1200. Stoka “A” je hlavní kanalizační větev. Zčásti 

reprezentuje zatrubněný tok, který protéká obcí, do kanalizace ústí pramenné vývěvy, takže 

tato větev odvádí kromě odpadní vody, velkou příměs vody balastní. Stoka “B” slouží pro 

jihozápadní část obce, odpadní vody jsou svedeny do jímky, situované nad Křovským 

mlýnem, a tlakovou kanalizací čerpány na ČOV. 

V obci byla vybudována a uvedena do provozu vlastní ČOV, která řeší čištění odpadních vod 

pomocí stupně mechanického a vegetační kořenové čistírny pro 520 EO. Vyčištěné vody jsou 

vypouštěny do melioračního kanálu, který je zaústěn do Bílého potoka. 

Technologická linka ČOV se skládá z: 

- odlehčovací komory 

- odlehčovací šachty 

- dešťové zdrže 

- ruční hrubé česle 

- štěrbinová nádrž 

- filtračního pole 1 – 700 m
2
 

- filtračního pole 2 – 700 m
2
 

- filtračního pole 3 – 700 m
2
 

ČOV má platné povolení o vypouštění odpadních vod.  

Qprům = 1,35 l.s
-1

 Qmax = 8 l.s
-1 

Provozovatelem ČOV je obec Křoví. Stávající ČOV vyhovuje požadavkům Nařízení vlády 

61/2003 Sb. Tento stav je však ovlivněn naředěním odpadních vod, včetně zaústění potoku do 

kanalizace. V současné době není řešena koncepce likvidace kalu z vegetačních polí. 
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Základní parametry    jednotky r.2000 

počet obyv.napojených na kanalizaci  obyv.  520 

počet obyv.napojených na ČOV   obyv.  520 

spec.produkce odp.vod obyvatelstva  l/(os.den) 150 

produkce odpadních vod   m
3
/den  81 

BSK5      kg/den  32 

NL      kg/den  30 

CHSK      kg/den  65 

Likvidace splaškových odpadních vod 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina pro výhledové období uvažuje s koncepcí:  

Současný technický stav kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou 

nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové 

kanalizace.  Stávající ČOV vyhovuje požadovaným parametrům, nepředpokládá se žádné 

opatření. V místních částech, kde jsou navrženy soukromé jímky na vyvážení je možné 

alternativně využít domovních čistíren odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií 

čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou. 

 

Hydrotechnické výpočty 

Počet obyvatel - výhled                          600 

Specifická potřeba vody                         120 l/EO/den 

Balastní vody                                     0 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti: max   4,4 

                                         min                   0 

Množství splaškových vod  od obyvatel teoreticky odpovídá spotřebě vody. 

prům. denní potřeba   Qp =   72,0 m
3
/d = 0,83 l/s       

max .denní potřeba    Qm =  108 m
3
/d  = 1,25 l/s  

 

Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích se k ochraně vodovodních řadů 

a kanalizačních stok vymezují ochranná pásma: 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně  1,5 m 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 včetně  2,5 m 

 

3.4. Zásobování  elektrickou energií 

 

Nadřazené soustavy a výrobny 
V katastru obce Křoví bude respektováno stávající dvojité vedení VVN 2 x 110 KV na 

ocelových příhradových stožárech. Jedná se o ved. VVN č.5533 spojující rozvodny V.Bíteš - 

Čebín a ved č.5534 V.Meziříčí - Čebín.  

 

Zásobování obce 

Správcem a provozovatelem distribuční soustavy, ze které je obec zásobována elektrickou 

energií je E.ON Energie, a.s. Brno, Regionální centrum distribučních služeb, Vratislavovo 

nám.118, 592 31 Nové Město na Moravě.  

Řešení a požadavky na zajištění potřebného příkonu jsou ovlivněny situací, že obec je 

zásobována energiemi dvojcestně, elektřinou a zemním plynem. Nepředpokládá se tedy 
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výrazné zvyšování požadavků na zajištění elektrického příkonu pro vytápění, vaření a ohřev 

TUV (teplé a užitkové vody), neboť pro tyto účely je uvažováno v převážné míře s využitím 

plynu.  

Řešené katastrální území bude i do výhledu zásobeno odbočkou z primárního venkovního 

vedení VN 22 č.33, procházejícím severozápadně od obce ve směru JZ – SV, z kterého jsou 

samostatnými přípojkami volného vedení napájené jednotlivé TS v obci.  Dále je v obci 

venkovní vedení NN, zemní kabelové vedení NN, venkovní a zemní kabelové přípojky pro 

RD. Kabelové rozvody VN se v řešeném území nevyskytují, ani výhledově se nepředpokládá 

jejich výstavba. V návrhovém období se rovněž nepředpokládají žádné úpravy na primárním 

venkovním vedení nacházejícím se v k.ú. obce.  

Transformační stanice 22/0,4 (TS) 

V katastru obce je provozováno celkem 9 trafostanic, z nichž 4 jsou v majetku E.ON Energie, 

a.s. a slouží pro zajištění distribučního odběru a 5 je provozováno jako cizí – zajišťují přímo 

jednotlivé odběratele – zemědělské a prům.provozy, podnikatelské subjekty a rekreační 

objekty.  

Plošné rozmístění DTS - ozn. TS1 - TS4 je voleno s ohledem na rovnoměrné pokrytí území 

potřebným transformačním výkonem. Dalších 5 TS v k.ú. jsou provozovány jako cizí, 

umístěné přímo u jednotlivých odběratelů - TS5 – TS9. Stávající TS5 a TS6 jsou umístěné v 

prostoru zemědělského střediska. Z TS5 je proveden též vývod do distribuční sítě NN a dále 

je z ní připojen televizní převaděč. Jinak obě TS slouží pro potřeby tohoto komplexu. Další 

stáv. TS7 je umístěná v areálu firmy DETIMEX a TS8 slouží pro areál pily Ráček, TS9 na 

jižním okraji k.ú. slouží pro rekreační objekty. Těchto pět TS bude i výhledově sloužit pro 

přímé zajištění potřebného výkonu jednotlivým uživatelům, není s nimi v bilancích 

potřebného výkonu uvažováno s využitím pro distribuční obděr vlastní obce. Stávající TS jsou 

převážně venkovního provedení na betonových stožárech, pouze TS1 je klasická zděná - 

věžového provedení. Po technické stránce stávající TS vyhovují i výhledovým potřebám, 

konstrukcí umožňují zvýšení výkonů transformátorů po příp. úpravách. Podrobnější údaje o 

trafostanicích jsou uvedeny v konceptu územního plánu. 

Návrh na rozšíření transformačních stanic a úpravy stávajících. 

S ohledem na předpokládaný rozvoj obce nebude nutné pro návrhové období zajišťovat pro 

potřeby distribučního odběru další zahušťovací trafostanice, byla již provedena rekonstrukce 

TS2 pro výstavbu RD v severní části obce. 

Pro drobné živnostníky a malé podnikatelské subjekty umístěné ve stávající bytové zástavbě 

je možné potřebný příkon zajistit přímo z distribuční rozvodné sítě NN, případně 

samostatným vývodem z distribuční TS.  

Pro podnikatelskou zónu na severním okraji se předpokládá zásobení el.energií z TS 5 a TS 6 

– cizích, případně samostatných TS umístěných v areálu podnikatelských zón.  

 

Výhledová bilance elektrického příkonu 

Pro novou výstavbu v návrhovém období je navrhován stupeň elektrizace bytového fondu B s 

ohledem na předpokládané užití elektrické energie (zvyšující se standard v užití el.spotřebičů 

v domácnostech – mikrovlnné trouby, varné konvice, myčky nádobí, průtokové ohřivače 

vody, grily apod.). 

Zatížení bytových odběrů je určeno podle uvedené skladby při použití tab. č.15 (hodnoty pro 

TS) a tab č. 3 – (koeficientu podílu na maximu zatížení v časovém pásmu – f b – v daném 

příp. je max. zatížení ve večerní špičce). Pro nebytový odběr je uvažován podíl 0,35 kW/b.j. 

Pro podnikatelské aktivity je stanoveno zatížení odhadem (podle předpokládaného rozvoje 

obce). V uvedených hodnotách měrného zatížení je při dnešním trendu růstu spotřeby 
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zahrnuta realizační (r.2015) i výhledová hodnota, jelikož se nepředpokládá, že zatížení u b.j. 

bude po r.2010 dále výrazněji narůstat. 

 Energie pro vytápění  - plyn - do 90% 

    - el.energie – do10% 

  - minim.tuhá paliva - uhlí, dřevo 

V obci je v současné době 183 trvale obydlených bytů se 525 obyvateli. Pro návrhové období 

- do roku 2025 je uvažováno kapacitně v plochách s výstavbou 60 RD. Reálná výstavba se 

předpokládá v rozsahu cca 30 RD. Bilance potřebného příkonu uvažuje v návrhovém období 

celkem 226 bytů s 600 obyvateli. 

Pro drobné živnostníky a malé podnikatelské subjekty rozptýlené v zastavěné části obce a ve 

stávající bytové zástavbě vč. předpokládané výstavby občanské vybavenosti (základny 

mobilní telefonní sítě apod.) je možné potřebný příkon zajistit přímo z distribuční rozvodné 

sítě NN, příp. samostatným vývodem z DTS.  
 

Předpokládaný odběr obce v návrhovém období: 

1. bytové odběry - B2 

Návrhové období – celkem 203 bytů 

203 b.j. x 2,1 kW =         426 kW 

2. bytové odběry – C1 

Návrhové období – celkem 23 byty 

23 b.j. x 9,7 kW =         223 kW 

3. Nebytové odběry - obč.vybavenost, 

Drobné podnik.aktivity, kom.sféra, ČOV      200 kW 

 

 celková potřeba pro zajištění z DTS      849 kW 

  

Navrhované řešení zásobování el. energií  

 

Vedení VN 22 kV 

Je předpoklad, že i ve výhledu bude požadovaný výkon pro obec zajišťován z vedení VN 22 

kV č.33 a že beze změn zůstane i základní konfigurace stávající sítě VN 22kV včetně přípojek 

k TS.  

 

Transformovny 22/0,4kV 

Celkový možný instalovaný výkon v transformátorech TS 1 – TS 4 je v současné době 1680 

kVA. Zvýšení výkonu je tedy možné výměnou transformátoru a to až do 2140 kVA. 

Navrhovaná koncepce zásobování obce elektrickou energií bude realizována postupně, je 

odvislá od rozsahu předpokládané výstavby a požadavků na zajištění požadovaného příkonu 

pro jednotlivé odběratele v daných lokalitách. V návaznosti na vytížení TS budou prováděny 

úpravy stávající distribuční rozvodné sítě NN, případně její dílčí modernizace a rozšíření.  

 

Rozvodná síť NN 

V postupně byla provedena její celková modernizace. Prováděna je převážně venkovním 

vedením na bet. sloupech, částečně i zemními kabely a též závěsnými kabely pro posílení 

venkovního vedení. Zemními kabely jsou také prováděny napájecí vývody z jednotlivých TS, 

které posilují jednotlivé větve rozvodné sítě NN.  

V lokalitě nové zástavby RD na SV okraji obce je rozvodná síť NN provedena zemními 

kabely, doporučujeme ji zde realizovat v celém rozsahu jako kabelovou.  

Domovní přípojky z venkovní sítě jsou prováděné závěsnými kabely, částečně i kabelem v 

zemi. 
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Pro navrhovaný rozvoj obce se předpokládá rozšiřování rozvodné sítě NN do nově 

navrhovaných lokalit výstavby a to buď navázáním na stávající stav, případně provedením 

samostatných kabelových vývodů z trafostanic - podle požadovaných příkonů a rozsahu 

vlastní výstavby. V nových lokalitách doporučujeme u soustředěné zástavby provedení 

zemními kabely s ohledem na jejich vyšší přenosové možnosti. 

 

Veřejné osvětlení  

V obci je vybudováno v celém rozsahu. Provedeno je venkovním vedením na společných 

stožárech se sítí NN. Postupně, s modernizací rozvodné sítě NN je prováděna i modernizace 

v.o. V nových lokalitách výstavby bude provedeno jeho rozšíření navázáním na současný 

stav. V případě venkovní distribuční rozvodné sítě NN se jí použije i pro upevnění svítidel 

veřejného osvětlení. Použita budou s osazenými výbojkovými zdroji. V místech, kde bude 

rozvodná síť NN prováděna zemními kabely, bude takto provedeno i nové veřejné osvětlení s 

použitím sadových, případně silničních stožárů, osazených svítidly s efektivními světelnými 

zdroji. Tím bude dosaženo vyšší světelné účinnosti s menší energetickou náročností.          

 

Ochranná pásma 

Při plánování nové výstavby, eventuelně při provádění různých stavebně montážních prací 

nebo při zemních pracích je nutné respektovat v prostoru stávajících i nově navrhovaných tras 

energetických vedení a zařízení ochranná pásma. Stanovení ochranných pásem energetických 

děl je dáno § 46 Energetického zákona č. 458/2000 Sb., platným od 1.1.2001.  

 

3.5. Zásobování plynem 

Obec Křoví je od r.2001 plynofikovaná v celém rozsahu zástavby, bude respektováno 

stávající plynárenské zařízení. Severozápadně od obce, souběžně se silnicí II/379 prochází 

VTL DN 80. Byl vybudován VTL přivaděč a regulační stanice VTL/STL situovaná severně 

od obce u silnice III/3794, STL rozvody plynu v obci včetně domovních přípojek. Podle 

zpracovaného generelu je odběr plynu pro zásobování velkoodběratelů, maloodběratelů a 

obyvatel s předpokladem plynofikace celé obce.  

  

Předpokládaný odběr 

Předpokládá se 90% plynofikace obce. V obci je uvažováno celkem s 200 odběrateli ve 

skupině C.  

Předpokládaná skladba odběratelů a tomu odpovídající odběry pro obec v cílovém roce 

gazifikace: 

- skupina A, B, C - obyvatelstvo (A, B se neuvažuje)        m3/hod                  m3/rok 

- skupina C - 200 odběrů x 2,6 m3/hod. x 3500 m3/rok        520,0                  600.000 

- skupina D - sektor maloodběr  - 9                                        69,0                    156.000 

- skupina E – sektor velkoodběr – 1           43,0              120.000 

  Celkem      210 odběratelů                                          632,0 m3/hod       876.000 m3/rok 

 

Koncepce plynofikace - rozvody v obci. 

Rozšíření sítě STL do nových lokalit naváže na stávající rozvody.  

 

Ochranná a bezpečnostní pásma 

Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynovodů je nutné při provádění zemních 

prací, výstavbě objektů, inženýrských sítí, zřizování skládek a pod. respektovat ochranná a 
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bezpečnostní pásma plynovodních potrubí, RS a dalších souvisejících podzemních i 

nadzemních zařízení ve smyslu Energetického zákona č. 222/94 Sb. Rovněž je nutno 

respektovat ustanovení ČSN 386410, ČSN 386413 a ČSN 736005. 

 

3.6. Zásobování teplem 

Obec nemá vybudovány žádné centrální tepelné zdroje a ani výhledově s nimi není 

uvažováno. Teplofikace obce bude založena převážně na využívání zemního plynu 

prostřednictvím individuálních kotlů instalovaných u jednotlivých uživatelů. Charakter 

zástavby jednoznačně předurčuje individuální výrobu tepla. Pro výhledové záměry je 

uvažováno s elektrickým vytápěním maximálně do 10 %  bytového fondu. 

Tuhá paliva podle informací OÚ jsou používána pro vytápění v malém rozsahu. Tato skupina 

se postupně snižuje ve prospěch zemního plynu, který bude i výhledově představovat zásadní 

topné médium, neboť rozvodná síť v obci je dostatečně dimenzována pro jeho využití. 

Pro vaření a ohřev TUV bude též v maximální míře využíván zemní plyn, v malé míře 

elektrická energie. Tuhá paliva pro tyto účely prakticky jsou užívána minimálně. 

V rámci dalšího rozvoje obce, zejména v oblasti výstavby RD se předpokládá pro vytápění 

využít v maximální míře ušlechtilých paliv, zejména zemního plynu, neboť se uvažuje s 

rozšířením plynovodní sítě i do nově navrhovaných lokalit zástavby. Užití elektrické energie 

se u nové zástavby uvažuje v minimálním rozsahu a to pouze v místech mimo dosah 

plynovodní sítě, případně i v jiných individuálních případech, kde to přenosové možnosti 

rozvodné sítě NN dovolí. 

Při realizaci elektrického vytápění se předpokládá měrný příkon 12 - 15 kW na domácnost, při 

využití plynu 2,6 m3/hod. 

Pro občanskou vybavenost, komunální odběry a podnikatelské subjekty je nutné určit 

potřebný příkon individuálně podle druhu použitého média, rozsahu vytápěných prostorů, 

účelu a velikosti objektu. 

 

3.7. Telekomunikační a spojová zařízení 

 

Dálkové kabely 
Severní částí katastru obce prochází dálkové optické kabely (DOK), a to trasa DOK mezi 

V.Bíteší a Tišnovem s odbočením do digitální ústředny Křoví, trasa vedená podél silnice 

III/3795 severním směrem.  

  

Telefonní zařízení - sítě 
Místní účastnická síť  je ve správě Telefónica O2 Czech Rebublic, a.s.Telekomunikační 

obvod Žďár n.Sázavou.V rámci digitalizace telefonního provozu byla provedena v r.1998 

komplexní modernizace telefonní sítě v obci vč. připojení na nový optický kabel (DKO) - viz 

odd. "Dálkové kabely".  

Účastnické stanice jsou připojeny z digitální ústředny v Křoví, která je umístěna za hasičskou 

zbrojnicí v severní části obce. Jedná se o vzdál. úč.jednotku - VÚJ (RSU), která je napojena 

přímo na řídící ústřednu - Žďár n.Sázavou. 

V obci je též veřejná telefonní stanice (VTS). Jedná se o telefonní kabinu, která je umístěna u 

Obecního úřadu. 

Nová účastnická síť řeší na 100% telefonizaci bytového fondu s rezervou pro ostatní uživatele 

- občanskou vybavenost, podnikatelskou sféru a pod. V následujících letech roce bude 

dobudována telefonní síť v místech navrhované výstavby RD. Nově navrhovaná účastnická 

síť bude v celém rozsahu provedena zemním kabelem. Při jejím navrhování je nutné 

respektovat v místních částech obce současný stav zástavby, včetně předpokládaného rozvoje 

řešeného územní plánem obce.  
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Vzhledem k tomu, že v katastru obce, i mimo jeho zastavěnou část, jsou a budou v zemi 

uložena spojová vedení a zařízení, zejména zemní kabely, je nutné, aby před prováděním 

jakýchkoli zemních prací v řešené lokalitě, případně před povolovacím řízením všech druhů 

staveb a inženýrských sítí bylo investorem, případně jiným pověřeným pracovníkem 

požádáno o vyjádření, zda a kde se v daném prostoru nachází podzemní spojová zařízení a to 

jak ve správě OODK, Telefónica O2, tak i jiných uživatelů - provozovatelů (MV, MO, OÚ a 

pod.). Tato zařízení jsou ve smyslu zákona č. 110/64 Sb. a vyhl.č. 111/64 Sb. v platném znění 

chráněna ochranným pásmem, které je nutno respektovat. Ochranným pásmem mohou být 

chráněny i některé druhy místních kabelů. Pro ukládání kabelových vedení v zastavěném 

území platí zvláštní předpisy, zejména ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického 

vybavení a normy související. 

 

Účelová spojová zařízení 

 

Radiokomunikace  

České radiokomunikace Praha provozují v k.ú. obce stávající televizní převaděč - TVP, který 

je umístěn na severním okraji obce. Tento TVP má kruhové ochranné pásmo o r = 30 m, které 

je nutné v celém rozsahu respektovat. Žádné další aktivity v řešeném území ČR Praha 

neprovozují, ani s dalšími se výhledově neuvažuje. 

 

Televizní signál - území obce je pokryto TV signálem v celém rozsahu. Jeho příjem je 

zajišťován individuálně jednotlivými účastníky, kvalita však není v celé obci dostatečná, 

zejména v dolní části, s ohledem na její polohu.  

 

Televizní kabelové rozvody - v obci vybudovány nejsou. Pro budoucí možnost jejich zřízení 

doporučujeme však zvážit položení kabelových prostupů přes místní komunikace v 

souvislostí s modernizací místní účastnické telefonní sítě. Jejich položením by při příp. 

realizaci bylo dosaženo značných úspor na zemních pracích, neboť tato zařízení mohou být 

uložena v souběžných trasách. 

 

Místní rozhlas 

Místní rozhlas je ve správě Obecního úřadu. Rozvod místního rozhlasu je proveden 

venkovním drátovým vedením na samostatných sloupcích nebo společně s využitím podpěr 

rozvodné sítě NN. Celé zařízení místního rozhlasu je vyhovující i pro výhledovou potřebu 

obce. Rozvodná síť místního rozhlasu bude rozšířena do lokalit nové výstavby. 

 

3.8.  Odpadové hospodářství 

Odstraňování komunálních a stavebních odpadů z obce je zajištěno TS Velká Bíteš na 

centrální skládku Osová Bítýška. Na tříděný odpad jsou v obci k dispozici kontejnery na sklo, 

papír a plasty, je prováděn mobilní svoz nebezpečných odpadů z obce.  

Dalším producentem odpadů jsou výrobní závody. Většina odpadů zemědělské společnosti je 

biologického charakteru a vyváží se na pole jako hnojivo. Na katastrálním území obce není 

žádná jiná ani černá skládka. Situování samostatného sběrového dvora se vzhledem 

k velikosti obce neuvažuje Tekuté odpady z domácností jsou sváděny do nepropustných jímek 

na vyvážení aplikují se většinou jako hnojivá závlaha zahrad a polí. Tekuté odpady ze 

zemědělské farmy jsou opět shromažďovány v nepropustných jímkách a vyvážený na pole. 

Tuhé odpady ze zemědělské farmy jsou skladovány na hnojištích a v příhodnou dobu opět 

používány jako hnojivo.  Problematiku odpadů ošetřuje zákon č. 185/2001 Sb., účinný od 

1.1.2002. 
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3.9. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  

 

Zájmové území tvoří v severní a střední části katastru převážně plochy orné půdy zemědělské 

velkovýroby. Slouží pro zemědělskou rostlinnou výrobu. Jedná se o funkční plochy, které 

pokud to není navrženo v územním plánu, nelze zastavět. Zástavbu obce lemují zahrady, 

sady a drobná držba, na jižním okraji trvalé travní porosty v údolí Bílého potoka. Část 

zemědělských ploch zejména ve východní části katastru je odvodněna melioračními systémy.  

Na východním a západním okraji sídla jsou svažité pozemky zemědělsky velkovýrobně 

obhospodařované. 

 

Odtokové poměry, vodní plochy a meliorace 

Vodní toky, nádrže 

Název toku     Přímý správce toku   

Bílý potok - správce Povodí Moravy a.s. Brno 

Meliorační kanál – Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Žďár n./Sáz. 

požární nádrže - v majetku i správě obce 

místní studny - sedm obecních, zbývající soukromé 

kanalizační síť - majitel a správce obce Křoví 

Z vodohospodářského hlediska patří obec Křoví do hydrologického pořadí číslo 4-15-01-136 

povodí řeky Moravy. Hranicí katastrálního území obce protéká Bílý potok, do kterého je 

zaústěna dnes již v horních dvou třetinách zcela zatrubněná vodoteč, procházející údolím 

obce. Do Bílého potoka je zaústěna levostranně v místě jihovýchodně pod obcí. Vody tohoto 

přítoku jsou tvořeny odpadními vodami z obce a z větší části infiltrovanou vodou z povodí, 

srážkovou vodou a pramennými vývěry. 

 

Správcem Bílého potoka je podnik Povodí Moravy a.s. V zájmovém úseku toku správce v 

nejbližší době neplánuje větší zásahy kromě běžné údržby, která bude reprezentovat opravu 

drobných nádrží a probírku porostu. Znatelné problémy související s tokem působí  přeměna 

louky v ornou půdu až k samé hranici toku, která zapříčiňuje v údolní nivě potoka ztrátu 

ochranného pásma podél toku, čímž dochází k narušování břehové partie potoka.  

Musí být respektován šestimetrový manipulační a ochranný pruh podél toku. Tento pruh musí 

být zachován i podél melioračního kanálu (alespoň z jedné strany) s ohledem na údržbu. 

Na levostranném přítoku Bílého potoka v k.ú. Křoví a Pánov je připravováno revitalizační 

opatření - retenční nádrž a vodní tůně, mokřady. 

V k.ú. Křoví má ve správě Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Žďár n./Sáz. 

upravený tok pod obcí v otevřeném korytě. Nové zásahy - investice nejsou plánovány. ZVHS 

požaduje okolo otevřených vodotečí, ale i nad zatrubněnými úseky ponechat v max. možné 

míře zelené pásy, v přirozených údolnicích neplánovat stavby napříč údolnice, ale ponechat 

volný pruh pro volný odtok přívalových vod.  

 

Odvodňované pozemky 

– zemědělsky využívané plochy jsou odvodněny melioračními systémy, jsou zakresleny 

v koorinačním výkrese.   

 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Obec leží ve 3.ochraném pásmu vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky, pro které platí 

rozhodnutí JmKNV čj.Vod. 1581/1990-235-233/1-Ho ze dne 19.9.1990. 

  Žádná jiná OP se v katastrálním území obce nenachází. 
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Záplavové území : 
Do zájmového území nezasahuje žádné vyhlášené pásmo záplavového území vodního toku.  

 

Povrchová eroze v krajině, odtokové poměry 

Obec je umístěna ve výrazné údolnici. Pozemky v okolí obce jsou intenzivně zemědělky 

využívané. Erozní činností přívalových extravilánových vod dochází k výraznějšímu 

eroznímu ohrožení ze západní a východní strany. Vzhledem k možným splachům půdy do 

zastavěného území obce jsou navržena protierozní opatření, a to vybudování ochranného pásu 

zatravnění spolu a zatravněného vsakovacího záchytného průlehu. Tento pás je situovaný 

bezprostředně za zastavěným územím obce, v celé další ploše erozně ohroženého pozemku by 

bylo vhodné uplatnit agrotechnická protierozní opatření (orba po vrstevnici, výsadba erozně 

odolných plodin, pásové střídání plodin atd.) 

Některá z uvedených opatření již částečně existují, ale je třeba doplnit ochranu všech ploch 

tak, aby při přívalu byly škody co nejmenší. 

Je třeba usilovat o maximální akumulaci vody v povodí a snížení množství unášených 

sedimentů do toku. Podle § 27 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) jsou vlastníci pozemků 

povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní 

činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. 

 

Způsoby protierozní ochrany půdy: 

- realizace územního systému ekologické stability 

- při komplexních pozemkových úpravách provést novou parcelaci a rozčlenit dnešní rozsáhlé 

pozemky orné půdy sítí polních cest, mezí, zatravněných a jiných vegetačních pásů tak, aby 

docházelo k většímu zasakování, k neškodnému odvedení přívalových vod a ke snížení větrné 

eroze 

- zlepšit osevní postupy na orné půdě, zavedení většího podílu trvalých pícnin a omezení 

erozních plodin na ohrožených pozemcích 

 

 

3.10.  VYMEZENÍ PLOCH PRO ÚZEMNÍ  SYSTÉM  EKOLOGICKÉ STABILITY 

 

Pro katastrální území Velká Bíteš, Křoví byl vypracován Generel územního systému 

ekologické stability (dále ÚSES), zpracovatel Ing. Martin Beneš. Pro Urbanistickou studii 

Křoví zpracoval přírodní podmínky a krajinnou ekologii Ing.David Mikolášek. 

Grafická část plánu místního systému ekologické stability je zakreslena ve výkresech č.2 a č.8 

v měř. 1:5000.  

 

Jedním z hlavních nástrojů zvyšování ekologické stability krajiny jsou územní systémy 

ekologické stability (ÚSES). 

 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) definuje zákon č. 114/92 Sb. (o ochraně přírody a 

krajiny) v § 3 písm.a) jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 

přírodě blízkých ekosystémů, které určují přírodní rovnováhu. 

 

Cílem územních systémů ekologické stability je zejména: 

- vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území, ovlivňujících příznivě okolí 

ekologicky méně stabilní krajinu 

- zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny 
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- zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev 

(biodiverzity)  

 

Pokud má být krajina trvale produktivní, je třeba vytvořit, často stačí jen zachovat, síť 

záchytných bodů (biocenter) a jejich spojnic (biokoridorů), která by zajišťovala spojení mezi 

stabilními zónami. Jejich hlavními představiteli jsou lesy, trvalé drnové formace jako louky, 

pastviny, zatravněná lada, trvalá zeleň rostoucí mimo les, dále pak vodní toky a vodní nádrže 

a jejich doprovodné břehové porosty, rašeliniště, mokřady a chráněná území. Souborně 

můžeme tyto formace a společenstva označit jako kostru ekologické stability. 

 

Pro většinu území platí, že kostra není schopna ekologickou stabilitu v krajině zajistit. Proto 

je nutno tuto existující relativně ekologicky stabilní část krajiny doplnit na funkce schopný a 

fungující systém - vytvořit územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES ) 

 

Mezi kostrou ekologické stability a územním systémem ekologické stability je tedy 

principiální rozdíl: zatím co pojem kostra zahrnuje všechny existující ekologicky relativně 

stabilní části krajiny, územní systém je síť vybraných částí kostry, doplněná návrhem 

momentálně neexistujících krajinných segmentů (biocenter a biokoridorů). Úkolem je funkční 

a prostorové doplnění stávajícího systému do optimálně fungující podoby. 

Některé významné krajinné segmenty, které tvoří kostru ekologické stability, jsou vhodné pro 

vymezení biocentra nebo biokoridoru, jiné plní funkci interakčního prvku. Funkci 

interakčního prvku může plnit doprovodná vegetace vodotečí, komunikací, protierozní meze, 

travnaté průlehy a další přírodě blízké formace. 

 

Koncepce návrhu místního systému ekologické stability 

Návaznost na nadřazené systémy ekologické stability 

Základ generelu ÚSES tvoří na regionálním stupni funkční prvky – biokoridor přírodního 

parku Údolí Bílého potoka – regionální biokoridor Červená-Holinka (RBK), který 

prochází údolními svahy a dnem údolí Bílého potoka a regionální biocentrum Červená 

(RBC), dotýkající se východní hranice k.ú. Křoví.  

Regionální biocentrum Červená zahrnuje geomorfologicky zajímavé území na svazích 

výrazného meandru v údolí Bílého potoka, spolu s lesními společenstvy a společenstvy údolní 

nivy. Biotu RBC Červená tvoří převážně jehličnatá lesní společenstva ve stadiu obnovy, ve 

kterých je hlavní dřevinou smrk a borovice, nebo jejich směsi s modřínem, dále ostrůvky 

přírodě blízkých lesních společenstev na prudkých, údolních suťových svazích s 

vystupujícími svorovými skalkami, tvořené směsí jehličnatých dřevin s jedlí, nebo náletem 

břízy. V nivě jsou součástí biocentra luční porosty s vlhkomilnými druhy rostlin a mokřadní 

lada. RBC v současné době není funkční, a nebude funkční do doby než budou současné 

jehličnaté mlaziny nahrazeny listnatými porosty. Mimo řešené území pokračuje jihovýchodně 

RBK Červená-Hamerská, jižním směrem RBK Červená-Jindřichovská obora. 

Regionální biokoridor – Bílý potok 
Převážná část biokoridoru je vymezený částečně funkční, pouze v lokalitě Křovský mlýn a 

Velké louky je pouze směrně vymezen. Biokoridor tvoří lesní společenstva jedlodubových 

bučin a bučin s javorem ve čtvrtém vegetačním stupni a vlhkomilná společenstva údolní nivy 

s přirozenými, polokulturními a kulturními loukami a převážně souvislým břehovým 

porostem. Biokoridor je jednoznačně lokalizovaný a je na něm umístěno 6 lokálních 

kombinovaných biocenter. Celková délka RBK činí 4.200 m, průměrná šířka je 50 m. 

Charakteristika navržených prvků ÚSES 

- Biocentra (LBC) 
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Biocentra jsou v grafické části v mapách 1:5000 očíslována a barevně i graficky odlišena a 

podrobně popsána v tabulkové části. 

- Biokoridory (LBK) 

LBK 3 Biokoridor lokální vymezený částečně funkční 

Biokoridor spojující vymezené částečně funkční biocentrum LÁNY, se směrně vymezeným 

částečně funkčním biocentrem K RADOSTÍNU. 

šířka: 20 m  délka 1000 m 

Cílové společenstvo: lesní, vodní 

Výběr dřevin: dle STG např.Betula verrucosa, Fagus silvatica, Acer pseudoplatanus, Alnus 

glutinosa, Fraxinus excelsior, Tilia cordata. 

keře domácí: Sambucus racemosa, Rhamus frangula, Salix caprea, Cornus sanguinea, 

Viburnum opulus.  

 LBK 12 Biokoridor lokální vymezený funkční, na JV straně směrně vymezený nefunkční. 

Biokoridor spojující vymezené částečně funkční biocentrum NA KŘIŽÍNKOVSKÝCH 

(mimo řešené území k.ú. Březské), se směrně vymezeným částečně funkčním biocentrem 

K RADOSTÍNU. 

šířka: 20 m  délka 1050 m 

Cílové společenstvo: lesní 

Výběr dřevin: dle STG např.Betula verrucosa, Fagus silvatica, Acer pseudoplatanus, Alnus 

glutinosa, Fraxinus excelsior, Tilia cordata. 

keře domácí: Sambucus racemosa, Rhamus frangula, Salix caprea, Cornus sanguinea, 

Viburnum opulus.  

LBK 13 Biokoridor lokální směrně vymezený nefunkční. 

Biokoridor spojující směrně vymezené částečně funkční biocentrem K RADOSTÍNU, se 

směrně vymezeným částečně funkčním biocentrem ŽERNAŤ (mimo řešené území k.ú.Pánov) 

šířka: 20 m  délka 1200 m 

Cílové společenstvo: lesní, luční 

Výběr dřevin: dle STG např.Betula verrucosa, Fagus silvatica, Acer pseudoplatanus, Alnus 

glutinosa, Fraxinus excelsior, Tilia cordata. 

keře domácí: Sambucus racemosa, Rhamus frangula, Salix caprea, Cornus sanguinea, 

Viburnum opulus.  

Interakční prvky 

Kromě biocenter a biokoridorů je nezbytné doplnit také síť interakčních prvků. které příznivě 

působí na okolní ekologicky nestabilní plochy a plní i další funkce, např.protierozní.  

Mají většinou ekotonový charakter a zabezpečují dílčí a základní funkce živočichů. 

Zprostředkovávají na lokální úrovni příznivé působení ostatních ekologicky významných 

krajinných segmentů. Pro interakční prvky zásadně využíváme buď již existující plochy a 

linie v krajině nebo plochy a linie vytvářené z jiných důvodů. Interakční prvky jsou 

zakresleny v grafické části v mapách 1:5000. 
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Možnosti a limity změn využití území 

Na úrovni daného stupně zpracování ÚP je vymezena struktura prvků ÚSES.  

Za závazné je nutno považovat vymezení těchto prvků tam, kde jsou součástí VKP ze zákona. 

Ze zákona 114/92 Sb. jsou předmětem ochrany nivy toků, lesní porosty a významné krajinné 

prvky VKP (zde navržené a popsané významné krajinné prvky Lány, Rejtok, K Radostínu, 

Křovský úval, Křovská mez, Bílý potok). Stejný stupeň ochrany mají i prvky tvořící ÚSES. 

Zde to jsou biokoridory s biocentry na lokální i regionální úrovni.  

Za směrně určené je nutno považovat vymezení chybějících prvků na orné půdě. Při 

zachování parametrů prvků dle platných předpisů je možné posunutí nebo variantní řešení 

biokoridorů. Změny umístění biocenter nejsou možné. Je možno pouze upřesnit jejich hranice 

při zachování celkové minimální výměry. (Zvýšení výměry je možné.) Aleje u hlavních 

polních cest musí být realizovány jako jejich závazná součást. Pro cesty s alejemi musí být 

k dispozici pozemky odpovídající výměry. 

Řešení určí projekt společných zařízení komplexních pozemkových úprav. Ten také může 

doplnit další prvky (travnaté pásy, meze, ochranné porosty, větrolamy) jako součást opatření 

na ochranu půdy proti vodní a větrné erozi. 

Rozvoj zemědělské výroby je limitován kvalitou půdy a reliéfem terénu. Omezené možnosti k 

rozvoji této výroby jsou na mělkých půdách na návrších a na svazích ohrožených erozí. 

Pro udržení trvale vysoké produkce na plochách, které jsou relativně dobře obdělávatelné je 

nezbytné využít mnohostranného účinku prvků trvalé krajinné zeleně (interakčních prvků, 

prvků ÚSES) na snížení vlivu extremních klimatických situací a na celkové zlepšení stavu 

prostředí. 

Navržený územní systém ekologické stability je pouze jedním z předpokladů k obnově 

ekologické rovnováhy krajiny. Dalšími nutnými předpoklady k větší stabilitě krajiny jsou 

ekologičtější způsoby hospodaření jak v lese, tak i na zemědělské půdě, zlepšení čistoty vod, 

ovzduší a omezení větrné i vodní eroze. 

 

4. INFORMACE O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

ÚZEMÍ 

 

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebylo v zadání Změny č.1 územního plánu 

Křoví požadováno. 

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán vykonávající 

v přenesené působnosti státní správu podle §22 písm b) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí provedl zjišťovací řízení  vydal závěr zjišťovacího řízení: 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo v zadání Změny č. 1 územního plánu Křoví 

požadováno, nutnost jeho zpracování nevyplývá ze stanovisek dotčených orgánů, a proto není 

součástí dokumentace návrhu Změny č. 1 územního plánu Křoví. 

Stanovisko a požadavky za úsek ochrany přírody byly v konceptu územního plánu splněny, 

viz dohodu souborného stanoviska k ÚPO Křoví ze dne 27.3.2006. 

 

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

4.1. Znečišťování ovzduší plynnými a pevnými zplodinami 

V obci se nevyskytuje žádný podstatný bodový zdroj emisí. Plynofikace obce odstranila zdroj 

znečištění ovzduší, kterým byla lokální topeniště na tuhá paliva, produkující zejména prach, 

oxid siřičitý, oxyd uhelnatý a oxidy dusíku.  
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Specifickou formou znečistění jsou emise z živočišné výroby. Obec je mimo pásma PHO 

středisek živočišné výroby.  

Umístění provozoven a zařízení, která narušují životní prostředí prašností, exhalacemi, 

zápachem je v obci nepřípustné. 

 

4.2. Území s nadměrnou hlučností 

 

Hluk ze silniční dopravy 

Silnice II/397 prochází severně mimo zastavěnou část obce. Ve výkresové dokumentaci jsou 

vykreslena hluková pásma - izofony pro 55 dB(A) ve dne - tj. 10 m od osy silnice a 45 dB(A) 

v noci - tj  12 m od osy silnice. V současné době nepřesáhne hladina akustického tlaku 

ochranné technické pásmo, tj. 15 m. U silnice III/3794 procházející obcí bude i ve výhledu v 

roce 2015 tak nízká, že hlukové zatížení nedosáhne přípustné hladiny hluku, tj. pro 55 dB(A) 

ve dne a 45 dB(A) v noci. 

 

4.3. Znečistění povrchových a spodních vod 

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod. Hranicí katastrálního 

území obce protéká Bílý potok, do kterého je zaústěna zatrubněná vodoteč, procházející 

údolím obce. V obci byla vybudována kořenová ČOV. Stávající ČOV vyhovuje požadavkům 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Je třeba snížit splachy z polí protierozními opatřeními a prvky 

ÚSES. 

Obec leží ve 3. ochranném pásmu vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky, pro které platí 

rozhodnutí JmKNV čj.Vod. 1581/1990-235-233/1-Ho ze dne 19.9.1990. 

V OP 3. stupně je kladen hlavní důraz na plánovitý rozvoj území, směřující k omezení přísunu 

biogenních prvků do hlavního toku a jeho přítoků a to jak odpadních vod, průmyslových a 

sídlištních, tak ze zemědělské výroby, s omezením skladování pohonných hmot a tekutých 

paliv a omezením skladování a používání perzistentních přípravků na ochranu rostlin a lesa. 

 

4.4. Ochrana přírody a krajiny 

Zvláště chráněná území 

V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani lokality Natura 2000. 

V k.ú. Křoví se nenachází žádné zvláště chráněné území vyhlášené dle § 40 a souvisejících 

zákona č.114/1992 Sb., ani žádná lokalita není navržena k vyhlášení zvláště chráněným 

územím. 

 

Významné krajinné prvky 

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. mají zvláštní postavení 

významné krajinné prvky (§ 3 písm. b). Významnými krajinnými prvky jsou obecně lesy, 

rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, dolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný 

orgán ochrany přírody zaregistruje podle § 6 zákona. Významné krajinné prvky jsou chráněny 

před poškozováním a ničením. Využívat je lze pouze tak, aby nedošlo k ohrožení nebo 

narušení jejich ekostabilizující funkce. 

Dotčené území je na většině ploch polí a lesa ekologicky nestabilní, v kontrastu k tomu je 

velmi stabilní biota v údolí Bílého potoka. Relativně stabilní, přírodě blízká společenstva lze 

předpokládat v nivách drobných toků, na okrajích lesů a na malých plochách s vyšším 

podílem stanovištně odpovídajících druhů dřevin, na ploše extenzivních sadů, na mezích a 

v remízku v honu k Radostínu.  

Ekologicky významné krajinné segmenty: 

- Lány, menší vodní plocha v lesním společenstvu, 

- Rejtok, přirozená vlhkomilní luční společenstva v nivě Bílého potoka, 
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- K Radostínu, přirozená a polokulturní luční společenstva na zvlněném terénu, 

- Křovský úval, přirozená a polokulturní luční společenstva na východním okraji obce Křoví, 

- Křovská mez, suchomilné společenstvo na mezích na jihovýchodní straně obce Křoví, 

- Bílý potok, niva Bílého potoka pod lesním masivem Červená, přirozené, polokulturní louky  

   a břehové porosty v nivě Bílého potoka. 

 

V katastru obce je nutno věnovat maximální pozornost ochraně přírody a zeleně a opatření 

pro zajištění ekologické stability a to na základě návrhu místního ÚSES. K základu ÚSES je 

nutno v krajině doplnit další stabilizující prvky polyfunkčního charakteru jako jsou stromořadí 

kolem silnic, polních cest. 

 

Ochrana krajinného rázu 

Jižní a jihovýchodní část řešeného území je součástí oblasti se zvýšenou ochranou krajinného 

rázu vyhlášeného přírodního parku „Údolí Bílého potoka“. K zabezpečení ochrany krajinného 

rázu katastru existuje legislativní opora zejména v  zákoně č. 114/1992 Sb. Zákon v § 12 odst. 

1 praví: "Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 

určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní 

hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb mohou být 

prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných 

území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a 

povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je 

nezbytný (podle § 12 odstavce 2) souhlas orgánu ochrany přírody. 

Krajinný ráz je chráněn celoplošně, přičemž význam jeho ochrany stoupá souběžně s  

estetickou hodnotou jednotlivých partií krajiny. 

Při současném stavu krajiny v katastru lze provést dílčí opatření, které napomohou její 

ekologii a estetice. Jde o výsadby stromořadí podél komunikací (pouze z domácích listnatých 

dřevin, nebo z ovocných dřevin), výsadby soliterních stromů  na rozcestích apod., výsadby 

břehových porostů (pouze z domácích dřevin), situování hospodářské zeleně, drobné držby v 

návaznosti na zastavěné území tak, aby sady, zahrady, obklopovaly sídlo. 

 

4.5. Ochrana kulturních hodnot 

V obci Křoví nejsou žádná památkově chráněná území (památkové rezervace, památkové 

zóny, památková ochranná pásma).  

Na území obce Křoví se nachází tyto nemovité kulturní památky (zapsané v ústředním 

seznamu nemovitých kulturních památek ČR): 

- kostel sv.Petra a Pavla, v ev.listu nemovité kulturní památky s poř.č.4178 

- boží muka, v ev.listu nemovité kulturní památky s poř.č.4179 

- kříž z r.1808 (před kostelem), v ev.listu nemovité kulturní památky s poř.č.4180 

U všech těchto památek je nutno dodržovat způsob ochrany uvedené v zákonu č.20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

V lokalitě jsou drobné stavby a objekty, které nejsou evidovány, ale mají pro území význam 

jako, tzv. památky místního významu (drobná architektura, kříže...), které doporučujeme obci 

zahrnou po svou ochranu. 

Zájmem památkové péče je kulturní a historické hodnoty a stávající architektonickou skladbu 

obce zachovat a chránit. 

Do územně plánovací dokumentace je proto zahrnováno území archeologického zájmu, t.j. 

území archeologických kulturních památek, známých i předpokládaných, které má 
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preventivně ochranný charakter. Celé katastrální území Křoví je územím archeologického 

zájmu. 

Při zásazích do terénu na takovém území dochází zpravidla k narušení archeologických 

situací a nálezů. Proto je nezbytné ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit provedení záchranného archeologického 

výzkumu.  

 

4.6. Návrh řešení požadavků civilní ochrany 

 

Doložka CO se v územním plánu nezpracovává. 

V nově budované výstavbě budou vždy respektovány úkoly ochrany obyvatelstva. V současné 

době jsou však, vzhledem ke koncepčnímu nedořešení nové civilní obrany, některá opatření 

civilní obrany pozastavena. Jedním z nich je výstavba stálých úkrytů pozastavená na základě 

“Výjimky z normativů FMO 337/54-221 ze dne 3.1.1991”. Z těchto důvodů je Doložka CO 

zpracována ve zjednodušené formě. 

 

Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím: 

Řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na území obce Křoví 

se nenachází žádný tlakově odolný úkryt, případně jiný stálý kryt.  

 

Individuelní ochrana obyvatelstva: 

Na základě platnosti Usnesení vlády ČR ze dne 22.4.2002 číslo 417 ke Koncepci ochrany 

obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 nejsou uloženy na obecním úřadě žádné 

prostředky individuální ochrany. V případě vzniku mimořádné události budou tyto prostředky 

dodány z centrálních skladů v péči státu pro vybrané kategorie obyvatelstva. Ostatní 

obyvatelstvo bude používat improvizované prostředky. Výdejní středisko pro výdej PIO 

v obci bude Obecní úřad. 

 

Umístění prostředků pro varování obyvatelstva 

Prostředky pro varování obyvatelstva, místní rozhlas je ve správě OÚ, siréna je na hasičské 

zbrojnici. 

Přehled objektů pro případ evakuace obyvatelstva: 

V případě evakuace obyvatelstva bude využita budova Sokolovny. V nové výstavbě bude 

zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší a 

zvažována další technická opatření umožňující evakuaci a zabezpečujících základní potřeby 

evakuovaných. 

 

Usnadnění záchranných prací: 

V obci působí Sbor dobrovolných hasičů – hasičská zbrojnice je v severní části obce. V nové 

výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření základních podmínek 

pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění záchranných prací. Jedná se o 

opatření v urbanistických řešeních, komunikacích, inž.sítích, skladování materiálu CO 

určeného pro vybrané odbornosti zařazené v systému CO či materiál humanitní pomoci atd. 

 

Přehled vodních zdrojů k hašení požárů: 

V obci je vybudován vodovod, včetně protipožárních hydrantů. Pro zásobu požární vody je 

možno použít vodu z požárních nádrží. 
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5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ  NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ 

K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

 

Půda je neobnovitelný a nenahraditelný přírodní zdroj, který kromě svých přirozených a 

primárních funkcí plní také funkci základního výrobního prostředku člověka. 

 

5.1. Zemědělský půdní fond (ZPF) 

Katastrální území Křoví se nachází z hlediska hodnocení kvality zemědělské půdy v 

přírodním stanovišti pahorkatin P 7. Tato oblast zahrnuje území v nadmořské výšce 400 - 550 

m n.m., tedy oblast pahorkatin a kopcovin. Klimaticky je toto území charakterizováno sumou 

teplot nad 10oC, roční teplotou 6,5 - 7,5 oC, ročními srážkami nad 650 mm, jde o oblast 

přechodnou, mírně chladnou, srážkově vlhkou.   

Přírodní oblast je pahorkatinná P2. 

Zemědělská výrobní oblast je bramborářská dobrá B1, převažuje výrobní podtyp 

bramborářsko-ječný a pšeničný. 

 

V katastru obce převažuje velkoplošné obdělávání půdy s poměrně řídkou sítí polních cest, 

což umožňuje vodní i větrnou erozi půd.  

Při zpracování územně plánovací dokumentace (ÚPD) z hlediska zajišťování ochrany ZPF se 

vycházelo z ustanovení § 5 zák. č. 334/92 Sb. O ochraně ZPF v aktuálním znění a 

z ustanovení § 3, § 4 a přílohy č. 3 vyhlášky  č. 13/94 Sb., kterou se upravují některé 

podrobnosti ochrany ZPF a Metodického pokynu odb. ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 

1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF. 

 

Výchozí podklady a údaje: 

a) Uspořádání ZPF v území, hydrologické a odtokové poměry a síť zemědělských účelových 

komunikací. 

 

b) Zahájení komplexních pozemkových úprav se v nejbližších letech nepředpokládá. 

Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu se zák. č. 334/92 Sb. o ochraně 

zemědělského půdního fondu ke dni 30.1.2011. 

 

c) Kultura (druh pozemky) ZP dotčené urbanistickým návrhem byla zjištěna dle katastru 

nemovitostí a její kvalita podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických jednotek 

(BPEJ). 

Pětimístný kód BPEJ vyjadřuje: 

1. místo  - klimatický region 

2. a 3. místo - hlavní půdní jednotka – je syntetická agronomická jednotka 

charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí vč. 

charakteru skeletovosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu 

v půdě 

     4. místo  - charakteristika svažitosti a expozice 

     5. místo  - charakteristika skeletovosti a hloubky půdy 

Pro praktické potřeby ÚP jsou využitelné první tři kódy BPEJ. Podle nich je rovněž 

stanovena základní sazba odvodů ve smyslu přílohy a zákona č. 334/92 Sb. BPEJ jsou 

znázorněny ve výkrese č. 5. Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL – 1:5000. 

  

d) Plocha hospodářského střediska je situovaná severně od obce. 

    Plochy pro zemědělskou živočišnou výrobu budou nadále ve stávajícím areálu. 
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a) Hranicí katastrálního území obce protéká Bílý potok, do kterého je zaústěna zatrubněná 

vodoteč, procházející údolím obce. V obci byla vybudována kořenová ČOV. V k.ú. Křoví 

má ve správě Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Žďár n./Sáz. upravený tok 

pod obcí v otevřeném korytě. Nové zásahy - investice nejsou plánovány. 

     V katastru obce jsou odvodněné pozemky, které jsou zakresleny v grafické části. 

 

b) Erozní činností přívalových extravilánových vod dochází k výraznějšímu eroznímu 

ohrožení ze západní a východní strany. Vzhledem k možným splachům půdy do 

zastavěného území obce jsou navržena protierozní opatření, a to vybudování ochranného 

pásu zatravnění. Plán ÚSES včetně interakčních prvků řeší rovněž zpomalení odtoku vody 

z území a povede ke snížení vodní eroze. Územní systém ekologické stability území je dle 

generelu ÚSES pro k.ú. Křoví zapracován do územně plánovací dokumentace, jsou 

navrženy interakční prvky - stromořadí kolem polních cest, liniová zeleň, která bude mít 

rovněž  protierozní funkci. 

 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací 

dokumentace na půdní fond 

 

1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací 

dokumentace na půdní fond se skládá z textové, tabulkové a grafické části. 

Součástí přílohy Ochrana ZPF je samostatný výkres č.6 s vyznačenými lokalitami 

určenými k zástavbě, s vyznačenými kulturami (druhu pozemků) zemědělské půdy a její 

kvality podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických jednotek. 

Součástí textové části je tabulková část s přehledem lokalit a jejich vyhodnocením, údaje o 

pozemcích, kulturách, bonitovaných půdně ekologických jednotkách. 

Hranice současně zastavěného území obce byla stanovena  podle zákona č.334/92 Sb. o 

ochraně zemědělského půdního fondu. 

2. Vyhodnocení podle bodu 1 se člení podle navrhovaného funkčního využití pozemků na 

jednotlivé plochy (lokality), na kterých se uvažuje s rozvojem obce: 

 

Plochy navrhované územním plánem k zástavbě ÚP z r. 2007: 

lok.č.1 Rodinné domy - proluky   0,122 ha – I.etapa 

lok.č.2 Bytový dům - návrh    0,245 ha – I.etapa  

lok.č.3 Rodinné domy - návrh   1,950 ha – I.etapa 

lok.č.4 Rodinné domy - návrh 4,679 ha – II.etapa     

lok.č.5 Rodinné domy - návrh  4,098 ha – III.etapa    

lok.č.6 Rozšíření sportovního areálu   0,808 ha – I.etapa 

lok.č.7 Rozšíření hřbitova    0,060 ha – I.etapa 

lok.č.8 Podnikatelské aktivity   1,160 ha – I-II. etapa 

lok.č.9  Místní komunikace k RD   0,135 ha – II.etapa 

lok.č.10 Čerpací stanice pohon.hmot   0,120 ha – II.etapa 

lok.č.11 Úpravy silnice II/379    1,220 ha – III.etapa  

 

Zastavěné území obce je kromě proluky jižně zemědělské farmy, do které zasahuje OP farmy 

kompaktně zastavěno. Východní a západní okraj zastavěného území tvoří silně svažité území, 

erozně ohrožené, k zástavbě nevhodné. Na jižním okraji zastavěného území jsou louky v údolí 

Bílého potoka, území je ohrožené záplavami k zástavbě nevhodné.  

Proto územní plán navrhuje dostavbu v návaznosti na zastavěné území v severní části obce. 
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Výstavba v obci postupovala podle platného Územního plánu Křoví (ÚP). Schválen 

zastupitelstvem obce a vydán MěÚ Velké Meziříčí dne 18.9.2007. Podle územního plánu byla 

dostavěna ulice na severovýchodním okraji obce v lokalitě „Nad vývozem“, podle ÚP část 

návrhové lokality č.5. Dále byl postaven bytový dům, podle ÚP návrhová lokalita č.2. 

Obec eviduje zájemce o výstavbu RD. Rozvojové plochy pro bydlení vymezené územním 

plánem budou zastavěny majiteli pozemků nebo jsou nedostupné vzhledem k neochotě 

majitelů tyto pozemky uvolnit.  

Změna č. 1 ÚP Křoví vypouští z návrhu plochy pro bydlení, které jsou nedostupné, z výše 

uvedených důvodů a navrhuje nové lokality pro bydlení v severní a jihozápadní části obce, 

plochu pro občanské vybavení v severní části a menší plochy pro drobnou výrobu a  

zemědělskou výrobu. 

 

Plochy navrhované Změnou č.1 územního plánu  Křoví k zástavbě: 

 

lok.č. 1.Z1.1 Zemědělská výroba – drobné podnikání – návrh - 0,350 ha 

lok.č. 1.Z1.2 Rodinné domy, komunikace – návrh   - 1,300 ha 

lok.č. 1.Z1.3 Rodinné domy – návrh     - 0,900 ha 

lok.č. 1.Z1.4 Rodinné domy, komunikace, veřejná zeleň 

                     hřiště (veřejné prostranství) – návrh   - 4,220 ha   

lok.č. 1.Z1.5 Občanské vybavení – návrh    - 1,550 ha 

lok.č. 1.Z1.6 Výroba a skladování – drobné podnikání – návrh - 0,400 ha  

Součástí změny č. 1 ÚP Křoví je vypuštění části ploch navrhovaných platným ÚP pro 

bydlení Z1 a Z2: 

Z1 - ve výkr.č.6 s označením č.4  – vypuštěna část plochy o výměře 4,319 ha 

Z2 – ve výkr.č.6 s označením č.5 – vypuštěna plocha o výměře 3,798 ha 

Celkem změnou č.1 jsou vypuštěny plochy o výměře – 8,117 ha, které budou vráceny 

zemědělské výrobě. 

V zájmu stabilizace obyvatelstva v obci jsou změnou č.1 ÚP navrženy plochy pro bydlení. 

Návrhové lokality bezprostředně navazují na zastavěné území, nevznikají proluky a těžko 

obhospodařovatelné pozemky. 

 

Dostavba v zastavěném území: 

P1 - dostavba proluky v severní části obce u silnice (cca 1 RD),  

P3 - dostavba proluky v severozápadní části (cca 13 RD). 

Výstavba mimo zastavěné území: 

Z1 - dostavba na severním okraji (cca 4 RD), 

Z2 - dostavba na severovýchodním okraji (cca 1 RD). 

 

Části lokalit Z1 a Z2 jsou z návrhu vypuštěny, lokalita P2 – bytový dům a část lokality Z2 

navrhované ÚP z r. 2007 jsou zastavěny a v aktualizovaném vydání ÚP zakresleny jako 

stávající plochy bydlení.  

 

Změna č.1 ÚP navrhuje plochy pro bydlení: 

1.Z1.2 – zástavba v severní části podél východní strany silnice III/3794 (cca 10 RD), 

1.Z1.3 – zástavba v severní části při jižní straně silnice II/379 (cca 6 RD), 

1.Z1.4 – zástavba v jihozápadní části (cca 25 RD). 
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Zdůvodnění návrhových lokalit ÚP z r.2007: 

Lokalita č.1(B3-1) - rodinný dům - bude realizována dostavbou proluky  v zastavěném území. 

Lokalita č.3(B3-3)- rodinné domy- bude realizována dostavbou proluky  v zastavěném území. 

Lokalita č.4(B3-4)- rodinné domy- bezprostředně navazuje na zastavěné území. 

Lokalita č.5(B3-5)- rodinné domy- bezprostředně navazuje na zastavěné území. 

Lokalita.č.6 -   Rozšíření sportovního areálu - dostavba areálu – travnaté cvičné hřiště. 

Lokalita č.7 -   Rozšíření hřbitova - je na nezemědělské půdě. 

Lokalita č.8 -   Podnikatelské aktivity- je v OP farmy v zastavěném území. 

Lokalita č.9 –  Místní komunikace k RD – dopravní důvody 

Lokalita č.10 - Čerpací stanice pohon.hmot – dopravní důvody. 

Lokalita č.11 – Úpravy na silnici II/379 – odstranění dopravních závad na silnici. 

 

Zdůvodnění návrhových lokalit změny č.1 ÚP Křoví: 

 

lok.č. 1.Z1.1 - Zemědělská výroba – drobné podnikání – změna funkčního využití návrhové  

plochy bydlení dle ÚP 

lok.č. 1.Z1.2 - Rodinné domy, komunikace, plocha navazuje na zastavěné území, dostavuje  

protilehlou stranu stávající zástavby 

lok.č. 1.Z1.3 - Rodinné domy, žádost o výstavbu majitele pozemku 

lok.č. 1.Z1.4 - Rodinné domy, komunikace, veřejná zeleň, hřiště, navazuje na zastavěné  

území, je situovaná v BPEJ zařazené do IV tř.ochrany ZPF   

lok.č. 1.Z1.5 - Občanské vybavení, plocha pro rozšíření vybavenosti v návrhu ÚP chybí,   

dostavuje protilehlou stranu zástavby 

lok.č. 1.Z1.6 - Výroba a skladování – drobné podnikání, navazuje na zastavitelné území,  

je situovaná v BPEJ zařazené do III.tř.ochrany ZPF.  

 

Na pozemcích určených k zástavbě nebyly provedeny investice do půdy - meliorace, závlahy. 

Žádná z těchto lokalit nenarušuje organizaci ZPF, hydrogeologické a odtokové poměry ani síť 

zemědělských cest. 

Celková plocha pro novou výstavbu činí 15,785 ha, a to v zastavěném území 4,292 ha a mimo 

zastavěné území  11,492 ha. 

Celkový rozsah odnímané zemědělské půdy činí 16,444 ha, a to v zastavěném území 3,196 ha 

a mimo zastavěné území  12,248 ha. 

 

 

5.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

Na katastru obce Křoví je 199,8531 ha.ploch lesní půdy. Souvisl plochy lesů jsou zejména 

v západní části katastru a při jižní a východní hranici. 

Plochy lesní půdy spravuje lesní družstvo obcí se sídlem v Křoví, které obhospodařuje celkem 

680 ha lesní půdy. Družstvo slučuje 7 vesnic, a to Křoví, Velká Bíteš, Vlkov, Bitýška, Záblatí, 

Březské a Nihov. Družstvo má 4 hájenky. Dále jsou v k.ú. lesy ve vlastnictví obce a 

soukromých majitelů. 

   

Jižní část katastru je součástí vyhlášeného Přírodního parku Údolí Bílého potoka,  

hospodaření na území parku je s limity užívání, které určuje orgán ochrany přírody.  

V lesních porostech jsou vymezeny prvky místního charakteru v navrženém regionálním a 

místním územním systému ekologické stability (ÚSES). Ty musí být dle zpracovaného plánu 

ÚSES v další fázi zapracovány i do lesního hospodářského plánu. 

Návrhem urbanistického řešení nejsou PUPFL dotčeny. O ochraně lesů a hospodaření v nich 

platí zákon č. 289/1995 Sb. 
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