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I.   TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
1.  Vymezení zastavěného území. 

 

2.  Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. 

 

3.  Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 

sídelní zeleně. 

 

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování. 

 

5.  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny      

v jejich vyuţití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 

opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně. 

 

6.  Stanovení podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití s určením 

převaţujícího účelu vyuţití (hlavní vyuţití), pokud je moţné jej stanovit, přípustného 

vyuţití, nepřípustného vyuţití, popřípadě podmíněně přípustného vyuţití těchto ploch a 

stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 

krajinného rázu.  

 

7.  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 

zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva  k 

pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

 

8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které 

lze uplatnit předkupní právo. 

 

9. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení moţného budoucího vyuţití, 

včetně podmínek pro jeho prověření. 

 

10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich vyuţití územní studií 

podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její 

schválení pořizovatelem a vloţení dat o této studii do evidence územně plánovací 

činnosti. 

 

11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou 

pro rozhodování o změnách jejich vyuţití a zadání regulačního plánu.  

 

12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace). 

 

13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které můţe   

vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný 

architekt. 

 

14. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení. 

 

15. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

1. Vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně 

souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 

 

2.  Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu téţ údaje o splnění pokynů pro 

zpracování návrhu. 

 

3  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení 

předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udrţitelného 

rozvoje území. 

 

3.1.    Hlavní cíle řešení územního plánu 

3.2.    Vymezení řešeného území 

3.3.    Zdůvodnění z hlediska ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území 

3.4.    Demografický vývoj obce 

3.5.    Návrh urbanistické koncepce 

3.6.    Členění území obce na plochy s rozdílným způsobem vyuţití 

          3.6.1. Plochy pro bydlení  

          3.6.2. Plochy pro občanskou vybavenost  

          3.6.3. Plochy výroby a skladování 

          3.6.4. Rekreace a cestovní ruch 

3.7.    Návrh koncepce dopravy 

3.8.    Návrh koncepce technického vybavení  

          3.8.1. Vodní hospodářství 

          3.8.2. Energetika 

          3.8.3. Spoje a zařízení  spojů 

3.9.    Návrh koncepce nakládání  s odpady 

3.10.  Návrh územního systému ekologické stability 

3.11.  Návrh poţadavků civilní ochrany 

 

4 Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území spolu s informací, 

zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí, 

popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno. 

 

5 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

a pozemky určené k plnění funkce lesa. 

5. 1. Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu, BPEJ, třídy ochrany zemědělské půdy 

5. 2. Další výchozí údaje 

5. 3. Přehled, vyhodnocení a zdůvodnění navrhovaných lokalit pro výstavbu  

5. 4. Odvody za odnímanou zemědělskou půdu 

5. 5. Uţivatelské a vlastnické vztahy, zemědělské organizace, soukromí zemědělci 

5. 6. Pozemkové úpravy, ÚSES, protierozní opatření 

5. 7. Celkové vyhodnocení a zdůvodnění záboru ZPF 

5. 8. Pozemky určené k plnění funkce lesa 
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I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
 

 

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

Zastavěná území jsou vymezena podle § 58 zákona č. 183 /2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Hranice zastavěných území jsou 

vymezena k datu 31.12.2008. 

V územním plánu jsou v grafické části vymezena zastavěná území: 

- Velkého Meziříčí 

- Dolních Radslavic 

- Hrbova u Velkého Meziříčí 

- Kúsek 

- Lhotek u Velkého Meziříčí 

- Mostiště u Velkého Meziříčí 

- Olší nad Oslavou 

- Svařenova 

V řešeném území jsou dále vymezena zastavěná území samot, zastavěné území nemocnice 

a úpravny vody Mostiště, zastavěná území rekreačních objektů a zastavěná území ploch 

technické infrastruktury.  

Hranice intravilánu (zastavěného území k 1. 9. 1966) města a místních částí jsou celé 

zahrnuty do vymezených zastavěných území.  

Hranice zastavěných území jsou zakresleny v grafické části územního plánu, zejména ve 

výkrese základního členění a v hlavním výkrese. 

 

 

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

 

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ  

 

Základní zásady koncepce 

 

V územním plánu je navrţen rozvoj jednotlivých  funkcí města a místních částí vycházející 

z významu města a jeho dochovaných hodnot. 

Rozvoj obytného území je navrţen zejména ve městě Velké Meziříčí, v menší míře také 

v místních částech. Ve Velkém Meziříčí jsou moţné dva zásadní rozvojové směry bytové 

výstavby, a to rozvoj východním směrem (Hliniště a Amerika) a jiţním směrem (Čechovy 

sady). V místních částech jsou přednostně navrţeny rozvojové plochy u stávajících komunikací 

a plochy, které doplňují zastavěné území místních částí.  

V návaznosti na obytné území jsou navrţeny také plochy veřejné občanské vybavenosti 

(sportovní plochy, plochy sociální péče, a další). Komerční vybavenost je navrţena zejména u 

hlavních silničních komunikací, v přednádraţím prostoru a také na plochách mezi stávajícím 

obytným a výrobním územím města. V místních místech  je navrţeno  doplnění chybějící 

veřejné vybavenosti a sportovních a rekreačních hřišť.   

Rozvoj výrobního území je navrţen pouze ve Velkém Meziříčí, kde jsou navrţeny nové 

plochy v návaznosti na existující průmyslové zóny. Nová průmyslová zóna je navrţena u 

navrhovaného obchvatu II/360 v jihovýchodní části města v lokalitě Za Nádraţím. V místních 
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částech nejsou navrţeny nové plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu nebo průmyslovou 

výrobu.  

 

Plochy areálů zemědělské výroby jsou v řešeném území zastoupeny pouze v místních 

částech a jsou stabilizované. Nové plochy pro zemědělskou výrobu nejsou navrţeny. 

V územním plán u jsou navrţeny dílčí plochy smíšeného území pro soukromě hospodařící 

rolníky v místních částech.     

V územním plánu je počítáno s dvěma přeloţkami silnice II/360. Obchvatem silnice II/360 

v jihovýchodní  části města a s novou trasou silnice II/360 směrem na Martinice. V centrální 

části je navrţen malý jiţní obchvat silnice II/602. Dále je v územním plánu navrţena dílčí 

přeloţka silnice III. třídy v k.ú. Mostiště u V.M. a Olší n.O. ke zlepšení dopravního napojení 

nemocnice Sv. Zdislavy. Na silnicích, které jsou součástí základní páteřní sítě kraje Vysočina  

je počítáno s dílčími úpravami (homogenizací) stávajících tras. U ostatních silnic není počítáno 

se změnami.  

Územím města prochází územní rezerva pro vysokorychlostní trať převzatá do územního 

plánu ze zásad územního rozvoje kraje Vysočina.  

V řešeném  území je navrţeno doplnění technické vybavenosti ve městě i místních částech, 

zejména odkanalizování  místních částí i okolních obcí a návrh nových vedení VVN a ZVN.  

V územní plánu jsou v celém řešeném území navrţena opatření k ochraně a obnově kulturní 

krajiny a ke zvýšení ekologické stability území.   

 

Hlavní cíle rozvoje 

 

Základní poţadavky na řešení územního plánu byly stanoveny v zadání územního plánu.  

Územní plán Velké Meziříčí je pořizován na základě rozhodnutí města jako materiál 

koordinující rozvojové zájmy v území v duchu trvale udrţitelného rozvoje. Koncepčně 

vychází ze strategie rozvoje mikroregionu Velkomeziříčsko- Bítešsko.  

 

Hlavní cíle řešení územního plánu jsou: 

 

 zachování urbanistické struktury města a místních částí, vymezení veřejných prostranství a 

ploch občanské vybavenosti 

 vymezení ploch pro bytovou výstavbu 

 koncepce výrobního území, umístění ploch průmyslovou výrobu, drobnou a řemeslnou 

výrobu a ploch pro zemědělskou výrobu 

 stanovení koncepce pro řešení dopravy 

 koncepce řešení technické vybavenosti 

 zachování a ochrana přírodních hodnot území, návrh územního systému ekologické 

stability 

 stanovení zásad pro výstavbu ve městě a místních částech 
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KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 

 

Urbanistické hodnoty 

 

 Osídlení řešeného území je tvořeno městem Velké Meziříčí a místními částmi Dolní 

Radslavice, Hrbov, Kúsky, Lhotky, Mostiště, Olší nad Oslavou a Svařenov. V územním 

plánu jsou nové zastavitelné plochy navrţeny v návaznosti na tuto stávající sídelní 

strukturu, ve volné krajině nebudou navrţeny nové plochy osídlení. 

 Sídla budou rozvíjena jako samostatné urbanistické celky,  zastavitelné plochy budou 

navazovat na zastavěná území.  

 Rozvoj sídel musí respektovat přírodní podmínky území, zejména terénní reliéf, vodoteče 

a vodní plochy. Nová zástavba musí respektovat urbanistické hodnoty sídel a krajinářské 

hodnoty území. 

 Bude respektován historický půdorys zastavění, budou chráněny stávající hodnoty 

urbanistické kompozice, nemovité kulturní památky, památky místního významu a 

objekty drobné architektury.  

 V územním plánu je navrţena ochrana urbanistické struktury sídla, historického půdorysu 

sídla a ochrana významných objektů  pro obraz sídla.  Pravidla pro ochranu urbanistické 

struktury jsou obsaţeny v podmínkách prostorového uspořádání. 

 

Historické a kulturní hodnoty 

 

 Území historického jádra Velkého Meziříčí bylo prohlášeno městskou památkovou zónou 

(MPZ). Území městské památkové zóny je chráněno v rozsahu a podle podmínek 

stanovených aktuálně platnou vyhláškou, týkající se městské památkové zóny.      

Veškeré stavební činnosti a další činnosti v městské památkové zóně podléhají  vydání 

závazného stanoviska formou správního rozhodnutí orgánů státní památkové péče. 

 Ochrana kulturních památek - objekty zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek 

jsou obsaţeny v textové a zakresleny v grafické části odůvodnění územního plánu.              

V územním plánu je navrţeno chránit nemovité kulturní památky zapsané v ústředním 

seznamu nemovitých památek ČR a respektovat ochranu prostředí památek, tj. 

bezprostředního okolí památky. Kulturní památky graficky vyjádřitelné v měřítku územního 

plánu jsou zakresleny v grafické části územního plánu (koordinační výkres odůvodnění 

územního plánu). 

 Ochrana památek místního významu - v řešeném území se nacházejí budovy, drobné stavby 

a objekty, které nejsou evidovány jako kulturní památky, ale mají svůj kulturní a 

urbanistický význam, tzv. památky místního významu (drobné sakrální stavby, kapličky, 

kříţe, kameny), tyto objekty je nutno zachovat a respektovat. Z pohledu památkové péče je 

nevhodné s nimi jakkoliv manipulovat, přemisťovat je nebo je jakkoliv upravovat či 

doplňovat. 

 Ochrana archeologických lokalit - celé řešené území je nutno povaţovat za území 

archeologického zájmu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Při zásazích do terénu na takovém území můţe dojít k narušení archeologických 

nálezů a situací. Při veškerých zásazích do terénu je tedy nutno tento záměr oznámit 

Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umoţnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci 

provedení záchranného archeologického výzkumu. 
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Přírodní hodnoty území  
 

 Respektovat ochranu území v hranicích Přírodního parku Balinské údolí. Hranice je 

zakreslena v grafické části územního plánu. Území přírodního parku je chráněno v rozsahu 

a dle podmínek stanovených aktuálně platnou vyhláškou, týkající se přírodního parku. 

 Respektovat významné krajinné prvky a evidované lokality ochrany přírody (současně  

evidované a jsou zakresleny v grafické části odůvodnění územního plánu), respektovat 

ostatní významné krajinné prvky ze zákona, respektovat krajinný ráz území.   

 Vyhodnocení dopadu řešení územního plánu na ZPF je předmětem grafické a textové části      

odůvodnění územního plánu. 

 Nezvyšovat podíl orné půdy na celkové rozloze ZPF. 

 Realizovat územní systém ekologické stability (viz samostatná kapitola textové části a 

hlavní výkres grafické části). 

 Ochrana lesa - pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) podle zákona č. 289/1995 Sb. 

mají stanoveno ochranné pásmo 50 m. Dotčení ochranného pásma lesa je přípustné po 

projednání s orgánem státní správy lesů.  Výstavbu rodinných domů v ochranném pásmu 

lesa nelze umístit blíţe neţ 20 m od hranice lesa. 

 

Ochrana zdravých ţivotních podmínek a ţivotního prostředí 

 

 u stávajících ploch pro průmyslovou výrobu a skladování a u stávajících i navrhovaných 

ploch pro drobnou výrobu a sluţby je v územním plánu stanoveno limitní ochranné pásmo 

totoţné s hranicemi areálu (plochy), u přípustných činností ve smíšeném území obytném  

(plochy smíšené venkovské) je ochranné pásmo totoţné s hranicemi vlastního stavebního 

pozemku. 

 ochranné pásmo ploch pro zemědělskou výrobu a skladování přesahující hranice 

zemědělského areálu není stanoveno. V odůvodnění územního plánu bylo provedeno 

posouzení navrhovaných ploch pro bydlení z hlediska ovlivnění ţivočišnou výrobou.  

Navrhované plochy bydlení a smíšeného území ohroţené negativními vlivy ţivočišné 

výroby jsou označeny jako podmíněně přípustné. 

 ochranné pásmo ploch pro čistírny odpadních vod Velké Meziříčí je navrţeno 150 m.  

 v limitních ochranných pásmech ploch pro průmyslovou výrobu a skladování , drobnou 

výrobu a sluţby, ploch pro zemědělskou výrobu a skladování  a v ochranném pásmu 

čistírny odpadních vod nelze umístit plochy a objekty určené pro trvalé bydlení, pro sport, 

tělovýchovu, rekreaci, pro školství, zdravotnictví a sociální péči. 

 lokality pro bydlení, chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb 

nebudou zasaţeny nadlimitními hladinami hluku z dopravy a z lokalit pro průmyslovou 

výrobu.  

 plochy pro bydlení ohroţené nadlimitním hlukem z dopravy jsou v územním plánu 

označeny jako podmíněně přípustné. Vyuţití plochy pro bydlení je podmíněno souladem 

s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. Bude posouzeno 

v územním řízení jednotlivých staveb. 

 v územním plánu jsou stanoveny regulativy funkčních ploch a základní prostorové 

regulativy pro zástavbu navrhovaných ploch objekty. Ty jsou popsány v podmínkách 

vyuţití zastavitelných ploch podle označení jednotlivých zastavitelných ploch v hlavním 

výkrese územního plánu.  

 Vyţití lokalit, které jsou dotčeny ochranným pásmem dráhy, je podmíněno souladem 

s právními předpisy (udělením kladného stanoviska) na úseku ochrany před hlukem a 

vibracemi (bude posuzováno v územním řízení jednotlivých staveb). 
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 Při realizaci záměrů, týkajících se staveb,  jeţ jsou zdrojem emisí hluku, je povinností 

investora stavby prokázat v rámci územního řízení na základě hlukového posouzení 

jednotlivých záměrů staveb dodrţení limitních hladin hluku na nejblíţe situovaném území 

obytné zástavby nebo v chráněném venkovním prostoru (nutno prokázat dodrţení nejvýše 

přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru s chráněném venkovním 

prostoru staveb dle charakteru jednotlivých území, v souladu se stanovenými 

hygienickými limity podle platné legislativy).      

 

 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH    

    PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ  

 

VELKÉ  MEZIŘÍČÍ 

 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

 

Osídlení řešeného území je tvořeno 8 sídly. Městem Velké Meziříčí a místními částmi 

Dolní Radslavice, Hrbov, Kúsky, Lhotky, Mostiště, Olší nad Oslavou a Svařenov. 

Město leţí na urbanizační ose Jihlava – Brno, kterou procházejí ve směru východ – západ 

také  koridory dopravní  a technické infrastruktury.  

Urbanistickou koncepci rozvoje města v minulosti formulovala řada omezení, jako členitý 

terénní reliéf a vodní toky, ţeleznice a dálnice, koridory inţenýrských sítí. Tato omezení 

společně s bouřlivým rozvojem města a „malým” katastrálním územím formulovala město do 

nynější podoby. Poloha na silnici II/602 a terénní reliéf vytvořily protáhlý tvar zastavěného 

území ve směru východ – západ. 

Rozvojové plochy, navrţené tímto územním plánem, prakticky vyčerpají volné rozvojové 

plochy na území katastru. V územním plánu je proto také počítáno s vyuţitím a kvalitativní 

přeměnou nevhodně vyuţívaných ploch uvnitř zastavěného území města (přestavbové 

plochy). 

Centrální zónu města tvoří vlastní historické jádro, vymezené soutokem Oslavy a Balinky 

a navazující městské ulice Novosady, Sokolovská, Pod Hradbami a Hornoměstská. 

Celoměstská občanská vybavenost, které nemohla být v minulosti z prostorových  důvodů 

situována v historickém jádru byla umisťována v blízkosti centra v ulici Poříčí. Změny v 

území v hranicích MPZ budou spočívat především v regeneraci tohoto území.  

Obytná zástavba a navazující občanská vybavenost se v minulosti rozvíjela v návaznosti na 

historické jádro, nejprve podél historických ulic, dále na vhodnější jiţní svahy severně od 

dnešní silnice II/602  a později do navazujících a vzdálenějších území a na severní svahy 

údolí Oslavy. Nejvýznamnějšími lokalitami jsou Bezděkov, Na Spravedlnosti, Světlá, 

Čechovy sady a Hliniště. V rámci rozvoje obytného území vznikla také subcentra občanské 

vybavenosti (školská a jiná) zejména podél silnice II/602 v Čechových sadech, Světlé, u 

hřbitova, aj. 

Výrobní území města se formovalo vývojem z původních malých podniků vázaných na 

řeku Oslavu a na tehdejších okrajích zástavby, které však rozvoj města obklopil a vznikla tak 

řada výrobních podniků vrostlá do obytné zástavby, z urbanistického hlediska nevhodná. 

Tento problém bude řešen postupnou změnou funkce nevhodně situovaných výrobních areálů 

a návrhem nových koncepčně zaloţených průmyslových zón. 

Proces změny funkce nevhodně situovaných provozů jiţ probíhá, některé změny jsou 

navrţené v územním plánu, některé budou dlouhodobé. 

 Rekreační území města je zastoupeno sportovními areály města , koupalištěm a lyţařským 

areálem. Specifikou města jsou velké plochy rekreačních zahrádek, zejména severně a 

západně od města. 
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Navrhovaná urbanistická koncepce vychází z hlavních cílů územního plánu a lze ji 

formulovat do následujících bodů.  

 

1. Zachování urbanistické struktury  města, vymezení veřejných prostranství a ploch občanské 

vybavenosti. 

 

Ve Velkém Meziříčí zahrnuje centrální zónu města  historické jádro  a navazující 

historické ulice. Toto území je v územním plánu vymezeno jako smíšené území centrální.  

Rozvojové moţnosti centrální zóny a zástavby historických ulic jsou omezeny  na zástavbu 

proluk. Ve výhledu bude v tomto území realizována  rehabilitační přestavba a zástavba proluk 

při respektování Programu regenerace městské památkové zóny. Při stavební činnosti 

v městské památkové zóně bude chráněn historický půdorys města, nová výstavba v městské 

památkové zóně musí být prostorovou a hmotovou skladbou a architektonickým řešením 

přizpůsobena okolní zástavbě. Bude respektován reţim městské památkové zóny. 

Rozvoj centrální smíšené zóny je navrţen na přestavbové plochy jiţně od centra mezi  

Balinku a ul. Třebíčskou.(přestavba bývalého závodu Gala). 

Prostor náměstí a uliční prostory jsou v územním plánu vymezeny jako nezastavitelná 

veřejná prostranství. 

Občanská vybavenost bude umísťována na plochách veřejné a komerční občanské 

vybavenosti, na plochách smíšeného centrálního území, na plochách pro sport a tělovýchovu a 

v rámci přípustného vyuţití i na jiných funkčních plochách. Pro situovaní chybějící občanské 

vybavenosti jsou v územním plánu na území města navrţena nová území se soustředěním 

občanské vybavenosti (nová dílčí centra občanské vybavenosti) především na  příjezdech do 

města a v Čechových sadech.  

Jako rozvojové plochy pro veřejnou občanskou vybavenost jsou navrţeny zejména:  

- doplnění vyšší občanské vybavenosti v Čechových sadech (dům seniorů, sportoviště aj.) 

- doplnění základní občanské vybavenosti v lokalitách rozvoje obytného území (Hliniště, 

Čechovy sady. 

- návrh ploch pro sport a tělovýchovu. 

Rozvoj ploch komerční občanské vybavenosti je navrţen v lokalitách: 

- situování další komerční občanské vybavenosti podél průtahu silnice II/602 městem.  

-  nová plocha pro občanskou vybavenost je navrţena v návaznosti na novou průmyslovou 

zónu Za Nádraţím podél přeloţky II/360. 

- doplnění občanské vybavenosti v ul. K Novému nádraţí.  

Při realizaci nové výstavby bude respektována stávající urbanistická struktura města.. Nová 

výstavba bude respektovat stávající výškovou hladinu  zástavby (v plochách změn podle 

regulativů jednotlivých ploch) s důrazem začlenění nové zástavby do krajiny, respektování 

dálkových podhledů na město a respektování obrazu města a krajiny. 

 

2. Vymezení ploch pro bytovou výstavbu. 

 

Rozvoj obytného území je navrţen především 2 směry, směrem jiţním jako pokračování 

obytné zóny Čechovy sady a směrem východním v lokalitě Hliniště a  Amerika a do dalších 

menších lokalit. 

 

Jako rozvojové  plochy pro bydlení jsou navrţeny: 

- lokality Hliniště 

- lokalita Čechovy sady II.  

- lokalita Amerika  

- dostavba volných ploch na Světlé 

- další menší plochy na území města  
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Rozvojové plochy pro bydlení jsou  navrţeny jako plochy pro bydlení v rodinných domech  

a plochy v bytových domech. V regulativech jednotlivých ploch pro bydlení v rodinných 

domech je pak uvedena přípustnost výstavby bytových domů v konkrétní ploše.  

V územním plánu je také navrţen rozvoj obytného území v místních částech města. 

 

3.  Koncepce výrobního území, umístění ploch pro průmyslovou výrobu, drobnou a 

řemeslnou výrobu a ploch pro zemědělskou výrobu   

 

Výrobní území města bylo formulováno postupným vývojem a stabilizací často i v 

nevhodných lokalitách. Nevhodně situované výrobní areály jsou navrţeny k přestavbě  na jiné 

funkce. Bude řešeno postupnou změnou funkce a návrhem nové průmyslové výstavby v 

koncepčně zaloţených průmyslových zónách.  

 

Stabilizované výrobní území ve městě  tvoří: 

 

- průmyslová zóna Čechovy sady  

- průmyslová zóna Kablovka  a Na Františku 

- průmyslová zóna  Jihlavská 

- průmyslová zóna Jidášky 

- průmyslová zóna sever města (Motorpal, Výtahy a.j.) 

- nově je navrţena průmyslová zóna podél navrhovaného obchvatu  II/360 

v jiţní části města označená Za Nádraţím 

 

V územním plánu jsou plochy pro výrobní území města vymezeny jako plochy pro 

průmyslovou výrobu, plochy pro drobnou  a řemeslnou výrobu a plochy pro zemědělskou 

výrobu. Plochy pro zemědělskou výrobu jsou zastoupeny  pouze v místních částech. 

Rozvojové plochy pro průmyslovou výrobu jsou navrţeny v návaznosti na průmyslovou 

zónu  Čechovy sady, v lokalitě Jihlavská, v lokalitě Jidášky a v nové průmyslové zóně Za 

Nádraţím.  

Rozvojové plochy pro drobnou  a řemeslnou výrobu jsou navrţeny jako oddělující plochy 

mezi obytným územím a průmyslovou výrobou v lokalitě na Karlově  a Na Hliništi. 

Rozvojové plochy pro zemědělskou výrobu ve městě a v místních částech  nejsou 

navrţeny. 

 

4. Stanovení koncepce pro řešení dopravy 

 

Koncepce dopravy vychází z návrhů dvou obchvatů silnice II/360. V územním plánu je 

navrţena 2.část obchvatu silnice II/360 v jihovýchodní části města, která pokračuje po hranici 

k.ú. Oslavice a V. Meziříčí za nádraţím ČD směrem k dálniční křiţovatce V. Meziříčí - 

východ. Dále je navrţena nová trasa silnice II/360 směrem na Martinice, tento záměr je 

obsaţen také v Zásadách územního rozvoje kraje. Území pro přeloţku silnice II/360 na 

Martinice  je zakresleno jako dopravní koridor podle grafické části územního plánu. Na území 

města je dále navrţena dílčí přeloţka silnice II/602 malým jiţním obchvatem   centra města.  

Ke zlepšení dopravního napojení nemocnice Sv. Zdislavy  je navrţena dílčí přeloţka úseku 

silnice III/35447.  

V územním plánu je dále v souladu se zásadami územního rozvoje navrţena homogenizace 

silnic, které náleţejí do základní páteřní sítě kraje Vysočina.   

Ostatní silnice jsou územně stabilizovány a není počítáno se změnami. 

V územním plánu jsou navrţeny nové místní komunikace pro přístup k rozvojovým 

plochám a ke zlepšení dopravního napojení ploch stabilizovaných. 
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V územním plánu je ze Zásad územního rozvoje kraje převzata územní rezerva koridoru 

pro vysokorychlostní trať. 

Návrh koncepce dopravy je podrobněji  popsán v samostatné kapitole. 

 

5. Koncepce řešení technické vybavenosti 

 

V územním plánu je navrţeno napojení místních částí na kanalizační systém a ČOV města. 

Ze ZÚR jsou do územního plánu převzaty koridory pro navrhovaná vedení VVN a ZVN. Je 

navrţeno doplnění trafostanic včetně přípojek VN. 

V rozvojových plochách budou vybudovány všechny inţenýrské sítě.  

Podrobněji je koncepce technické vybavenosti popsána v samostatných kapitolách textové 

části. 

 

6. Zachování a ochrana přírodních hodnot území, návrh územního systému ekologické  

    stability 

 

Kromě  návrhu ÚSES je navrţeno doplnění krajinné zeleně formou interakčních prvků, 

zejména podél komunikací, polních cest a vodních toků a také po obvodu zástavby. Dále je 

navrţena izolační zeleň podél zemědělských a výrobních areálů. 

Řešení ÚSES je obsaţeno v samostatné kapitole textové části a v hlavních výkresech 

grafické části.  

 

7. Stanovení zásad pro výstavbu ve městě a místních částech 

 

V územním plánu jsou stanoveny regulativy ploch s rozdílným způsobem vyuţití 

(funkčních ploch) a základní prostorové regulativy pro zástavbu ploch objekty a budovami. 

Ty jsou popsány v textové části územního plánu a označeny v hlavním výkresu územního 

plánu. 

 

MÍSTNÍ ČÁSTI  

 

Dolní Radslavice  
Sídlo je situované podél silnic III/03720 a III/03719, souběţně se silnicí protéká 

Radslavický potok.  Zastavěné území místní části tvoří uliční zástavba domků a 

zemědělských usedlostí podél silnice. Z občanské vybavenosti je zastoupeno pouze hřiště.  

V sídle jsou navrţeny nové rozvojové plochy pro bydlení, především jsou navrţeny volné 

plochy podél komunikací. Ve východní části sídla je navrţena plocha pro hřiště. 

 

Hrbov 

Tvoří se Svařenovem společné sídlo. Páteří obou sídel je silnice III/0027. Centrální prostor 

je tvořený návsí podél této silnice. Hrbov se nachází ve svaţitém terénu, rozvojové plochy pro 

obytnou zástavbu jsou omezené a jsou  situovány v prolukách a na jihovýchodním okraji 

sídla. 

V centrální části je situována kaple, poţární nádrţ, dětské hřiště, obchod a zastávka 

autobusů. Největší výrobní aktivita, rozsáhlý areál DS Agros Hrbov je situován na  severním 

okraji sídla. Na hranici se Svařenovem je sportovní hřiště. 

 

Kúsky 

 Sídlo tvoří zástavba zemědělských usedlostí a několika navazujících obytných domků. 

Způsob zástavby je dán i členitým terénem. Východně od sídla vyrostl areál soukromě 

hospodařícího rolníka. 
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V Kúskách nejsou navrţeny rozvojové plochy pro bydlení. 

 

Lhotky 

Páteří sídla je silnice III/03720, která byla postupně oboustranně obestavována, v centru 

obce zemědělskými usedlostmi, dále pak rodinnými domky. Jihovýchodní okraj sídla tvoří 

rozsáhlý areál Hospodářského obchodního druţstva Březejc. 

Nově realizovaná zástavba rodinných domků je situována na severním okraji sídla. 

Navrhované  plochy pro výstavbu rodinných domků jsou navrţeny na západním okraji sídla ( 

za mateřskou školou), v jiţní části sídla a dále  prolukách.  

V územním plánu je navrţena dále nová plocha pro situování hřiště u mateřské školy a 

občanské vybavenosti a hřiště v návaznosti na kulturní dům.  

 

Mostiště 

Leţí v těsné blízkosti (severně) od Velkého Meziříčí, v členitém terénu v nivě a obou  

březích řeky Oslavy.  

Urbanistická koncepce navazuje na historický vývoj sídla, dominantou je  kostel sv. Marka 

se hřbitovem nad křiţovatkou silnic III. třídy do Olší nad Oslavou a do Vídně. Původní 

zástavba zemědělských usedlostí se rozkládala podél silnic do Olší nad Oslavou a podél řeky 

Oslavy. Výrobní území je tvořeno zemědělským areálem na severním okraji Mostiště. 

Jiţně od původní zástavby na pravém břehu Oslavy  byla v minulosti realizována rozsáhlá 

výstavba rodinných domů. V sídle je základní občanská vybavenost (mateřská školka, 

základní škola, hřiště,  prodejna smíšeného zboţí a další). 

V Mostišti jsou navrţeny nové plochy pro výstavbu rodinných domů  na západním okraji 

sídla,  na jihovýchodním okraji sídla a na východním okraji sídla. Je navrţeno doplnění 

sportovních ploch o malé hřiště. 

V rámci vymezených dopravních ploch je počítáno s úpravou dopravního řešení v okolí  

školy a hřbitova.  

Severozápadně od Mostiště se nachází areál nemocnice Svaté Zdislavy. Přístup k této 

nemocnici je dnes po silnici, která nemá dobré směrové vedení trasy a hlavně má nevhodné 

napojení na silnici III/35433. Je navrţena dílčí přeloţka silnice III/35437, dále je navrţeno  

rozšíření parkovacích ploch u nemocnice. 

 

Olší nad Oslavou 

Sídlo tvoří zástavba zemědělských usedlostí okolo centrální návsi s rybníkem, prodejnou 

smíšeného zboţí, hasičskou zbrojnicí, objektem mateřské školky a zástavbou drobných 

domků. Na jiţním okraji navazuje na stávající zemědělské usedlosti novější zástavba 

rodinných domků. 

Páteří sídla je průtah silnice III/354333 Mostiště - Netín. Vzhledem ke skutečnosti, ţe 

převáţná část sídla leţí v ochranném pásmu vodárenské nádrţe Mostiště, není v sídle 

situována ţádná zemědělská  velkovýroba, průmyslová výroba a ani se s jejich výstavbou 

nepočítá.  

Nové plochy pro výstavbu rodinných domů jsou navrţeny na jihovýchodním okraji podél 

silnice III/354333 a na západním okraji sídla a v prolukách mezi zastavěným územím.  

Nové plochy pro smíšené území jsou navrţeny na přestavbové ploše na jihozápadním 

okraji sídla. 

Je počítáno s dotvořením centrálního prostoru sídla, jehoţ dominantou by měl být nově 

navrhovaný objekt kaple (plocha občanské vybavenosti). 

 

Svařenov 

Tvoří společné sídlo s Hrbovem, leţí v rovinatějším  terénu, se zástavbou uspořádanou po 

obvodu návsi. V územním plánu jsou navrţeny rozvojové plochy pro výstavbu rodinných 
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domů na západním okraji sídla. V sídle nejsou zastoupeny plochy por výrobu, anoi nejsou 

navrţeny. 

 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVEB  

 

Výčet jednotlivých ploch a stanovení podmínek (regulativů) pro jejich vyuţití 

 

 
 

Plocha 
 

 
k.ú. 

 
ÚS 

 
Etap 

 
Podmínky vyuţití ploch 

PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BR 
 

BR 1 
Hliniště 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
Respektovat vedení VN včetně jeho ochranného pásma. 

BR 2 
Hliniště 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
Respektovat vedení VN včetně jeho ochranného pásma. 

BR 3 
Hliniště 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
Respektovat vedení VN a VVN včetně jeho ochranného 
pásma. 

BR 4 
Hliniště 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
Respektovat vedení VN a VVN včetně jeho ochranného 
pásma. 

BR 5 
Hliniště 

Velké 
Meziříčí 

ano 0 V lokalitě je přípustná výstavby bytových domů.  
Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Výstavba bytových domů  o max. 4 nadzemním podlaţí + 
podkroví. 
V ploše bude umístěno sportovní  a rekreační hřiště. 
Dopravní napojení plochy ze stávající sběrné místní 
komunikace východně a z komunikací v ploše. 
Respektovat vedení VN a VVN včetně jeho ochranného 
pásma. 
Respektovat vedení VTL plynovodu včetně 
bezpečnostního pásma. 
Část plochy se nachází v ochranném pásmu lesa. 
Plochy a objekty pro bydlení budou umístěny mimo 
negativní vlivy stávajících ploch pro výrobu. 
Podél plochy pro výrobu bude  umístěna ochranná zeleň.  

BR 6 
Hliniště 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
Respektovat vedení VN a VVN včetně jeho ochranného 
pásma. 
Respektovat vedení VTL plynovodu včetně 
bezpečnostního pásma. 

BR 7 
Hliniště 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
Respektovat vedení VN a VVN včetně jeho ochranného 
Respektovat vedení VTL plynovodu včetně 
bezpečnostního pásma. 
pásma. 

BR 8 
Amerika 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
Respektovat vedení VN včetně jeho ochranného  
pásma. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa.  
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BR 9 
Amerika 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
Respektovat vedení VN včetně jeho ochranného  
pásma. Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa.  

BR 10 
Amerika 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy společným sjezdem ze silnice. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa.  

BR 11 
Amerika 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy společným sjezdem ze silnice. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa.  

BR 12 
Amerika 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy společným sjezdem ze silnice. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa.  

BR 13 
Světlá 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Podmíněně přípustná lokalita. 
Vyuţití plochy pro bydlení je podmíněno souladem 
s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a 
vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých 
staveb. 
Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
Respektovat vedení VN včetně jeho ochranného  
pásma. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa.  

BR 14 
Světlá 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Podmíněně přípustná lokalita. 
Vyuţití plochy pro bydlení je podmíněno souladem 
s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a 
vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých 
staveb. 
Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
Plocha leţí v ochranném pásmu lesa.  

BR 15 
Světlá 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Podmíněně přípustná lokalita. 
Vyuţití plochy pro bydlení je podmíněno souladem 
s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a 
vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých 
staveb. 
Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
Plocha leţí v ochranném pásmu lesa.  

BR 16 
Světlá 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Podmíněně přípustná lokalita. 
Vyuţití plochy pro bydlení je podmíněno souladem 
s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a 
vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých 
staveb. 
Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa.  

BR 17 
Světlá 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Podmíněně přípustná lokalita. 
Vyuţití plochy pro bydlení je podmíněno souladem 
s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a 
vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých 
staveb. 
Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa.  

BR 18 
Čechovy sady 

Velké 
Meziříčí 

ano 0 V lokalitě je přípustná výstavby bytových domů.  
Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Výstavba bytových domů  o max. 4 nadzemním podlaţí + 
podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávajících místních 
komunikací. 
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Část plochy se nachází v ochranném pásmu lesa. 
Respektovat ochranné pásmo dráhy, bude zohledněno 
v územní studii. 

BR 19 
Za Motorpalem 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávajících místních 
komunikací. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. 
Respektovat regionální biokoridor jiţně od plochy. 

BR 20 
Za Motorpalem 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávajících místních 
komunikací. 
Respektovat vedení VN včetně ochranného pásma. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. 

BR 21 
V Potokách 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávajících místních 
komunikací. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. 

BR 22 
U hřbitova 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Podmíněně přípustná lokalita. 
Vyuţití plochy pro bydlení je podmíněno souladem 
s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a 
vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých 
staveb. 
Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávajících místních 
komunikací. 
Plocha leţí v OP hřbitova. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu dráhy. 

BR 23 
U hřbitova 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Podmíněně přípustná lokalita. 
Vyuţití plochy pro bydlení je podmíněno souladem 
s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a 
vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých 
staveb. 
Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávajících místních 
komunikací. 
Plocha leţí v OP hřbitova. 

BR 24 
Za ČOV 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávajících místních 
komunikací. 

BR 25 
Uhřínovská 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy společnými sjezdy ze silnice. 
 

PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH - BD 
 

BD 1 
Hliniště

  

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba bytových domů  o max. 4 nadzemním podlaţí + 
podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající sběrné místní 
komunikace a z komunikací v ploše. 
Respektovat vedení VTL plynovodu včetně 
bezpečnostního pásma. 

BD 2 
Za Motorpalem

  

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba bytových domů  o max. 4 nadzemním podlaţí + 
podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace. 

BD 3 
Čechovy sady

 ul. Oslavická 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba bytových domů  o max. 4 nadzemním podlaţí + 
podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající sběrné místní 
komunikace. 
Plochy a objekty pro bydlení budou umístěny mimo 
negativní vlivy stávajících ploch pro výrobu. 
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BD 4 
Čechovy sady

 ul.E.Zachardové 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba bytových domů  o max. 4 nadzemním podlaţí + 
podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. 
 

PLOCHY REKREACE – HROMADNÁ REKREACE- RH 
 

RH 1 
Hliniště 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro zařízení hromadné rekreace. 
Výstavba objektů max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví.   

PLOCHY REKREACE – PLOCHY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKRERACI  - ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY  
 

RZ 1 
Amerika 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plochy rekreačních zahrádek .  
Výstavba objektů rekreačních chatek o max. 1 nadzemním 
podlaţí + podkroví. 
Bude zastavěno max. 10% plochy pozemku (index 
zastavění max. 10%). 

RZ 2 
Za dálnicí 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plochy rekreačních zahrádek.  
Výstavba objektů rekreačních chatek o max. 1 nadzemním 
podlaţí + podkroví. 
Bude zastavěno max. 10% plochy pozemku (index 
zastavění max. 10%). 

RZ 3 
Loupeţník 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plochy rekreačních zahrádek.  
Výstavba objektů  rekreačních chatek o max. 1 nadzemním 
podlaţí + podkroví. 
Bude zastavěno max. 10% plochy pozemku (index 
zastavění max. 10%). 

RZ 4 
Fajtův kopec 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plochy rekreačních zahrádek.  
Výstavba objektů  rekreačních chatek o max. 1 nadzemním 
podlaţí + podkroví. 
Bude zastavěno max. 10% plochy pozemku (index 
zastavění max. 10%). 

RZ 5 
Kunšovec 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plochy rekreačních zahrádek.  
Výstavba objektů  rekreačních chatek o max. 1 nadzemním 
podlaţí + podkroví. 
Bude zastavěno max. 10% plochy pozemku (index 
zastavění max. 10%). 

RZ 6 
U trati 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plochy rekreačních zahrádek.  
Výstavba objektů  rekreačních chatek o max. 1 nadzemním 
podlaţí + podkroví. 
Bude zastavěno max. 10% plochy pozemku (index 
zastavění max. 10%). 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ VYBAVENOST- OV 
 

OV 1 
Ostrůvek 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Přestavbová plocha.   
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace.  
Plocha leţí  v záplavovém území, vyuţití plochy podle 
podmínek vodoprávního úřadu.  

 

OV 2 
Čechovy sady 

Velké 
Meziříčí 

ano 0 Plocha pro občanskou vybavenost. 
Výstavba objektů  o max. 3 nadzemním podlaţí + podkroví 
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. 

OV 3 
Čechovy sady 

Velké 
Meziříčí 

ano 0 Plocha pro komerční vybavenost podél sběrné místní 
komunikace. 
Výstavba objektů  o max. 3 nadzemním podlaţí + podkroví 
Dopravní napojení společnými sjezdy ze sběrné místní 
komunikace. 

OV 4 
Na Světlé

 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro občanskou vybavenost na Světlé 
Výstavba objektů  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví 
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. 
Respektovat vedení VN včetně jeho ochranného pásma.
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERČNÍ VYBAVENOST- KV 
 

KV 1 
U obchvatu 

Velké 
Meziříčí 

ano 0 Výstavba objektů  o max. 3 nadzemním podlaţí + podkroví 
Dopravní napojení společnou křiţovatkou na silnici II/360. 

KV 2 
U obchvatu 

Velké 
Meziříčí 

ano 0 Výstavba objektů  o max. 3 nadzemním podlaţí + podkroví 
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace  

KV 3 
K Novému 

nádraţí 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Přestavbová plocha.  
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace.  
Plocha leţí  v záplavovém území, vyuţití plochy podle 
podmínek vodoprávního úřadu.  

 

KV 4 
U dálnice 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba objektů  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví 
Plocha pro komerční občanskou vybavenost v návaznosti 
na dopravní zařízení u dálnice D1. 
Dopravní napojení ze stávajících komunikací v ploše.  
Plocha leţí v ochranném pásmu dálnice. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa.  

KV 5 
Jihlavská 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba objektů  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví 
Dopravní napojení společným sjezdem ze silnice 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa.  

KV 6 
Jihlavská 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba objektů  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví 
Plocha pro komerční občanskou vybavenost v ul. Jihlavská 
Dopravní napojení společným sjezdem ze silnice 
Část plochy leţí v ochranném pásmu dálnice. 

KV 7 
Jihlavská 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba objektů  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví 
Plocha pro komerční občanskou vybavenost v ul. Jihlavská 
Dopravní napojení společným sjezdem ze silnice 
Část plochy leţí v ochranném pásmu dálnice. 

KV 8 
Jihlavská 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba objektů  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví 
Plocha pro komerční občanskou vybavenost v ul. Jihlavská 
Dopravní napojení společným sjezdem ze silnice 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. 
Plocha leţí v ochranném pásmu dálnice. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A TĚLOVÝCHOVA 
 

OS 1 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plochy pro rozšíření sportovní u školského areálu.  
Dopravní napojení  území ze stávající místní komunikace. 

OS 2 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Rekreační plochy obytného souboru Čechovy sady.  
 

OS 3 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Rekreační plochy obytného souboru Čechovy sady.  
 

OS 4 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Rekreační plochy pro rozšíření areálu koupaliště. 
Plocha leţí v ochranném pásmu plynovodu.  
 

OS 5 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro rozšíření lyţařského areálu Fajtův kopec.  
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. 
 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - KOMUNIKAČNÍ PLOCHY  
 

PD 1
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro místní komunikaci podél trati k dopravnímu 
napojení navrhované lokality pro výrobu. 

PD 2
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro místní komunikaci Za Motorpalem 
k dopravnímu napojení na navrhovaných ploch. 

PD 3
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro místní komunikaci v lokalitě Ostrůvek 
 

PD 4 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro komunikační napojení cesty po tratí na 
Čechovy sady. 

PLOCHY ZELENĚ – SÍDELNÍ ZELEŇ   
 

ZS 1 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha sídelní zeleně pro oddych rekreaci v obytném 
souboru Čechovy sady. 
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ZS 2 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha sídelní zeleně pro oddych rekreaci v obytném 
souboru Čechovy sady. 

ZS 3 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha sídelní zeleně v ulici Pod Strání. 
 

ZS 4 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha sídelní zeleně podél toku Balinky v lokalitě 
Hornoměstská. 

ZS 5 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha zeleně s ochrannou a izolační funkcí v lokalitě 
Hliniště oddělující navrhovanou plochu pro bydlení a 
navrhovanou plochu pro výrobu. 

ZS 6 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha sídelní zeleně s ochrannou a izolační funkcí Za 
Motorpalem. 
Respektovat regionální biokoridor, který prochází touto 
plochou. 

PLOCHY SMÍŠENÉ CENTRÁLNÍ 
 

SC 1 Velké 
Meziříčí 

ano 0 Přestavbová plocha. 
Exponovaná plocha v návaznosti na MPZ města. 
Vzhledem k exponované poloze nesmí být na ploše 
umístěny stavby, která by svým architektonickým 
ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky 
provozu a pouţitými materiály znehodnotily urbanistické a 
architektonické hodnoty historického jádra města.  

PLOCHY SMÍŠENÉ MĚSTSKÉ 
 

SM 1 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Přestavbová plocha školního statku pro smíšené území.    
Výstavba objektů  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení stávající. 

SM 2 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Podmíněně přípustná lokalita. 
Vyuţití plochy pro bydlení je podmíněno souladem 
s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a 
vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých 
staveb. 
Přestavbová plocha pro smíšené území.    
Výstavba objektů  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení stávající. 
Část plochy je leţí v hranicích MPZ.  

SM 3 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Podmíněně přípustná lokalita. 
Vyuţití plochy pro bydlení je podmíněno souladem 
s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a 
vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých 
staveb. 
Plocha pro smíšené území za tratí.    
Výstavba objektů  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu dálnice. 

SM 4 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Podmíněně přípustná lokalita. 
Vyuţití plochy pro bydlení je podmíněno souladem 
s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a 
vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých 
staveb. 
Plocha pro smíšené území za tratí.    
Výstavba objektů  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. 
Plocha leţí v ochranném pásmu dálnice. 

SM 5 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro smíšené území u silnice na Martinice.    
Výstavba objektů  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví 
Dopravní napojení společným sjezdem ze silnice. 
Respektovat zařízení katodové ochrany. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu produktovodu.  

SM 6 Velké 
Meziříčí 

ano 0 Plocha pro smíšené území u Balinky. 
Výstavba objektů  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví 
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Dopravní napojení stávající místní komunikací. 
Část plochy leţí v záplavovém území, vyuţití ploch podle 
podmínek vodoprávního úřadu. 
Respektovat lokální biokoridor podél toku. 

SM 7 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro smíšené území ul. Druţstevní 
Výstavba objektů  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví 
Dopravní napojení stávající místní komunikací. 
Respektovat vedení VN, plynovod a regulační stanici plynu 
včetně ochranných a bezpečnostních pásem 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. 

PLOCHY SMÍŠENÉ VENKOVSKÉ 
 

SV1 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro smíšené území u Martinické cihelny 
Výstavba objektů  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví 
Dopravní napojení stávající místní komunikací. 

PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY 
 

DS 1
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro přeloţku silnice II/360.  
 

DS 2 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro přeloţku silnice II/360 – plocha pro křiţovatku, 
napojení na stávající trasu.  

DS 3 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Přeloţka silnice II/602 malým obchvatem jiţně od města.  

PLOCHY DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 
 

DP 1 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Parkoviště pro centrum města. 

DP 2 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Parkoviště u koupaliště. 
Min. podíl zeleně v ploše 50 %. 
Respektovat podmínky vodoprávního úřadu. 
Respektovat lokální biokoridor podél toku. 

DP 3 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Parkoviště u koupaliště. 
Min. podíl zeleně v ploše 50 %. 
Respektovat podmínky vodoprávního úřadu. 
Respektovat lokální biokoridor podél toku. 

DP 4 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Dopravní plocha u nádraţí.  
Respektovat podmínky vodoprávního úřadu. 

DP 5 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Parkoviště pro lyţařský areál. 

DP 6
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Parkoviště pro lyţařský areál. 

DP 7 Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro garáţe u obchvatu. 

PLOCHY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ 
 

DU 1 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Napojení lyţařského areálu na cestní síť v krajině. 
 

DROBNÁ VÝROBA A ŘEMESLNÁ VÝROBA 
 

VD 1 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro drobnou výrobu u školního statku Na Hliništi. 
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. 
Respektovat   plynovod včetně ochranných a 
bezpečnostních pásem. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa.

 

VD 2 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro drobnou výrobu ul. Uhřínovská. 
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace.

 

VD 3 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro drobnou výrobu- dostavba v lokalitě Františkov. 
Dopravní napojení ze stávající  místní komunikace.  
Část plochy se nachází v OP dráhy. 
Respektovat   vedení VN včetně ochranných pásem.
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VD 4 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro drobnou výrobu u čerpací stanice na Karlově. 
Dopravní napojení sjezdem ze silnice.  
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa.

 

VD 5 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro drobnou výrobu na Karlově. 
Dopravní napojení společným sjezdem ze silnice.  
Plocha v OP dálnice.

 

VD 6 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro drobnou výrobu na Karlově. 
Dopravní napojení společným sjezdem ze silnice. 
Plocha v OP dálnice.

 

VD 7 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro drobnou výrobu na Jihlavské. 
Dopravní napojení společným sjezdem ze silnice. 

VD 8 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Výstavba objektů  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví 
Plocha pro drobnou výrobu u dálnice D1. 
Dopravní napojení ze stávajících komunikací v ploše.  
Plocha leţí v ochranném pásmu dálnice.

 
PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADOVÁNÍ 
 

VP1 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro průmyslovou výrobu v ulici Jihlavská. 
Dopravní napojení společným sjezdem ze silnice II/602. 
Plocha leţí v OP dálnice.

 

VP2 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro průmyslovou výrobu v ulici Jihlavská. 
Dopravní napojení společným sjezdem ze silnice II/602. 
 

VP3 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro průmyslovou výrobu v ulici Jihlavská. 
Dopravní napojení ze stávající plochy pro průmysl. 
Část plochy leţí v OP lesa. 
Respektovat vedení  VN včetně ochranných pásem.

 

VP 4 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro průmyslovou výrobu v ulici Jihlavská. 
Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. 
Respektovat vedení  VN včetně ochranných pásem. 
Na jiţní hranici plochy bude ochranná zeleň.

 

VP 5 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro průmyslovou výrobu v ulici Jihlavská. 
Dopravní napojení společným sjezdem ze silnice II/602. 
Část plochy leţí v OP lesa.

 

VP6 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro průmyslovou výrobu Třebíčská. 
Dopravní napojení navrhovanou místní komunikací podél 
trati. Část plochy leţí v OP lesa. Část plochy leţí v OP 
dráhy. 
Respektovat vedení VN a plynovod včetně ochranných a 
bezpečnostních pásem. 

 

VP 7 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro průmyslovou výrobu Třebíčská – dostavba 
volné plochy. 
Dopravní napojení z místní sběrné komunikace. 
Respektovat vedení VN, VVN a VTL plynovod včetně 
ochranných a bezpečnostních pásem. 
Respektovat podmínky vymezeného koridoru pro 
navrhované vedení VVN 110 kV.

 

VP 8 
 

Velké 
Meziříčí 

ano 0 Plocha pro průmyslovou výrobu – u obchvatu II/360. 
Dopravní napojení společnou křiţovatkou ze silnice II/360. 
Část plochy leţí v OP lesa. Část plochy leţí v OP dráhy. 
Respektovat vedení VN včetně ochranných pásem.

 

VP 9 
 

Velké 
Meziříčí 

ano 0 Plocha pro průmyslovou výrobu – u obchvatu II/360. 
Dopravní napojení společnou křiţovatkou ze silnice II/360. 
Část plochy leţí v OP dráhy. 
Respektovat vedení VN včetně ochranných pásem. 

VP 10 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro průmyslovou výrobu – dostavba Jidášky. 
Dopravní napojení ze stávající obsluţné komunikace 
v průmyslové zóně nebo ze stávajících ploch. 
Část plochy leţí v OP lesa. 
Respektovat podmínky vymezeného koridoru pro 
navrhované vedení VVN 110 kV. 
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VP 11 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro průmyslovou výrobu – dostavba Jidášky. 
Dopravní napojení ze stávající obsluţné komunikace 
v průmyslové zóně nebo ze stávajících ploch. 
Část plochy leţí v OP lesa. 
Respektovat vedení VN a VVN včetně ochranných pásem. 
Respektovat podmínky vymezeného koridoru pro 
navrhované vedení VVN 110 kV. 

VP 12 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro průmyslovou výrobu – dostavba na Karlově. 
Plochy leţí v OP dráhy. 

VP 13 
 

Velké 
Meziříčí 

ne 0 Plocha pro průmyslovou výrobu – U cihelny. 
Dopravní napojení ze stávající plochy pro průmysl. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu stanice katodové 
ochrany. 
Respektovat podmínky vymezeného koridoru pro 
navrhované vedení ZVN 400 kV. 

 

DOLNÍ RADSLAVICE 

 
 

Plocha 
 

 
k.ú. 

 
ÚS 

 
Etap 

 
Podmínky vyuţití ploch 

PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BR 
 

BR 30 
 

Dolní 
Radslavice 

ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení sjezdem ze silnice. 

BR 31 
 

Dolní 
Radslavice 

ne 0 Přestavbová plocha.  
Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení stávající. 
Plocha leţí v ochranném pásmu lesa. 

BR 32 
 

Dolní 
Radslavice 

ne 0 Přestavbová plocha.  
Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení stávající. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. 

BR 33 
 

Dolní 
Radslavice 

ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení sjezdem ze silnice. 

BR 34 
 

Dolní 
Radslavice 

ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení sjezdem ze silnice.  

BR 35 
 

Dolní 
Radslavice 

ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení sjezdem ze silnice. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. 

 

HRBOV 

 
 

Plocha 
 

 
k.ú. 

 
ÚS 

 
Etap 

 
Podmínky vyuţití ploch 

PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BR 
 

BR 36 
 

Hrbov ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
 

BR 37 
 

Hrbov ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
 

BR 38 
 

Hrbov ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
 

BR 40 
 

Hrbov ano 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy sjezdem ze silnice. 
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BR 41 
 

Hrbov ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy sjezdem ze silnice. 
Budoucí objekty k trvalému bydlení budou umístěny mimo 
ochranné pásmo ţivočišné výroby zemědělského areálu. 

BR 42 
 

Hrbov ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace. 
Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. 

 

LHOTKY 

 
 

Plocha 
 

 
k.ú. 

 
ÚS 

 
Etap 

 
Podmínky vyuţití ploch 

PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BR 
 

BR 43 
 

Lhotky u  
V.M. 

ano 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávajících místních 
komunikací severně a jiţně.  
Pro vyuţití plochy bude účelné přeloţit VN 22 kV, pro 
přeloţku VN je vymezen koridor jihozápadně. 

BR 44 
 

Lhotky u  
V.M. 

ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace. 
Pro vyuţití plochy bude účelné přeloţit VN 22 kV.  
Část plochy leţí v OP lesa. 

BR 45 
 

Lhotky u  
V.M. 

ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace a 
silnice. 
Budoucí objekty k trvalému bydlení budou umístěny mimo 
ochranné pásmo ţivočišné výroby zemědělského areálu. 

BR 46 
 

Lhotky u  
V.M. 

ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy sjezdem ze silnice. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ –  VEŘEJNÁ VYBAVENOST- OV 
 

OV 10 
 

Lhotky u  
V.M. 

ne 1 Výstavba objektů  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení  ze stávající místní komunikace. 
Nelze umístit objekty a plochy chráněné zástavby. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A TĚLOVÝCHOVA 
 

OS 10 
 

Lhotky u  
V.M. 

ano 1 Plocha pro rekreační hřiště pro Lhotky. 
 

OS 11 
 

Lhotky u  
V.M. 

ne 1 Plocha pro sportovní hřiště – cvičné hřiště pro hasiče.  

 

MOSTIŠTĚ 

 
 

Plocha 
 

 
k.ú. 

 
ÚS 

 
Etap 

 
Podmínky vyuţití ploch 

PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BR 
 

BR 47 
 

Mostiště ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
Část plochy leţí v OP lesa. 

BR 48 
 

Mostiště ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
Část plochy leţí v OP lesa. 

BR 49 
 

Mostiště ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
Část plochy leţí v OP lesa. 
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BR 50 
 

Mostiště ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
Část plochy leţí v OP lesa. 

BR 51 
 

Mostiště ne 0 Výstavba RD  o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy společným sjezdem nebo 
křiţovatkou ze silnice. 
Část plochy leţí v OP lesa.  

BR 52 
 

Mostiště ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
severovýchodně. Část plochy leţí v OP lesa. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A TĚLOVÝCHOVA 
 

OS 12 
 

Mostiště ne 0 Plochy pro rekreační hřiště v záplavovém území Oslavy.  
Respektovat podmínky vodoprávního úřadu. 

PLOCHY SMÍŠENÉ VENKOVSKÉ 
 

SV 10 Mostiště ne 0 Podmíněně přípustná lokalita. 
Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení stávající. 
Objekty a plochy pro bydlení budou umístěny mimo 
negativní vlivy ţivočišně výroby v zemědělském areálu.  

PLOCHY DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 
 

DP 10 Mostiště ne 0 Parkoviště pro nemocnici Sv. Zdislavy. 
 

DP 11 Mostiště ne 0 Parkoviště pro nemocnici Sv. Zdislavy. 
 

 

OLŠÍ 

 
 

Plocha 
 

 
k.ú. 

 
ÚS 

 
Etap 

 
Podmínky vyuţití ploch 

PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BR 
 

BR 53 
 

Olší ne 1 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 

BR 54 
 

Olší ne 1 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 

BR 55 
 

Olší ne 1 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace 
Část plochy leţí v OP lesa. 

BR 56 
 

Olší ne 1 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy z navrhované místní komunikace 
jiţně. 
Část plochy leţí v OP lesa. 

BR 57 
 

Olší ne 1 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy z místní komunikace.  

BR 58 
 

Olší ne 1 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace. 
Část plochy leţí v OP lesa. 

BR 59 
 

Olší ne 1 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy z místní komunikace. 

PLOCHY REKREACE – RODINNÁ REKREACE- RR 
 

RR 10 Olší ne 1 Dostavba rekreační plochy. 
Bude zastavěno max. 10% plochy pozemku (index 
zastavění max. 10%). 
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ VYBAVENOST- OV 
 

OV 11 
 

Olší ne 1 Plocha pro občanskou vybavenost a návsi.  
Výstavba objektů  o max. 1 nadzemních podlaţích + 
podkroví. 

OV 12 
 

Olší ne 1 Plocha pro občanskou vybavenost a návsi, dostavba 
proluky v zástavbě.  
Výstavba objektů  o max. 1 nadzemních podlaţích + 
podkroví. 
Respektovat  stavební čáru obvodové zástavby na návsi. 

OV 13 
 

Olší ne 1 

 
Plocha pro občanskou vybavenost. 
Výstavba objektů  o max. 1 nadzemních podlaţích + 
podkroví. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A TĚLOVÝCHOVA 
 

OS 13 
 

Olší ne 1 Plocha pro dětské hřiště na návsi. 
 

OS 14 
 

Olší ne 1 Plocha pro rozšíření sportovního hřiště severovýchodně.  
 

PLOCHY SMÍŠENÉ VENKOVSKÉ 
 

SV 11 
 

Olší ano 1 Přestavbová plocha. 
Dopravní napojení stávající.  

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - KOMUNIKAČNÍ PLOCHY  
 

PD 10
 

Olší ne 0 Plocha pro místní komunikaci k dopravnímu napojení 
navrhované lokality pro bydlení. 

PD 11 Olší ne 0 Plocha pro místní komunikaci. 
 

PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY 
 

DS 10
 

Olší ne 1 Plocha pro přeloţku silnice – dopravní napojení nemocnice  
Sv. Zdislavy.  

PLOCHY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ 
 

DU 10 
 

Olší 
 

Ne 
 

1 
 

Plocha k dopravnímu napojení stávajícího vodojemu. 

 

SVAŘENOV 

 
 

Plocha 
 

 
k.ú. 

 
ÚS 

 
Etap 

 
Podmínky vyuţití ploch 

PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BR 
 

BR 60 
 

Svařenov ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy sjezdem ze silnice. 
Část  plochy se nachází  v ochranném pásmu  lesa. 

BR 61 
 

Svařenov ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Dopravní napojení plochy společným sjezdem ze silnice. 

BR 62 
 

Svařenov ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Zástavba proluky. Dopravní napojení plochy stávajícím 
sjezdem ze silnice. 

BR 63 
 

Svařenov ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Zástavba proluky. Dopravní napojení ze stávající místní 
komunikace.  

BR 64 Svařenov ano 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Zástavba proluky. Dopravní napojení ze stávající místní 
komunikace. 
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BR 65 
 

Svařenov ne 0 Výstavba RD  o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. 
Zástavba proluky. Dopravní napojení ze stávající místní 
komunikace. 

PLOCHY REKREACE – RODINNÁ REKREACE- RR 
 

RR 11
 

Svařenov ne 1 Dostavba rekreační lokality u Balinky. 
Bude zastavěno max. 10% plochy pozemku (index 
zastavění max. 10%). 

PLOCHY VÝROBY – PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADOVÁNÍ- VP 
 

VP 20 
 

   Plocha pro průmyslovou výrobu u silnice II/602. 

 

NAVRHOVANÉ KORIDORY DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY 

 

K1 – nová trasa silnice II/360 - koridor o šířce 100 m.    

K2 – homogenizace stávajícího tahu silnice II/602 – západní část  - koridor o šířce uličního 

prostoru 

K3 - homogenizace stávajícího tahu silnice II/602 – východní část  - koridor o šířce uličního 

prostoru  

 

Koridory jsou vymezeny na ochranu území pro realizaci  dopravní infrastruktury - 

přeloţky a homogenizace silnic II/360 a II/602.  Přesnější vymezení tras dopravní 

infrastruktury bude stanoveno v podrobnější dokumentaci. Působnost koridoru pro dopravní 

infrastrukturu končí realizací stavby. 

 

Podmínky pro vyuţití ploch v koridorech dopravní infrastruktury 

 

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem vyuţití zasahující do vymezených koridorů 

dopravní infrastruktury platí místo podmínek vyuţití stanovených pro tyto plochy následující 

podmínky:  

Hlavní: 

Vyuţití pro novou pozemní komunikaci včetně souvisejících ploch. 

Přípustné: 

- Činnosti a děje a zařízení dopravní povahy, včetně dílčích úprav stávajících komunikací   a 

dopravního napojení na stávající komunikace,  

- Účelové komunikace pěší a cyklistické cesty související s předmětnou komunikací.   

-  Realizace zařízení technické infrastruktury vyvolané výstavbou komunikace, protihluková 

opatření, protipovodňová opatření. 

- Plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES. 

- Nutné asanační úpravy.  

Podmíněně přípustné: 

- Účelové komunikace, zemědělské, pěší a cyklistické cesty nesouvisející s předmětnou 

komunikací, pokud podstatně neovlivní realizaci  dané dopravní stavby ve vymezeném 

koridoru.  

-  Realizace zařízení technické infrastruktury  nesouvisející s předmětnou komunikací, pokud 

podstatně neovlivní realizaci  dané dopravní stavby ve vymezeném koridoru.  
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- V případě vydání územního rozhodnutí na dopravní stavbu  pro niţ je koridor vymezen  

nebo zpracování podrobné dopravní studie pro tuto stavbu je dotčení koridoru podmíněno 

souhlasem dotčených orgánu dopravy. 

Nepřípustné: 

- Je jakékoliv vyuţití, podstatně omezující potenciální vedení dané dopravní  infrastruktury ve 

vymezeném koridoru.  

 

NAVRHOVANÉ KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 

K4    Koridor pro zdvojené vedení  ZVN 400 kV Mírovka – Velká Bíteš- hranice 

Jihomoravského kraje  v šířce 400 m; 

 

K5    Koridor pro nadzemní vedení VVN 110 kV R Velká Bíteš - R Ostrov nad Oslavou 

v šířce 400 m; 

 

K6    Koridor pro vedení kanalizačního řadu z místních částí Svařenov a Hrbov na kanalizační 

systém města v šířce podle grafické části.   

 

K7    Koridor pro vedení kanalizačního řadu z místních částí Lhotky, Kúsky a Dolní 

Radslavice na kanalizační systém města v šířce podle grafické části.   

 

K8    Koridor pro vedení kanalizačního řadu z místní části Mostiště na kanalizační systém 

města v šířce podle grafické části.   

 

K9  Koridor pro vedení kanalizačního řadu z obce Oslavice na kanalizační systém města 

v šířce podle grafické části.   

 

K10  Koridor pro vedení kanalizačního řadu z obce Vídeň na kanalizační systém města 

v šířce podle grafické části.   

 

K11 Koridor pro vedení kanalizačního řadu z obce Martinice na kanalizační systém města 

v šířce podle grafické části.   

 

K12 Koridor pro vedení kanalizačního řadu z obce Petráveč na kanalizační systém města 

v šířce podle grafické části.   

 

K13 Koridor pro napojení místních částí Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice na plynovodní síť 

v šířce podle grafické části.   

 

K14  Koridor pro napojení místní části Olší nad Oslavou na plynovodní síť v šířce podle 

grafické části.   

 

K15  Koridor pro nové trafostanice včetně přípojek  podle v šířce podle grafické části.   

 

K16  Koridor pro přeloţku vedení VN ve Lhotkách v šířce podle grafické části.   

 

Podmínky pro vyuţití ploch v koridorech technické infrastruktury 

 

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem vyuţití zasahující do koridorů technické 

vybavenosti  platí místo podmínek vyuţití stanovených pro tyto plochy následující podmínky:  
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Přípustné je vyuţití, které neztíţí nebo neznemoţní výstavbu předmětní technické 

infrastruktury ve vymezeném koridoru. 

Nepřípustné je jakékoliv vyuţití, podstatně omezující potenciální vedení dané technické 

infrastruktury ve vymezeném koridoru..  

Míra přesnosti vymezení koridorů je dána celkovou mírou podrobnosti řešení územního 

plánu v nezastavěném území.  

 

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÉ (SÍDELNÍ) ZELENĚ 

 

Velké Meziříčí 

    Zeleň uvnitř zastavěného území je zastoupena jednak samostatně vymezenými plochami 

sídelní zeleně, a jednak plochami a solitery, které jsou součástí jiných ploch  s rozdílným 

způsobem vyuţití.  

Sídelní zeleň ve formě parků je reprezentována zejména památkově chráněným 

zámeckým parkem nad údolím Oslavy. Kvalitní veřejná zeleň je dále v lokalitě Kunšovec, 

sídelní zeleň lokalitě Čechovy sady a zeleň v lokalitě Riegrovy sady v obytném souboru 

Čechovy sady. 

Menší plochy sídelní zeleně jsou zastoupeny na  

- ul. Sokolovská před gymnáziem a MŠ 

- v předpolí historického jádra města se nachází parčík u bašty  

- zeleň v předprostoru  ţelezničního nádraţí 

- zeleň podél vodních toků Oslavy a Balinky - na nábřeţích obou toků 

- v prostor náměstí je malý parčík a solitérní zeleň   

- dále je ve městě zastoupena veřejná zeleň obytných souborů a další plochy  

Vyhrazená zeleň je umístěna v areálech základních i středních škol u  ostatní občanské 

vybavenosti a jako drobná zeleň u ostatních zařízení. 

 Kvalitní zeleň mají hřbitovy, hřbitov na Moráni a ţidovský hřbitov plní zejména funkci 

sídelní zeleně. 

 Liniová zeleň je umístěna především kolem Balinky a Oslavy, zeleň podél komunikací a 

tvoří převáţně ovocné stromy. 

  

Hlavní zásady návrhu ploch zeleně obsaţené v územním plánu: 

 

 maximálně respektovat stávající plochy zeleně, udrţovat, obnovovat a doplnit plochy 

veřejné zeleně  

 doplnění veřejné zeleně v prostoru před koupalištěm 

 doplnění veřejné zeleně před ţelezničním nádraţím 

 doplnění veřejné zeleně na ul. Jihlavská  u silnice II/602 

 doplnění zeleně na ul. Pod Strání a Ostrůvek v souvislosti s navrhovaným dopravním 

řešením  

 doplnění zeleně v obytném souboru Hliniště v návaznosti na bytovou výstavbu, výsadba 

vhodné  a moţné zeleně v bezpečnostních a ochranných pásmech inţenýrských sítí 

 doplnění zeleně v obytném souboru Čechovy sady, doplnění zeleně údolích určených pro 

zeleň a rekreaci, výsadba izolační zeleně podél obchvatu II/360. 

  doplnění zeleně na nábřeţích podél vodních toků 

 doplnění uliční zeleně v zastavěném území je doporučené,  bude upřesněno v podrobnější        

dokumentaci  

 výsadba ochranné a izolační zeleně kolem areálů průmyslové a zemědělské výroby 

 doplnění a výsadba zeleně podél stávajících i navrhovaných komunikací při respektování 

poţadavků bezpečnosti dopravy  

 doplnění rozptýlené zeleně ve volné krajině (jako interakčních prvků ÚSES)   
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Plochy veřejně přístupné zeleně jsou obsaţeny také v rámci jiných funkčních ploch, 

zejména ploch veřejných prostranství a ploch občanské vybavenosti (sportovní plochy, 

hřbitov a další). Je nutné maximálně respektovat stávající zeleň, která je součástí ostatních 

ploch s rozdílným způsobem vyuţití. 

Plochy zeleně s ochranou a izolační funkcí jsou navrţeny podél průmyslových zón města.  

  

Místní části  

 

Dolní Radslavice - plochy veřejné  zeleně jsou lokalizovány do území podél Radslavického 

potoka a v  předprostoru rekreačního hřiště, nové ploch nejsou navrţeny, budou pouze 

upraveny stávající. 

 

Hrbov - plochy veřejné  zeleně jsou zastoupeny zejména v prostoru návsi a v okolí kulturního 

domu, je navrţeno doplnění ploch u vodní nádrţe, v územním plánu je navrţena výsadba 

ochranné zeleně podél zemědělského areálu 

 

Lhotky - plochy veřejné  zeleně jsou zastoupeny v prostoru u kapličky a dále u kulturního 

domu, v územním plánu je navrţena výsadba ochranné zeleně podél zemědělského areálu   

 

Kúsky - zeleň je zastoupena v uličním prostoru před zemědělskými usedlostmi, je navrţeno 

doplnění v prostoru křiţovatky, v územním plánu je navrţena výsadba ochranné zeleně podél 

zemědělského areálu  

 

Mostiště - veřejná zeleň je zastoupena dílčími plochami v okolí kostela a hřbitova a dále 

dílčími lokalitami podél Oslavy,v územním plánu je navrţeno doplnění zeleně podél Oslavy a 

podél souběţné vodoteče, je navrţena výsadba ochranné zeleně podél zemědělského areálu 

 

Olší n.O. - plochy veřejné  zeleně jsou zastoupeny v několika lokalitách na návsi, je navrţeno 

doplnění veřejné zeleně u prodejny. 

 

Svařenov - veřejná zeleň je zastoupena zelení v prostoru návsi a malými plochami zeleně u 

křiţovatky a u kříţku, tato zeleň bude respektována navrhovanou bytovou výstavbou. 

 

V místních částech je sídelní zeleň zastoupena především na návsích sídel a je vymezena 

jako plocha zeleně nebo jako součást veřejných prostranství. Z tohoto důvodu by měly být 

výsadby realizovány místními dřevinami. Zeleň by měla být doplněna po dokončení výstavby 

inţenýrských sítí. 

V místních částech jsou hodnotné solitéry, nebo skupiny solitérů v okrajových a 

humenních částech sídel, které nejsou vymezeny jako plochy zeleně a jsou součástí jiných 

funkčních ploch. Tyto solitéry je třeba v maximální míře respektovat. 
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4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ  

    UMÍSŤOVÁNÍ 

 

1. Dopravní infrastruktura 

 

Dálniční a silniční doprava  

 

Trasa dálnice D1 je územně stabilizována a její další výhledové úpravy budou zaměřeny 

především na zkapacitnění dálnice, které bude realizováno uvnitř současného ochranného 

pásma dálnice (100 m od osy přilehlého jízdního pruhu). 

V územním plánu je navrţena dopravní plocha pro 2.část obchvatu silnice II/360 

v jihovýchodní části města, která pokračuje po hranici k.ú. Oslavice a Velké Meziříčí za 

nádraţím ČD směrem k dálniční křiţovatce V.Meziříčí - východ.  

V územním plánu je dále navrţen dopravní koridor pro novou trasu silnice II/360 směrem 

na Martinice, jako součást koncepce severojiţního  dopravního propojení kraje Vysočina, 

obsaţeného v ZÚR kraje.  

V územním plánu je navrţena dopravní plocha pro dílčí přeloţku silnice II/602 malým 

jiţním obchvatem   centra města. Navrhovaná přeloţka si vyţádá výstavbu nového mostu přes 

řeku Balinku a asanaci několika objektů v bývalém závodě Gala (přestavbová plocha). 

Součástí řešení bude rekonstrukce stávající silnice v části ul. Třebíčská včetně rekonstrukce 

stávajícího mostu přes Balinku na této ulici. 

 V územním plánu jsou vymezeny dopravní koridory pro homogenizaci stávajících úseků 

silnic základní páteřní sítě kraje Vysočina v šířce uličního prostoru. 

V místní části Olší nad Oslavou je navrţena dílčí přeloţka trasy silnice III/25433 ke 

zlepšení napojení nemocnice Sv. Zdislavy na silniční síť. 

Ostatní silnice v řešeném území jsou územně stabilizovány a není počítáno se změnami. 

Trasy nových inţenýrských sítí budou v následné dokumentaci navrhovány tak, aby bylo 

minimalizováno dotčení silnic a dopravních ploch a koridorů.  

Změny vyuţití území obsaţené v územním plánu budou respektovat silniční síť včetně 

ochranných pásem silnic.  

 

Místní komunikace 

 

V územním plánu jsou navrţeny místní komunikace k napojení rozvojových ploch a ke 

zlepšení napojení ploch stávajících. 

Jednoznačně lokalizované plochy pro dobudování sítě místních komunikací jsou 

zakresleny v grafické části dokumentace jako navrhovaná veřejná prostranství. Místní 

komunikace a parkoviště pro obsluhu území je moţné umístit i uvnitř jednotlivých funkčních 

ploch podle regulativu příslušné funkční plochy. 

 

Ostatní dopravní plochy 

 

V územním plánu je počítáno s ponecháním stávajících autobusových zastávek ve městě  i 

místních částech. V zastavěném území bude podél silnic realizován alespoň jednostranný 

chodník. Rovněţ bude nutné doplnit chodníky pro přístup k novým rozvojovým plochám.  

 

Ţelezniční doprava 

 

Městem prochází regionální trať č. 252 ČD Studenec - Křiţanov se zastávkou a nádraţím. 

Bývalé staré nádraţí dnes slouţí a výhledově bude slouţit jako vlečka pro průmyslovou zónu. 

Trasa ţeleznice je stabilizovaná, výhledově se nepředpokládá úprava tratě. 
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2. Technická infrastruktura 
 

Vodní hospodářství 
 

Zásobování pitnou vodou 

 

Město Velké Meziříčí je zásobeno pitnou vodou z úpravny vody Mostiště přes vodojem 

Vídeň z přivaděče Mostiště – Třebíč. Město je rozděleno na tři tlaková pásma. 

Místní části Dolní Radslavice, Kúsky, a Lhotky jsou zásobeny pitnou vodou z úpravny 

vody Mostiště z přivaděče Velké Meziříčí- Velká Bíteš.  

Místní části Hrbov a Svařenov jsou zásobeny rovněţ z ÚV Mostiště, voda je přiváděna 

z vodojemu Olší přes obec Lavičky.  

Místní části Mostiště a Olší nad Oslavou jsou zásobovány z ÚV Mostiště a z prameniště 

Pavlov z přivaděče ÚV Mostiště- vodojem Tři Kříţe.    

V územním plánu je navrţena rekonstrukce rozvodů a posílení akumulace. Nové 

vodovodní řady budou doplněny v rozvojových lokalitách a také v nedostatečně napojených 

stabilizovaných plochách. Nové vodovodní řady budou umísťovány zejména  na veřejných 

prostranstvích a na jednotlivých funkčních plochách. Návrh koncepce zásobování pitnou 

vodou je zakreslen v grafické části. 

 

Odkanalizování a čištění odpadních vod 

 

Město Velké Meziříčí má v současné době vybudovaný systém veřejné kanalizace. Ve 

městě je v provozu čistírna odpadních vod, na kterou jsou svedeny odpadní vody města. 

V ostatních místních částech je kanalizace nevyhovující, ČOV je pouze v  Olší nad Oslavou,  

v ostatních místních částech ČOV není. 

Ve Velkém Meziříčí bude provedena rekonstrukce a intenzifikace ČOV Velké Meziříčí, 

bude provedena rekonstrukce kanalizačních řadů a výstavba nových řadů pro napojení 

nedostatečně napojených stabilizovaných ploch a pro napojení nově navrţených ploch. 

V územním plánu je počítáno s výstavbou nové kanalizace v místních částech. V územním 

plánu je navrţeno napojení místních částí (mimo Olší nad Oslavou) a také některých okolních 

obcí na kanalizační systém města.  

Dešťové vody budou v maximální míře likvidovány popř. zdrţeny na pozemku investorů 

(akumulace dešťových vod, vsakování).  

Návrh koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod je zakreslen v grafické části. 

 

Energetika 

 

Zásobování zemním plynem 

 

Město Velké Meziříčí, místní část Mostiště  a místní části Svařenov a Hrbov jsou 

komplexně plynofikovány. Pro rozvojové plochy se předpokládá prodlouţení stávající 

plynovodní sítě. Rozvojové plochy pro bytovou a občanskou průmyslovou výrobu budou 

napojeny ze stávající plynovodní sítě. 

Místní části Dolní Radslavice, Lhotky, Kúsky a Olší nad Oslavou nejsou plynofikovány. 

V územním plánu je navrţena plynofikace uvedených místních částí. 

Dálkový VVTL a VTL plynovod bude respektován v celé své trase zastavěným územím 

města včetně svého ochranného a bezpečnostního pásma. 

. 
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Produktovody a ropovody  

 

Řešeným územím prochází provozovaný produktovou. Produktovou bude respektován 

v celé své trase v řešeném území včetně svého ochranného pásma. 

 

Zásobování elektrickou energií 

 

Město a místní části jsou zásobovány elektrickou energií  z kmenových linek VN 22 kV 

z rozvodny R 110/22 kV Velké Meziříčí. Pro novou zástavbu jsou v územním plánu navrţeny 

nové trafostanice včetně VN přípojek k nim. Bude pokračovat kabelce vedení VN ve městě. 

V územním plánu jsou navrţeny přeloţky vedení VN  pro novou výstavbu.  

Řešeným území dále procházejí stávající vedení VVN 110 kV a ZVN 400 kV. Vedení 

budou respektována ve své trase včetně ochranného pásma.  

Do územního plánu jsou ze ZÚR kraje převzaty navrhované koridory pro výstavbu 

nových vedení - zdvojené vedení ZVN 400 kV Mírovka – Velká Bíteš- hranice 

Jihomoravského kraje  a vedení VVN 110 kV R Velká Bíteš - R Ostrov nad Oslavou. 

Vymezení korodorů je zakresleno v grafické části územního plánu 

 

Spoje 

 

Řešeným územím prochází telekomunikační kabely. Řešeným územím prochází 

provozované radioreléové trasy. Tato zařízení budou respektována včetně ochranných pásem. 

 

Technické zabezpečení 

 

Koncepce nakládání s odpady 

 

Likvidace komunálních odpadů v řešeném území bude řešena v souladu s programem 

odpadového hospodářství města, tj. svozem a ukládáním na skládku Petráveč.  

 Při nakládání s odpady bude vycházeno také ze závazné části Plánu odpadového 

hospodářství kraje Vysočina, který je v platnosti od 10. 8. 2004. 

 

3. Občanské vybavení 

 

Občanská vybavenost bude umísťována na plochách veřejné a komerční občanské 

vybavenosti, na plochách smíšeného centrálního území a v rámci přípustného vyuţití i na 

jiných funkčních plochách.  

Jako rozvojové plochy pro veřejnou občanskou vybavenost jsou navrţeny zejména:  

 

-  funkční a prostorová přestavba prostoru pravého břehu Balinky (bývalý podnik Gala) na 

smíšenou centrální zónu; 

-  situování další zejména komerční občanské vybavenosti podél průtahu silnice II/602 

městem.  

-  doplnění vyšší občanské vybavenosti v Čechových sadech 

-  doplnění komerční občanské vybavenosti v ul. K Novému nádraţí.  

-  doplnění základní občanské vybavenosti v lokalitách rozvoje obytného území ( Hliniště, 

Čechovy sady). Lokalizace bude upřesněna v podrobnější dokumentaci. 

-  nová plocha pro komerční občanskou vybavenost je navrţena v návaznosti na novou 

průmyslovou zónu Za nádraţím podél přeloţky II/360. 

-  v místních částech bude doplněna chybějící základní občanská vybavenost. 
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4. Veřejná prostranství 

 

Plochy veřejných prostranství s převládající dopravních funkcí  jsou zastoupeny zejména 

v uličních prostorech a v centrálních částech sídel. Veřejná prostranství jsou vymezena 

v grafické části a jsou nezastavitelná.   

 

 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH                  

A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŢITÍ, ÚZEMNÍ 

SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, 

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, 

DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ   

 

1. Koncepce uspořádání krajiny 

 

V územním plánu je navrţena ochrana a tvorba krajiny a krajinného rázu především těmito 

opatřeními: 

- ochrana krajinného rázu řeky Oslavy a Balinky je dána vymezením lokálního ÚSES 

podél toků, v nivě toku nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy. Území podél toků  

ve vymezených biokoridorech je nezastavitelné; 

- v maximální míře respektovat doprovodnou zeleň podél komunikací a  aleje podél cest;  

- v územním plánu je navrţena výsadba doprovodné zeleně podél komunikací a cest, 

doplnění břehových porostů a revitalizace vodních toků (v rámci vymezených prvků 

ÚSES) 

- respektovat přírodní dominanty a přírodní horizonty krajiny;  

- v územním plánu je umoţněno a doporučeno zvyšování podílu trvalých travních 

porostů a sniţování podílu orné půdy na zemědělské půdě katastru; 

- je umoţněno zvýšit podíl lesních ploch v řešeném území,  v rámci přípustných  činností 

na zemědělské půdě je umoţněno její zalesnění podmíněné souhlasem ochrany ZPF;  

- je umoţněno zvýšení podílu vodních ploch v katastru, v rámci přípustných  činností na 

zemědělské půdě je umoţněn návrh vodních  ploch zvyšujících ekologickou stabilitu 

území  podmíněných souhlasem ochrany ZPF; 

- u navrhovaných ploch zejména pro bytovou zástavbu je v regulativech stanovena 

maximální výška zástavby a jsou stanoveny základní prostorové regulativy. Tyto 

poţadavky jsou uvedeny v regulativech jednotlivých ploch; 

- po obvodu stávajících a navrhovaných ploch průmyslové výroby, ploch drobné a 

řemeslné výroby a ploch zemědělském výroby bude vysázena izolační a ochranná 

zeleň z domácích druhů dřevin; 

 

2. Územní systém ekologické stability 

 

Vymezení územního systému ekologické stability 

 

Návrh územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) v územním plánu zahrnuje 

vymezení: 

 části nadregionálního biocentra (NRBC) – NRBC 61 Rasůveň; 

 částí dvou regionálních biocenter (RBC) – RBC 247 Nesměř a RBC 298 Mostiště; 

 dílčích úseků 14 regionálních biokoridorů (RBK); 

 dvaceti pěti lokálních biocenter (LBC); 
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 dvaceti osmi lokálních biokoridorů (LBK); 

Míra přesnosti vymezení ÚSES a jeho jednotlivých skladebných částí je dána především 

celkovou mírou podrobnosti řešení územního plánu v nezastavěném území a rozpory mezi 

podkladovou mapou a skutečným stavem vyuţití území. S ohledem na vlastnické vztahy 

k pozemkům, na skutečný stav vyuţití území a dále na zájmy vodního a lesního hospodářství 

a zemědělství je tudíţ moţné provádět určité korekce či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES 

(např. při zpracování komplexní pozemkové úpravy), a to při splnění podmínky, ţe nebude 

sníţena míra aktuální ani potenciální funkčnosti ÚSES. 

Přípustnost korekcí či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES je třeba vţdy posuzovat ve 

spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody. 

Přehled vymezených skladebných částí ÚSES 

Přehled navrţených biocenter 
 

označení a název funkční typ katastrální území cílová společenstva 

NRBC 61 Rasůveň nadregionální 

biocentrum 

Olší nad Oslavou, 

Dolní Bory, Záseka, 

Netín, Zahradiště aj. 

Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

RBC 247 Nesměř regionální 

biocentrum 

Velké Meziříčí, 

Osové, Petráveč aj. 

Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

RBC 298 Mostiště regionální 

biocentrum 

Mostiště u Velkého 

Meziříčí, Vídeň 

Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

LBC 1 Naproti Olší lokální 

biocentrum 

Olší nad Oslavou Lesní (mezofilní) 

LBC 2 Na nivkách lokální 

biocentrum 

Mostiště u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

LBC 3 U bohatého 

mlýna 

lokální 

biocentrum 

Velké Meziříčí, 

Mostiště u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

LBC 4 U cihelny lokální 

biocentrum 

Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

LBC 5 Vrchovec lokální 

biocentrum 

Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

LBC 6 Nad Kunšovcem lokální 

biocentrum 

Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

LBC 7 V Bučí I lokální 

biocentrum 

Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

LBC 8 V Bučí II lokální 

biocentrum 

Lhotky u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

LBC 9 Na skalkách lokální 

biocentrum 

Dolní Radslavice Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní a dřevinná (na 

podmáčených stanovištích) 
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LBC 10 Na nivě lokální 

biocentrum 

Dolní Radslavice Lesní (mezofilní) 

LBC 11 Kopaniny lokální 

biocentrum 

Dolní Radslavice Lesní (mezofilní) 

LBC 12 Pod hádky lokální 

biocentrum 

Dolní Radslavice, 

Jabloňov u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

LBC 13 U čističky lokální 

biocentrum 

Velké Meziříčí Vodní, mokřadní, dřevinná a 

luční (na podmáčených 

stanovištích) 

LBC 14 Křenice lokální 

biocentrum 

Velké Meziříčí, Osové Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

LBC 15 Nad Škodovým 

mlýnem 

lokální 

biocentrum 

Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

LBC 16 Park Kunšovec lokální 

biocentrum 

Velké Meziříčí Lesní, ladní a luční (mezofilní) + 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

LBC 17 U koupaliště lokální 

biocentrum 

Velké Meziříčí Vodní, mokřadní, dřevinná a 

luční (na podmáčených 

stanovištích) 

LBC 18 V Balinském 

údolí 

lokální 

biocentrum 

Velké Meziříčí, 

Oslavice 

Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

LBC 19 Nad Lavičským 

potokem 

lokální 

biocentrum 

Hrbov u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

LBC 20 Okrouhlice lokální 

biocentrum 

Hrbov u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

LBC 21 Na Doubravě lokální 

biocentrum 

Svařenov, Šeborov Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

LBC 22 Jestřábec lokální 

biocentrum 

Hrbov u Velkého 

Meziříčí, Lavičky 

Vodní, mokřadní, dřevinná a 

luční (na podmáčených 

stanovištích) 

LBC 23 Za dálnicí lokální 

biocentrum 

Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

LBC 24 Ve ţlebech lokální 

biocentrum 

Mostiště u Velkého 

Meziříčí, Lavičky 

Vodní, mokřadní, dřevinná a 

luční (na podmáčených 

stanovištích) 

LBC 25 U Netínského 

rybníka 

lokální 

biocentrum 

Olší nad Oslavou, 

Netín 

Vodní, mokřadní, dřevinná a 

luční (na podmáčených 

stanovištích) 
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Přehled navrţených biokoridorů 
 

označení  funkční typ katastrální území cílová společenstva 

RK 1401/1 regionální biokoridor Olší nad Oslavou, 

Dolní Bory 

Lesní (mezofilní) 

RK 1401/2 regionální biokoridor Olší nad Oslavou, 

Vídeň 

Lesní (mezofilní) 

RK 1402/1 regionální biokoridor Mostiště u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

RK 1402/2 regionální biokoridor Mostiště u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

RK 1402/3 regionální biokoridor Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

RK 1402/4 regionální biokoridor Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

RK 1402/5 regionální biokoridor Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

RK 1402/6 regionální biokoridor Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

RK 1402/7 regionální biokoridor Velké Meziříčí, Lhotky 

u Velkého Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

RK 1402/8 regionální biokoridor Dolní Radslavice, 

Lhotky u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

RK 1402/9 regionální biokoridor Dolní Radslavice Lesní (mezofilní) 

RK 1402/10 regionální biokoridor Dolní Radslavice Lesní (mezofilní) 

RK 1402/11 regionální biokoridor Dolní Radslavice, 

Petráveč 

Lesní (mezofilní) 

RK 1454/1 regionální biokoridor Dolní Radslavice Lesní (mezofilní) 

LBK 1 lokální biokoridor Mostiště u Velkého 

Meziříčí, Vídeň 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 2 lokální biokoridor Velké Meziříčí, 

Mostiště u Velkého 

Meziříčí 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 3 lokální biokoridor Velké Meziříčí, 

Petráveč 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 4 lokální biokoridor Velké Meziříčí, Osové Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 5 lokální biokoridor Velké Meziříčí, 

Osové, Oslavice 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 6 lokální biokoridor Velké Meziříčí, 

Oslavice 

Lesní (mezofilní) 

LBK 7 lokální biokoridor Velké Meziříčí, 

Petráveč 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 
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LBK 8 lokální biokoridor Velké Meziříčí, 

Petráveč 

Lesní (mezofilní) 

LBK 9 lokální biokoridor Velké Meziříčí Ladní (dřevinná i bylinná) a luční 

(mezofilní) 

LBK 10 lokální biokoridor Velké Meziříčí Lesní, ladní (dřevinná i bylinná) a 

luční (mezofilní) 

LBK 11 lokální biokoridor Velké Meziříčí Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 12 lokální biokoridor Velké Meziříčí, 

Oslavice 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 13 lokální biokoridor Velké Meziříčí, Baliny Lesní (mezofilní) 

LBK 14 lokální biokoridor Velké Meziříčí, Hrbov 

u Velkého Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

LBK 15 lokální biokoridor Hrbov u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

LBK 16 lokální biokoridor Hrbov u Velkého 

Meziříčí, Svařenov, 

Šeborov 

Lesní (mezofilní) 

LBK 17 lokální biokoridor Svařenov, Šeborov Lesní (mezofilní) 

LBK 18 lokální biokoridor Svařenov, Frankův 

Zhořec 

Lesní (mezofilní) 

LBK 19 lokální biokoridor Svařenov, Frankův 

Zhořec, Šeborov 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 20 lokální biokoridor Svařenov, Šeborov Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 21 lokální biokoridor Hrbov u Velkého 

Meziříčí, Lavičky 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 22 lokální biokoridor Velké Meziříčí, Hrbov 

u Velkého Meziříčí 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 23 lokální biokoridor Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

LBK 24 lokální biokoridor Velké Meziříčí, 

Lavičky 

Lesní (mezofilní) 

LBK 25 lokální biokoridor Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

LBK 26 lokální biokoridor Mostiště u Velkého 

Meziříčí, Velké 

Meziříčí, Lavičky 

Lesní (mezofilní) 

LBK 27 lokální biokoridor Mostiště u Velkého 

Meziříčí 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 28 lokální biokoridor Mostiště u Velkého 

Meziříčí 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 
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LBK 29 lokální biokoridor Mostiště u Velkého 

Meziříčí, Olší nad 

Oslavou, Lavičky, 

Závist u Velkého 

Meziříčí 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 30 lokální biokoridor Olší nad Oslavou, 

Netín 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 31 lokální biokoridor Mostiště u Velkého 

Meziříčí, Martinice u 

Velkého Meziříčí 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 32 lokální biokoridor Mostiště u Velkého 

Meziříčí, Velké 

Meziříčí, Martinice u 

Velkého Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

LBK 33 lokální biokoridor Lhotky u Velkého 

Meziříčí, Velké 

Meziříčí, Martinice u 

Velkého Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

LBK 34 lokální biokoridor Kúsky, Březejc, Sviny 

u Křiţanova 

Lesní (mezofilní) 

 

Vysvětlivky k cílovým společenstvům 

Nivními společenstvy jsou myšleny různé typy společenstev na podmáčených stanovištích 

údolní nivy řeky Sázavy (včetně lesních společenstev a extenzivně vyuţívaných trvalých 

travních porostů). 

Mokřadními společenstvy jsou myšleny různé typy společenstev na podmáčených 

stanovištích (včetně lesních společenstev a extenzivně vyuţívaných trvalých travních 

porostů). 

Vodními společenstvy jsou myšlena společenstva tekoucích i stojatých vod. 

Hygrofilními společenstvy jsou myšleny různé typy společenstev na vlhkých stanovištích bez 

trvalého podmáčení (včetně lesních společenstev a extenzivně vyuţívaných trvalých travních 

porostů). 

Lesními hygrofilními společenstvy jsou myšleny lesní porosty i souvislé nelesní porosty 

dřevin na vlhkých stanovištích bez trvalého podmáčení. 

Lesními mezofilními společenstvy jsou myšleny lesní porosty i souvislé nelesní porosty 

dřevin na stanovištích, která nejsou významněji ovlivněna podzemní vodou. 

Podmínky pro vyuţití ploch ÚSES 

Vytváření ÚSES je veřejně prospěšným opatřením (v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem vyuţití začleněné do vymezených 

skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) platí místo podmínek vyuţití stanovených 

pro tyto plochy následující podmínky:  

Hlavní je vyuţití slouţící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES. 

Nepřípustné je jakékoliv vyuţití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. 
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Podmíněně přípustné je takové vyuţití, které je uvedeno v podmínkách vyuţití daného typu 

plochy s rozdílným způsobem vyuţití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud 

nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníţí aktuální míru ekologické stability 

území. 

Do vymezených ploch ÚSES nelze umísťovat stavby, a to ani v zastavěném území 

a v zastavitelných plochách. Výjimky tvoří: 

 stavby pro vodní hospodářství v plochách vodních a vodohospodářských za předpokladu 

minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

 stavby dopravní infrastruktury v plochách dopravy za předpokladu minimalizace jejich 

plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

 stavby jiných komunikací, pokud jde o zařízení ve veřejném zájmu, která nelze v rámci 

systému dopravní infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich 

plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

 stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zařízení ve veřejném 

zájmu, která nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu 

minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu 

na funkčnost ÚSES. 

 

Přípustnost vyuţití v případě moţného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES je třeba 

posuzovat vţdy ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody. 

 

3. Protierozní opatření 

 

V horních částech toků vybudovat záchytné nádrţe (rybníky, poldry). V územním plánu je 

jejich situování řešeno přípustnou činností na funkčních plochách krajině. 

Návrh ÚSES a pozemkové  úpravy je třeba řešit takovým způsobem, aby se zmenšil  

odtokový součinitel území a zlepšilo se zadrţení vody v krajině. 

Zemědělské obhospodařování pozemků podřídit půdně ochranným aspektům (doplnění 

průlehy, meze, střídání plodin apod.) V případě výsadby hospodářských plodin se doporučuje 

upřednostňovat druhy odolné vodní erozi (víceleté pícniny, ozimé obiloviny). 

Podle moţností doplnit zalesnění a zatravnění pozemků v místech výrazné eroze a 

nepříznivých spádových poměrů. V územním plánu je umoţněno přípustnou činností 

v regulativech funkčních ploch nezastavěného území.  

Pro ochranu rozvojových lokalit situovaných na kontaktu s neurbanizovaným územím před 

extravilánovými vodami se navrhuje vybudování zemních záchytných příkopů.  

Celé řešené území patří mezi z hlediska vodního zákona mezi tzv. zranitelné oblasti. 

Hospodaření v těchto oblastech včetně provádění protierozních opatření se řídí platnou 

legislativou pro tato území.   

 

4. Ochrana před povodněmi 

 

Záplavové území významného vodního toku Oslava v kraji Vysočina (v říčním kilometru 

11,400 - 96,400) bylo stanoveno 18.6.2004 Odborem lesního a vodního hospodářství 

Krajského úřadu kraje Vysočina pod č.j.KUJI 6396/2004 OVLHZ. 

Záplavové území významného vodního toku Balinka bylo pro území Ţďárského okresu 

stanoveno opatřením Okresního národního výboru ve Ţdáře nad Sázavou, odboru vodního a 

lesního hospodářství, ze dne 3.1. 1990, č.j. VLHZ/vod.2998, 2836/89/Ka. 

Záplavové území ostatních vodních toků v řešeném území není administrativně vodoprávním 

úřadem stanoveno. 
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Záplavové území je zakresleno v grafické části odůvodnění územního plánu.  

 

5. Dobývání nerostů 

 

Z hlediska ochrany výhradních loţisek nerostů, ve smyslu ustanovení §15, odst. 1, zákona č. 

44/1988 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších 

předpisů a §13, odst. 2, zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění pozdějších 

předpisů a dle mapy loţiskové ochrany 1 : 50 000 jsou v katastrálních územích města 

evidovány: 

- výhradní loţisko č. 3092200 Velké Meziříčí – Lavičky  - ţivcové suroviny.   

- chráněné loţiskové území č. 09220000 Lavičky u Velkého Meziříčí – ţivcové suroviny 

- výhradní loţisko č. 321390007 Bory- Olší, ţivcové suroviny  

- chráněné loţiskové území č. 21390002 nad Oslavou – ţivcové suroviny    

 - podle evidence dobývacích prostorů je k.ú. Olší nad Oslavou evidován dobývací prostor 

Krásněves, e.č. 7 0506, stanoven pro Obec Krásněves.  

 

V katastrálním území Velké Meziříčí, Dolní Radslavice, Hrbov u Velkého Meziříčí, Kúsky, 

Lhotky u Velkého Meziříčí, Mostiště u Velkého Meziříčí, Olší nad Oslavou a Svařenov 

nejsou evidována poddolovaná území. 

 V katastrálním území Velké Meziříčí, Dolní Radslavice, Hrbov u Velkého Meziříčí, 

Kúsky, Lhotky u Velkého Meziříčí, Mostiště u Velkého Meziříčí, Olší nad Oslavou a 

Svařenov nejsou evidována ţádná sesuvná území. 

 

6. Poţadavky Vojenské ubytovací a stavební správy 

 

Stavby nad 15 m je nutno projednat s VUSS Brno. 

 

 

6. STANOVENÍ PODMÍNEK  PRO VYUŢITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŢITÍ S URČENÍM PŘEVAŢUJÍCÍHO ÚČELU VYUŢITÍ ( HLAVNÍ 

VYUŢITÍ), PŘÍPUSTNÉHO VYUŢITÍ, NEPŘÍPUSNÉHO VYUŢITÍ, POPŘ. 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŢITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ 

PODMÍMEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 

PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU.    

 

V hlavním výkrese vymezuje územní plán barevně odlišené plochy s rozdílným způsobem 

vyuţití (také funkční plochy) s určením převaţujícího účelu vyuţití. K nim přiřazuje v textové 

části příslušné regulativy, která vymezují hlavní vyuţití, přípustné, nepřípustné popř. 

podmíněně přípustné vyuţití ploch. Takto vymezená regulace ploch omezuje vyuţitelnost 

jednotlivých  ploch s rozdílným způsobem vyuţití. 

- stupeň  přípustné  - optimální vyuţití plochy, splňující podmínky, které jsou v území 

běţné, bezkolizní vztahy 

- stupeň   podmíněně přípustné  - vyuţití plochy činnostmi a ději, které nejsou v ploše běţné, 

ale nenarušují funkci území jako celku 

- stupeň  nepřípustné  - zakázaný, nedovolený způsob vyuţívání plochy. Jde o činnosti či 

děje, které nesplňují určující funkci dané plochy a jsou s ní v rozporu. U stupně nepří-

pustné nejsou ve výčtu činností  v regulativech ploch uvedeny činnosti stojící v jasném a 

zásadním protikladu s funkcí hlavní 
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 V grafické části územního plánu jsou plochy s rozdílným vyuţitím označeny plošně 

(barevnou plochou nebo šrafou podle legendy) a písmennou zkratkou plochy (např. BR). Tato 

označení jsou rovnocenná a závazná. 

 

 Regulativ konkrétní plochy je označen identifikátorem - písmennou zkratkou s číselným 

indexem (např.BR1). Jednotlivé plochy jsou od sebe odděleny hranicí, která odpovídá  

podrobnosti zpracování ÚP,  měřítku pouţitého mapového podkladu a generalizaci zákresu 

funkčních ploch. Tyto hranice je moţno přiměřeně zpřesňovat v rámci podrobnější 

dokumentace při zachování koncepce dané územním plánem.  

Vymezenému členění ploch musí odpovídat způsob jeho vyuţívání a zejména účel 

umisťovaných a povolovaných staveb včetně jejich změn a změn jejich vyuţití. Stavby a jiná 

opatření, které vymezenému členění ploch neodpovídají nelze na tomto území umístit nebo 

povolit. 

Dosavadní způsob vyuţití území a ploch, který neodpovídá navrţenému vyuţití ploch 

podle územního plánu je moţný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru. 

  

Členění území obce na plochy s rozdílným způsobem vyuţití 

 

Základní členění vychází z vyhlášky č. 501 /2006 Sb. o obecných  poţadavcích na vyuţívání 

území. 

Tyto plochy jsou podle specifických podmínek a s ohledem na charakter řešeného území 

daného území v souladu s výše uvedenou vyhláškou podrobněji členěny.   

 

Plochy zastavěné a zastavitelné se člení na: 
 

Plochy bydlení 

1) Bydlení v rodinných domech (BR) 

2) Bydlení v bytových domech (BD) 

Plochy rekreace 

3) Plochy  pro hromadnou rekreaci (RH) 

4) Plochy  pro rodinnou rekreaci (RR) 

5) Zahrádkářské osady (RZ) 

Plochy občanského vybavení 

6) Veřejná občanská vybavenost (OV) 

7) Komerční občanská vybavenost (KV) 

8) Sport a tělovýchova (OS) 

Plochy veřejných prostranství 

9) Komunikační plochy veřejných prostranství (PD)  

Plochy zeleně 

10) Sídelní zeleň (ZS) 

Plochy smíšené obytné 

11) Plochy smíšené centrální (SC) 

12) Plochy smíšené městské (SM) 

13) Plochy smíšené venkovské (SV) 

Plochy dopravní infrastruktury 

14) Plochy silniční dopravy (DS) 

15)  Plochy  účelových komunikací (DU) 

16)  Plochy  dopravních zařízení (DP) 

17) Plochy dráţní dopravy (DZ) 
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Plochy technické infrastruktury 

18) Plochy technického vybavení  (TI) 

Plochy výroby a skladování 

19) Drobná výroba a řemeslná výroba (VD) 

20) Průmyslová výroba a skladování (VP) 

21) Zemědělská výroba (VZ) 

 

Plochy nezastavěné se člení na: 
 

Plochy vodní a vodohospodářské 

1) Vodní plochy a toky (H) 

Plochy zemědělské 

2) Plochy zemědělské – orná půda (ZO) 

3) Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (ZT) 

4) Plochy zemědělské – zahrady (ZZ) 

Plochy lesní 

5) Plochy lesů (LP) 

Plochy přírodní 

6) Plochy biocenter (OP) 

Plochy smíšené nezastavěného území  

7) Plochy  krajinné zeleně (LK) 

 

Stanovení podmínek vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití a vyuţití ploch  hlavní, 

přípustné, podmíněně přípustné  a nepřípustné. 

 

Plochy bydlení 
 

1) Bydlení v rodinných domech - BR   

Hlavní: 

Plochy pro bydlení se zázemím  rekreačních a uţitkových zahrad. 

Přípustné: 

Různé typy rodinných domů, místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště, veřejná 

zeleň, veřejná prostranství, dětská hřiště,  

Podmíněně přípustné: 

Přípustnostná je výstavba bytových domů, pokud je uvedeno v regulativu jednotlivých ploch. 

Malé prostory obchodu a sluţeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování, zařízení 

zdravotnictví a sociální péče, individuální rekreace ve stávajících domech (rekreační 

chalupy), zařízení sluţeb a činností s funkcí bydlení souvisejících, zařízení dopravní a 

technické infrastruktury. 

Řemesla a sluţby, drobná výrobní činnost  a  chov drobného hospodářského zvířectva, pokud 

nebudou narušeny poţadavky na bydlení nad přípustnou míru (bez negativních vlivů na poze-

mek souseda).  

Podmíněně přípustné činnosti nesmí sniţovat kvalitu souvisejícího území a zvyšovat dopravní 

zátěţ v území. 

Nepřípustné: 

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně 

nad přípustnou míru. 

 

2) Bydlení v bytových domech - BD   

Hlavní:  

Plochy pro bydlení v bytových domech  



 - 42 - 

Přípustné: 

Přípustné jsou rodinné domy, objekty pro dočasné ubytování, domy s pečovatelskou sluţbou, 

domovy důchodců, zařízení  pro kulturu, zdravotnictví a sport slouţící pro obsluhu tohoto 

území 

Místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště, garáţe, sídelní (veřejná) zeleň, veřejná 

prostranství, plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu.  

Podmíněně přípustné: 

Malé prostory obchodu a sluţeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování,  zařízení 

sluţeb a činností s funkcí bydlení souvisejících. 

Podmíněně přípustné činnosti nesmí sniţovat kvalitu souvisejícího území a zvyšovat dopravní 

zátěţ v území. 

Nepřípustné: 

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně 

nad přípustnou míru. 

 

Plochy rekreace 

 

3) Plochy pro hromadnou rekreaci – RH   

Hlavní: 

Slouţí pro uspokojování společných potřeb rekreace a turistiky občanů. 

Přípustné: 

Slouţí k umístění zařízení hromadné rekreace a cestovního ruchu a staveb potřebných pro tyto 

činnosti a aktivity pro obsluhu takového území. Umístění stravovacích a ubytovacích zařízení 

a sportovně rekreačních zařízení. 

Přípustné jsou komunikace a parkoviště pro obsluhu území, rozptylové prostory, plochy pro 

rekreační sport, zeleň, stavby příslušné technické infrastruktury. 

Podmíněně přípustné: 

Sluţby bez negativního vlivu na ŢP váţící se k určující funkci, bydlení, pokud neomezí hlavní 

funkci plochy, stavby a zařízení pro agroturistiku. 

Nepřípustné  

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy rekreace přímo 

nebo druhotně nad přípustnou míru. 

 

4) Plochy pro rodinnou rekreaci – RR   

Hlavní: 

Slouţí pro uspokojování potřeb rekreace jednotlivých občanů na vlastních  nemovitostech. 

Přípustné: 

Slouţí k umístění individuálních rekreačních chat, rekreačních domků a chalup a staveb 

potřebných pro tyto činnosti a aktivity, přípustné jsou komunikace a parkoviště pro obsluhu 

území, rozptylové prostory, plochy pro rekreační sport, zeleň, stavby příslušné technické 

infrastruktury. 

Podmíněně přípustné:  

Zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu na  

okolní prostředí. 

Nepřípustné:  

Stavby pro trvalé bydlení, výrobní činnosti a sklady, stavby nesouvisející s rekreační funkcí 

plochy, u individuálních rekreačních chat je nepřípustný chov drobného hospodářského 

zvířectva. Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy 

rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. 
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5) Zahrádkářské osady – RZ    

Hlavní: 

Umístění soustředěných rekreačních zahrádek slouţících k rekreaci a zahrádkaření  

Přípustné: 

Zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu na  

okolní prostředí. 

Přípustné jsou komunikace a parkoviště pro obsluhu území, rozptylové prostory, plochy pro 

rekreační sport bez negativního dopadu na okolní prostředí, zeleň, stavby příslušné technické 

infrastruktury. 

Podmíněně přípustné:  

Umístění individuálních rekreačních chat. 

Nepřípustné:  

Stavby pro trvalé bydlení, výrobní činnosti a sklady, stavby nesouvisející s rekreační funkcí 

plochy. Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy 

rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. 

 

Plochy občanského vybavení  

 

6) Veřejná občanská vybavenost – OV 

Hlavní: 

Stavby pro veřejné občanské vybavení.  

Přípustné: 

Stavby pro školství a výchovu, zdravotnictví a sociálních péči, kulturní zařízení, správní a 

administrativní objekty, stavby pro obchod, veřejné stravování a ubytování, sluţby 

nevýrobního charakteru. Veřejná prostranství, veřejná (sídelní) zeleň, zařízení dopravní a 

technické infrastruktury. 

Podmíněně přípustné: 

Bydlení v případě, ţe se jedná o byt správce nebo majitele zařízení, plochy pro sport, 

tělovýchovu a hromadnou rekreaci, řemesla a sluţby nesniţující kvalitu prostředí, místní 

komunikace pro obsluhu území, plochy pro pěší, parkoviště, vestavěné garáţe, ostatní garáţe. 

Nepřípustné: 

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy občanské 

vybavenosti přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. 

 

7) Komerční občanská vybavenost – KV 

Hlavní: 

Stavby pro komerční občanské vybavení.  

Přípustné: 

Plochy určené pro zařízení převáţně komerčního charakteru, tj. pro komerční administrativu, 

obchodní zařízení, areály velkoobchodu, plochy určené pro stravovací zařízení a ubytovací 

zařízení, plochy určené pro zařízení nevýrobních sluţeb bez negativních účinků na okolí, 

plochy určené pro zařízení výrobních sluţeb bez rušivých účinků na okolí.  

Veřejná prostranství, veřejná (sídelní) zeleň, zařízení dopravní a technické infrastruktury. 

Podmíněně přípustné: 

Přípustné jsou plochy veřejné občanské vybavenosti a plochy pro sport, tělovýchovu a 

hromadnou rekreaci, pokud daná lokalita splňuje poţadavky pro danou vybavenost podle 

platných hygienických předpisů.  

Přechodné bydlení, byty správců, sluţební byty, pokud daná lokalita splňuje poţadavky na 

bydlení podle platných hygienických předpisů, 

Přípustné jsou řemesla a sluţby nesniţující kvalitu prostředí, 
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Bydlení v případě, ţe se jedná o byt správce nebo majitele zařízení, plochy pro sport, 

tělovýchovu a hromadnou rekreaci, místní komunikace pro obsluhu území, plochy pro pěší, 

parkoviště, vestavěné garáţe, ostatní garáţe. 

Areály velkoplošného prodeje a sluţeb nad 200m
2
 prodejní nebo odbytové plochy (např. 

supermarkety, hypermarkety, nákupní centra, sluţby pro motoristy). 

Nepřípustné: 

Vyuţití pro bydlení v RD. Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují 

prostředí plochy občanské vybavenosti přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. 

 

8) Sport a tělovýchova – OS 

Hlavní: 

Slouţí pro sportovní  a tělovýchovná zařízení organizované i neorganizované.  

Přípustné: 

Sportovní a rekreační hřiště a jejich vybavenost, přípustné jsou byty správců, místní 

komunikace pro obsluhu území, parkoviště, veřejná zeleň. 

Podmíněně přípustné: 

Menší ubytovací a stravovací zařízení slouţící obsluze těchto území, sluţby bez negativního 

vlivu na ŢP váţící se k určující funkci. 

Nepřípustné: 

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy pro sport a 

tělovýchovu  přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. 

 

Plochy veřejných prostranství 

  

9) Komunikační plochy veřejných prostranství - PD 

Hlavní: 

Veřejně přístupný uliční prostor a prostor návsí a náměstí s převaţující komunikační funkcí. 

Přípustné: 

Plochy veřejných prostranství s převaţující komunikační funkcí zahrnují stávající a 

navrhované plochy veřejně přístupných ploch v zastavěném území obce, zpravidla 

v centrálním prostoru (náves, náměstí) nebo uličním prostoru. Zahrnují plochy dopravní, 

technické infrastruktury a občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství. 

Součástí jsou také dílčí plochy veřejné  zeleně.   

Podmíněně přípustné: 

Drobná architektura, městský mobiliář, dětská hřiště, drobné sakrální stavby, zařízení slouţící 

obsluze těchto ploch. 

Nepřípustné: 

Nepřípustná je zástavba veřejného prostranství budovami. 

 

Plochy zeleně  

 

10) Sídelní zeleň - ZS 

Hlavní: 

Veřejně přístupný prostor s převaţujícím zastoupením sídelní zeleně. 

Přípustné: 

Území pro veřejnou upravenou zeleň a parky plnící funkci estetickou, rekreační, ekologickou,  

pietní i ochrannou, přípustné jsou dětská hřiště, odpočívadla s lavičkami, drobné sakrální 

stavby a zařízení slouţící obsluze těchto ploch. 
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Podmíněně přípustné: 

zřizování pěších případně cyklistických cest, veřejná prostranství a plochy pro pěší, 

umísťování objektů drobné architektury, vodních prvků,  umisťování mobiliáře obce,  zařízení  

technické infrastruktury, dílčí úpravy stávajících úseků místních  komunikací.  

Revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území.   

Nepřípustné: je umístění objektů jiných funkcí, jiné činnosti narušující prostředí sídelní 

zeleně. Nepřípustná je zástavba veřejného prostranství se sídelní zelení budovami. 

 

Plochy smíšené obytné 

 

11) Plochy smíšené centrální - SC 

Hlavní: 

Plochy určené pro smíšené vyuţití, veřejnou i komerční vybavenost, podnikatelské aktivity a 

bydlení zpravidla v městských centrech  

Přípustné:  

Přípustné jsou stavby pro bydlení, rodinné i bytové domy, sportovní a rekreační plochy pro 

obsluhu tohoto území, přípustná je veřejná (sídelní) zeleň a  parky, související dopravní a 

technická infrastruktura, pozemky veřejných prostranství. 

Podmíněně přípustné: 

Pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním  a technickým zařízením  nenarušují 

uţívání staveb  a zařízení ve svém okolí  a nesniţují kvalitu prostředí  souvisejícího území ( 

např., nerušící výroba řemesla a sluţby), a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují 

dopravní zátěţ v území. 

Nepřípustné: 

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně 

nad přípustnou míru. 

 

12) Plochy smíšené městské - SM 

Hlavní: 

V městském prostředí smíšené území bydlení  a jiných neobytných činností zpravidla stejných 

majitelů, nesniţující kvalitu souvisejícího území. 

Přípustné:  

Plochy smíšeného území bydlení majitelů společně s umístěním drobných řemeslných 

provozů, sluţeb a obchodů  v kapacitách odpovídajících velikosti a objemu budov.  

Malé prostory obchodu a sluţeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování,byty,  

zařízení zdravotnictví a sociální péče, rekreace, zařízení dopravní a technické infrastruktury, 

zeleň.   

Podmíněně přípustné: 

Řemesla a sluţby, drobná výrobní činnost, stavby pro skladování s nízkými nároky na 

skladovací plochy  pokud nebudou narušeny poţadavky na bydlení nad přípustnou míru (bez 

negativních vlivů na pozemek souseda).  

Podmíněně přípustné činnosti nesmí sniţovat kvalitu souvisejícího území a zvyšovat dopravní 

zátěţ v území. 

Nepřípustné: 

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně 

nad přípustnou míru. 

 

13) Plochy smíšené venkovské - SV 

Hlavní: 

Ve venkovských sídlech smíšené území bydlení a jiných neobytných činností zpravidla 

stejných majitelů nesniţující kvalitu souvisejícího území.  
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Přípustné:  

Plochy pro bydlení majitelů a zemědělskou malovýrobu s chovem hospodářského zvířectva, 

doplněné plochami sluţeb v kapacitách odpovídajících velikosti a objemu budov. 

Umístění drobných řemeslných provozů, sluţeb a obchodů  v kapacitách odpovídajících 

velikosti a objemu budov. 

Malé prostory obchodu a sluţeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování,byty,  

zařízení zdravotnictví a sociální péče, rekreace, zařízení dopravní a technické infrastruktury, 

zeleň.   

Podmíněně přípustné: 

Zemědělská výroba  s chovem  hospodářského zvířectva, pokud nenarušuje uţívání staveb a 

zařízení ve svém okolí a nesniţuje kvalitu prostředí souvisejícího území a pokud  nebudou 

narušeny poţadavky na bydlení nad přípustnou míru (bez negativních vlivů na pozemek 

souseda), sklady a zařízení zemědělské výroby, rekreace ve stávajících objektech (rekreační 

chalupy), agroturistika, sportovní plochy, plochy veřejné i soukromé zeleně, zařízení dopravní 

a technické infrastruktury. 

Nepřípustné: 

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně 

nad přípustnou míru. 

Nepřípustné jsou obtěţující sluţby a řemesla včetně obtěţující drobné výroby, činnosti 

náročné na přepravu zboţí, stavby s vysokými plošnými nároky na pozemky, objekty 

průmyslové výroby, stáje pro velkochovy hospodářských zvířat. 

 

Plochy dopravní infrastruktury 

 

14) Plochy silniční dopravy - DS 

Hlavní: 

Stavby silniční dopravní infrastruktury. 

Přípustné: 

Plochy pozemních komunikací včetně souvisejících pozemků a objektů, plochy doprovodné 

zeleně. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury. pro parkování a odstavování 

motorových vozidel, plochy dopravních zařízení a plochy ţeleznice včetně nádraţí, ploch pro 

vysokorychlostní trať, plochy pro dopravu hromadnou, zemědělskou, dopravu v klidu, 

dopravu pěší a cyklistickou. 

Nepřípustné:  

Činnosti, děje a zřízení, které narušují hlavní vyuţití. 

 

15) Plochy účelových komunikací - DU 

Hlavní: 

Plochy veřejně přístupných komunikací, slouţící pro obsluhu území a umoţňující průchod 

krajinou. 

 

Přípustné: 

Pozemky účelových komunikací, plochy pro parkování a odstavování motorových vozidel, 

plochy pro dopravu pěší a cyklistickou, plochy pro doprovodnou zeleň. 

Nepřípustné:  

Činnosti, děje a zřízení, které narušují hlavní vyuţití. 

 

16) Plochy dopravních zařízení - DP 

Hlavní: 

Plochy dopravních zařízení, odstavných a parkovacích stání, garáţí. 
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Přípustné: 

Odstavné a parkovací plochy, řadové a hromadné garáţe. 

Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejná prostranství a zeleň. 

Nepřípustné:  

Činnosti, děje a zřízení, které narušují hlavní vyuţití. 

 

17) Plochy dráţní dopravy - DZ 

Hlavní: 

Stavby ţelezniční dopravní infrastruktury. 

Přípustné: 

Pozemky dráhy a zařízení na dráze, související dopravní a technická infrastruktura, zeleň. 

Nepřípustné:  

Činnosti, děje a zřízení, které narušují hlavní vyuţití. 

 

Plochy technické infrastruktury 

 

18) Plochy technického vybavení - TI 

Hlavní: 

Stavby technické infrastruktury. 

Přípustné  

Monofunkční plochy pro stavby a zařízení pro zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních 

a čištění odpadních vod, zásobování plynem, elektrickou energií a telekomunikace a spoje a 

trubní přepravu produktů.je pouze zařízení slouţící obsluze těchto území. 

Podmíněně přípustné: 

Činnosti či zařízení bezprostředně související s určující funkcí v odpovídajících kapacitách a 

intenzitách.  

Nepřípustné  

Ostatní činnosti a děje, které nesouvisí s určující funkcí plochy. 

 

Plochy výroby a skladování 

 

19) Drobná výroba a řemeslná výroba - VD  

Hlavní: 

Plochy určené pro drobnou výrobu, malovýrobu a přidruţenou výrobu, pro výrobní sluţby a 

řemeslnou výrobu. 

Přípustné: 

Plochy určené pro umisťování objektů drobné výroby, slouţí k umisťování provozoven 

obvykle s výrobní náplní na bázi kusové či malosériové výroby, blíţí se spíše výrobě 

řemeslnické, navazující sklady a sluţby, přípustné jsou zařízení obchodu, administrativa a 

správa,  zařízení dopravní a technické infrastruktury a zeleň,  

Podmíněně   přípustné: 

Byty správců (pohotovostní byty),  hromadné a halové garáţe, čerpací stanice pohonných 

hmot. 

Nepřípustné: 

Vyuţití pro bydlení v RD nebo bytových domech, sport a tělovýchovu, rekreace, zemědělská 

výroba. Ostatní činnosti a děje, které nesouvisí s určující funkcí plochy. 

 

20) Průmyslová výroba a skladování - VP  

Hlavní: 

Plocha je určena pro umisťování staveb v areálech pro průmyslovou výrobu a skladování, tj. 

zařízení průmyslové výroby továrního charakteru. 
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Přípustné: 

Plochy pro stavebnictví, opravárenství, sluţeb a činností náročných na přepravu zboţí, 

negativní vlivy na okolí nesmí překročit limitní OP, které je dáno hranicí výrobního areálu. 

Přípustná je drobná výroba, výrobní řemesla a sluţby, zemědělská výroba, zařízení dopravní a 

technické infrastruktury, hromadné a halové garáţe, 

plošně a dopravně náročné komerční aktivity. 

Podmíněně přípustné: 

Byty správců (pohotovostní byty), situování čerpací stanice pohonných hmot. 

Nepřípustné: 

Vyuţití pro bydlení, občanskou vybavenost, sport a tělovýchovu, rekreaci, výroba se silným 

negativním dopadem na prostředí. 

 

21) Zemědělská výroba - VZ  

Hlavní: 

Plochy určené pro ţivočišnou a rostlinnou výrobu. 

Přípustné: 

Plocha pro zařízení zemědělské výroby, jejího technického vybavení a skladování zemědělské 

produkce. Negativní vlivy na okolí nesmí překročit limitní OP, které můţe přesahovat    

hranice  areálu. Přípustná je průmyslová výroba, drobná výroba, výrobní řemesla, obchod, 

sluţby, zařízení dopravní a technické infrastruktury a zeleň, hromadné a halové garáţe, 

zařízení lesního hospodářství a zpracování dřevní hmoty. 

Podmíněně přípustné: 

Obchodní a komerční aktivity, vybavenost. Byty správců (pohotovostní byty), situování 

čerpací stanice pohonných hmot. 

Nepřípustné jsou: 

Vyuţití pro bydlení, vyuţití pro školství, zdravotnictví, sociální sluţby a kulturu, zařízení 

sportu a tělovýchovy, zařízení pro rekreaci, výroba ze silným negativním dopadem na 

prostředí. 

 

Plochy vodní a vodohospodářské 

 

1) Vodní plochy a toky (H) 

Hlavní: 

Vodní ploch a toky. 

Přípustné: 

Jsou vodní toky a plochy, rybníky a ostatní vodní nádrţe, které plní funkce ekologicko - 

stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské, které jsou přírodní nebo uměle vybudované. 

Podmíněně přípustné: 

Vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskády aj.), činnosti 

související s údrţbou, chovem ryb případně vodní drůbeţe, výjimečně přípustné jsou činnosti 

spojené s rekreací, revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území. 

Nepřípustné  

Je umístění staveb a činností jiných funkcí a činností negativně ovlivňující vodní reţim 

v území. 

 

Plochy zemědělské 

 

2) Plochy zemědělské – orná půda (ZO) 

Hlavní: 

Zemědělská půda 
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Přípustné:  

Plochy zemědělské půdy - orná půda, louky, pastviny, vinice, chmelnice, zahrady a sady, 

přípustné jsou  změny kultur. Protipovodňová a protierozní opatření.  

Podmíněně přípustné: 

Revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území, zalesnění  a extenzivní 

vodní plochy podmíněné souhlasem orgánů ochrany ZPF. Umísťování drobných staveb, 

zařízení a dopravních ploch nezbytně nutných k hospodaření na zemědělské půdě a výkon 

myslivosti podmíněné souhlasem ochrany ZPF. Účelové komunikace, komunikace pro pěší a 

cyklisty, liniové stavby technické infrastruktury.  

Podmíněně přípustné činnosti nesmí narušit krajinný ráz území.  

Nepřípustné: 

Je umístění staveb a činností jiných funkcí. 

 

3) Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (ZT) 

Hlavní: 

Zemědělská půda. 

Přípustná  

Plochy zemědělské půdy - orná půda, louky, pastviny, vinice, chmelnice, zahrady a sady, 

přípustné jsou  změny kultur. Protipovodňová a protierozní opatření.  

Podmíněně přípustné: 

Revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území, zalesnění  a extenzivní 

vodní plochy podmíněné souhlasem orgánů ochrany ZPF. Umísťování drobných staveb, 

zařízení a dopravních ploch nezbytně nutných k hospodaření na zemědělské půdě a výkon 

myslivosti podmíněné souhlasem ochrany ZPF. Účelové komunikace, komunikace pro pěší a 

cyklisty, liniové stavby technické infrastruktury.  

Podmíněně přípustné činnosti nesmí narušit krajinný ráz území.  

Nepřípustné: 

Je umístění staveb a činností jiných funkcí. 

 

4) Plochy zemědělské – zahrady (ZZ) 

Hlavní: 

Zahrady.  

Přípustné: 

Slouţí k umístění samostatných zahrad, které nejsou určeny k zastavění.  

Podmíněně přípustné: 

Účelové stavby pro zahrádkaření charakteru drobné stavby, vedlejší stavby ke stavbám pro 

bydlení, zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu 

na  okolní prostředí. 

Nepřípustné:  

Stavby pro bydlení,  podnikání a jiné stavby a činnosti nesouvisející s určující funkcí plochy. 

 

Plochy lesní 

 

5) Plochy lesů (LP) 

Hlavní: 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

Přípustná  

Lesní a jiné pozemky, které jsou určeny k plnění funkcí lesa (PUPFL), vyuţití ploch je moţné 

pouze v souladu se zákonem  na ochranu lesa v platném znění. 



 - 50 - 

Pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství, pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury, revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území, ochranu 

přírody , realizace ÚSES, protipovodňová a protierozní opatření. 

Podmíněně přípustné: 

Umísťování drobných staveb, zařízení a dopravních ploch nezbytně nutných k výkonu 

myslivosti podmíněné souhlasem státní správy lesů. Výstavba extenzivních vodních nádrţí 

podmíněná souhlasem státní správy lesů. 

Podmíněně přípustné činnosti nesmí narušit krajinný ráz území.  

Nepřípustné: 

Je umístění staveb a činností jiných funkcí. 

 

Plochy přírodní 

 

6) Plochy biocenter (OP) 

Hlavní: 

Zvláště chráněné území a biocentrum územního systému ekologické stability. 

Přípustné jsou: 

Plochy přírodní se vymezují za účelem zajistit podmínky pro ochranu přírody a krajiny. Jedná 

se o plochy zvláště chráněných území, plochy biocenter. Přípustné jsou plochy zemědělské 

půdy, plochy lesů a krajinné zeleně, vodní plochy. 

Podmíněně přípustné: 

Pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Podmíněně přípustné činnosti 

ohrozit určující funkci plochy a narušit krajinný ráz území.  

Nepřípustné: 

Je vyuţití, které je v rozporu s podmínkami ochrany přírody a krajiny dané lokality. 

 

Plochy smíšené nezastavěného území  

 

7) Plochy  krajinné zeleně (LK) 

Hlavní: 

Nezemědělské  a nelesní plochy v krajině (popř.sídle) porostlé vegetací, většinou se 

zastoupením dřevin.   

Přípustné jsou: 

Jedná se o extenzivní trávní porosty, dřeviny, skupinovou, rozptýlenou, soliterní a liniovou 

zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva. Opatření ke zvýšení ekologické stability 

území, realizace ÚSES, zařízení a stavby pro ochranu přírody, protipovodňová a protierozní 

opatření 

Podmíněně přípustné: 

Extenzivní vodní plochy, zřizování pěších případně cyklistických cest, plochy pro pěší, 

umísťování objektů drobné architektury, revitalizační opatření.  

Výstavba zařízení liniové dopravní a technické infrastruktury, dílčí úpravy stávajících úseků 

místních  komunikací.  

Podmíněně přípustné činnosti nesmí narušit krajinný ráz území.  

Nepřípustné: 

Jsou stavby a zařízení nevratně znehodnocující krajinnou zeleň. 
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Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

 

Podmínky pro výstavbu na celém území obce (stabilizovaných i zastavitelných ploch a ploch 

přestaveb)    

 

Plošná regulace – je třeba respektovat historický půdorys sídla, v prostoru náměstí, 

historických ulic a  v prostoru návsí  místních částí je třeba respektovat historicky danou 

stavební čáru. 

 

Podmínky pro stavby 

Nové objekty v prostoru náměstí, historických ulic a návsí budou  stavěny jako objekty 

architekturou srovnatelné s okolní zástavbou.  

V místních částech bude zástavba nových ploch pro bydlení v RD  bude respektovat  

venkovský charakter zástavby. 

 

Index zastavění 

U stávajících a navrhovaných ploch pro rodinnou rekreaci (RR) a pro zahrádkářské osady  

(RZ) bude zastavěno max. 10% plochy pozemku. 

 

Výšková regulace zástavby stabilizovaných ploch  

Výšková hladina zástavby ve stabilizovaných plochách bude respektovat  převládající výšku 

zastavění v sídle, u zástavby zohlednit převládající tvar stávajících střech. 

 

Výšková regulace zástavby  u navrhovaných zastavitelných ploch  

U nových zastavitelných ploch  je max. výška zástavby uvedena v regulativech konkrétních 

zastavitelných ploch a ploch přestaveb.  

 

Zeleň 

Při vegetačních úpravách v místních  částech pouţít přednostně domácích druhů dřevin. 

 

 

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH   

    OPATŘENÍ A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU  

    A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM  

    A STAVBÁM VYVLASTNIT.  

 

 

Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně ploch nezbytných 

k zajištění jejich  výstavby a řádného vyuţívání pro stanovený účel: 

 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY VYMEZENÉ V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

A ZPŘESNĚNÉ ÚZEMNÍM PLÁNEM. 

 

Dopravní infrastruktura: 

 

VD1 (DK21) Plocha pro přeloţku silnice II/360 včetně řešení křiţovatek, souvisejících 

objektů, zemědělských cest a vyvolaných přeloţek inţenýrských sítí. 

 

VD2  (DK21)  Plocha pro novou trasu silnice II/360 včetně řešení křiţovatek, dílčích přeloţek  

silnic, souvisejících objektů, zemědělských cest a vyvolaných přeloţek 

inţenýrských sítí a asanací ve vymezeném koridoru. 
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VD3  (DK32) Plocha pro přeloţku silnice II/602 včetně řešení křiţovatek, dílčích přeloţek 

místních komunikací, souvisejících objektů, parkoviště a vyvolaných přeloţek 

inţenýrských sítí a asanací. 

  

VD4 (DK32) Plocha pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/602 ve vymezeném    

koridoru. 

 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY VYMEZENÉ V ÚZEMNÍM PLÁNU. 

 

Dopravní infrastruktura: 

 

VD5   Plocha pro přeloţku silnice III/35437 pro dopravní napojení nemocnice Sv. Zdislavy  

v k.ú. Olší nad Oslavou a Mostiště u Velkého Meziříčí 

VD6    Plocha pro místní komunikaci k napojení průmyslové zóny Čechovy sady - sever. 

 

VD7    Plocha pro místní komunikaci a přemostění v lokalitě za Motorpalem. 

VD8  Plocha pro místní komunikaci k dopravnímu napojení obytného území v Olší nad   

Oslavou. 

VD9   Plocha pro účelovou komunikaci k dopravnímu napojení lyţařského areálu na Fajtově 

kopci. 

VD10 Plocha pro účelovou komunikaci k dopravnímu napojení vodojemu v Olší nad 

Oslavou. 

VD11  Plocha pro parkoviště u koupaliště. 

 

VD12  Plocha pro parkoviště u lyţařského areálu na Fajtově kopci. 

 

VD13  Plocha pro parkoviště u lyţařského areálu na Fajtově kopci. 

 

VD14  Plocha pro parkoviště u  nemocnice Sv. Zdislavy v k.ú. Mostiště u V.M. 

 

VD15  Plocha pro parkoviště u  nemocnice Sv. Zdislavy v k.ú. Mostiště u V.M. 

 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY VYMEZENÉ V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

A ZPŘESNĚNÉ ÚZEMNÍM PLÁNEM. 

 

Technická infrastruktura: 

 

VT16 (E02)   Zdvojené vedení ZVN 400 kV Mírovka – Velká Bíteš- hranice Jihomoravského 

kraje ve vymezeném koridoru.   

 

VT17 (E15) Nadzemní vedení VVN 110 kV R Velká Bíteš - R Ostrov nad Oslavou ve 

vymezeném koridoru. 

 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY VYMEZENÉ V ÚZEMNÍM PLÁNU. 

 

Technická infrastruktura: 

 

VT 18  Kanalizační řad pro napojení místních  částí Švařenov a Hrbov na kanalizační systém       

města včetně objektů na síti ve vymezeném koridoru. 
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VT 19  Kanalizační řad pro napojení místní části Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice na 

kanalizační systém  města včetně objektů na síti ve vymezeném koridoru. 

VT 20  Kanalizační řad pro napojení místní části Mostiště na kanalizační systém     města 

včetně objektů na síti ve vymezeném koridoru. 

VT 21  Kanalizační řad pro napojení obce Oslavice na kanalizační systém města včetně 

objektů na síti ve vymezeném koridoru. 

VT 22  Kanalizační řad pro napojení obce Vídeň na kanalizační systém města včetně objektů 

na síti ve vymezeném koridoru. 

VT 23  Kanalizační řad pro napojení obce Martinice na kanalizační systém města včetně 

objektů na síti ve vymezeném koridoru. 

VT 24  Kanalizační řad pro napojení obce Petráveč na kanalizační systém města včetně 

objektů na síti ve vymezeném koridoru. 

VT 25  Napojení místních částí Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice a plynovodní síť  ve 

vymezeném koridoru. 

VT 26  Napojení místní části Olší nad Oslavou na plynovodní síť ve vymezeném koridoru. 

VT 27  Nové trafostanice včetně přípojek VN 22 kV ve vymezeném koridoru. 

VT 28  Přeloţka vedení VN 22 kV včetně nové trafostanice ve vymezeném koridoru. 

 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ VYMEZENÁ V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO 

ROZVOJE A ZPŘESNĚNÁ ÚZEMNÍM PLÁNEM. 

 

Zaloţení prvků územního systému ekologické stability: 

 

VU29 (U005)   NRBC Rasůveň 

VU30 (U061)   RBC Nesměř 

VU31 (U071)   RBC Mostiště 

VU32 (U290)   RBK Rasůveň –Mostiště s vloţenými lokálními biocentry 

VU33 (U291)   RBK Mostiště - Nesměř s vloţenými lokálními biocentry 

VU34 (U296)   RBK 1402 – Březejcký les s vloţenými lokálními biocentry 

 

ASANACE: 

 

A1  Asanace části bývalého výrobního závodu Gala por přeloţku silnice II/602. 

A2  Asanace části technických sluţeb  pro přeloţku silnice II/602. 

A3  Asanace garáţí pro přeloţku silnice II/360. 

A4  Asanace objektu na Karlově pro přeloţku silnice II/360. 

 

Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb  je zakresleno v grafické části územního plánu. 

Poznámka: na tato plochy se vztahuje i překupní právo podle §101 stavebního zákona. 
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8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB  A VEŘEJNĚ  

     PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ  

     PRÁVO.  

 

 

Veřejně prospěšné stavby pro účel:  

 

Veřejně prospěšné stavby občanského vybavení: 

  

PO 35  Plocha pro domov seniorů v Čechových sadech 

PO 36  Plocha pro rozšíření městského koupaliště ve V. Meziříčí. 

PO 37  Plocha pro rekreační hřiště v Čechových sadech 

PO 38  Plocha pro sportovní  hřiště v Čechových sadech 

PO 39  Plocha pro rozšíření areálu zimních sportů na Fajtově kopci 

PO 40  Plocha pro rekreační hřiště ve Lhotkách 

PO 41  Plocha pro hasičské hřiště ve Lhotkách 

PO 42  Plocha pro dětské hřiště v Mostišti. 

PO 43  Plocha pro doplnění občanské vybavenosti na návsi v Olší n.O. 

PO 44  Plocha pro dětské hřiště v Olší n.O.. 

PO 45  Plocha pro rozšíření sportovního hřiště v Olší n.O. 

 

Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a opatření je zakresleno v grafické části 

územního plánu. 

 

Poznámka: na tato plochy se nevztahuje moţnost vyvlastnění či jiného omezení vlastnických 

práv podle §170 stavebního zákona. 

 

 

9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ  

      MOŢNÉHO BUDOUCÍHO VYUŢITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO  

      PROVĚŘENÍ  
 

 

V územním plánu jsou vymezeny územní rezervy pro plochy: 

 

R1 – rezervní plocha pro  průmyslovou výrobu a skladování v lokalitě Jidášky 

R2 – rezervní plocha pro bydlení v rodinných domech v Dolních Radslavicích 

R3 – rezervní plocha pro bydlení v rodinných domech v Dolních Radslavicích  

R4 – rezervní plocha pro bydlení v rodinných domech v Mostišti.  

R5 – rezervní plocha pro občanskou vybavenost u nemocnice v Mostišti 

R6 – rezervní plocha pro bydlení v rodinných domech v Olší nad Oslavou.  

 

V územním plánu je  vymezena územní rezerva pro koridor: 

 

RK7 – rezervní plocha pro koridor vysokorychlostní tratě.  
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10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN  

      JEJICH VYUŢITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ,  

      A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ  

      SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM   A VLOŢENÍ DAT O TÉTO STUDII  

      DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI. 

 

 

Tyto plochy jsou uvedeny v podmínkách vyuţití zastavitelných ploch a zakresleny ve 

výkrese základního členění. 

Územní studie budou pořízeny a data o studiích budou vloţeny do evidence územně 

plánovací činnosti do dvou let  od schválení územního plánu.  

 

 

11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ  

      REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 

      V JEJICH VYUŢITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU   

 

 

Tyto plochy a koridory nejsou v územním plánu vymezeny. 

 

 

12. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

 

 

Pořadí změn (etapizace)  v území není stanoveno.  

 

 

13. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTISTICKY   

      VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŢE VYPRACOVÁVAT   

      ARCHTEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POUZE  

      AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 

 

 

Tyto stavby nejsou v územním plánu vymezeny. 

 

 

14. VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ   

      ŘÍZENÍ 

 
Tyto stavby nejsou územním plánem vymezeny. 
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15. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU   

    PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

Dokumentace obsahuje: 

 

I. Územní plán  

  

A. Textová část územního plánu  - strana 1-56 tj. 56 stan 

 

B. Grafická část územního plánu: 

 

1   Výkres základního členění    1 :  5 000 

2  Hlavní výkres                                                   1 :  5 000 

3  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření 

      a asanací                          1 :  5 000 

 

II. Odůvodnění územního plánu 

  

A. Textová část odůvodnění územního plánu – strana 57- 165 tj. 109 stran  

  

B. Grafická část odůvodnění  územního plánu: 

 

4    Koordinační výkres 1 :  5 000 

5   Výkres předpokládaných záborů půdního fondu       1 :  5 000 

6 Výkres širších vztahů                                                 1 : 100 000 
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II. ODŮVODNĚNÍ ŮZEMNÍHO PLÁNU 

 

 
 

1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŢÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

    VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ VYDANOU  

    KRAJEM 

 

Postavení města v systému osídlení 

 

Územní plán je zpracován pro správní území města Velké Meziříčí, tedy pro katastrální 

území Velké Meziříčí, Dolní Radslavice, Hrbov u Velkého Meziříčí, Kúsky, Lhotky u 

Velkého Meziříčí, Mostiště u Velkého Meziříčí, Olší nad Oslavou a Svařenov. 

Město se nachází východně od krajského města Jihlavy. Velké Meziříčí leţí na  významné 

dálniční  trase mezi městy Jihlavou a Brnem. Město je obcí s rozšířenou působností (ORP) ve 

východní části kraje Vysočina.  

Velké Meziříčí je významným zdrojem pracovních příleţitostí  v kraji Vysočina.  

Celková výměra řešeného území je 4 067 ha. Město včetně místních částí má 11.811 trvale 

bydlících obyvatel, vlastní Velké Meziříčí má k trvalému pobytu přihlášeno 10.384 obyvatel 

(údaje ze sčítání r.2001). 

 

Širší dopravní vztahy 

 

Nejvýznamnější  komunikací procházející městem je dálnice D1, která prochází řešeným 

územím ve směru východ západ. Dálnice a dálniční křiţovatky v řešeném území zajišťují 

dálniční dopravu také pro Třebíčsko a Ţďársko. 

Nejvýznamnější silnicí je silnice II/602 Brno - Velká Bíteš- Velké Meziříčí- Jihlava, která 

hlavní  urbanizační osu Jihlava – Brno, na která se nachází významná sídla regionu. 

Další významnou silnicí je silnice II/360, která zajišťuje propojení ve směru sever- jih. 

Tato silnice je součástí širšího komunikačního propojení kraje Vysočina ve směru sever – jih 

(Svitavy – Velké Meziříčí – Třebíč – Jaroměřice – Moravské Budějovice), uvedený tah je 

označován jako trasa silnice II/360.  

Z hlediska širších vztahů je pro město významná poloha u dálnice D1 mezi Prahou a 

Brnem v centrální poloze v rámci ČR i středoevropského prostoru, coţ se projevuje zájmem 

investorů o výstavbu na území města. 

 

Základní páteřní síť kraje Vysočina 

Do základní páteřní sítě kraje Vysočina v řešeném území je zařazena dálnice D1, silnice 

II/602 a silnice II/350. 

 

Širší vztahy ţelezniční dopravy 

Ţelezniční trať č. 252 Studenec - Křiţanov má regionální význam. Napojení na celostátní 

tratě jsou ve Studenci (Jihlava-Okříšky- Brno) a Křiţanově (Havlíčkův Brod- Ţďár nad 

Sázavou - Brno). 

Územím prochází jiţní varianta navrhované trasy pro vysokorychlostní trať (VRT). Do 

územního plánu je převzat rezervní koridor pro VRT podle zásad územního rozvoje kraje 

Vysočina. 
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Vztah vůči Zásadám územního rozvoje kraje.  

 

V současné době jsou schváleny Zásady územního rozvoje kraje Vysočina. V tomto 

materiálu je velká část řešeného území (území města mimo k.ú. Olší nad Oslavou) zahrnuta 

do celostátní rozvojové osy OS6. 

 

V zásadách územního rozvoje jsou navrţeny koridory dopravních staveb: 

 DK21 – silnice II/360 koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a koridor pro 

umístění nových staveb o šířce 80 m 

 DK32 – silnice II/602 koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a koridor pro 

umístění nových staveb o šířce 80 m 

 Územní rezerva pro silnici II/360  – koridor o šířce 400 m 

 Územní rezerva pro prověření budoucího umístění vysokorychlostní tratě (VRT) 

koridor o šířce 600 m.  

 

V územním plánu byly uvedené koridory zpřesněny následovně: 

 DK21 – stávající nový obchvat silnice II/360 – je zakresleno jako dopravní plocha 

– vyhovující stav, není  počítáno s dalšími úpravami (homogenizací)    

 DK21 – navrhovaný obchvat silnice II/360 – je zakresleno jako dopravní plocha – 

návrh, trasa je plošně stabilizovaná, je vydáno ÚR.  

 Územní rezerva pro II/360 – v územním plánu je navrţen koridor pro budoucí 

silnici II/360 o šířce 100 m (K1).  

 DK32 - silnice II/602 homogenizace  stávajícího průtahu městem, západní část - 

koridor o šířce stávajícího uličního prostoru (K2) 

 DK32 - silnice II/602 homogenizace  stávajícího průtahu městem, východní část - 

koridor o šířce stávajícího uličního prostoru (K3) 

 DK32 - silnice II/602 malý obchvat centra města – je zakresleno jako dopravní 

plocha – návrh, plochy pro komunikaci jsou známé a stabilizované, ověřené 

podrobnou projektovou dokumentací. 

 Územní rezerva pro prověření budoucího umístění vysokorychlostní tratě (VRT) 

koridor o šířce 600 m. – v územním plánu je zakreslena územní rezerva dopravního 

koridoru (RK4) o šířce 600 m. V územním plánu nelze více upřesnit. 

 

V ZÚR je obsaţen koridor energetické stavby: 

 E02 – zdvojené vedení ZVN 400 kV Mírovka – Velká Bíteš- hranice 

Jihomoravského kraje- koridor o šířce 400 m. 

 E15 – nadzemní vedení VVN 110 kV R Velké Meziříčí – R Ostrov nad Oslavou  - 

koridor o šířce 400 m 

 

V územním plánu byly uvedené koridory energetických staveb převzaty podle ZÚR. 

 

V ZÚR jsou obsaţeny koridory a plochy regionálního a nadregionálního ÚSES: 

 

 U005   NRBC Rasůveň  

 U061   RBC Nesměř  

 U071   RBC Mostiště 

 U290   RBK Rasůveň -Mostiště  

 U291   RBK Mostiště – Nesměř 

 U296   RBK 1402 – Březejcký les 
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Zpřesnění nadregionálního a regionálního ÚSES v územním plánu. 

 

V územním plánu bylo provedeno zpřesnění vymezení regionálních biocenter popsané 

v odůvodnění řešení ÚSES.  

V územním plánu bylo provedeno zpřesnění vymezení regionálních biokoridorů a 

v jednom případě úprava trasy regionálního biokoridoru. Zpřesněním bylo provedeno 

zpracovatelem ÚSES a spočívá zejména ve vloţení lokálních biocenter do regionálního 

biokoridoru, zpřesnění je popsáno v odůvodnění řešení ÚSES. Úprava trasy biokoridoru je 

v lokalitě kříţení regionálního biokoridoru s navrhovaným koridorem pro novou trasu silnice 

II/360. Úprava je popsána v odůvodnění řešení ÚSES.  

 

Vztah vůči dosud platné územně -plánovací dokumentaci pro celé území obce 

 

Město Velké Meziříčí má schválený územní plán sídelního útvaru v rozsahu k.ú. Velké  

Meziříčí.(schválen 24.9.1996) 

Místní části neměly zpracovanou ţádnou územně plánovací dokumentaci.   

Základní směry rozvoje obytného a výrobního území města zůstávají v novém územním 

plánu v podstatě zachovány. 

 

Vztah k ÚPD okolních obcí 

 

Město Velké Meziříčí sousedí s těmito obcemi: Oslavice, Baliny, Uhřínov u Velkého 

Meziříčí, Otín u Měřína, Stránecká Zhoř, Lavičky, Netín, Pavlov, Bory, Vídeň, Martinice u 

Velkého Meziříčí, Kozlov u Křiţanova, Sviny u Křiţanova, Březejc a Petráveč. 

V územním plánu je zejména koordinováno vymezení prvků ÚSES a řešení dopravy a 

inţenýrských sítí .   

 

 

2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, V PŘÍPADĚ ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU TÉŢ  

    ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 

 

Návrh nového územního plánu města Velké Meziříčí byl zpracován v roce 2006 podle 

tehdy platného stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 

Nový návrh územního plánu je zpracován jiţ podle nového stavebního zákona. Poţadavky 

na zpracování návrhu územního plánu byly obsaţeny v pokynech pořizovatele pro zpracování 

návrhu územního plánu.    

Návrh územního plánu respektuje poţadavky uvedené v pokynech pro zpracování návrhu 

územního plánu. Komentář k jednotlivým poţadavkům je uveden v v jednotlivých kapitolách 

odůvodnění územního plánu. 

Návrh územního plánu byl průběţně pojednáván se zástupci města. Řešené územního 

plánu bylo dále konzultováno se správci inţenýrských sítí, bylo konzultováno vymezení 

dopravních koridorů.  

Podstatnou změnou v novém návrhu je schválení zásad územního rozvoje kraje Vysočina 

v roce 2008. Poţadavky ze ZÚR jsou v novém návrhu územního plánu obsaţeny. Splnění 

poţadavků ZÚR je popsáno v samostatné kapitole. 
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3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  A VYBRANÉ VARIANTY, 

VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO 

ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŢITELNÉHO ROZVOJE 

ÚZEMÍ.  

 

 

3. 1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Územní plán města Velké Meziříčí včetně místních částí je pořizován na základě 

rozhodnutí města jako materiál koordinující rozvojové zájmy na celém území města v duchu 

trvale udrţitelného rozvoje. 

 

Hlavní cíle řešení územního plánu jsou: 

 

 zachování urbanistické struktury města a místních částí, vymezení veřejných prostranství 

a ploch občanské vybavenosti 

 vymezení ploch pro bytovou výstavbu 

 umístění ploch průmyslovou výrobu, drobnou a řemeslnou výrobu a ploch pro 

zemědělskou výrobu 

 stanovení koncepce pro řešení dopravy 

 stanovení koncepce řešení technické vybavenosti 

 zachování a ochrana přírodních hodnot území, návrh územního systému ekologické 

stability 

 stanovení zásad pro výstavbu ve městě a v místních částech. 

 

3. 2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

Vymezení řešeného území 

 

Řešeným územím územního plánu  je celé území města, tedy  katastrální území  

Velké Meziříčí, Dolní Radslavice, Hrbov u Velkého Meziříčí, Kúsky, Lhotky u Velkého 

Meziříčí, Mostiště u Velkého Meziříčí, Olší nad Oslavou a Svařenov. 

Řešené území je vymezeno aktuálními hranicemi uvedených katastrů v době zpracování 

návrhu územního plánu. 

 

 

3. 3. ZDŮVODNĚNÍ Z HLEDISKA OCHRANY  PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH  

        A KULTURNÍCH  HODNOT ÚZEMÍ 

 

Přírodní hodnoty 

 

Krajinná charakteristika území 

 Z hlediska geomorfologického členění náleţí řešené území Českomoravské vysočině, 

geomorfologickému celku Křiţanovská vysočina a okrsku Vekomeziříčská pahorkatina.   

 Velkomezeříčsko má velmi hodnotnou krajinu, na krajinných hodnotách se podílí nejenom 

údolí vodních toků zejména Balinky a Oslavy, ale také členitá pahorkatina mimo údolí toků s  

mnoţstvím krajinné zeleně, remízků a lesů v krajině. 

 

Krajinu dlouhodobě formovaly erozní procesy. V údolích vodních toků je nejhodnotnější 

území v okolí řeky Balinky nad Velkým Meziříčím (Přírodní park Balinské údolí) a dále 
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 údolí Oslavy pod Velkým Meziříčím směrem k Náměšti nad Oslavou. Na horním toku 

Oslavy severně od Velkého Meziříčí se nachází vodárenská nádrţ Mostiště. Přítoky těchto 

dvou toků tvoří pouze krátká boční údolí. 

Krajina nad údolími toků má odlišný charakter. Toto území tvoří pahorkatinná 

zemědělská krajina tvořená lány polí, zpestřená remízy, selskými lesy a loukami ve 

sníţeninách. Krajinu protíná síť polních a lesních cest. Geomorfologická členitost a 

přítomnost mnoha krajinných prvků v podobě remízů, menších enkláv lesů, luk, mezí a cest 

vytváří kvalitní krajinné prostředí s příjemným měřítkem krajiny. Současné vyuţití krajiny je 

téměř výlučně zemědělské s rekreačním vyuţitím. Zejména v blízkosti města jsou výrazným 

prvkem  v krajině zahrádkářské kolonie.  

Severně, v  těsné blízkosti města prochází řešeným územím  těleso  dálnice D1. Trasa 

dálnice rozděluje krajinu a výrazně se uplatňuje také  v krajinných pohledech. V řešeném 

území v souběhu s dálnicí procházejí také koridory inţenýrských sítí nadmístního a 

celostátního významu, které se výrazně uplatňují také v krajině (vedení VN, VVN, 

produktovody, a.j.)   

V blízkosti údolí hlavních toků se reliéf vyznačuje značným výškovým rozdílem (výškové 

rozdíly mezi nejniţšími a nejvyššími částmi města jsou aţ 100 m). V blízkosti města je 

výraznou přírodní dominantou Fajtův kopec severně od Velkého Meziříčí.  

V jiţní  části řešeného území je krajina mírněji zvlněna, charakterem navazuje na krajinu 

Přírodního parku Třebíčsko, tj.  krajinu s lesíky a remízky na vrších, mnoţstvím krajinné 

zeleně  a balvanitými ostrůvky. 

 

Diferenciace území z hlediska ochrany a tvorby krajiny 

 

Přírodní park Balinské údolí - údolí Balinky bylo pro svoji krajinnou hodnotu vyhlášeno 

radou ONV ve Ţďáře nad Sázavou za přírodní park Balinské údolí. Přírodní park se nachází 

v západní části k.ú. Velké Meziříčí s pokračováním na sousední katastry, hranice jsou 

vyznačeny v hlavním výkresu grafické části. Důvodem ochrany je zachovat biologické, 

krajinné a estetické hodnoty území. Vyuţití území je specifikováno vyhláškou bývalého 

ONV, územním plánem respektovanou jako limit vyuţití území daný správním rozhodnutím. 

 

Zvláště chráněná území – v současné době se v  řešeném území nenachází. 

 

NATURA 2000 - do řešeného území nezasahuje evropsky významná lokalita.  

 

Významné krajinné prvky - v řešeném území jsou z obecně vyjmenovaných významných 

krajinných prvků zastoupeny lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy. 

 

Evidované lokality ochrany přírody s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů 

 v řešeném území se aktuálně nachází lokalita Pod Martinickou cihelnou – zachovaná 

společenstva květnatých mezofilních luk. Je zakreslena v koordinačním výkresu 

odůvodnění územního plánu,  

 

ÚSES 

 

 Součástí řešení územního plánu je návrh místního (lokálního) územního systému 

ekologické stability (ÚSES).  

Aktualizaci pro potřeby územního plánu zpracovala v roce 2006 firma Ageris, spol s.r.o., 

ÚSES je popsán v samostatné kapitole.    
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Ochrana krajinného rázu 

 

K zabezpečení ochrany krajinného rázu existuje legislativní opora 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 sniţující 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, jakoţ i jiným činnostem, které by mohly sníţit 

nebo změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 2 § 12) souhlas orgánu ochrany přírody. 

Krajinný ráz je chráněn celoplošně, přičemţ význam jeho ochrany stoupá souběţně 

s estetickou hodnotou jednotlivých partií krajiny. 

V územním plánu je navrţena ochrana a tvorba krajiny a krajinného rázu především těmito 

opatřeními: 

- ochrana krajinného rázu řeky Oslavy a Balinky je dána vymezením lokálního ÚSES 

podél toků, v nivě toku nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy. Území podél toků  

ve vymezených biokoridorech je nezastavitelné; 

- v maximální míře respektovat doprovodnou zeleň podél komunikací a  aleje podél cest;  

- v územním plánu je navrţena výsadba doprovodné zeleně podél komunikací a cest, 

doplnění břehových porostů a revitalizace vodních toků (v rámci vymezených prvků 

ÚSES) 

- respektovat přírodní dominanty a přírodní horizonty krajiny  

- v územním plánu je umoţněno a doporučeno zvyšování podílu trvalých travních 

porostů a sniţování podílu orné půdy na zemědělské půdě katastru 

- je umoţněno zvýšit podíl lesních ploch v řešeném území,  v rámci přípustných  činností 

na zemědělské půdě je umoţněno její zalesnění podmíněné souhlasem ochrany ZPF  

- je umoţněno zvýšení podílu vodních ploch v katastru, v rámci přípustných  činností na 

zemědělské půdě je umoţněn návrh vodních  ploch zvyšujících ekologickou stabilitu 

území  podmíněných souhlasem ochrany ZPF 

- u navrhovaných ploch zejména pro bytovou zástavbu je v regulativech stanovena 

maximální výška zástavby a jsou stanoveny základní prostorové regulativy. Tyto 

poţadavky jsou uvedeny v regulativech jednotlivých ploch. 

- Po obvodu stávajících a navrhovaných ploch průmyslové výroby, ploch drobné a 

řemeslné výroby a ploch zemědělském výroby bude vysázena izolační a ochranná zeleň 

z domácích druhů dřevin. 

 

Geologické a geomorfologické poměry 

 

Geologické poměry  

Velké Meziříčí se nachází na severním okraji třebíčsko-meziříčského ţulového masivu. 

Geologické podloţí tvoří ortoruly, biotické ruly migmatity, granity, geomodiliority. Místy 

se vyskytují krystalické vápence, serpentinity a amfibolity. 

Plochá údolí dnes jiţ z větší části zastavěná tvoří málo únosné údolní náplavy s poměrně 

vysokou spodní vodou. Velmi únosný a stabilní podklad tvoří stráně lemující údolní nivy 

obou toků. 

 

Geomorfologické poměry 

Provincie  : Česká vysočina 

Subprovincie  : II - Českomoravská soustava 

Oblast   : IIC - Českomoravská vrchovina 

Celek   : Křiţanovská vrchovina 
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Podcelek  : IICa5A Bítešská vrchovina 

Okrsek   : IICa5A-K Velkomeziříčská pahorkatina 

 

Hydrologické poměry 

Hydrologické poměry jsou typické pro celou oblast Vysočiny. Kromě infiltrovaných vod v 

řečišti nedává kompaktní ţulový podklad předpoklady pro mocnější zdroje. Vydatnost 

pramenů je malá, kolísavá. 

 

Ochrana loţisek nerostných surovin 

Z hlediska ochrany výhradních loţisek nerostů, ve smyslu ustanovení §15, odst. 1, zákona č. 

44/1988 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších 

předpisů a §13, odst. 2, zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění pozdějších 

předpisů a dle mapy loţiskové ochrany 1 : 50 000 jsou v katastrálních územích města 

vyhodnocena výhradní loţiska nerostů: 

- Velké Meziříčí - ţivcové suroviny Velké Meziříčí - Lavičky - ev. č. loţiska 3092200.       

Chráněné loţiskové území (CHLÚ) nestanoveno. Loţisko je v evidenci a ochraně  

společnosti Moravské keramické závody a. s., Rájec. 

     - Olší nad Oslavou - ţivcové suroviny Bory - Olší . evidenční číslo loţiska 3213900. Pro 

ochranu loţiska bylo stanoveno chráněné loţiskové území (CHLÚ) Olší nad Oslavou. 

Loţisko je v evidenci o ochraně organizace Geofondu České republiky v Praze. 

 - podle evidence dobývacích prostorů je k.ú. Olší nad Oslavou evidován dobývací prostor 

Krásněves, e.č. 7 0506, stanoven pro Obec Krásněves.  

V katastrálním území Velké Meziříčí, Dolní Radslavice, Hrbov u Velkého Meziříčí, Kúsky, 

Lhotky u Velkého Meziříčí, Mostiště u Velkého Meziříčí, Olší nad Oslavou a Svařenov 

nejsou evidována poddolovaná území. 

 V katastrálním území Velké Meziříčí, Dolní Radslavice, Hrbov u Velkého Meziříčí, 

Kúsky, Lhotky u Velkého Meziříčí, Mostiště u Velkého Meziříčí, Olší nad Oslavou a 

Svařenov nejsou evidována ţádná sesuvná území. 

 

Klimatické poměry 

 

Z klimatologického hlediska patří většina řešeného území  do mírně teplé oblasti MT 9 

(jiţní část)  a MT 5 (severní část). 

 

Civilizační a kulturní hodnoty 

 

Urbanistický vývoj a ochrana památek 

 

Velké Meziříčí 

První písemná zpráva se zachovala aţ z roku 1197. Rod pánů z Lomnice je prvou 

historicky doloţenou vrchností  na Meziříčí. Dodnes dominuje jejich středověký hrad 

širokému údolí, kde „Mezi řekami” Oslavou a Balinkou vzniklo osídlení chráněné původně 

přírodním útvarem obou toků a později i městskými hradbami, které měly 3 brány a 3 fortny a 

ve zbytcích se zachovaly dodnes. Z městských bran se pak zachovala brána dolní 

(Dolnoměstská), zatím co horní brána byla zrušena při výstavbě cesty a mostu k nádraţí (k 

Oslavici), tedy teprve v nedávně době. Mimo tento hradební systém vzniklo ţidovské město, 

přičemţ samostatná ţidovská obec se v Meziříčí připomíná jiţ v roce 1518. Z téţe doby je i 

zachována stará synagoga, nová v sousedství je aţ z poloviny 19. století.  

Vně hradeb kromě ţidovského města vznikla  na počátku 15.století   četná nová předměstí, 

jejichţ původní názvy se jako označení místních tratí zachovaly dodnes. 
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Protoţe poměrně malý prostor mezi oběma toky byl plně vyuţit jiţ krátce po vzniku města, 

rozrůstalo se osídlení (jak uţ bylo uvedeno) záhy po obou stranách říčních toků, kde 

regulujícím činitelem výstavby se stal nepříznivý terénní reliéf údolních svahů. Tak vznikala 

úzká údolní zástavba, která byla postupně přestavována a doplňována. 

V těchto údolích u řeky vznikaly i první výrobní provozy, které se později staly základnou 

rozvoje četných průmyslových závodů. Po obestavění říčních toků a údolních komunikací se 

výstavba rozrůstala i na některé přilehlé svahy. Zvláště na příznivěji orientovaný jiţní a 

jihovýchodní svah na levém břehu Oslavy. Menší lokality bytové i občanské výstavby pak 

vznikly v prostoru u starého nádraţí a na příznivě orientovaném ostrohu mezi Balinkou a 

Oslavou na západním okraji města. 

 

Dolní Radslavice 

První zmínka o osadě je z roku 1377. Název je spojován s osobním jménem Radoslav 

(Radslav). Po 30ti leté válce kromě dvou domů zůstaly ostatní domy prázdné.  

Podle obecní početě mívaly Dolní Radslavice v dřívějších letech (neţ se staly osadou 

Lhotek) obecní úřad - tedy statut obce. Farností je osada od nepaměti připojena k Velkému 

Meziříčí. Školou od roku 1867 do Lhotek. 

Dnes jsou Dolní Radslavice obytnou zástavbou téměř spojeny s městem Velké Meziříčí, i 

kdyţ část této zástavby leţí na katastrálním území Petrávče. 

 

Hrbov 

První písemná zpráva pochází z roku 1377. Název osady byl patrně odvozen od její polohy, 

ţe leţí na vysokém kopci nebo také od osobního jména hrb. 

Církevně je ves přifařena do Velkého Meziříčí. V roce 1941 si zde věřící postavili římsko-

katolickou kapli. 

Ves patřila od nepaměti aţ do roku 1850 k panství meziříčskému. Poté byla politickou 

správou začleněna do roku 1884 k obci Uhřínov. Od tohoto roku byl Hrbov téměř 100 let 

samostatnou obcí a v roce 1980 se stal místní částí Velkého Meziříčí. 

Zástavbou obec bezprostředně sousedí na západní straně s místní částí Svařenov. 

 

Kúsky 
První písemná zmínka o osadě je z roku 1361. O původu jména je uváděna pověst, ţe čert 

nesa prý Lhotky, ztratil jejich kousek a ze ztraceného kousku vznikly „Kúsky”. 

Pravděpodobnější verze je, ţe jméno bylo odvozeno od kousků polí. 

 Děti navštěvují základní školu ve Lhotkách. Do roku 1867 byla osada přiškolena do 

Velkého Meziříčí. Sem také patří farním obvodem. 

 

Lhotky 
První písemná zmínka o osadě je z roku 1361. V tu dobu byla osada spojována se 

sousedními Kúskami a psala se téţ Kussa Lhota nebo také Kussalhotka, později Kusá Lhota 

nebo Kusálhota. Následně pak došlo k rozdělení obou osad na Kúsky a Lhotky. Kúsky se staly 

poté osadou Lhotek, tak jako Dolní Radslavice. 

V sídle je kulturní dům s obchodem a obecní kanceláří, mateřskou a základní školou.         

V sídle se nachází  rozsáhlý areál ZD. 

 

Mostiště 

První písemná zmínka o vsi je uváděna v roce 1240 a počátky obce jsou spojovány s 

hradem a kaplí. Název obce pravděpodobně souvisí s někdejším přemostěním řeky Oslavy. 

Mostiště patří mezi nejstarší a historicky nejzajímavější osady na Velkomeziřísku. Nejstarší 

a nejvýraznější dominantou celé obce je kostel postavený někdy kolem roku 1240 na nevelkém 

kopci zvaném Krásná hůrka. 
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Kostel sv. Marka, dříve sv. Prokopa je zbudován v románském slohu a slouţíval téţ jako 

hradní kaple. Dnes je vzácnou historickou památkou. 

Do roku 1890 byla ves přiškolena k Vídni. Toho roku byla v Mostištích postavena nová 

škola pro Mostiště a Martinice. V současné době je v obci dvoutřídní základní škola pro obce 

Mostiště, Martinice, Olší nad Oslavou a Vídeň. 

V sídle je rovněţ jednotřídní mateřská škola, kulturní dům s hasičskou zbrojnicí, obchod se 

smíšeným zboţím a malé pohostinství. Na dolním konci sídla (dříve pod vsí) je poměrně 

rozsáhlý rybník, u něhoţ stávala panská prachárna a vedle pod rybníkem býval mlýn.  

Mostiště bylo střediskem zemědělské velkovýrob je zde velký zemědělský areál.  

Z provozních objektů zařízení staveniště po stavbě vodní nádrţe byla vybudována léčebna 

dlouhodobě nemocných - zařízení Okresní nemocnice v Novém Městě na Moravě - dnes 

nemocnice svaté Zdislavy. 

 

Olší nad Oslavou 
První písemná zmínka o osadě Olší je z roku 1377. O původu jména je domněnka, ţe má 

souvislost v té době s bujným porostem olšoví na tomto místě. 

Od roku 1850 do roku 1980 bylo Olší samostatnou obcí. Poté se stalo místní části (osadou) 

města Velkého Meziříčí, kam patří dosud. 

Farností patří sídlo do Netína, kam se do roku 1789 chodilo i do školy. Dnes děti 

navštěvují základní školu v Mostišti. Do ţivota obce výrazně zasáhla stavba údolní přehrady 

na přelomu 50tých i 60tých let na říčce Oslavě. Vykoupeny byly mnohé pozemky kolem řeky a 

došlo k zatopení dvou mlýnů. 

 Z občanské vybavenosti je zde mateřská školka, pohostinství a hasičská zbrojnice. 

 

Svařenov 
První písemná zpráva je z roku 1376. Název osady se různě jazykově vyvíjel aţ se ustálil na 

názvu Svařenov. 

V roce 1729 se stala zboţím panství meziříčského, a to aţ do roku 1850, kdy se stává 

osadou obce Uhřínova a od roku 1960 do roku 1980 osadou sousedního Hrbova, se kterou 

tvoří srostlou zástavbu. Od roku 1980 je místní částí (osadou) města Velké Meziříčí. 

Farností je osada přiřazena do Netína a školu děti navštěvují v Lavičkách.  

Na návsi u malého rybníčka je zvonice. 

 

Nemovité kulturní památky: 

 

Objekty zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek jsou uvedeny v textové části a 

vyznačeny v grafické části územního plánu. V řešeném území se nacházejí následující 

nemovité kulturní památky:  

 

katastrální území Velké Meziříčí: 

 

4543 – zámek, p. č. 1051, 1056 

4544 – předzámčí, p. č. 1056 

4545 – táborská brána, p. č. 1056 – husitská bašta 

4546 – park u zámku, p. č. 1049, 1050 

4547 – farní kostel sv. Mikuláše, p. č. 1 a 2 

4548 – špitální kostel sv. Kříţe, p. č. 215 

4549 – dům (bývalý špitál), Komenského ul. 13, p. č. 214 

4550 – hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice, p. č. 1382 

4551 – synagoga (v bývalém ghetu), p. č. 154 

4552 – radnice, Náměstí, Radnická 1/29 
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4553 – dům, Náměstí 77/1, p.č. 72 

4554 – dům, Náměstí 79/3, p.č. 68 

4555 – dům, Náměstí 80/4 

4556 – dům s pavlačí dvorním traktem, Náměstí 84/8 

4557 – dům, Náměstí 86/10 

4558 – dům, Náměstí 87/11 

4559 – škola (Lutherovo gymnazium), Náměstí 11/13, p. č. 245 

4560 – fara, Náměstí 16/18, p. č. 253 

4561 – Náměstí dům č. 17/19, p. č. 255 

4562 – dům Náměstí 19/21, p. č. 258 

4563 – dům Náměstí 20/22, p. č. 259 

4564 – dům Náměstí 25/26, p. č. 265 

4565 – dům Komenského ul. 118/3, p. č. 204 

4566 – dům Komenského ul. 8/6, p. č. 240 

4567 – dům Komenského ul. 120/7, p. č. 208 

4568 – dům Komenského ul. 7/8, p. č. 239 

4569 – dům Komenského ulice 6/10, p. č. 237 

4570 – dům U Zámeckých schodů 2, p. č. 823 (zbořen) 

4571 – dům Hornoměstská 25, p. č. 333 

4572 – sýpka pod zámkem, p. č. 975 

4573 – městské hradby za špitálem, p. č. 219, Komenského ulice 

4574 – Dolní brána za špitálem, p. č. 219 

4575 – bašta u Dolní brána, p. č. 219 

4576 – mariánský sloup na Hornoměstské ulici, p. č. 2850 

4577 – socha sv. J. Nepomuckého, na Náměstí, p. č. 2818 

4578 – socha sv. J. Nepomuckého na Hornoměstské ulici, p. č. 2850 

4579 – socha sv. J. Nepomuckého na Ostrůvku, p. č. 2755 

4580 – socha sv. Josefa na Sokolovské ulici, p. č. 2772 

4581 – socha sv. Václava, Horní Město, p. č. 2851 

4582 – kašna se sochou sv. Floriána, na Náměstí, p. č. 2818/1 

4583 – hřbitov na Moráni, p. č. 1383 

4584 – ţidovský hřbitov, p. č. 1553 

4585 – kaple sv. Anny na Fojtově kopci, p. č. 4805/2 

4586 – kaplička sv. Anny u viaduktu, p. č. 5694 

4587 – kaplička sv. Antonína na Bezděkově ul., p. č. 2789 

4588 – kaplička P. Marie na ul. Bezděkově, p. č. 1358 

4589 – kaple sv. Cyrila a Metoděje u silnice do Uhřínova, p. č. 3344 

4590 – kaplička u silnice na Jihlavu, p. č. 507 

4591 – kaple Sedmibolestné p. Marie pod zámkem, p. č. 1188 

4592 – kaple Ukřiţování Nad Sýpkami, p. č. 973 

4593 – kaple nad dráhou, p. č. 4805/2 (zřejmě totoţná s kaplí 4585) 

4594 – poklona p. Marie, p. č. 1383 

4595 – boţí muka – Karlov, p. č. 2769 a 2760 

4596 – boţí muka u silnice k Jihlavě, p. č. 630/1, 2845 

4597 – kříţ u špitálního kostela, p. č. 2814 (rozhodnutí MK o přemístění KP) 

4598 – kříţ nad ţidovským hřbitovem, p. č. 1554 

4599 – smírčí kámen na Sokolovské ul., p. č. 2768 uloţen v muzeu V.M. 

4600 – smírčí kámen v Dolním Městě, p. č. 2755 u ohradní zdi ţidovského hřbitova 

7163 – renesanční most (k.ú. Petráveč) 

8834 -  dům č. 1187/4, p. č. 111 

8833 -  dům č. 119/5, p. č. 8835 
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8836 -  dům U Vody, 1195/8, p.č. 98 

8837 - dům U Vody, 1196/4, p. č. 97 

8838 - synagoga č. 97/85, p. č. 157 

8846 - dům č. 100/89, p. č. 160 

8854 - dům č. 1191/11, p. č. 102/1, 102/2 

8862 - dům č. 82/6, p. č. 48 

8872 - areál domů č. 46 a č. 635 se sklepem p. č. 770, 775, 771, 773 

8876 – dům Náměstí 24/25, p.č.264 

nově prohlášené památky 

100652 - kamenný mostek v údolí Rakůvky, parc.č.4404    

101326 - dům č.p. 78 s dvorním traktem,  parc.č.69 

101297- dům č.p.15, parc.č. 251     

 

katastrální území Dolní Radslavice: 

na katastrálním území se nevyskytují nemovité kulturní památky 

 

katastrální území Hrbov u Velkého Meziříčí: 
4071- kaplička p. č. 1799/1 (č.r. 20446/7-4071)  

 

katastrální území Kúsky: 

na katastrálním území se nevyskytují nemovité kulturní památky  

 

katastrální území Lhotky u Velkého Meziříčí:   
na katastrálním území se nevyskytují nemovité kulturní památky 

 

katastrální území Mostiště u Velkého Meziříčí: 
4225- zřícenina hradu Mostice,  parc. č. 18/3 (č.r.45692/7-4225) 

4226- kostel sv. Marka (č.r.22743/7-4226) 

4227- boţí muka parc. č. 18/2 (č.r.34437/7-4227) 

4228- kříţ parc. č. 164/2 (č.r. 15566/7-4228) 

4229- smírčí kříţ parc. č. 54, (č.r. 24572/7-4229)  

katastrální území Olší nad Oslavou: 

4330- kaple parc. č. 97/1 (č.. 19807/7-4230)  

 

katastrální území Svařenov:   
4072- kaplička p. č. 939 (č.r. 31526/7-4072) 

 

Městská památková zóna 

Historická část města Velké Meziříčí byla vyhlášena JmKNV dne 20. 11. 1990 za Městskou 

památkovou zónu (viz Vyhláška o prohlášení území historických jader měst za památkové 

zóny). Její regenerace bude postupně realizována dle zpracovaného programu regenerace. 

Městská památková zóna nemá vyhlášeno ochranné pásmo. 

Hranice MPZ jsou zakresleny v grafické části dokumentace. 

 

Změny navrhované v územním plánu v hranicích MPZ  

 

V území městské památkové zóny budou stavební a jiné činnosti prováděny v souladu s 

vyhláškou o městské památkové zóně. 

Pro území městské památkové zóny je zpracován program regenerace městské památkové 

zóny (a jeho aktualizace), který vymezuje výhledové záměry v městské památkové zóně 

zhruba v návrhovém období územního plánu (v okruzích podle metodického návodu 
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regenerace tj. např. rekonstrukce objektů a zástavba proluk, obnova fasád, obnova parteru, 

zeleně, inţenýrských sítí atd.). 

Z hlediska stavební činnosti nejsou na území městské památkové zóny v podstatě volné 

plochy k zástavbě, bude docházet pouze k rekonstrukcím a obnově stavebních objektů, k 

zástavbě proluk, k úpravě podlaţnosti, obnově fasád, úpravě parteru, úpravu nábřeţí  apod. 

Tyto navrhované změny nelze řešit v podrobnosti  územního plánu města a ani nejsou 

předmětem územního plánu města. 

Z hlediska dopravního řešení je počítáno rekonstrukcí křiţovatek na silnici II/602, je 

navrţena zejména rekonstrukce křiţovatky u bašty v souvislosti se změnou organizace 

dopravy v centru města a dále s navrhovaným propojením ul. Třebíčská a ul. Sokolovská 

(dopravní odlehčení ul. Novosady). Řešení se dotkne pouze malou částí MPZ, dopad na 

území MPZ bude třeba řešit v podrobnější dokumentaci.  

V návaznosti na centrum města (avšak mimo MPZ) je v územním plánu navrţeno 

parkoviště (viz koncepce dopravního řešení) a rozvojové plochy (viz grafická část). 

Nejvýznamnější je plocha bývalého závodu Gala, na této ploše je navrţeno rozšíření centra 

města za řeku Balinku.  

Z hlediska ploch s rozdílným způsobem vyuţití (funkčních ploch) je většině území  MPZ 

přiřazena funkční plocha smíšené území centrální. Areál zámku má přiřazenu funkční plochu 

občanská vybavenost, území pod zámkem má přiřazenu funkci bydlení v rodinných domech. 

Severní část městské památkové zóny (zámecký park) má přiřazenu funkci sídelní zeleň. 

 

Regulativy městské památkové zóny : 

Území městské památkové zóny je chráněno v rozsahu a dle podmínek stanovených aktuálně 

platnou vyhláškou, týkající se městské památkové zóny.  

Veškeré stavební činnosti a další činnosti v městské památkové zóně podléhají vydání 

závazného stanoviska formou správního rozhodnutí orgánů státní památkové péče. 

 

Ochrana tzv. památek místního významu 

 

V řešeném území se nacházejí drobné stavby a objekty zejména sakrální, které nejsou 

evidovány jako kulturní památky, ale mají svůj kulturní a urbanistický význam, tzv. památky 

místního významu (drobné sakrální stavby, kapličky, kříţe, kameny), tyto objekty je nutno 

zachovat a respektovat. Z pohledu památkové péče je nevhodné s nimi jakkoliv manipulovat, 

přemisťovat je nebo je jakkoliv upravovat či doplňovat. 

 

Ochrana archeologických lokalit 

 

Celé řešené území je nutno povaţovat za území archeologického zájmu podle § 22 odst. 2 

zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu na takovém území 

můţe dojít k narušení archeologických nálezů a situací. Při veškerých zásazích do terénu je 

tedy nutno tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umoţnit jemu nebo 

jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. 

 

3. 4. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 

 

Demografické údaje byly převzaty ze sčítání lidí domů a bytů v roce 1980, 1991 a v roce 

2001. 
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Vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva 

 

Vývoj obyvatelstva byl sledován od roku 1850 aţ po rok 2001. Vlastní město Velké 

Meziříčí mělo nejniţší počet obyvatel ve sledovaném období právě v roce 1850 (4 906)  

Kromě drobného poklesu obyvatelstva kolem roku 1910 počet obyvatel stále narůstá a to od 

roku 1950 poměrně dynamicky.  

V místních částech počet obyvatelstva po roce 1950 většinou klesal (kromě Mostiště, kde 

křivka vývoje počtu obyvatel sleduje město V.M.). V posledních dvou desetiletích však i ve 

většině místních částí počet obyvatel rostl. 

V územním plánu je počítáno s nárůstem počtu obyvatel ve vlastním městě i v místních 

částech. 

 

Vývoj a prognóza trvale bydlících obyvatel 

 

 Sídlo 
 

1991

 

2001 2010 2025 

 Velké Meziříčí 10 138 

 
10 384 11 300 13 000 

 Dolní Radslavice 70 78 80 85 

 Hrbov 119 113 130 145 

 Kúsky 58 63 65 70 

 Lhotky 229 234 240 250 

 Mostiště 528 589 610 640 

 Olší nad Oslavou 267 251 240 260 

 Svařenov 109 99 100 120 

 Celkem 

 

11 518 11 811 12 765 14 570 

 

Prognóza nárůstu počtu obyvatelstva především formou migračního přírůstku je 

podmíněna zachováním podmínek ţivotního prostředí, vybudováním technické infrastruktury 

a občanské vybavenosti města a místních částí, přípravou pozemků pro další bytovou 

výstavbu.  

 

Počet pracovních příleţitostí v roce  2006 

 

Sídlo 
 

I. sektor

 

II. sektor III. sektor celkem 

 Velké Meziříčí 50 

 

3 100 2 950 6 100 

 Dolní Radslavice 5 0 15 20 

 Hrbov 15 80 10 105 

 Kúsky 5 0 10 15 

 Lhotky 22 20 29 71 

 Mostiště 20 52 160 232 

 Olší nad Oslavou 13 2 25 40 

 Svařenov 0 20 3 23 

 Celkem 

 

130 3 274 3 202 6 606 
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I. sektor - zemědělství a lesnictví 

II. sektor - průmysl a skladování 

III. sektor - občanská vybavenost a sluţby 

 

Vývoj a prognóza pracovních sil 

 

Počet pracovních příleţitostí r. 2001 

 Sídlo 

 

I. sektor

 

II. sektor III. sektor celkem 

 Velké Meziříčí 50 

 

3 100 2 950 6 100 

 Dolní Radslavice 5 0 15 20 

 Hrbov 15 80 10 105 

 Kúsky 5 0 10 15 

 Lhotky 22 20 29 71 

 Mostiště 20 52 160 232 

 Olší nad Oslavou 13 2 25 40 

 Svařenov 0 20 3 23 

 Celkem 

 

130 3 274 3 202 6 606 

 

 

Počet pracovních příleţitostí prognóza (celé území města Velké Meziříčí) 

  SEKTOR 2001 2010 2025 

  I. SEKTOR (zemědělství) 130 120 100 

  II. SEKTOR (průmysl) 3 274 3 280 4 000 

  III. SEKTOR (sluţby, občanská vybavenost) 3 202 3 300 3 400 

  Celkem pracovní příleţitosti 6 606 6 700 7 500 

 

Růst pracovních příleţitostí lze očekávat ve II. sektoru (rozvojové plochy pro situování 

průmyslu a drobné výroby) a také ve III. sektoru (občanská vybavenost a sluţby). 

 

 

3. 5. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 
 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

 

1. Zachování urbanistické struktury  města, vymezení veřejných prostranství a ploch občanské 

vybavenosti. 

 

Rozvoj centrální smíšené zóny je navrţen na přestavbové plochy jiţně od centra mezi  

Balinku a ul. Třebíčskou.(přestavba bývalého závodu Gala). 

Jako rozvojové plochy pro veřejnou občanskou vybavenost jsou navrţeny zejména:  

- doplnění vyšší občanské vybavenosti v Čechových sadech (dům seniorů, sportoviště aj.) 

- doplnění základní občanské vybavenosti v lokalitách rozvoje obytného území (Hliniště, 
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Čechovy sady. 

- návrh ploch pro sport a tělovýchovu. 

Rozvoj ploch komerční občanské vybavenosti je navrţen v lokalitách: 

- situování další komerční občanské vybavenosti podél průtahu silnice II/602 městem.  

-  nová plocha pro občanskou vybavenost je navrţena v návaznosti na novou průmyslovou 

zónu Za Nádraţím podél přeloţky II/360. 

- doplnění občanské vybavenosti v ul. K Novému nádraţí.  

 

2. Vymezení ploch pro bytovou výstavbu. 

 

Jako rozvojové  plochy pro bydlení jsou navrţeny: 

- lokality Hliniště 

- lokalita Čechovy sady II.  

- lokalita Amerika  

- dostavba volných ploch na Světlé 

- další menší plochy na území města  

 

Rozvojové plochy pro bydlení jsou  navrţeny jako plochy pro bydlení v rodinných domech  

a plochy v bytových domech. V regulativech jednotlivých ploch pro bydlení v rodinných 

domech je pak uvedena přípustnost výstavby bytových domů v konkrétní ploše.  

 

 

3.  Koncepce výrobního území, umístění ploch pro průmyslovou výrobu, drobnou a 

řemeslnou výrobu a ploch pro zemědělskou výrobu   

 

Stabilizované výrobní území ve městě  tvoří: 

 

- průmyslová zóna Čechovy sady  

- průmyslová zóna Kablovka  a Na Františku 

- průmyslová zóna  Jihlavská 

- průmyslová zóna Jidášky 

- průmyslová zóna sever města (Motorpal, Výtahy a.j.) 

- nově je navrţena průmyslová zóna podél navrhovaného obchvatu  II/360 

v jiţní části města označená Za Nádraţím 

 

Rozvojové plochy pro průmyslovou výrobu jsou navrţeny v návaznosti na průmyslovou 

zónu  Čechovy sady, v lokalitě Jihlavská, v lokalitě Jidášky a v nové průmyslové zóně Za 

Nádraţím.  

Rozvojové plochy pro drobnou  a řemeslnou výrobu jsou navrţeny jako oddělující plochy 

mezi obytným územím a průmyslovou výrobou v lokalitě na Karlově  a Na Hliništi. 

Rozvojové plochy pro zemědělskou výrobu ve městě a v místních částech  nejsou 

navrţeny. 

 

4. Stanovení koncepce pro řešení dopravy 

 

Koncepce dopravy vychází z návrhů dvou obchvatů silnice II/360. V územním plánu je 

navrţena 2.část obchvatu silnice II/360 v jihovýchodní části města, která pokračuje po hranici 

k.ú. Oslavice a V. Meziříčí za nádraţím ČD směrem k dálniční křiţovatce V. Meziříčí - 

východ. Dále je navrţena nová trasa silnice II/360 směrem na Martinice, tento záměr je 

obsaţen také v Zásadách územního rozvoje kraje. Území pro přeloţku silnice II/360 na 
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Martinice  je zakresleno jako dopravní koridor podle grafické části územního plánu. Na území 

města je dále navrţena dílčí přeloţka silnice II/602 malým jiţním obchvatem   centra města.  

Ke zlepšení dopravního napojení nemocnice Sv. Zdislavy  je navrţena dílčí přeloţka úseku 

silnice III/35447.  

V územním plánu je ze Zásad územního rozvoje kraje převzata územní rezerva koridoru 

pro vysokorychlostní trať. 

 

5. Koncepce řešení technické vybavenosti 

 

V územním plánu je navrţeno napojení místních částí na kanalizační systém a ČOV města. 

Ze ZÚR jsou do územního plánu převzaty koridory pro navrhovaná vedení VVN a ZVN. Je 

navrţeno doplnění trafostanic včetně přípojek VN. 

V rozvojových plochách budou vybudovány všechny inţenýrské sítě.  

 

6. Zachování a ochrana přírodních hodnot území, návrh územního systému ekologické  

    stability 

 

Kromě  návrhu ÚSES je navrţeno doplnění krajinné zeleně formou interakčních prvků, 

zejména podél komunikací, polních cest a vodních toků a také po obvodu zástavby. Dále je 

navrţena izolační zeleň podél zemědělských a výrobních areálů. 

Řešení ÚSES je obsaţeno v samostatné kapitole textové části a v hlavních výkresech 

grafické části.  

 

7. Stanovení zásad pro výstavbu ve městě a místních částech 

 

V územním plánu jsou stanoveny regulativy ploch s rozdílným způsobem vyuţití 

(funkčních ploch) a základní prostorové regulativy pro zástavbu ploch objekty a budovami. 

Ty jsou popsány v textové části územního plánu a označeny v hlavním výkresu územního 

plánu. 

 

MÍSTNÍ ČÁSTI  

 

Dolní Radslavice  
 

V sídle jsou navrţeny nové rozvojové plochy pro bydlení, především jsou navrţeny volné 

plochy podél komunikací. Ve východní části sídla je navrţena plocha pro hřiště. 

 

Hrbov 

 

Rozvojové plochy pro obytnou zástavbu jsou omezené a jsou  situovány v prolukách a na 

jihovýchodním okraji sídla. 

 

Kúsky 

 

V Kúskách nejsou navrţeny rozvojové plochy pro bydlení. 

 

Lhotky 

 

Navrhované  plochy pro výstavbu rodinných domků jsou navrţeny na západním okraji 

sídla ( za mateřskou školou), v jiţní části sídla a dále  prolukách.  
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V územním plánu je navrţena dále nová plocha pro situování hřiště u mateřské školy a 

občanské vybavenosti a hřiště v návaznosti na kulturní dům.  

 

Mostiště 

 

V Mostišti jsou navrţeny nové plochy pro výstavbu rodinných domů  na západním okraji 

sídla,  na jihovýchodním okraji sídla a na východním okraji sídla. Je navrţeno doplnění 

sportovních ploch. 

V rámci vymezených dopravních ploch je počítáno s úpravou dopravního řešení úseku 

kolem školy a u hřbitova.  

Je navrţena přeloţka silnice III/35437 a  rozšíření parkovacích ploch u nemocnice Sv. 

Zdislavy. 

 

Olší nad Oslavou 

 

Nové plochy pro výstavbu rodinných domů jsou navrţeny na jihovýchodním okraji podél 

silnice III/354333 a na západním okraji sídla a v prolukách mezi zastavěným územím.  

Nové plochy pro smíšené území jsou navrţeny na přestavbové ploše na jihozápadním 

okraji sídla. 

Je počítáno s dotvořením centrálního prostoru sídla, jehoţ dominantou by měl být nově 

navrhovaný objekt kaple (plocha občanské vybavenosti). 

 

Svařenov 

 

V územním plánu jsou navrţeny rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů na 

západním okraji sídla.  

 

Koncepce systému veřejné (sídelní) zeleně 

 

V územním plánu jsou označeny 2 základní kategorie (funkční plochy) zeleně, a to zeleň 

krajinná a zeleň sídelní. 

 

Krajinná zeleň   

 

Vedle ploch lesa (PUPFL) a ploch trvalých travních porostů má tato plocha největší 

význam z hlediska utváření krajiny. Krajinná zeleň v řešeném území je zastoupena především 

v niţších polohách v údolích vodotečí v nivách a na svazích údolí toků - svahové lesy. Ve 

vyšších polohách jsou to neobdělávané ostrůvky krajinné zeleně a  rozptýlené remízky a 

lesíky. 

 V řešeném území je krajinná zeleň vázána především na okolí toků Oslavy a Balinky a  

jejich přítoků.  

V blízkosti zastavěného území a v zastavěném území sídel plní krajinná zeleň funkci 

extenzivně udrţované zeleně s ochrannou a izolační funkcí. 

V územním plánu je navrţeno doplnění zeleně podél polních cest a komunikací, vodotečí a 

vodních ploch formou interakčních prvků ÚSES.  
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Sídelní zeleň 

 

Velké Meziříčí 

    Zeleň uvnitř zastavěného území je zastoupena jednak samostatně vymezenými plochami 

sídelní zeleně, a jednak plochami a solitéry, které jsou součástí jiných ploch  s rozdílným 

způsobem vyuţití.  

Sídelní zeleň ve formě parků je reprezentována zejména památkově chráněným 

zámeckým parkem nad údolím Oslavy. Kvalitní veřejná zeleň je dále v lokalitě Kunšovec, 

sídelní zeleň lokalitě Čechovy sady a zeleň v lokalitě Riegrovy sady v obytném souboru 

Čechovy sady. 

Menší plochy sídelní zeleně jsou zastoupeny na  

- ul. Sokolovská před gymnáziem a MŠ 

- v předpolí historického jádra města se nachází parčík u bašty  

- zeleň v předprostoru  ţelezničního nádraţí 

- zeleň podél vodních toků Oslavy a Balinky - na nábřeţích obou toků 

- v prostor náměstí je malý parčík a solitérní zeleň   

- dále je ve městě zastoupena veřejná zeleň obytných souborů a další plochy  

Vyhrazená zeleň je umístěna v areálech základních i středních škol u  ostatní občanské 

vybavenosti a jako drobná zeleň u ostatních zařízení. 

 Kvalitní zeleň mají hřbitovy, hřbitov na Moráni a ţidovský hřbitov plní zejména funkci 

sídelní zeleně. 

 Liniová zeleň je umístěna především kolem Balinky a Oslavy, zeleň podél komunikací a 

tvoří převáţně ovocné stromy. 

  

Hlavní zásady návrhu ploch zeleně obsaţené v územním plánu: 

 

 maximálně respektovat stávající plochy zeleně, udrţovat, obnovovat a doplnit plochy 

veřejné zeleně  

 doplnění veřejné zeleně u Balinky v prostoru před koupalištěm 

 doplnění veřejné zeleně podél před ţelezničním nádraţím 

 doplnění veřejné zeleně na ul. Jihlavská ( u silnice II/602) 

 doplnění zeleně na ul. Pod Strání a Ostrůvek v souvislosti s navrhovaným dopravním 

řešením  

 doplnění zeleně v obytném souboru Hliniště v návaznosti na bytovou výstavbu, výsadba 

vhodné  a moţné zeleně v bezpečnostních a ochranných pásmech inţenýrských sítí 

 doplnění zeleně v obytném souboru Čechovy sady, doplnění zeleně údolích určených pro 

zeleň a rekreaci, výsadba izolační zeleně podél obchvatu II/360. 

  doplnění zeleně na nábřeţích podél vodních toků 

 doplnění uliční zeleně v zastavěném území je doporučené,  bude upřesněno v podrobnější        

dokumentaci  

 výsadba ochranné a izolační zeleně kolem areálů průmyslové a zemědělské výroby 

 doplnění a výsadba zeleně podél stávajících i navrhovaných komunikací při respektování 

poţadavků dopravy  

 doplnění rozptýlené zeleně ve volné krajině (jako interakčních prvků ÚSES)   

 

Plochy veřejně přístupné zeleně jsou obsaţeny také v rámci jiných funkčních ploch, 

zejména ploch veřejných prostranství a ploch občanské vybavenosti (sportovní plochy , 

hřbitov a další). Je nutné respektovat stávající zeleň, která je součástí ostatních ploch 

s rozdílným způsobem vyuţití. 

Plochy zeleně s ochranou a izolační funkcí jsou navrţeny podél průmyslových zón města. 

Dále je u vybraných ploch určena výsadba izolační zeleně v regulativech dané plochy. 
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Místní části  

 

Dolní Radslavice - plochy veřejné  zeleně jsou lokalizovány do území podél Radslavického 

potoka a v  předprostoru rekreačního hřiště, nové ploch nejsou navrţeny, budou pouze 

upraveny stávající. 

 

Hrbov - plochy veřejné  zeleně jsou zastoupeny zejména v prostoru návsi a v okolí kulturního 

domu, je navrţeno doplnění ploch u vodní nádrţe, v územním plánu je navrţena výsadba 

ochranné zeleně podél zemědělského areálu 

 

Lhotky - plochy veřejné  zeleně jsou zastoupeny v prostoru u kapličky a dále u kulturního 

domu, v územním plánu je navrţena výsadba ochranné zeleně podél zemědělského areálu   

 

Kúsky - zeleň je zastoupena v uličním prostoru před zemědělskými usedlostmi, je navrţeno 

doplnění v prostoru křiţovatky, v územním plánu je navrţena výsadba ochranné zeleně podél 

zemědělského areálu  

 

Mostiště - veřejná zeleň je zastoupena dílčími plochami v okolí kostela a hřbitova a dále 

dílčími lokalitami podél Oslavy,v územním plánu je navrţeno doplnění zeleně podél Oslavy a 

podél souběţné vodoteče, je navrţena výsadba ochranné zeleně podél zemědělského areálu 

 

Olší n.O. - plochy veřejné  zeleně jsou zastoupeny v několika lokalitách na návsi, je navrţeno 

doplnění veřejné zeleně u prodejny. 

 

Svařenov - veřejná zeleň je zastoupena zelení v prostoru návsi a malými plochami zeleně u 

křiţovatky a u kříţku, tato zeleň bude respektována navrhovanou bytovou výstavbou. 

 

V místních částech je sídelní zeleň zastoupena především na návsích sídel a je vymezena 

jako plocha zeleně nebo jako součást veřejných prostranství. Z tohoto důvodu by měly být 

výsadby realizovány místními dřevinami. Zeleň by měla být doplněna po dokončení výstavby 

inţenýrských sítí. 

V místních částech jsou hodnotné solitéry, nebo skupiny solitérů v okrajových a 

humenních částech sídel, které nejsou vymezeny jako plochy zeleně a jsou součástí jiných 

funkčních ploch. Tyto solitéry je třeba v maximální míře respektovat. 

 

 

3. 6. ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŢITÍ 

 

Plochy zastavěné a zastavitelné se člení na: 
 

Plochy bydlení 

1) Bydlení v rodinných domech (BR) 

2) Bydlení v bytových domech (BD) 

Plochy rekreace 

3) Plochy  pro hromadnou rekreaci (RH) 

4) Plochy  pro rodinnou rekreaci (RR) 

5) Zahrádkářské osady (RZ) 

Plochy občanského vybavení 

6) Veřejná občanská vybavenost (OV) 

7) Komerční občanská vybavenost (KV) 

8) Sport a tělovýchova (OS) 
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Plochy veřejných prostranství 

9) Komunikační plochy veřejných prostranství (PD)  

Plochy zeleně 

10) Sídelní zeleň (ZS) 

Plochy smíšené obytné 

11) Plochy smíšené centrální (SC) 

12) Plochy smíšené městské (SM) 

13) Plochy smíšené venkovské (SV) 

Plochy dopravní infrastruktury 

14) Plochy silniční dopravy (DS) 

15)  Plochy  účelových komunikací (DU) 

16)  Plochy  dopravních zařízení (DP) 

17) Plochy dráţní dopravy (DZ) 

Plochy technické infrastruktury 

18) Plochy technického vybavení  (TI) 

 

Plochy výroby a skladování 

19) Drobná výroba a řemeslná výroba (VD) 

20) Průmyslová výroba a skladování (VP) 

21) Zemědělská výroba (VZ) 

 

Plochy nezastavěné se člení na: 
 

Plochy vodní a vodohospodářské 

1) Vodní plochy a toky (H) 

Plochy zemědělské 

2) Plochy zemědělské – orná půda (ZO) 

3) Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (ZT) 

4) Plochy zemědělské – zahrady (ZZ) 

Plochy lesní 

5) Plochy lesů (LP) 

Plochy přírodní 

6) Plochy biocenter (OP) 

Plochy smíšené nezastavěného území  

7) Plochy  krajinné zeleně (LK) 

 

Základní členění vychází vyhláška č. 501 /2006 Sb. o obecných  poţadavcích na vyuţívání 

území. Tyto plochy jsou podle specifických podmínek a s ohledem na charakter řešeného 

území daného území v souladu s výše uvedenou vyhláškou podrobněji členěny. 

Nově jsou vymezeny plochy zeleně, které nejsou v základním členění obsaţeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 77 - 

3. 6. 1. Plochy pro bydlení   
 

Prognóza potřeby bytů v návrhovém období  

Pro výhledovou velikost města včetně místních částí je zapotřebí následující počet bytů: 

 

  V.Meziříčí + místní části 2001 2010 2020 2025 

  Počet obyvatel 11 869 12 765 13 730 14 570 

  Počet bytů 3 967 4 275 4 688 4 928 

  Obyvatel/byt 2,99 2,99 2,93 2,96 

 

Lokality bytové výstavby 

 

Rozvojové plochy pro bydlení jsou  navrţeny jako plochy pro bydlení v rodinných domech  

(v regulativech jednotlivých ploch je pak uvedena přípustnost výstavby bytových domů 

v konkrétní ploše) a v bytových domech. 

 

Hlavní lokality pro navrhovanou bytovou výstavbu v k. ú. Velké Meziříčí jsou 

 

1) Proluky v zastavěném území 

2) lokalita Čechovy sady II 

3) lokalita Hliniště  

4) lokalita Amerika 

5) lokalita Světlá 

6) lokalita U Motorpalu 

 

S výstavbou bytových domů je počítáno v lokalitách Hliniště, Čechovy sady II a U Motorpalu 

 

V místních částech je navrţena výstavba rodinných domů. 

 

3. 6. 2. Plochy pro občanskou vybavenost 

 

Základní rozdělení je na plochy: 

Plochy veřejné vybavenosti - plochy určené pro veřejnou vybavenost převáţně nekomerčního 

charakteru  nezbytné k zajištění základních potřeb občana, včetně souvisejících zařízení (zcela 

nebo zčásti podporované státem nebo samosprávou).  

Plochy komerční vybavenosti - plochy určené pro vybavenost převáţně komerčního 

charakteru včetně souvisejících zařízení (zařízení, jejich vznik a rozvoj je regulován 

poptávkou a nabídkou). 

 

Koncepce občanské vybavenosti 
 

Většina vyšší občanské vybavenosti je umístěna v prostoru centra města tj. do prostoru 

náměstí, ul. Novosady a ul. Hornoměstská. Ostatní občanská vybavenost je pak rozmístěna po 

celém území města s koncentrací podél průtahu  silnice II/602 městem. 

V územním plánu je počítáno s novou občanskou vybaveností v těchto lokalitách: 

a) Regenerace centra města, zástavba proluk,vyuţití vnitrobloků a zadních traktů 
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b) Funkční a prostorová přestavba prostoru pravého břehu Balinky (bývalý podnik Gala) na 

smíšenou centrální zónu, zpřístupnění území souvisí s dopravním řešením, kde je navrţen 

nový most přes řeku Balinku a napojení území na průtah II/602 městem  

c) Situování další zejména komerční občanské vybavenosti podél průtahu silnice II/602 

městem. Vzhledem ke konfiguraci terénu tvoří tento průtah výraznou urbanizační osu 

s subcentry občanské vybavenosti, tento trend bude i nadále pokračovat. 

d) Doplnění vyšší občanské vybavenosti v Čechových sadech (dům seniorů, sportoviště aj.) 

e) Doplnění občanské vybavenosti v ul. K novému nádraţí. Zde vzhledem k realizaci 1.části 

obchvatu silnice II/360 a návaznosti sídliště Čechovy sady vzniká dílčí centrum občanské 

vybavenosti a je navrţeno jeho doplnění 

f) Doplnění základní občanské vybavenosti v lokalitách rozvoje obytného území ( Hliniště, 

Čechovy sady). Lokalizace bude upřesněna v podrobnější dokumentaci. 

g) Nová plocha pro občanskou vybavenost je navrţena v návaznosti na novou průmyslovou 

zónu Za Nádraţím podél přeloţky II/360. 

h) V místních částech bude doplněna chybějící základní občanská vybavenost. 

 

 

A. Veřejná vybavenost 

 

Veřejná administrativa a správa 
 

Městský úřad a městské informační centrum v budově radnice situované na náměstí 

Město je obcí s rozšířenou působností III.stupně, zajišťuje státní správu také v objektech   

mimo radnici. 

Úřad práce, Finanční úřad 

Policie ČR 

     Okresní archiv, Katastrální úřad 

 

Nová zařízení veřejné administrativy a správy by měla být situována v centrální části města. 

 

Školství 

 

Mateřské školky 

 Stávající školky v prostoru sídliště Bezděkov, Čechovy sady I a na Světlé jsou vyhovující. 

V případě výhledové potřeby kapacit MŠ, popř.dlouhé docházkové vzdálenosti regulativ 

obytného území umoţňuje situovat MŠ v rozvojových plochách bytové výstavby.  

 

Základní školy 

 Jsou situovány v centru na Komenského ulici, Sokolovské ulici a v sídlišti Čechovy  sady I.   

(2 školy) . Kapacita základních škol je vyhovující. 

 

Další školská zařízení jsou:  

Školní jídelna a druţina mládeţe v prostoru sídliště Bezděkov. 

Základní umělecká škola je situována v objektu bývalé učňovské školy u polikliniky. 

Zvláštní škola a denní pobyt pro postiţené děti a mládeţ 

Gymnázium 

Hotelová škola a domov mládeţe 

Střední odborné učiliště zemědělství a domov mládeţe na Hornoměstské ulici 

Dům dětí a mládeţe 

Výchovný ústav pro mládeţ 
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Kultura 

 

Muzeum, zámek 

Kulturní dům (Jupiter klub) 

Kino 

Městská  knihovna 

Kostel, kaple, Husův dům 

 

Zdravotnictví, sociální péče 

 

Poliklinika - zařízení situované na nábřeţí řeky Oslavy severně od náměstí. 

Lékárny 

Soukromé ordinace (zubní a praktického lékaře) situované v zastavěných obytných  částech 

města. 

Domov důchodců - zařízení na Hornoměstské ulici. 

Dům s pečovatelskou sluţbou, klub důchodců  

 

Sportovní plochy 

 

Fotbalový stadion – stabilizované zařízení u Oslavy.  

Stávající areál hřišť TJ Kablo u Hotelové školy. 

Minigolf u Hotelové školy 

 

Navrhovaný sportovní areál západně od Čechových sadů (tenis, volejbal, kluziště)  

Navrhované sportovní a rekreační plochy v údolí mezi sídlišti Čechovy sady I a II. 

Sportovní a rekreační plochy rozvojových obytných území (Čechovy sady, Hliniště) budou 

umístěny v rámci vymezených funkčních ploch pro bydlení, lokalizace bude upřesněna 

v podrobnější dokumentaci. 

 

Zimní stadion - vyhovující zařízení s krytou umělou ledovou plochou   

 

Areál zimních sportů na Fajtově kopci 

Nachází se zde vybudovaný sjezdový a sáňkařský terén, restaurace a lyţařské vleky, nově je 

navrţeno rozšíření sjezdovky, parkoviště a příjezd k areálu.  

 

Letní koupaliště - navrhuje se rozšíření ploch a plochy pro parkování. 

 

Nová sportovní hala 

Jde o uvaţované sportovní zařízení situované u fotbalového stadionu. 

 

Krytý plavecký bazén 

Navrhovaná plocha pro výstavbu je situována v prostoru sídliště Čechovy sady I a to přímo v 

návaznosti na základní školu Čechovy Sady II. 

 

Rekreační zařízení Jestřábec 

Areál bývalého autocampu u rybníka Jestřabec, vyuţití pro rekreační účely popř. občanskou 

vybavenost  
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Dětská hřiště 

Jde převáţně o stávající drobná hřiště situovaná po celém území města, zejména pak u 

jednotlivých obytných částí. Navrhovaná dětská hřiště budou umístěna v rámci vymezených 

funkčních ploch pro bydlení, lokalizace bude upřesněna v podrobnější dokumentaci. 

 

Ostatní plochy 

 

Poţární zbrojnice - plně vyhovující zařízení i pro výhled. 

Městský hřbitov s obřadní síní - plně vyhovující zařízení slouţící pro širší spádovou oblast. 

Sběrný dvůr, výkup druhotných surovin - dnes u nádraţí ČD. Výhledově nová plocha v 

průmyslové zóně. 

Technické sluţby města - jejich umístění není v současné době optimální. Vzhledem k 

mnoţství pouţívané techniky ve výhledu přemístit toto zařízení do prostoru některé 

průmyslové zóny 

 

B. Plochy komerční vybavenosti 

 

Komerční administrativa 

 

Peněţní ústavy, pojišťovny 

Česká pošta, Český Telecom  

 

Distribuce 

 

Situování základní obchodní sítě není konkretizováno, neboť je moţné ji situovat v 

samostatných objektech, v rodinných domcích, v zástavbě bytových domů apod. 

 

Ostatní obchodní síť 

Situování a sortiment u těchto zařízení je proměnlivý, daný komerčními podmínkami. 

Obchodní vybavenost tohoto typu by měla být směrována do prostoru centra města, ulic 

Hornoměstské, Sokolovské, do centrální části sídliště Čechovy sady a do navrhovaných  

ploch občanské vybavenosti 

 

Ze stávajících zařízení je největší obchodní dům NEKO, obchodní dům Jednota v centru 

města a supermarkety Penny market, Billa a Lidl. 

Výhledově nejsou vybrány konkrétní plochy pro výstavbu supermarketů ty je moţné situovat 

v rámci funkčních regulativů při splnění dalších podmínek ve funkční ploše komerční 

občanská vybavenost. 

 

Čerpací stanice pohonných hmot 

V současné době jsou dvě čerpací stanice pohonných hmot podél dálnice D1 a dále ve městě 

jsou čerpací stanice na ul. Jihlavská   na Karlově a u Horáckého autodruţstva. 

Dále je na východním okraji města podél silnice III/03719 situována  čerpací stanice plynu.

   

Sluţby 

 

Rovněţ sluţby neobtěţujícího charakteru budou umisťovány po celém území města, nejvíce 

pak v centrální části města a obytném území města. 

 Sluţby obtěţujícího charakteru pak nutno ze zastavěném části vymísťovat a spolu s novými 

situovat na plochách pro drobnou výrobu a skladování. Tyto plochy jsou vymezeny podél 

silnice II/602, v průmyslové zóně Čechovy sady a podél silnice III /3494 v části Hliniště. 
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Stravovací a ubytovací zařízení 

 

Dnešní restaurační zařízení jsou situována z velké části v centru Velkého Meziříčí. 

Z ubytovacích zařízení jsou ve městě situovány hotely Pod Zámkem a hotel Amerika, hotel v 

ul. Třebíčská a další.  

Výhledová zařízení budou umísťována v rámci regulativů funkčních ploch v územním plánu 

není navrţena konkrétní lokalizace. 

 

Občanská vybavenost v místních částech 

 

Dolní Radslavice 

 

V místní části se nachází: 

Kaplička 

Hřiště pro děti - výhledově nutno rozšířit plochu hřiště. 

Nejsou zde navrţeny plochy pro občanskou vybavenost 

 

Hrbov 

 

V místní části se nachází: 

Kulturní dům, kancelář místní správy, sklad CO, kuchyň ZD a obecní knihovna 

V objektu kulturního domu je sál a klubovna. Jde o plně vyhovující objekt, kde je ještě 

umístěna vývařovna ZD, sklad CO a obecní knihovna. 

Kaple je situována v centru sídla a jde o vyhovující zařízení. 

Potraviny, ovoce - soukromá prodejna ve vlastním rodinném domku. 

Hřiště pro děti - průlezky, pískoviště jsou situovány v centru sídla uprostřed upravené návesní 

plochy. 

Poţární zbrojnice - objekt situován za bývalou budovou smíšeného zboţí Jednoty, dnes 

skladem výrobků místních lisoven. Jde o plně vyhovující objekt. 

Hřiště- je mezi Svařenovem a Hrbovem 

Ostatní občanskou vybavenost vyuţívají obyvatelé ve Velkém Meziříčí. 

Pohřbívacím obvodem a farností patří Hrbov rovněţ ke hřbitovu ve Velkém Meziříčí. 

Nejsou zde navrţeny nové plochy pro občanskou vybavenost 

 

Kúsky 
 

V místní části se nachází: 

Kaplička - drobná vyhovující stavba. 

Drobná dětská hřiště- jde o nově vybudovaná zařízení. 

Čekárna pro cestující - zařízení vyţadující rekonstrukci. 

Nejsou zde navrţeny plochy pro občanskou vybavenost 

 

Lhotky 

 

V místní části se nachází: 

Kaplička - drobný sakrální objekt v prostoru návsi. 

Mateřská školka - vyhovující zařízení pro 20 dětí. Spádovou oblastí je Petráveč, Březejc, 

Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice. 

Základní škola -jde o základní školu 1. - 4. ročník pro 40 dětí. Spádová oblast je totoţná se 

spádovou oblastí u mateřské školky. 

Smíšené zboţí, hostinec - zařízení jsou plně vyhovující i pro výhled.  
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Hřiště -  je navrţeno na jiţním okraji sídla, bude slouţit i jako hasičské cvičiště 

 

Mostiště 

 

V místní části se nachází: 

Mateřská školka - jde o plně vyhovující zařízení - 1 oddělení pro 30 dětí, zařízení slouţí 

pouze pro Mostiště. 

Základní škola 1. - 4. ročník pro 95 ţáků. Spádovou oblast tvoří Mostiště, Martinice, Olší nad 

Oslavou a část Vídně. 

Ţáci z Mostiště 5. - 9. ročník navštěvují školy ve Velkém Meziříčí. 

Kostel se hřbitovem - plně vyhovující zařízení. Farnost a pohřbívací obvod tvoří          

Mostiště, Martinice a Vídeň. 

Památník padlým situovaný v prostoru křiţovatky pod kostelem bude přemístěn do   prostoru 

veřejné zeleně před hřbitovem z důvodu prostorové úpravy křiţovatky. 

Hostinec „U krtka”. 

Potraviny - soukromá prodejna 

Kulturní dům, lidová knihovna, kancelář místní správy 

Jde o plně vyhovující objekt ve společenským sálem, zařízením knihovny a kanceláří místní 

správy. 

Poţární zbrojnice - v přímé návaznosti na kulturní dům je situována poţární zbrojnice - garáţ 

pro uskladnění hasící techniky. 

Dětská hřiště, hřiště na kopanou, taneční parket 

Jde o stávající plně vyhovující vybavenost. Na plochu hřiště na kopanou navazuje plocha 

venkovního tanečního parketu spolu s objektem pro občerstvení. 

Čekárna pro cestující - přímo v Mostišti jsou dvě stávající, které budou upraveny, čekárna pro 

cestující by měla být vybudována u léčebny dlouhodobě nemocných (nemocnice sv. 

Zdislavy). 

Dámské krejčovství, strojservis, čalounictví 

Jsou to soukromé sluţby v objektech rodinných domů 

Střelnice - sportovního střeleckého klubu Kablo Velké Meziříčí, vyhovující zařízení situované  

v bývalé cihelně. 

 

Léčebna dlouhodobě nemocných (nemocnice sv. Zdislavy) 

Léčebné lůţkové zařízení situované u vodní nádrţe, cca 1 000 m severozápadně  od Mostiště. 

Výhledově se navrhuje rozšíření zařízení směrem severním, heliport a rozšíření parkoviště 

před zařízením. 

 

Olší 

 

V místní části se nachází: 

Mateřská školka - školka je situovaná v objektu bývalé základní školy spolu s kanceláří 

osadního výboru, knihovny a skladu CO. 

Zařízení má dvě třídy pro šedesát dětí. Spádovou oblastí je Olší nad Oslavou, Netín, Zadní 

Zhořec a Záseka. Jde o zařízení vyhovující i pro výhled. 

Prodejna smíšeného zboţí Jednoty - jde o vyhovující zařízení situované v centru Olší.  

Prodej plynu - jde o prodej u prodejny smíšeného zboţí 

Hostinec, malá společenská místnost - hostinec má 60 míst u stolu, v objektu je situována 

malá společenská místnost 

Hřiště na kopanou - stávající travnatá plochy vyuţívaná jako hřiště na kopanou je situovaná 

severně od sídla na okraji lesního komplexu. Je zde objekt slouţící pro převlékání a sociální 

zařízení.Výhledově nutno prostor hřiště dobudovat ( je navrţeno rozšíření). 
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Hřiště pro děti – v severovýchodní části sídla je situován upravený prostor s poţární nádrţí, 

dětskými průlezkami, pískovištěm. V návaznosti na tuto plochu, na místě navrhované 

asanované budovy, je navrhováno hřiště pro děti. 

Kaplička, kaple- v současné době dnes je v centru sídla u silnice III/354333 malá kaplička. 

Výhledově se počítá s výstavbou nové kaple, která by spolu s upraveným prostorem v okolí 

hasičské zbrojnice a prodejny smíšeného zboţí vytvořila střed sídla. Výstavba kaple si vyţádá 

asanaci jednoho stavebně nevyhovujícího objektu v majetku Vodárenské akciové společnosti. 

Poţární zbrojnice, klubovna - je situována v prostoru podél silnice III/354333. Jde o plně 

vyhovující objekt zbrojnice s jednou garáţí pro hasící techniku a jednou klubovnou poţárníků 

s kapacitou cca 30 míst. 

Ostatní občanskou vybavenost jako jsou městský úřad, základní školu, zdravotnická 

zařízení, poštu a vyšší občanskou vybavenost navštěvují obyvatelé ve Velkém Meziříčí. 

Farností a pohřbívacím obvodem patří Olší nad Oslavou k farnosti a hřbitovu v Netíně. 

 

Svařenov 

 

V místní části se nachází: 

Kaplička 

Vyhovující zařízení v prostoru návsi. 

Dětský koutek - jde o upravenou plochu v prostoru návsi s pískovištěm a průlezkami. 

Poţární nádrţ je rovněţ situována rovněţ v prostoru návsi. Pohřbívacím obvodem patří 

Svařenov pod farnost Netín. 

Hřiště – je navrţeno mezi Svařenovem a Hrbovem 

Nejsou zde navrţeny plochy pro občanskou vybavenost 

 

 

3. 6. 3. Plochy výroby a skladování 

 

Přehled významných průmyslových subjektů  ve městě: 

Kablo elektro, spol. s r. o. Velké Meziříčí - původní závod situovaný v jihovýchodní části 

zastavěného území města podél řeky Oslavy.Výhledově se navrhuje plošné rozšíření za řeku 

Oslavu 

Motorpal, a. s. Velké Meziříčí -areál je situován v severní části sídla podél řeky Oslavy.  

Draka Kabely, s. r. o. Velké Meziříčí -v územním plánu jsou navrţeny další rozvojové plochy 

v návaznosti na areál 

Agromotor, a. s. Velké Meziříčí - závod situovaný na ostrůvku podél řeky Oslavy je poměrně 

nevhodně umístěn vůči sousední obytné zástavbě bez moţnosti plošného rozvoje 

Výtahy s. r. o. Velké Meziříčí -nový závod situovaný na severním okraji města v údolí 

Oslavy. Jde o výrobu výtahů, výsuvných vrat, posuvných brán a mostních jeřábů. 

SANBORN a. s. Velké Meziříčí -areál je situován v průmyslové zóně Čechovy sady. V 

územním plánu je navrhována plocha pro další rozvoj této průmyslové výroby. 

Lacrum s. r. o. Velké Meziříčí -  zpracovatelský průmysl mléka. Jeho situování  uprostřed 

zástavby na Hornoměstské ulici mu nedovoluje další rozvoj.  

Lisovna plastů, spol. s r. o. Velké Meziříčí - nový závod situovaný ve východní části sídla 

podél silnice II/602. Výrobním programem je výroba plastových domácích potřeb.  

Výroba plastových oken - podnik situovaný v průmyslové čtvrti Čechovy sady.  

Dřevo, v. d. Měřín -výrobní druţstvo se zaměřením na zakázkovou výrobu sedacího a 

stolového nábytku je situováno ve východní části města. Jde o stabilizovanou výrobu. 

AGADOS, spol. s r. o. Velké Meziříčí   

VEZEKO sdruţení Velké Meziříčí, s.r.o.-  programem je výroba přívěsných vozíků za osobní 

automobily. 
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ALPA, s. r. o.-závod je situován na obou stranách Hornoměstské ulice. Jde o závod, který se 

zabývá kosmetickou a farmaceutickou výrobou. 

CONSTRUCT A&D, spol. s r. o., která vyrábí a montuje zabezpečovací zařízení pro 

automobily.  

EUROKONTAKT, s.r.o.- taţná a zvedací zařízení, stabilizovaná výroba. 

INGELD s. r. o. Velké Meziříčí (pilařská a truhlářská výroba) situovaná západně od 

zámeckého parku. 

PKS INPOS, a. s. - stavební výroba, areál v průmyslové čtvrti a betonárna jiţně od města. 

BULDING centrum - HSV, s. r. o. - pozemní a inţenýrské stavby 

Elektro, s. r. o. Velké Meziříčí - elektromontáţní práce 

GREMIS, s. r. o. - stavební výroba a prodej stavebního materiálu  

ITALFLEXO s.r.o, WIEGEL CZ s.r.o., JOPP automotive s.r.o. a.j. 

 

Koncepce situování ploch pro výrobu: 

 

V územním plánu je počítáno s výrobními  zónami: 

 

a) průmyslová zóna Čechovy sady zahrnuje plochy po obou stranách silnice na Třebíč 

(Draka Kabely, s. r. o. SANBORN a. s. aj.). v územním plánu je navrţen rozvoj této 

průmyslové zóny dvěma směry označenými jako Čechovy sady západ (západně od 

propojovací sběrné komunikace) a Čechovy sady sever (do území mezi ţelezniční vlečkou 

a ţelezniční traťí 

 

b) průmyslová zóna Kablovka  (Kablo elektro, spol. s r. o.) a  na ni navazující plochy pod 

nádraţím ČD a   provozovny Na Františku - jedná se o stabilizovaná zařízení avšak 

s omezenými moţnostmi rozvoje. V územním plánu je navrţen rozvoj za řeku Oslavu.  

 

c) průmyslová zóna  Jihlavská (VEZEKO a.j.) 

Zóna situovaná jiţně od silnice II/602 směr Jihlava. Rozvojové plochy jsou navrţeny 

v západní části zóny podél silnice II/602. 

 

d) průmyslová zóna Jidášky ( Wiegel a.j.) – nová průmyslová zńa u silnice II/602 směr Brno 

v územním plánu jsou navrţeny k zástavbě  dosud nezastavěné plochy 

 

e) průmyslová zóna sever (Motorpal, Výtahy a.j.) – stabilizované plochy bez návrhu 

rozvojových ploch 

f) nově je územním plánem zaloţena průmyslová zóna podél navrhovaného obchvatu  II/360 

v jiţní části města Za Nádraţím (za tratí ČD  a nad ČOV) s návazností na další moţné 

rozvojové plochy na k.ú. Oslavice   

 

Dolní Radslavice- v Dolních Radslavicích nejsou ţádná výrobní a skladovací zařízení a ani se 

s jejich výstavbou nepočítá. 

 

Hrbov   

EURA, spol. s r. o. - lisovna plastů má v sídle vyhovující provoz.  

Šití oděvů situované v budově bývalé školy.  

Autodoprava Sláma - soukromý provoz zajišťují dva pracovníci. 

 

Kúsky v Kúskách se nenavrhují plochy pro výrobu a sklady. 

 

Lhotky v sídle je situována pouze soukromá autoopravna. 
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Výhledově se neuvaţuje s rozšiřováním ploch pro výrobu a sklady 

 

Mostiště 
Výtahy spol. s r. o. - nový výrobní závod, jejímţ výrobním programem je výroba výtahů. Část 

areálů je na k. ú. Velké Meziříčí, většina pak na katastrálním území Mostiště. 

Truhlářství a tesařství - jde o  soukromé výrobní provozy. 

Kovářství - rovněţ soukromý provoz v soukromém objektu. 

 

Olší- pro výhled je v územním plánu vymezena plocha pro výstavbu drobné místní výroby, a 

to na západním okraji sídla. 

CYREX ELEKTRO - jde o velkoobchodní skladovací zařízení elektro materiálů. Jedná se o 

soukromý provoz bez negativních dopadů na reţim v ochranném pásmu vodní nádrţe 

Mostiště. 

 

Svařenov 
Kovovýroba Pacal - zámečnická kovovýroba. 

Sklad kabelů Telecomu je situován v prostoru mezi dálnicí D1 a silnicí II/602.  

 

Zemědělská výroba  

 

Velké Meziříčí 
 

Na katastrálním území Velké Meziříčí se nacházejí zemědělské areály: 

 

Agro Vysočina - inseminační stanice kanců situovaná v prostoru na Františku. Jde o  

stabilizované  zařízení.  

 

Soukromě hospodařící zemědělec, který má pronajaté stáje od Agra Měřín na západním okraji 

města (bývalý školní statek), provozuje také agroturistiku.  

V souvislosti s bytovou výstavbou v lokalitě Hliniště se ve výhledu  předpokládá vyuţití 

území pro občanskou vybavenost a agroturistiku. 

 

Další zemědělská a lesnická zařízení: 

 

Velkostatek Josefa Podstatská – kanceláře statku u zámku. 

 

Zahradnictví - v sídle jsou dvě soukromá zahradnictví (na Vrchovecké ulici a na svahu pod 

zámkem). 

Agropodnik - vyhovující areál situovaný v průmyslové čtvrti Třebíčská ulice bez nároků na 

rozšíření. 

Oseva - zařízení bez nároků na plošný rozvoj. 

Zemědělské zásobování a nákup - nákupní sklad u starého nádraţí   

 

Rybářství Velké Meziříčí - areál sádek je situován na severním okraji města k místní části 

Mostiště.  

Moravský rybářsky svaz - situován v areálu rybářství. 

Plochy pro lesní hospodářství 

  

Ve městě nejsou navrţeny nové plochy pro zemědělství a lesní hospodářství. 
 

 

 



 - 86 - 

Místní části 

 

Dolní Radslavice 

 

V současné době není v sídle areál zemědělské velkovýroby. Zemědělskou půdu 

obhospodařuje Hospodářské obchodní druţstvo Březejc, farma Lhotky. 

 

Hrbov 

 

DS Agros Hrbov- hospodaří jak na katastrální území Hrbova, tak na katastrálním území 

Svařenova. V areálu situovaném na severním okraji sídla jsou dva objekty ţivočišné výroby - 

odchovna mladého dobytka a kravín. Dále je v areálu seník, hnojník, odchovna mladého 

dobytka, ocelokolna, siláţní ţlaby, poţární nádrţ, sklad, osiv, mořička a váha.  

Nejsou navrţeny rozvojové plochy. 

 

Kúsky 

 

V sídle na jeho východním okraji je situován areál soukromého zemědělce. 

 

Lhotky 

 

Hospodářské obchodní druţstvo Březejc - na východním okraji sídla je situován rozsáhlý 

areál, v němţ jsou soustředěny stáje pro ţivočišnou výrobu a objekty slouţící rostlinné 

velkovýrobě. Část nevyuţívaných objektů Hospodářské obchodní druţstvo pronajímá  

soukromému zemědělci a drobným podnikatelům.  

Nejsou navrţeny rozvojové plochy. 

 

Mostiště 

 

ZEMAS a. s. - jde o zemědělskou výrobu, jejíţ areál je situován na severním okraji sídla a 

není plně zemědělskou výrobou vyuţíván. Část objektů jiţ dnes pronajímá ZEMAS 

soukromým podnikatelům. V areálu je stáj pro výkrm prasat. Pásmo hygienické ochrany od 

objektů ţivočišné výroby je stanoveno výpočtem. 

Soukromí zemědělci - v současné době na katastrálním území Mostiště hospodaří tři soukromí 

zemědělci.  

Nejsou navrţeny rozvojové plochy. 

 

Olší 

 

V sídle není ţádný areál zemědělské velkovýroby. Vzhledem ke skutečnosti, ţe sídlo leţí v 

pásmu 2a od nádrţe na pitnou vodu Mostiště je nutné hospodaření na pozemcích přizpůsobit 

reţimu v tomto pásmu. Jde o omezení hnojení a o vyloučení pouţívání pesticidů. Vzhledem k 

této situaci pouze na části pozemků hospodaří AGROS Netín, ostatní pozemky obhospodařují 

soukromí zemědělci. 

 

Svařenov 

 

V sídle nejsou zařízení zemědělské velkovýroby. 
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Vliv zemědělské výroby na ţivotní prostředí   

 

a) vyhlášená ochranná pásma  

 

V řešeném území nejsou ochranná pásma ţivočišné výroby vyhlášená územním 

rozhodnutím stavebního úřadu. 

 

b) vypočtená ochranná pásma stájí pro chov hospodářských zvířat  podle aktuálního stavu  ŢV  

 

Pro posouzení nově navrhovaných ploch chráněné zástavby (zejména ploch pro bydlení) 

ve vztahu k aktuálním stavům ţivočišné výroby byl v průzkumové části územního plánu 

z roku 2006 proveden výpočet ochranného pásma objektů ţivočišné výroby bez stanovení 

korekcí na směr větru. Podklady pro výpočet poskytly jednotlivé subjekty prostřednictvím 

Městského úřadu ve Velkém Meziříčí.  

Vypočtená ochranné pásma jsou zakreslena v koordinačním výkrese odůvodnění územního 

plánu. 

U navrhovaných ploch smíšeného území, které zasahují do vypočtených ochranných 

pásem  je stanovena podmínka, ţe plochy a objekty určené pro bydlení budou umístěny mimo 

ochranné pásmo stájí pro chov hospodářských zvířat. 

Pro novou výstavbu objektů zemědělské a ţivočišné výroby eventuelně rekonstrukci 

objektů ţivočišné výroby uvnitř areálu je třeba záměr nově posoudit z hlediska dopadu na 

ţivotní prostředí dle platné legislativy. 

 

3. 6. 4. Rekreace a cestovní ruch 

 

Rozvoj rekreace je prioritou obsaţenou v materiálech strategického plánování kraje 

Vysočina a mikroregionu. 

 

 Z hlediska širších vztahů rekreace a cestovního ruchu leţí řešené území u dálnice D1 v 

 nástupní oblasti do oblasti Novoměstska a Ţďárska. 

 Z hlediska příměstské rekreace je nejvýznamnější příměstskou rekreační lokalitou údolí 

Balinky a Oslavy 

 Ve městě jsou zde zastoupeny sportovní a rekreační plochy, plochy rekreační krajinné 

zeleně jsou zastoupeny v okolí toků Balinky a Oslavy, významný je Fajtův kopec jako 

středisko zimní rekreace. 

 

Hromadná rekreace 

 

Město Velké Meziříčí uplatňuje jako zastávka eventuelně cíl turistických cest, výhodná je 

poloha u dálnice D1. Hlavní funkce jsou krátkodobá , pěší turistika,  zimní sporty, rybaření, 

myslivost, návštěva kulturně-historických a přírodních památek. 

Časové vyuţití je celoroční s výraznou letní sezónou. 

Ve městě je nedostatek ubytovacích kapacit, ve výhledu by měl být zvýšen, coţ je moţné 

na funkčních plochách bydlení a občanskou vybavenost i smíšených územích. 

 

Letní rekreace  - pro koupání je vyuţíván areál koupaliště ve Velkém Meziříčí dále přírodní 

vodní plochy.V územním plánu je navrţeno rozšíření ploch pro koupaliště o plochy pro 

slunění a dále parkoviště. 

 

Zimní rekreace – na Fajtově kopci je situován lyţařský areál, v územním plánu je navrţeno  

rozšíření ploch pro sjezdovku, úprava přístupové cesty a parkoviště. 
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Zimní stadión je situován u řeky Oslavy je navrţeno jeho rozšíření a jsou navrţeny plochy pro 

parkování 

 

 

Individuální rekreace 

 

Individuální rekreace je zastoupena rekreačními chatami a zahrádkovými koloniemi  

 

Rekreační chaty jsou umístěny v roztroušeně v západní a severní části města zejména v lese. 

 

Rekreační zahrádky 

Ve města jsou velké plochy vyuţívány jako rekreační zahrádky zejména v lokalitě Amerika a 

na Fajtově kopci a kolem dálnice D1. 

V územním plánu jsou také navrţeny rozsáhlé plochy pro tuto formu rekreace v obou těchto 

lokalitách. 

 

Sportovní plochy 

V územním plánu je počítáno se sportovními areály: 

Fotbalový stadion – stabilizované zařízení u Oslavy.  

Stávající areál hřišť TJ Kablo u Hotelové školy. 

Minigolf u Hotelové školy 

Navrhovaný sportovní areál západně od Čechových sadů (tenis, volejbal, kluziště)  

Navrhované sportovní a rekreační plochy v údolí mezi sídlišti Čechovy sady I a II. 

Sportovní a rekreační plochy rozvojových obytných území (Čechovy sady, Hliniště) budou 

umístěny v rámci vymezených funkčních ploch pro bydlení, lokalizace bude upřesněna 

v podrobnější dokumentaci. 

Nová sportovní hala 

Jde o navrhované zařízení situované u fotbalového stadionu. 

Krytý plavecký bazén 

Navrhovaná plocha pro výstavbu je situována v prostoru sídliště Čechovy sady I a ta přímo v 

návaznosti na základní školu Čechovy Sady II. 

 

Hřiště pro rekreační tělovýchovu a dětské hřiště budou umístěna v rámci rozvojových 

ploch pro bytovou výstavbu, zejména u bytových domů, lokalizace bude upřesněna 

v podrobnější dokumentaci. 

V místních částech jsou navrţeny nová hřiště ve Lhotce, v Olší a D.Radslavicích je 

navrţeno rozšíření stávajících hřišť. 

 

 

3. 7. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY 

 

Širší dopravní vztahy 
 

Silniční síť - širší vztahy 

Nejvýznamnější  komunikací procházející územím města je dálnice D1, která prochází 

řešeným územím ve směru východ západ. Dálnice a dálniční křiţovatky v řešeném území 

zajišťují dálniční dopravu také pro Třebíčsko a Ţďársko. 

Nejvýznamnější silnicí je silnice II/602 Brno - Velká Bíteš- Velké Meziříčí- Jihlava, která 

tvoří hlavní  urbanizační osu Jihlava - Brno na která se nachází významná sídla regionu. 

Další významnou silnicí je silnice II/360, která zajišťuje propojení ve směru sever- jih. 

Tato silnice je součástí budoucího širšího komunikačního propojení kraje Vysočina ve směru 
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sever – jih (Svitavy – Velké Meziříčí – Třebíč – Jaroměřice – Moravské Budějovice), 

uvedený tah je označován jako trasa silnice II/360.  

Z hlediska širších vztahů je pro město významná poloha u dálnice D1 mezi Prahou a 

Brnem v centrální poloze v rámci ČR i středoevropského prostoru, coţ se projevuje zájmem 

investorů o výstavbu na území města. 

 

Základní páteřní síť kraje Vysočina 

Do základní páteřní sítě kraje Vysočina je zahrnuta dálnice D1, silnice II/602 a silnice II/360. 

 

Širší vztahy ţelezniční dopravy 

 

Ţelezniční trať č. 252 Studenec - Křiţanov má regionální význam. Napojení na celostátní tratě 

jsou ve Studenci (Jihlava-Okříšky- Brno) a Křiţanově (Havlíčkův Brod- Ţďár nad Sázavou - 

Brno). 

Územím prochází tzv. jiţní varianta navrhované trasy pro vysokorychlostní trať (VRT). Trasa 

je zakreslena jako koridor pro  územní rezervu. 

 

Širší vztahy cyklistické a pěší turistiky 

 

Zájmovým územím prochází dálkové cyklotrasy zejména ve směru- jih (např. Mlynářská 

cyklotrasa). Řešeným územím prochází značené turistické trasy. 

 

Dálniční a silniční doprava 

       

Řešeným územím procházejí dálnice a silnice: 

 

D1  Praha – Brno – Ostrava  

II/354  Skuteč – Nové Město na Moravě – Kochánov 

II/360  Letohrad – Polička – Nové Město na Moravě – Třebíč – Jaroměřice nad Rokytnou 

II/392  Velké Meziříčí – Kralice – Tulešice 

II/602 Brno – Velké Meziříčí – Jihlava – Pelhřimov 

III/0025 Kochánov – Svařenov 

III/0027 Hrbov – Svařenov – Frankův Zhořec 

III/03719 Velké Meziříčí – Březejc – Ořechov 

III/03720 Dolní Radslavice – Lhotky 

III/03721 Dolní Radslavice – Kúsky 

III/3494 Velké Meziříčí – Uhřínov – Kamenice 

III/35433  Měřín – Netín – Mostiště 

III/35437  Mostiště – přehrada 

III/36048  Martinice – Mostiště 

III/36049  Velké Meziříčí – Horní Bory – Rousměrov 

 

 

Navržené změny na dálniční a silniční síti 

 

Dálnice D1 

Nejvýznamnější rychlostní komunikací je dálnice D1 Praha – Brno - Ostrava. V řešeném 

území se nacházejí dálniční křiţovatky V.Meziříčí - západ (pouze část křiţovatky) a 

V.Meziříčí -  východ (celá křiţovatka). 

Podél úseku dálnice přiléhajícího k městu (jiţně od dálnice)  je vybudována protihluková 

stěna (západní část byly vybudována dříve, východní část je v realizaci).  
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Trasa dálnice je územně stabilizována a její další výhledové úpravy budou zaměřeny 

především na zkapacitnění dálnice (na kategorii D 34/120), které bude realizováno uvnitř 

současného ochranného pásma dálnice (100 m od osy přilehlého jízdního pruhu).  

 

Silnice II/360 

Silnice II/360 je důleţitou komunikací zajišťující dopravu v kraji Vysočina ve směru sever - 

jih. V současné době je realizována 1.část jihovýchodního obchvatu města, který ústí na 

silnici II/602 na ul. Sokolovská.  

V územním plánu je navrţena 2.část obchvatu silnice II/360, která pokračuje po hranici k.ú. 

Oslavice a V. Meziříčí za nádraţím ČD směrem k dálniční křiţovatce V.Meziříčí - východ. 

Tato komunikace je územně připravena, je vydáno územní rozhodnutí a jsou specifikovány 

plochy potřebné pro komunikaci.  Proto je navrhovaná 2. část obchvatu silnice II/360 

v územním plánu zakreslena jako navrhovaná dopravní plocha. 

Pokračování této silnice směrem severním je v současné době nevyhovující trasou přes střed 

města a ulicí Vrchoveckou na Martinice. Je uvaţováno s novou trasou přes Fajtův kopec 

směrem na Martinice, tento záměr je obsaţen také v Zásadách územního rozvoje kraje. 

Aktuální dokumentací této trasy je v současné době dopravní studie Severojiţní propojení 

kraje Vysočina – silnice II/360 Martinice obchvat - napojení na D1 (projektant Rybák – 

projektování staveb, spol. s.r.o. Brno 2006). Vyhledávací dopravní studie řeší několik variant 

trasy v k.ú Velké Meziříčí a Martinice. V řešeném území jsou obsaţeny 2 varianty překonání 

stoupání k Martinicím. V územním plánu je vymezen dopravní koridor, který umoţňuje zvolit 

v podrobnější dokumentaci obě varianty, osa koridoru  sleduje západnější variantu, 

vyhodnocenou jako variantu s menším dopadem na krajinný ráz.  

V dopravní studii  je dále doporučeno řešit posunutí regionálního biokoridoru (RK1402/7) 

severním směrem a umoţnit pro kříţení vyuţít mostní objekt na trase. Toto doporučení bylo 

akceptováno (viz řešení ÚSES).   

 

Silnice II/602 

Nejvýznamnější silnice prochází řešeným územím ve směru východ – západ a prochází  téměř 

celým zastavěným územím města (silničním průtahem) a zabezpečuje také přímou obsluhu 

objektů. Svojí poměrně vysokou intenzitou dopravy silně zatěţuje okolní zástavbu zejména 

podél historického jádra v ulici Novosady. 

V územním plánu je navrhována dílčí přeloţka silnice II/602 malým jiţním obchvatem   

centra města. Navrhovaná přeloţka si vyţádá výstavbu nového mostu přes řeku Balinku a 

asanaci několika objektů v bývalém závodě Gala (přestavbová plocha). Součástí řešení bude 

rekonstrukce stávající silnice v části ul. Třebíčská včetně rekonstrukce stávajícího mostu přes 

Balinku na této ulici. 

Průtah silnice II/602 je v dalším průběhu územně stabilizován, úpravy budou realizovány 

v dopravním koridoru vymezeným stávajícím uličním prostorem.  

  

Silnice II/392  

Silnice prochází  malou jihovýchodní částí řešeného území podél Kablovky a Oslavy, v celém 

úseku prochází zastavěným územím města, kde zajišťuje také dopravní obsluhu přilehlé 

zástavby.  Trasa silnice je územně stabilizovaná. 

 

Silnice II/354  

Silnice prochází  krátkým úsekem nezastavěným územím ví severozápadní části řešeného 

území.(křiţovatka na II/602 krátký úsek silnice na Netín).  
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Silnice III/36049 

Silnice prochází  zastavěným územím města Velké Meziříčí a místní částí Mostiště, kde 

zajišťuje také dopravní obsluhu přilehlé zástavby.  Trasa silnice je územně stabilizovaná. 

V zastavěném území Mostiště jsou uvaţovány úpravy průtahu této silnice v úseku mezi 

křiţovatkami na Martinice a na Olší nad Oslavou (rozšíření přemostění přes tok v prostoru u 

základní školy, chodník před základní školou, úprava křiţovatky u hřbitova, parkoviště).  

Tyto úpravy mohou být realizovány ve vymezené dopravní ploše. 

 

Silnice III/35447 

Silnice se napojuje na silnici III/25433 mezi Mostištěm a Olší n. O. a dopravně napojuje 

nemocnici Sv. Zdislavy. Stávající průběh trasy je nevyhovující, je navrţena přeloţka trasy 

severozápadně s novým napojením na silnici III/25433 blíţe k Olší n.O. 

 

Ostatní silnice III třídy 

Silnice zajišťují napojení ostatních místních částí. Trasy těchto silnic jsou územně 

stabilizované. 

 

 Úpravy silnic mimo zástavbu předmětné obce budou výhledově probíhat dle zásad  

ČSN  73 6101 „Projektování silnic a dálnic” (dle schválené Kategorizace silniční a dálniční 

sítě) v těchto kategoriích: 

 

silnice II/360 ............................................ S 9,5/70 

silnice II/602 ............................................ S 9,5/80 

silnice II/354 ............................................ S 9,5/60 

silnice II/392 ............................................ S 7,5/60 

silnice III. třídy ........................................ S 7,5/60 (50)  

      

     V zastavěném území budou úpravy silnic prováděny v odpovídající funkční třídě a 

kategorii, dle zásad ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací”. 

     Při výstavbě inţenýrských sítí bude třeba v následné projektové dokumentaci 

minimalizovat dotčení silnic. 

 

Místní komunikace 

 

Úseky silnic procházející městem a místními částmi zajišťují také přímou obsluhu objektů. 

Na tyto silnice navazují místní komunikace.  

Stávající a navrhované plochy pro místní komunikace jsou v územním plánu vymezeny 

jako plochy veřejných prostranství (stávající a navrhované). 

Doplnění místních komunikací je navrţeno pro dopravní napojení nových lokalit. 

Úpravy a rekonstrukce místních komunikací budou realizovány také na stávajících 

plochách veřejných prostranství. 

V územním plánu jsou zakresleny pouze jednoznačně lokalizované navrhované místní 

komunikace. Místní komunikace v rámci rozvojových ploch budou upřesněny v podrobnější 

navazující dokumentaci. 

Komunikační napojení lokalit v podrobnější dokumentaci řešit v souladu s ČSN 736110, 

ČSN 736102 a ČSN 736101.  

 

Funkční třídy komunikací: 

 

Silnice  II a III. třídy a místní komunikace - C 
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Zemědělská doprava 

 

V současné době je ve městě Velké Meziříčí pouze zemědělský areál  výroby Agra 

Vysočina. Katastrální území je do značné míry zastavěno a volných zemědělských ploch 

mnoho nezbývá. Plochy na východním okraji obhospodařuje soukromý zemědělec pan 

Slezák, ZD Balinky, část pozemků severozápadně od města pak ZD Lavičky, severně od 

města ZEMAS Mostiště a. s. Vzhledem k této skutečnosti je pro pohyb zemědělské techniky 

po zbytkovém území k.ú.Velké Meziříčí vyuţívána stávající síť zemědělských cest, která 

bude výhledově upravena po zpracování pozemkových úprav.  

Pro pohyb zemědělské techniky bude vyuţívána stávající síť zemědělských cest doplněné o 

nově upravené a obnovené úseky cest. Definitivně bude řešena cestní síť v návrhu 

komplexních pozemkových úprav (KPÚ) na katastrálních územích.  

V současné době i ve výhledu bude pro zemědělskou techniku vyuţívána síť účelových 

cest, místních komunikací i silnic (III. třídy).    

Trasy zemědělských cest v uzemním plánu vychází ze současné cestní sítě a katastrální 

mapy. V územním plánu je umoţněna také změna cestní sítě, v rámci přípustných činností na 

zemědělské půdě je moţné umístit také zemědělské cesty.  

 

Cyklistické a pěší cesty 

 

Cyklistické trasy 

 

Řešeným územím procházejí stávající cyklotrasy (dálkové i místní) a jsou zde navrţeny nové 

cyklotrasy v rámci mikroregionu.  

                                                                   

Cyklistické stezky – je připravena  cyklostezka V. Meziříčí  - Mostiště. Postupně budou 

budovány k propojení jednotlivých částí města , případně místních částí.. 

 

Pěší a turistické trasy 

 

Řešeným územím procházejí stávající značení turistické trasy. 

 

Chodníky 

 

Budou v zásadě navrţeny alespoň jednostranné podél průtahů silnic.. Rovněţ bude nutné 

doplnit chodníky pro přístup k nových rozvojovým plochám. 

V grafické části nejsou chodníky podél silnic zakresleny, jsou součástí dopravního 

koridoru silnic a místních komunikací. 

 

Doprava v klidu 

 

Garáţe 

 

Ve Velkém Meziříčí jsou samostatné garáţe v současné době ve formě řadových garáţí 

zastoupeny v několika lokalitách, které jsou zakresleny v grafické části územního plánu jako 

dopravní plocha popřípadě jsou součástí jiných ploch.   

Nové jednoznačně vymezené plochy garáţí nejsou vymezeny.  Výstavba garáţí je přípustná 

na plochách pro dopravu i na jiných funkčních plochách,  je moţná výstavba garáţí na nových 

rozvojových plochách bytové výstavby (bude upřesněno v podrobnější dokumentaci) nebo 

parkovacích garáţí vestavěných do objektů občanské vybavenosti. 
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Navrhovaná bytová výstavba rodinných domků musí mít vţdy řešeno parkování a odstavení 

vozidel. 

V místních částech nejsou stávající řadové garáţe a ani nejsou navrhovány nové plochy. 

 

Parkoviště 

 

Na území města je řada stávajících parkovišť, které situovány v centrální části města, 

v obytných souborech, u občanské vybavenosti a v průmyslových zónách města. V územním 

plánu jsou stávající parkoviště zakresleny jako dopravní plochy, součást veřejných 

prostranství nebo jako součást jednotlivých funkčních ploch. Bilance kapacit parkobvavacích 

stání je uvedena v návrhu územního plánu z r. 2006. 

 

Velké Meziříčí 

 

V zásadě budou plochy pro parkoviště řešeny v podrobnější dokumentaci na stabilizovaných i 

navrhovaných plochách. 

 

- v územním plánu jsou navrţeny jednoznačně lokalizované dopravní plochy pro umístění 

parkovišť, jedná se především o plochy v návaznosti na centrum města, plochy u koupaliště a 

plochy parkoviště pro lyţařský areál na Fajtově kopci.      

-  u navrhovaných ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, průmyslovou výrobu a dalších 

bude umístění parkovišť specifikováno v podrobnější dokumentaci v rámci dané plochy 

vymezené územním plánem  

- u stávajících  zařízení a ploch je umístnění nových parkovišť přípustnou činností funkčních 

ploch a dále mohou být parkoviště umístěna na navazujících veřejných prostranstvích. 

 - v centrální části bude v souvislosti s úpravou náměstí redukován počet parkovacích stání na 

náměstí, nová parkoviště pro centrum budou realizována na navazujících plochách tzv. 

malého obchvatu centra a na přestavbových plochách bývalého závodu Gala.  

 

Dolní Radslavice - v současné době se parkuje na místních komunikacích.  

Hrbov - v současné době se parkuje na místních komunikacích. 

Kúsky - v současné době se parkuje na místních komunikacích 

Lhotky - v současné době se parkuje na místních komunikacích 

Mostiště - V současné době v Mostišti nejsou vybudována ţádná parkoviště. Stávající 

parkoviště na katastrálním území je situováno v prostoru před nemocnicí sv. Zdislavy. 

Navrhuje výstavba parkoviště před hřbitovem a to v souvislosti s prostorovou úpravou 

křiţovatky.  

U nemocnice Sv. Zdislavy jsou navrţeny nové plochy pro parkoviště. 

Olší nad Oslavou - V současné době je v sídle vybudováno jedno parkoviště, a to u 

pohostinství.. Ve výhledu je uvaţováno s parkovištěm u prodejny. 

Svařenov - v současné době není v sídle vybudováno ţádné parkoviště.   

 

Nová  parkoviště budou vybudovány v rozvojových (zastavitelných a přestavbových) 

plochách. Parkoviště budou situovány uvnitř těchto ploch, lokalizace bude  stanovena 

v podrobnější dokumentaci. U vybraných ploch je potřeba umístění parkoviště stanovena 

v regulativu (podmínkách vyuţití území)  dané plochy.  

Nová parkoviště budou vybudována také v rámci vymezených veřejných prostranství.  

Ve stabilizovaných územích  je moţné umístění parkovišť v rámci přípustného vyuţití 

jednotlivých funkčních ploch. 
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Hromadná přeprava osob 

 

Velké Meziříčí 

Hromadnou přepravu osob zajišťuje autobusová  doprava  pravidelnými linkami, které spojují 

město se všemi místními částmi. V řešeném území je řada autových zastávek, které budou 

posouzeny podle ČSN a případně upraveny, s růstem města budou navrţeny zastávky nové 

(průmyslové zóny, lokalita Hliniště) 

Autobusové nádraţí je umístěno ve vyhovující poloze poblíţ ţelezničního nádraţí. 

V územním plánu nejsou navrţeny změny. 

 

Dolní Radslavice- pro zastávky autobusů se navrhuje výstavba nových zálivů  

Hrbov - autobusové zastávky jsou vybudovány 

Kúsky - pro zastávky autobusů se navrhuje výstavba nového zálivu  

Lhotky- Pro zastávky autobusů se navrhuje výstavba nových zálivů  

Mostiště- Zastávky jsou situovány u nákupního střediska, dále pak podél silnice III/36049 v 

prostoru jiţně od křiţovatky silnic III. třídy.  Výhledově dojde k úpravě zálivů u nemocnice 

Mostiště. 

Olší n. O. - autobusové zastávky jsou vybudovány 

Svařenov- budou vyuţity stávající zastávky 

 

Zastávky v místních částech budou upravovány v rámci vymezené dopravní plochy  

 

Ţelezniční doprava 

 

Městem prochází regionální trať č. 252 ČD Studenec - Křiţanov se zastávkou a nádraţím. 

Bývalé staré nádraţí dnes slouţí a výhledově bude slouţit jako vlečka pro průmyslovou zónu. 

Trasa ţeleznice je stabilizovaná, výhledově se nepředpokládá rozsáhlejší úprava tratě. 

Nádraţí ČD bude i ve výhledu slouţit pro nakládku a vykládku zboţí a nástup a výstup 

cestující veřejnosti. 

V ochranném pásmu dráhy se nachází většinou pouze stabilizované plochy zastavěného 

území nové zastavitelné plochy jsou v ochranném pásmu dráhy v územní plánu vymezeny 

pouze v několika případech. 

 

Vysokorychlostní trať (VRT) - podle Zásad územního rozvoje kraje prochází řešeným 

územím jiţní varianta koridoru por územní rezervu vysokorychlostní ţeleznice (VRT). 

V územním plánu města je převzat Zásad územního rozvoje rezervní koridor o šířce 600 m.  

Rezervní koridor je zakreslen v grafické části.  

 

Letecká doprava 

 

Do řešeného území zasahuje ochranného pásmo letiště Křiţanov. 

Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo záloţního letiště Velké Meziříčí (dálnice D1). 

 

Posouzení ţivotního prostředí z hlediska negativních důsledků hluku z dopravy 

 

Výpočty hluku ze silniční a  ţelezniční dopravy uvedené v průzkumové části územního 

plánu z roku 2006 a mají orientační charakter a nelze je vyuţít pro umístění staveb pro 

bydlení v územních rozhodnutích, v územních souhlasech, popř.v regulačním plánu.  

V souladu s metodickým návodem pro zpracování územních plánů podle nového 

stavebního zákona by hluková ochranná pásma (izofony ekvivalentních hladin hluku pro noc  

a den v dB) neměly být zakreslovány do územních plánu. Posuzování tzv. hlukových 
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ochranných pásem by mělo být prováděno v následných územních řízeních popř. 

v regulačním plánu. Plochy ohroţené nadlimitním hlukem z dopravy by měly v územním 

plánu  být označeny jako podmíněně přípustné.  

 

a) silniční doprava a dálniční doprava 

 

Výpočet hluku z dopravy byl proveden pro úseky silnic II/602, II/360, II/392,  III/3649 a 

dálnici D1, podkladem bylo sčítání dopravy na silniční síti ŘSD ČR z roku 2000.  Řešeným 

územím prochází dále méně dopravně zatíţené  silnice III. tříd, na kterých nebylo v roce 2000 

ani v minulých letech prováděno celostátní sčítání dopravy a nebyl tedy také podveden 

výpočet hluku ze silniční dopravy.  

Z uvedeného posouzení vyplývá, nadlimitním hlukem z dopravy je ohroţeno zejména 

město Velké Meziříčí, a to území podél dálnice D1, podél průtahu silnice II/602 a podél 

silnice II/360. 

Ve  Velkém Meziříčí jsou nové zastavitelné plochy pro bydlení  vymezeny jiţně a západně 

od města, kde je ovlivnění hlukem z výše uvedených silnic minimalizováno.  

Podél průtahu silnice II/602 městem nejsou navrţeny nové zastavitelné plochy pro bydlení. 

Navrhovaná obytná zástavba u silnice (obchvatu) silnice II/360 v lokalitě Čechovy sady  je 

podle původní koncepce odsazena  od silnice, a mezi trasou silnice a plochou pro obytnou 

zástavbu je navrţena plocha krajinné zeleně.    

Největším zdrojem hluku a vibrací ve městě je dálnice D1. Směrem k dálnici jsou  

navrţeny k zástavbě pouze dílčí volné plochy pro bydlení popř. pro smíšenou zástavbu. Tyto 

plochy jsou v územním plánu označeny jako podmíněně přípustné. Vyuţití ploch pro bydlení 

je vázáno na podmínku hlukového posouzení daných lokalit z hlediska hluku a vibrací 

z dopravy. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých staveb. Podmínka je uvedena 

v regulativu předmětné plochy. Podmíněná přípustnost nových ploch je vymezena územím 

mezi dálnicí D1 a silnicí II/602. 

V místních částech je ohroţeno nadlimitním hlukem území podél silnice III/36049 

v Mostišti. Podél této silnice nejsou navrţeny nové plochy pro bydlení. Mimo tuto silnici 

procházejí místními částmi pouze málo dopravně zatíţené silnice III. tříd. 

 

b) ţelezniční doprava  

 

Řešeným územím prochází regionální ţelezniční trať č. 252 ČD Studenec – Křiţanov 

Orientační posouzení hluku z ţelezniční dopravy podle podkladů poskytnutých ČD je 

uvedeno v průzkumové části územního plánu z roku 2006. Z uvedeného vyplývá postačující 

vymezení podmíněné zástavby v hranicích OP dráhy.  

V územním plánu jsou nové plochy pro bydlení v ochranném pásmu dráhy označeny jako 

podmíněně přípustné Vyuţití plochy pro bydlení je vázáno na podmínku hlukového 

posouzení daných lokalit z hlediska hluku a vibrací z dopravy. Bude posouzeno v územním 

řízení jednotlivých staveb. Podmínka je uvedena v regulativu předmětné plochy. 
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3. 8. NÁVRH KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

 

3. 8. 1. Vodní hospodářství 

 

Vodohospodářská zařízení 

 

Vodní toky 

Řešeným územím protékají významné vodní toky Oslava a Balinka a dále jejich přítoky. 

Přímým správcem toků Oslava a Balinka je Povodí Moravy s.p., závod Dyje, provoz Náměšť 

nad Oslavou. Veškerá dotčení toků je nutno projednat s jejich přímým správcem. Manipulační 

pruhy pro významný vodní toky Oslava a Balinka  činí 8 m od břehové hrany toku. 

Manipulační pruhy pro ostatní toky činí 6 m od břehové hrany toku. 

Dolní Radslavice – územím protéká Radslavický potok a jeho bezejmenný levostranný přítok.   

Hrbov - územím protékají přítoky říčky Balinky, bezejmenný levostranný přítok a Lavičský 

potok včetně svého přítoku, jihozápadním okrajem katastrálního území protéká říčka Balinka.  

Kúsky - územím protéká Radslavický potok a jeho bezejmenný pravostranný přítok.  

Lhotky - územím protéká Radslavický potok a jeho bezejmenný pravostranný přítok.  

Mostiště - územím protéká významný vodní tok Oslava a vodní tok Mastník 

Olší - územím protékají bezejmenné vodoteče ústící do vodárenské nádrţe Mostiště.  

Svařenov - územím protékají přítoky říčky Balinky: bezejmenný levostranný přítok a 

Tavičský potok včetně svého přítoku. Jihozápadním okrajem katastrálního území protéká 

říčka Balinka. 

 

Vodní nádrţe 

V jiţní části řešeného území jsou zastoupeny pouze menší vodné plochy, největší soustava 

rybníků  v této části  je na přítoku Balinky – rybníky Lalůvky. Větší vodní plochy jsou 

zastoupeny v severní částí v k.ú. Olší nad Oslavou (Prchal, Ochoz), které patří k větší 

soustavě rybníků v okolí Netína.  

Nejvýznamnější nádrţí je vodárenská vodní nádrţ Mostiště na Oslavě. 

 

Velké Meziříčí  

název parcelní číslo vlastník 

rybník Ochraneček  Podstatzky - Lichtenstein 

rybník Jordánek  Podstatzky - Lichtenstein 

rybník Lalůvky 1 3739 město Velké Meziříčí 

rybník Lalůvky 2 3738/2 město Velké Meziříčí 

rybník Lalůvky 3 3728 místní rybářský svaz 

rybník Lalůvky 4 3562 místní rybářský svaz 

rybník Lalůvky 5 3551/1 město Velké Meziříčí 

ochranná poţární nádrţ 5215/3, 5231 Čamek Vratislav, Jiţní 2, V. Meziříčí 

rybník Kloudův 3295/3 Podstatzky - Lichtenstein 

rybník Prostřední 3296 Podstatzky - Lichtenstein 

rybník Paleček 3297 Podstatzky - Lichtenstein 

rybník Alpa Světláček 3844 město Velké Meziříčí 

rybník Rakůvky 4344 Kučerová Zdenka, Nádraţní 25, V. Meziříčí 
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Dolní Radslavice 

Název parcelní číslo vlastník, uţivatel 

Bezejmenný 122/2 Voda Vlast., D. Radslavice 9 

Bezejmenný 277/2 Laucký B., Nad Sýpkami 8, V. Meziříčí 

 

Hrbov 

název Parcelní číslo vlastník, uţivatel 

poţární nádrţ 1 796/1 Město Velké Meziříčí 

poţární nádrţ 17 Křeček Ludvík, Fr. Stránecký,  

poţární nádrţ  1 540/2 Město Velké Meziříčí 

rybník Dolní 1566 Město Velké Meziříčí  

Jestřabec 980 Podstatzky, Lichtenstein 

 

Kúsky 

název parcelní číslo vlastník, uţivatel 

Bezejmenný 49 Josef Dohnal, Křiţanov 283 

Josef  Sedláček, Hrbov 40 

Vladimír Sedláček, Hrbov 14  

Bezejmenný  293/6  

Poţární nádrţ 304/2 město Velké Meziříčí 

 

Mostiště 

název parcelní číslo vlastník, uţivatel 

poţární nádrţ 605/2  ing. Vávra, Mostiště 159 

rybník Starý 153  Podstatzká Lichtenstein 

rybník Mlýnský 194  Burianová, Mostiště 28  

 

Olší nad Oslavou 

název Parcelní číslo vlastník, uţivatel 

vodárenská nádrţ Mostiště  Povodí Moravy, a. s. 

Ústecký rybník 2 022/22, 2 022/16 Podstatzká Lichtenstein 

Ústecký rybník 1 755/2 Škapová, Hamry 111 

rybník Ochoz 1 491, 1 486 Podstatzky Lichtenstein 

poţární nádrţ 40, 134 město Velké Meziříčí 

rybník Prchal 737 Podstatzky Lichtenstein 

 

Svařenov 

název Parcelní číslo vlastník, uţivatel 

rybník Dolní 697 Město Velké Meziříčí 

poţární nádrţ 939 Město Velké Meziříčí 

poţární nádrţ 727 Brabec Karel, Svařenov 33 
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Záplavové území 

 

Záplavové území významného vodního toku Oslava v kraji Vysočina (v říčním kilometru 

11,400 - 96,400) bylo stanoveno 18.6.2004 Odborem lesního a vodního hospodářství 

Krajského úřadu kraje Vysočina pod č.j.KUJI 6396/2004 OVLHZ. 

Záplavové území významného vodního toku Balinka bylo stanoveno OKU RŢP Jihlava 

dne 29.5.1991 pod č.j. ŢP- VOD-890/91-ČE-234/6. 

Záplavové území ostatních vodních toků v řešeném území není administrativně 

vodoprávním úřadem stanoveno. 

Záplavové území je zakresleno v grafické části odůvodnění územního plánu.  

Umísťování jakýchkoli staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je 

moţné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu v souladu s 

ustanovením vodního zákona v platném znění. 

 

Protipovodňová ochrana města Velké Meziříčí – pro úpravu  části obou toků procházející 

zastavěným územím města je zpracována aktuální dokumentace, která navrhuje 

protipovodňová opatření na těchto tocích (firma PÖYRY, květen 2008). V těchto úsecích 

budou provedeny stavební úpravy některých jezových objektů, lávek , lokální úpravy toků     

a jejich břehů (např. zvýšení nábřeţních zdí, ochranné zídky atd.). Tyto úpravy nemají 

územně plánovací charakter a nejsou v návrhu územního zakresleny. Případná změna 

administrativně stanoveného záplavového území obou toků po provedení úprav bude 

zapracována v rámci aktualizací územního plánu.   

 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

 

Do severní části k.ú. území Mostiště u V.M. a Olší nad Oslavou zasahuje ochranné pásmo  

vodárenské nádrţe Mostiště. 

Ochranná pásma jsou zakreslena v grafické části odůvodnění územního plánu. 

Vzhledem k tomu, ţe v současné době není vydáno pravomocné rozhodnutí o vyhlášení 

nových ochranných pásem vodárenské nádrţe Mostiště, platí rozhodnutí bývalého 

Jihomoravského krajského národního výboru, odboru lesního hospodářství a zemědělství, ze 

dne 30.9.1986 č.j. Vod. 2223/1986-233/1 – Ho.  Původní ochranná pásma platí do doby, neţ 

bude pravomocně rozhodnuto o nových ochranných pásmech.   

 

Protierozní opatření 

 

Protierozní opatření budou provedena v místech, které ohroţují obytnou zástavbu vodní erozí. 

Upřednostňuje se zatravnění ohroţených exponovaných ploch. 

Protierozní opatření se budou týkat technických a agrobiologických postupů. Z technických 

opatření jsou to zemní záchytné příkopy a hrázkování. Z agrobiologických opatření jsou to 

vhodné osevní postupy a výběr zemědělských plodin odolných proti vodní erozi. Je nezbytné 

po celý rok udrţet rostlinný pokryv. Ze zemědělských plodin upřednostňovat hustě seté 

obiloviny (především ozimé) a víceleté pícniny. 

V blízkosti vodních zdrojů dodrţovat osevní postup ve směru vrstevnic. 

Dílčí protierozní opatření je nutno provést na jiţním okraji zastavěné části obce Hrbov, 

v severovýchodním okraji obce Dolní Radslavice, v severní části obce Kúsky, 

v severozápadním okraji zastavěné části obce Lhotky, na severozápadním okraji obce 

Mostiště, na západním okraji obce Olší a v jihovýchodním okraji zastavěné části obce 

Svařenov. 
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Zásobování pitnou vodou 

 

Velké Meziříčí 

 

A. SOUČASNÝ STAV 

 

Město Velké Meziříčí je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Mostiště - 

Velké Meziříčí - Třebíč. 

Zdroj vody:  vodárenská nádrţ Mostiště 

Úprava vody: úpravna vody při VN Mostiště 

 

Akumulace: 

- vodojem Tři kříţe 2 x 100 m
3
 (535,37/531,52) - horní tlakové pásmo 

- vodojem Nad Sýpkami 50 m
3
 (502,6/499,75) - střední tlakové pásmo 

- vodojem Fajtův kopec I 2 x 250 m
3
 (490/486,25) - dolní tlakové pásmo 

- vodojem Čechovy sady 2 x 500 m
3
 (490/486,25) - dolní tlakové pásmo 

- vodojem Fajtův kopec II 400 m
3
 (538,65/533,95)    

 

Tlaková pásma: město je rozděleno do tří hlavních tlakových pásem ovládaných výše 

uvedenými vodojemy a 3 dílčích podpásem řízených redukčními ventily.  

 

Horní pásmo: 

vodojem Tři kříţe (535,37/531,52) - 2 x 100 m
3
 

zásobuje vyšší zástavbu v severní části města a dále v jiţní části obytnou a průmyslovou 

zástavbu.  

Střední pásmo: 

vodojem Nad Sýpkami (502,60/499,75) - 50 m
3
 

zásobuje část města na kótě 440 - 480 m n. m. 

Dolní pásmo: 

vodojem Fajtův kopec I (490/486,25) - 2 x 250 m
3
 

vodojem Čechovy sady (490/486,25) - 2 x 500 m
3
 

zásobují nejniţší část města se silnou koncentrací průmyslu 

 

Ochranná hygienická pásma: zdroj vody - se nachází mimo řešené území. 

 

B. VÝPOČET POTŘEBY PITNÉ VODY   

 

V současné době je registrován pokles potřeby vody ve městě. 

Dle údajů získaných na VAS Ţďár nad Sázavou: 

vody fakturované za rok 1985: VFC = 944. 691 m
3
/rok 

  VFD = 488. 409 m
3
/rok 

  VFP = 310. 708 m
3
/rok  

  VFZ =     9. 431 m
3
/rok  

  VFO = 136. 143 m
3
/rok  

vody fakturované za rok 1992: VFC = 952. 000 m
3
/rok 

  VFD = 495. 000 m
3
/rok 

  VFP = 333. 000 m
3
/rok  

  VFZ =   19. 000 m
3
/rok  

  VFO = 105. 000 m
3
/rok  

dle údajů VAS lze předpokládat tuto vývojovou tendenci ve spotřebě pitné vody: 

rok 1992 - 39 l/s 
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rok 1996 - 36 l/s 

rok 2004 - 42 l/s 

rok 2015 - 55 l/s 

rok 2030 - 55 l/s - setrvalý stav 

 

Tyto hodnoty byly odvozeny extrapolací z křivky vývoje pitné vody prováděné pro celou 

vodárenskou skupinu napojenou na VN Mostiště. 

Nutno dále zohlednit předpokládaný nárůst obyvatel včetně vývoje výrobních zařízení ve 

městě. 

 

Potřeba pitné vody pro průmysl a zemědělství (2025): 

 

denní maximum 

1. tlakové pásmo Qm   = 12,1 l/s = 1. 045,4 m
3
/den   

2. tlakové pásmo Qm  =   0,5 l/s =       43,2 m
3
/den 

3. tlakové pásmo Qm  = 13,2 l/s = 1. 140,5 m
3
/den 

_____________________________________________________ 

Celkem       = 22,8 l/s = 1. 972,6 m
3
/den 

 

Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo byla redukována vzhledem k hodnotám, které uvaţuje 

Směrnice č. 9/1973. Dle Směrnice č. 9/1973 by průměrná potřeba činila 50 l/s, denní 

maximum pak 68 l/s.  

Za předpokladu, ţe se celková potřeba pitné vody udrţí okolo hodnoty 55 l/s, lze pro 

obyvatelstvo (bytový fond a vybavenost) předpokládat, ţe denní maximum bude: 

Qm = 74,3 - 22,8 = 51,5 l/s 

 

Potřeba pitné vody pro obytné pásmo (bytový fond a vybavenost (2025): 

 

denní maximum 

1. tlakové pásmo Qm   = 20,4 l/s = 1. 762,5 m
3
/den 

2. tlakové pásmo Qm   =   1,4 l/s =     121,0 m
3
/den  

3. tlakové pásmo Qm   = 26,7 l/s = 2. 306,9 m
3
/den 

Celkem       = 51,5 l/s = 4. 449,4 m
3
/den 

 

 

Potřeba pitné vody celkem pro město (2025): 

 

denní maximum 

1. tlakové pásmo Qm   = 20,4 + 12,1 = 32,5 l/s = 2. 808 m
3
/den  

2. tlakové pásmo Qm  =   1,4 +   0,5 =   1,9 l/s =     164,2 m
3
/den   

3. tlakové pásmo Qm  = 26,7 + 13,2 = 39,9 l/s = 3. 447,3 m
3
/den   

Celkem               = 

74,3 l/s = 6. 419,5 m
3
/den 

 

C. NÁVRH 

 

Akumulace vody - posouzení 

1. tlakové pásmo: Qm = 2. 808 m
3
/den 

 akumulace stávající vdj. 1. 300 m
3
 (46 % Qm) 

2. tlakové pásmo: Qm = 164,2 m
3
/den 

 akumulace stávající vdj. 50 m
3
 (30 % Qm) 
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3. tlakové pásmo: Qm = 3. 447,3 m
3
/den   

 akumulace stávající vdj. 200 m
3
 (6 % Qm) 

 + akumulace navrhovaná 4. 000 m
3
 - přístavba vdj. Tři kříţe 

Celková akumulace bude ve výhledu činit: 

1. 300 + 50  4. 200 = 5. 500 m
3
, coţ je 86 % Qm 

 

Tlakové poměry ve vodovodní síti 

     Tlakové poměry byly prověřeny generelem v r. 1989 s tím, ţe stávající vodojemy zůstanou 

zachovány v daných nadmořských výškách. 

 

Vodovodní síť - navrhovaná opatření 

1. Nová přístavba vodojemu Tři kříţe 2 x 2 000 m
3
. 

2. Rekonstrukce vodovodního přívodu v VN Mostiště - stavební a kapacitní rekonstrukce. 

3. Kapacitní rekonstrukce zásobovacího vodovodního řadu v úseku vdj. Tři kříţe - vdj. 

Čechovy sady (III. tlakové pásmo). 

4. Kapacitní rekonstrukce zásobovacího vodovodního řadu z vdj. Nad Sýpkami (II. tlakové 

pásmo). 

5. Kapacitní rekonstrukce zásobovacího vodovodního řadu z vdj. Čechovy sady do úseku 

centrum - Kablo (I. tlakové pásmo). 

6. Nové rozvodné vodovodní řady pro obytnou zástavbu v lokalitě Čechovy sady s napojením 

na III. tlakové pásmo. 

7. Nové výrobní plochy ul. Jihlavská - Jestřabec budou napojeny na zrekonstruovaný 

vodovod III. tlakového pásma- Jihlavská. 

8. Nové výrobní plochy v prostoru mezi drahami ČD budou napojeny z III. tlakového pásma.   

9. Připravuje se výstavba nového tlakového mezipásma pro OS Čechovy sady II a Zelený 

kout. 

 

Poţární voda 

 

Navrhovaná obytná zástavba bude poţární vodou pokryta z veřejné vodovodní sítě. Pro 

zástavbu do 2 nadzemních podlaţí postačí přetlak 0,2 MPa, který bude ve městské vodovodní 

síti zajištěn. 

V případě zástavby výrobních ploch je rozhodující velikost a druh výrobních aktivit. Dle 

tohoto lze rozhodnout o zásobování poţárním vodovodem nebo zajištění potřeby poţární 

nádrţí. 

Zásobování poţární vodou je třeba řešit dle ČSN 730873 (poţadavky na vnější odběrná 

místa) a ČSN 752411 (poţadavky na zdroje poţární vody). Poţadavky budou řešeny 

v podrobnější dokumentaci řešení rozvojových lokalit a řešení inţenýrských sítí. 

 

Posouzení kapacity zdrojů a potřeby vody 

Kapacita zdroje je dostatečná i pro dlouhodobý výhled. 

 

Dolní Radslavice 

 

STAV - obec má veřejný vodovod. 

Zdroj vody: vodovodní přivaděč VN Mostiště - Třebíč. 

Akumulace: vodojem 2 x 150 m
3 

Ambroţný 636,80/633,50 m n. m. 

 

Vodovodní přívod pro obce je napojen jako odbočka vodovodního přivaděče Mostiště - 

Třebíč směrem k Dolním Radslavicím a končí v čerpací stanici Dolní Radslavice. 

Zde je voda čerpána výtlačným potrubím aţ do vodojemu Ambroţný 2 x 150 m
3
. 



 - 102 - 

Obec Dolní Radslavice je připojena přímo z vodovodního přivaděče. 

 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

 

Pro navrhovanou obytnou zástavbu rodinnými domky se navrhuje prodlouţení 

vodovodních řadů, eventuelně zaokruhování, pokud to dovolují místní poměry. 

 

Orientační výpočet potřeby pitné vody (výhled) 

Dolní Radslavice   85 obyvatel - výhled (2025) 

Bytový fond:               85 obyvatel x 120 l/ob/den = 10. 200 l/d = 0,12 l/s 

Technická a občanská vybavenost:   85 obyvatel x   20 l/ob/den =   1. 700 l/d = 0,02 l/s 

Celkem        = 11. 900 l/d = 0,14 l/s 

 

Prověření akumulace 

maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 x 11,9 = 17,85 m
3
/den 

vodojem 2 x 150 m
3
 - vyhovuje 

Prověření tlakových poměrů 

Obec je připojena přímo z vodovodního přivaděče 

 

Hrbov 

 

STAV - obec má veřejný vodovod. 

Zdroj vody: VN Mostiště - ÚV vodovodním přivaděčem Lavičky - Hrbov. 

Akumulace: vodojem Hrbov 100 + 250 m3, 555,00/551,50 m n. m. 

 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ  

 

Pro navrhovanou obytnou zástavbu rodinnými domky se navrhuje prodlouţení 

vodovodních řadů, event. zaokruhování, pokud to dovolují místní poměry. 

 

Orientační výpočet potřeby pitné vody (výhled) 

 

Hrbov:  145 obyvatel (2025) 

Bytový fond:    145 obyvatel x 120 l/ob/den = 17. 400 l/d = 0,20 l/s 

Technická a občanská vybavenost: 145 obyvatel x 20 l/ob/den =   2. 900 l/d  =0,03  l/s 

Celkem        = 20. 300 l/d  = 0,23 l/s 

Prověření akumulace: 

maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 x 20,3 = 30,45 m
3
/den  

vdj. Hrbov 100 + 250 m
3
 - vyhovuje 

 

Prověření tlakových poměrů 

     Stávající a navrhovaná obytná zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 510 - 540 m n. m. 

Maximální hladina vody ve vodojemu Hrbov činí 555 m n.. m. Minimální hydrostatický 

přetlak činí 15 m v. sloupce. 

Navrhovanou zástavbu řešit zřízením posilovací stanice tlaku (AT stanice - nad kótou     

530 m n. m.)  

 

Kúsky 

 

STAV - obec má veřejný vodovod. 

Zdroj vody: vodovodní přivaděč VN Mostiště - Třebíč. 
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Akumulace: vodojem 2 x 150 m
3 

Ambroţný 636,80/633,50 m n. m. 

 

Vodovodní přívod pro obce je napojen jako odbočka vodovodního přivaděče Mostiště - 

Třebíč směrem k Dolním Radslavicím a končí v čerpací stanici Dolní Radslavice. 

Zde je voda čerpána výtlačným potrubím aţ do vodojemu Ambroţný 2 x 150 m
3
. 

Zásobovací řad pro obce Kúsky a Lhotky je společný - z vodojemu Ambroţný přes 

přerušovací komoru Kúsky 10 m
3
. 

 

Jiné vodovody: obec Kúsky má samostatný místní vodovod. 

 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

 

Pro navrhovanou obytnou zástavbu RD se navrhuje prodlouţení vodovodních řadů, 

eventuelně zaokruhování, pokud to dovolují místní poměry. 

 

Orientační výpočet potřeby pitné vody (výhled) 

 

Kúsky: 70 obyvatel (2025) 

Bytový fond:    70 obyvatel x 120 l/ob/den = 8. 400 l/d = 0,10 l/s 

Technická a občanská vybavenost: 70 obyvatel x   20 l/ob/den = 1. 400 l/d = 0,02 l/s  

Celkem        = 9. 800 l/d = 0,12 l/s 

 

Prověření akumulace: 

maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 x 9,8 = 14,7 m
3
/den vdj. 2 x 150 m

3
 - vyhovuje 

 

Prověření tlakových poměrů 

Stávající a navrhovaná obytná zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 545 - 565 m n. m.  

- vodojem Ambroţný - max. hl. v. 636,80 m n. m. s přerušovací komorou Kúsky - max. hl. 

v. 602,35 m n. m. 

- maximální hydrostatický tlak činí 57 m v. sl. - vyhovuje 

 

Lhotky 

 

STAV- obec má veřejný vodovod. 

Zdroj vody: vodovodní přivaděč VN Mostiště - Třebíč 

Akumulace: vodojem 2 x 150 m3 Ambroţný 663,80/633,50 m n. m. 

Vodovodní přívod do obce je napojen jako odbočka vodovodního přivaděče Mostiště - 

Třebíč směrem k Dolním Radslavicím a končí v čerpací stanici Dolní Radslavice. 

Zde je voda čerpána výtlačným potrubím aţ do vdj. Ambroţný 2 x 150 m3. 

Zásobovací řád pro obec Lhotky a Kúsky je společný - z vdj. Ambroţný přes přerušovací 

komoru Kúsky 10 m
3
.   

Jiné vodovody: obec má samostatný místní vodovod. 

 

 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

 

Pro navrhovanou obytnou zástavbu rodinnými domky se navrhuje prodlouţení 

vodovodních řadů, eventuálně zaokruhování, pokud to dovolují místní poměry. 
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Orientační výpočet potřeby pitné vody (výhled) 

Kúsky: 250 obyvatel (2025) 

Bytový fond:    250 obyvatel x 120 l/ob/den = 30. 000 l/d = 0,35 l/s 

Technická a občanská vybavenost: 250 obyvatel x 20 l/ob/den =   5. 000 l/d  = 0,05 l/s  

Celkem        = 35. 000 l/d  = 0,40 l/s 

 

Prověření akumulace: 

maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 x 35 = 52,5 m
3
/den  

vdj. 2 x 150 m
3
 - vyhovuje 

 

Prověření tlakových poměrů 

Stávající a navrhovaná obytná zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 550 - 575 m n. m.  

- vodojem Ambroţný - max. hl. v. 636,80 m n. m. s přerušovací komorou Kúsky - max. hl. 

v. 602,35 m n. m. 

- maximální hydrostatický tlak činí 52 m v. sl. - vyhovuje 

 

Mostiště 

 

STAV-  obec má veřejný vodovod od roku 1982. 

Zdroj vody: vodovodní přivaděč prameniště - Pavlov - vodojem Tři kříţe. 

Akumulace: vodojem Mostiště 1 x 100 m
3
  (483,3/480,3 m n. m.) připojený přes redukční 

ventil v obci na vodovodní přivaděč. 

Zásobovací řad a rozvody v obci: jsou patrné ze situace. 

Úprava vody: v prameništi Pavlov je voda upravena na poţadované parametry. 

 

Obec lze zásobovat vodou z úpravny Mostiště čerpáním vody z úpravny  přivaděčem do 

vodojemu Tři kříţe. 

 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

 

Pro navrhovanou obytnou zástavbu rodinnými domky se navrhuje prodlouţení 

vodovodních řadů, event. zaokruhování, pokud to dovolují místní poměry. 

 

Orientační výpočet potřeby pitné vody (výhled) 

640 obyvatel - výhled (2025) 

Bytový fond:     640 obyvatel x 120 l/os/d  = 76. 800 l/d = 0,88 l/s 

Technická a občanská vybavenost:  640 obyvatel x 20 l/os/d  = 12. 800 l/d = 0,14 l/s   

Celkem        = 89. 600 l/d = 1,02 l/s 

 

Prověření akumulace 

maximální denní potřeba vody: Qm = 1,5 x 89,6 = 134,4 m
3
/den 

vodojem Mostiště 100 m
3
 představuje 74 % Qm - vyhovuje 

 

Prověření tlakových poměrů    

 Stávající a navrhovaná zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 430 - 470 m n. m. 

Maximální hladina ve vdj. Mostiště 480 m n. m. Maximální hydrostatický přetlak činí 10 m 

vodního sloupce. Pro ojedinělou zástavbu rodinných domků lze akceptovat, pro souvislou 

zástavbu nevyhovuje.  

Nutno řešit posílení tlaku vody (AT stanice). 
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Olší 

 

STAV - obec má veřejný vodovod. 

Zdroj vody: vodovodní přivaděč prameniště Pavlov - vodojem Tři kříţe a vodárenská nádrţ  

                    Mostiště. 

Obec je připojena svou rozvodnou sítí přímo na vodovodní přivaděč. 

Úprava vody: v prameništi Pavlov je voda upravena na poţadované parametry. 

Obec lze zásobovat vodou z úpravny vody Mostiště čerpáním vody z úpravny do přivaděče do 

vdj. Tři kříţe 2 x 200 m
3
 (568,20/564,35 m n. m.). 

V obci se nachází přerušovací vodojem Olší. 

 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Pro navrhovanou obytnou zástavbu rodinnými domky se navrhuje prodlouţení 

vodovodních řadů, eventuelně zaokruhování, pokud to dovolují místní poměry. 

 

Orientační výpočet potřeby pitné vody (výhled) 

260 obyvatel - výhled (2025) 

 

Bytový fond: 260 obyvatel x 120 l/ob/den    = 31. 200 l/d = 0,36 l/s 

Technická a občanská vybavenost: 260 obyvatel x 20 l/ob/den =   5. 200 l/d = 0,06 l/s 

Celkem        = 36. 400 l/d = 0,42 l/s 

 

Prověření akumulace 

 Maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 x 36,4 = 54,6 m
3
/den. Akumulace je zajištěna 

způsobem provozování vodárenského systému a jeho kombinacemi (gravitační řad prameniště 

Pavlov - vodojem Tři kříţe v kombinaci s vyuţitím výtlačního řadu ÚV Mostiště - směr 

prameniště Pavlov). 

Akumulace je zajištěna v přerušovacím vodojemu Stráţ 2 x 200 m
3
. 

 

Prověření tlakových poměrů 

Stávající a navrhovaná obytná zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 515 - 560 m n. m. 

Maximální hladina ve vodojemu Stráţ 564,10 m n. m., minimální hladina 557,80 m n. m.  

Tlakové poměry vyhovují jen v případě obtokování přerušovacího vodojemu Stráţ.              

V opačném případě je nutno počítat se zvyšováním tlaku AT-stanicí. 

 

Svařenov 
 

STAV- obec má veřejný vodovod. 

Zdroj vody: VN Mostiště - ÚV vodovodním přivaděčem Lavičky - Hrbov. 

Akumulace: vodojem Hrbov 100 + 250 m3, 555,00/551,50 m n. m. 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Pro  navrhovanou obytnou zástavbu rodinnými domky se navrhuje prodlouţení 

vodovodních řadů, eventuelně zaokruhování, pokud to dovolují místní poměry. 

 

Orientační výpočet potřeby pitné vody (výhled) 

Svařenov: 120 obyvatel (2025) 

Bytový fond:    120 obyvatel x 120 l/ob/den = 14. 400 l/d = 0,17 l/s 

Technická a občanská vybavenost: 120 obyvatel x 20 l/ob/den =   2. 400 l/d  = 0,03 l/s  

Celkem        = 16. 800 l/d  = 0,19 l/s 
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Prověření akumulace: 

maximální denní potřeba vody Qm = 1,5 x 16,8 = 25,2 m
3
/den  

vdj. Hrbov 100 + 250 m
3
 - vyhovuje 

 

Prověření tlakových poměrů 

- stávající a navrhovaná obytná zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 520 - 540 m n. m.  

- maximální hladina vody ve vdj. Hrbov je na kótě 555 m n. m. 

- minimální hydrostatický přetlak činí 15 m v. sl. - vyhovuje 

 

Další poţadavky 

Ve smyslu ustanovení § 23 zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu se a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů, se k bezprostřední ochraně vodovodních a kanalizačních stok před 

poškozením vymezují ochranná pásma, a to následovně: 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 

kanalizační stoky na kaţdou stranu.   

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně – 1,5 m. 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm – 2,5 m. 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichţ dno je 

uloţeno ve větší hloubce větší neţ 2,5 m pod upraveným povrchem ve vzdálenosti podle 

písmene a) nebo b) od vnějšího líce se zvyšují o 1,0 m.     

V ochranných pásmech je k vybraným činnostem nutný souhlas vlastníka nebo provozovatele 

podle platné legislativy. 

 

 

Odkanalizování a čištění odpadních vod 

 

Velké Meziříčí  

 

A. STAV  

Město je odkanalizováno jednotnou kanalizační sítí s páteřním sběračem - kmenovou stokou v 

dimenzi DN 500 - 1 200 mm. 

 

B. NÁVRH KANALIZAČNÍ SÍTĚ 

1. Rozšíření areálu ÚČOV 

2. Nová oddílná kanalizace pro obytnou zástavbu v lokalitě Čechovy sady s napojením na 

stávající kanalizační sběrač u Oslavy (nutné zkapacitnění podchodu dešťové kanalizace 

pod tělesem ČD). 

3. Nové výrobní plochy v prostoru mezi drahami ČD budou odkanalizovány oddílnou 

kanalizací. Splaškové vody budou napojeny na městskou kanalizační síť. 

4. Nové výrobní plochy v prostoru za rozvodnou 110/22 kV budou odkanalizovány oddílnou 

kanalizací na městskou kanalizační síť. 

5. Nové výrobní plochy v prostoru Za Nádraţím budou odkanalizovány oddílnou kanalizací 

na ČOV.  

 

Hrbov, Dolní Radslavice. Lhotky, Kúsky 

 

STAV 

Místní části mají částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Nemají vyřešeno čištění 

odpadních vod. 
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NÁVRH 

Je navrţeno vybudování oddílné kanalizace, tj. nové splaškové kanalizace. Pro dešťovou 

kanalizaci bude vyuţita stávající jednotná kanalizace doplněná o nové úseky. 

Splaškové vody budou odvedeny navrhovanou splaškovou kanalizací na ÚČOV Velké 

Meziříčí samostatným kanalizačním přívodem. 

 

Mostiště 

 

STAV 

V obci je vybudována jednotná kanalizace jen v několika úsecích. V severní části obce byly 

vybudovány dvě stoky podél státní silnice pro zachycení vod z extravilánu, další stoky byly 

postupně vybudovány s rozšiřující se výstavbou nových domů v západní části obce. 

Obec nemá vyřešeno čištění odpadních vod. 

 

NÁVRH  

Navrhuje se odvedení odpadních vod kanalizačním přivaděčem do kanalizační sítě Velké 

Meziříčí a čištění ve stávající městské ČOV. 

Pro zástavbu na levém břehu řeky Oslavy je navrţena kanalizace nová. 

 

Olší 

 

STAV 

V obci je vybudována jednotná kanalizace o profilech dn 200 - 800 mm. 

Rozsah kanalizační sítě je patrný ze situace. Čištění odpadních vod je realizováno               v 

centrální čistírně odpadních vod umístěné pod obcí. 

 

NÁVRH 

Stávající kanalizační síť bude nutno ve výhledu postupně rekonstruovat. Stávající kanalizace 

bude vyuţita jako dešťová kanalizace. Bude vybudována nová splašková kanalizace a nová 

místní ČOV. Stávající kořenová ČOV nevyhovuje a bude slouţit pro dočištění odpadních vod. 

 

Svařenov 

 

STAV 

Obec má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Nemá vyřešeno čištění odpadních vod. 

 

NÁVRH 

Je navrţeno vybudování oddílné kanalizace, tj. nové splaškové kanalizace. Pro dešťovou 

kanalizaci bude vyuţita stávající jednotná kanalizace doplněná o nové úseky. 

Splaškové vody budou odvedeny navrhovanou splaškovou kanalizací na ČOV Velké Meziříčí 

samostatným kanalizačním přívodem. 

 

 

3. 8. 2. Energetika 

 

Zásobování zemním plynem 

 

Dosavadní trendy vývoje 

 

Město Velké Meziříčí je zásobováno zemním plynem z VTL plynovodu přes čtyři VTL 

regulační stanice plynu.  



 - 108 - 

Vlastní rozvodná síť města je provedena v systému středotlak a nízkotlak. 

 

VVTL plynovody 

 

Řešeným územím prochází VVTL plynovody Transgas Praha DN 500, 2 x DN 900, DN 

1 000 včetně souběţných metalického dálkového kabelu a dálkového optického kabelu. 

 

VTL plynovody 

 

Řešeným územím prochází plynovody RWE Transgas Net. Trasy jsou zakresleny 

v grafické části včetně bezpečnostních pásem a katodové ochrany.  

Město je napojeno na VTL plynovod DN 300 Vatín - Třebíč. Z tohoto plynovodu jsou 

provedeny dvě odbočky DN 150 a DN 100 pro město. 

 

 Zhodnocení VTL plynovodů 

VTL plynovody jsou ve vyhovujícím technickém stavu a vyhovují i přenosovou kapacitou. 

 

STL plynovody 

 

Jsou vybudovány STL rozvody. STL je napojen na čtyři regulační stanice (OZS - školní 

statek, U Koupaliště, Třebíčská a U Nového nádraţí). 

Průběh STL plynovodů je patrný ze situace. 

 

 Zhodnocení STL plynovodů 

Uvaţuje se s budováním dalších rozvodů v závislosti na rozvoji města. 

 

NTL plynovody 

 

Jsou vybudovány NTL plynovody. NTL plynovod je napojen na čtyři regulační stanice 

(Zeleniny, Komenského, Čechovy sady, Karlov). 

Průběh NTL plynovodů je patrný ze situace. 

 

 Zhodnocení NTL plynovodů 

S budováním dalších rozvodů se nauvaţuje. 

 

Regulační stanice 

 

VTL regulační stanice  výkon (m
3
/hod) 

OZS - Školní statek        500 

U Koupaliště     5. 000 

Třebíčská      3. 000 

U Nového nádraţí    5. 000 

 

STL regulační stanice   výkon (m
3
/hod) 

Zelenina     3. 000 

Komenského     1. 200 

Čechovy sady     1. 200 

Karlov      1. 200 
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Ve výkresové části jsou zakreslena bezpečnostní pásma podle přílohy Energetického zákona 

č. 458/2000 Sb. Činnost v bezpečnostním pásmu musí být konzultována a povolena 

provozovatelem. 

 

KONCEPCE ROZVOJE 

 

Systém zásobování města zemním plynem je vyhovující jak kapacitně, tak po technické 

stránce. 

Do rozvojových plocha bude přiveden STL plynovod.  

 

 

Potřeba zemního plynu - výhledové období počítá se s 90 % plynofikací města: 

- navrţený počet bytových jednotek 700 

     (uvaţujeme 90 % při odběru 2,6 m
3
/hod a 3. 000 m

3
/rok) 

- předpokládaný nárůst potřeby plynu 

     u bytového fondu: cca 1. 820 m
3
/hod 

   cca 2. 100 tis. m
3
/rok    

 

Do výpočtu není zahrnuta potřeba plynu pro občanskou vybavenost. Potřeba plynu pro 

komerční a výrobní aktivity bude stanovena aţ po konkrétním stanovení jejich 

architektonického a funkčního řešení. 

 

Ochranná a bezpečnostní pásma v řešeném území dle zákona č. 458/2000 Sb. 

 

Druh plynového zařízení Ochranné pásmo (m) 

plynovody a přípojky do průměru 200 mm včetně  4 

plynovody a přípojky od průměru 200 mm do 500 mm včetně 8 

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce 1 

technologické objekty 4 

VTL plynovody a přípojky do průměru 100 mm včetně 15 

VTL plynovody a přípojky nad průměr 250 mm 40 

regulační stanice VTL 10 

 

Závazná a směrná část návrhu: 

 

V návrhu technické vybavenosti se nepovaţují závazné trasy inţenýrských sítí ani případné 

umístění objektů. Trasa musí být vţdy zpřesněna podrobnější dokumentací. 

Směrné jsou rovněţ veškeré navrţené číselné údaje, tj. dimenze potrubí, parametry objektů 

apod. 

 

HRBOV, SVAŘENOV 

 

Obě místní části jsou komplexně plynofikovány STL přívodem z VTL regulační stanice 

Stránecká Zhoř. 
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DOLNÍ RADSLAVICE, LHOTKY, KÚSKY OLŠÍ 

 

Ţádná z těchto místních částí není odsud plynofikována. 

Ve výhledu se předpokládá jejich plynofikace STL přívodem z plynovodní sítě města. 

 

MOSTIŠTĚ 

 

Místní část je komplexně plynofikována STL přívodem z města (včetně nemocnice Sv. 

Zdislavy a úpravy vody). 

Do rozvojových ploch ve všech místních částech bude přiveden plyn. 

 

Zásobování elektrickou energií 

 

Dosavadní trendy vývoje 

 

Město Velké Meziříčí je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Velké 

Meziříčí po venkovních napájecích vedeních VN č. 28, 92 a 103j. 

Vlastní rozvod VN a přípojky jednotlivých trafostanic jsou provedeny vrchním vedením   

22 kV, pouze část rozvodů ve vnitřním městě je kabelizována. 

Ve městě je v provozu celkem 79 trafostanic 22/04 kV. 

 

Přehled stávajících trafostanic 

Poř. číslo Název Instalovaný výkon 

1 Energetické strojírny 630 

2 Bezručova 2 x 630 

3 Druţstevní 2 x 400 

4 Obnova 400 

5 Valíčkova 400 

6 Hornoměstská 630 

7 Astrid 3 x 630 

8 Záviškova 250 

9 Františky Stránecké 630 

10 Lihovar 400 

11 Statky 630 

12 Silnice 50 

13 Pod Kaštany 400 

14 U mostu 400 

15 Becker 400 

16 Motorpal 630 

17 U Polikliniky 630 

18 Výslunní 2 x 400 

19 Čechova  2 x 400 

20 Bezděkov 2 x 630 

21 Škola 1 x 630 

22 Náměstí 2 x 630 

23 Svit 630 

24 Třebíčská 400 

25 OZS (Agromotor) 2 x 630 
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26 Uhelné sklady 100 

27 ČD 100 

28 Agrostav - betonárka 100 

29 Kablo 5 000 

30 Dřevo Měřín 630 

31 Komunál 250 

32 Karlov - lisovna 630 

33 Hliniště 250 

34 AQUEKO 160 

35 Nová 400 

36 Druţstvo 250 

37 Okály 160 

38 Kolmá  2 x 630 

39 Lyţařský vlek 160 

40 Čechovy sady I 400 

41 Čechovy sady II 400 

42 Čechovy sady III 400 

43 PKS INPOS 400 

44 Agro 2 x 400 

45 Lesy - k. ú. Oslavice  2 x 400 

46 Sokolovská 2 x 400 

47 Areál zdraví 400 

48 Dea 250 

49 Jestřabec - motel 400 

50 STS 160 

51 Chaty Jurek 50 

52 ČOV 160 

53 KBB 160 

54 Market 400 

55 Čechovy sady IV 400 

56 RD Amerika 250 

57 Amerika 160 

58 Motorest 160 

59 Rybářství - 2 trafostanice 100 + 630 

60 Čermákova 630 

61 Loupeţník 100 

62 Draka kabely - 2 trafostanice 100 + 630 

63 Hradby 2 x 630 

64 Vrchovecká 250 

65 Autorast 250 

66 Vezeko 160 

67 Stadion 2 x 400 

68 Slovnaft 250 

69 Agados 2 x 400 

70 Letná (mimo k. ú.) 160 

71 Lexikon 400 
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72 Billa  250 

73 Hliniště 400 

74 U Náhonu 400 

75 Garant 630 

76 Jidášky 250 

77 Italflex 250 

78 Zinkovna 630 

79 JOPP 400 

Instalovaný výkon celkem  36. 690 kVA 

 

Stávající zařízení VN bude v návrhovém období zahuštěna potřebným počtem nových 

trafostanic, a to na základě konkrétních výkonových poţadavků. 

 

Výhledová bilance elektrického příkonu v návrhovém období 

 

Ve městě je plánována výstavba cca 700 bytů v rodinných a bytových domech. 

Z energetického hlediska se u nové zástavby předpokládá dvojcestné zásobování 

energiemi, a to elektřinou a plynem. 

Pro tuto novou výstavbu se odhaduje, ţe bude třeba zajistit výkon 1. 200 kW. Pro novu 

občanskou vybavenost a komerční aktivity počítáme s příkonem cca 500 kW. 

Odběr pro průmyslové podniky na navrţených plochách pro výrobu odhadujeme na          

3. 000 kW. 

Potom celkové soudobé zvýšení elektrického příkonu pro navrhovanou zástavbu bude cca 

4. 700 kW. 

 

KONCEPCE ROZVOJE - NÁVRH VÝHLEDOVÉHO ŘEŠENÍ 

 

Ve výhledu se předpokládá, ţe poţadovaný výkon bude zajištěn ze stávajících nadzemních 

vedení z rozvodny 110/22 kVa Velké Meziříčí a ţe bez podstatných změn zůstane i základní 

konfigurace sítě 35 kV. 

Pro zajištění výhledové dodávky elektrické energie bude zahuštěna síť stávajících 

trafostanic zejména v centru města a dále v územích určených k zástavbě bytové, občanské a 

průmyslové. 

Dále se navrhuje pokračování kabelizace vzdušného vedení VN v lokalitě pod Kunšovcem  

a v centru města a v prostoru plánované bytové zástavby obytného souboru Čechovy sady II. 

Dále se navrhuje dílčí přeloţka vzdušného vedení VN 103j pro uvolnění plocha určených 

k výrobě. 

Pro nově navrhovaný průmysl a komerční aktivity budou postupně budovány nové 

trafostanice. Jejich počet a umístění bude stanoveno po projednání s E. ON aţ na základě 

konkrétních poţadavků jednotlivých investorů. 

Navrhovaná řešení elektrorozvodů jsou patrná ze situace. 

 

Závazná a směrná část návrhu: 

 

V návrhu technické vybavenosti nepovaţujeme za závazné trasy inţenýrských sítí ani 

případné umístění objektů. Trasy musí být vţdy zpřesněny podrobnější dokumentací. 
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Ochranná pásma v řešeném území 

Do územního plánu jsou ze ZÚR kraje převzaty navrhované koridory pro výstavbu nových 

vedení - zdvojené vedení ZVN 400 kV Mírovka - Velká Bíteš - hranice Jihomoravského kraje 

a vedení VVN 110 kV R Velká Bíteš - R Ostrov nad Oslavou.  

Vymezení koridorů je patrné v grafické části. 

 

HRBOV 

Místní část je zásobována ze vzdušné linky VN č. 189. v Hrbově jsou umístěny celkem tři 

venkovní trafostanice (TR obec, TR Euro, TR ZD). 

Nové trafostanice se nenavrhují. 

 

LHOTKY, KÚSKY, DOLNÍ RADSLAVICE 

Katastrálním územím místních částí prochází dvojité venkovní vedení VVN 2 X 110 kV Č. 

5534, 5539 R Velké Meziříčí - Čebín - Ptáčov - Velké Bíteš a ZVN 400 kV č. 422  Havlíčkův 

Brod  Mírovka – Čebín. 

V Dolních Radslavicích je umístěna venkovní trafostanice - obec. Samostatnou trafostanici 

má vodárenská čerpací stanice. Nová trafostanice se nenavrhuje. 

Ve Lhotkách jsou umístěny tři venkovní trafostanice (TR obec 1, TR obec 2, TR ZD). Nová 

trafostanice se nenavrhuje. 

V Kúskách je umístěna jediná trafostanice (obec). Nová trafostanice se nenavrhuje. 

 

MOSTIŠTĚ, OLŠÍ 

Katastrálním územím prochází ZVN 400 kV č. 422 Havlíčkův Brod Mírovka – Čebín. 

Mostiště je zásobováno ze vzdušných linek VN č. 28 a 92 ze tří venkovních trafostanic (TR U 

Kostela, TR obce, TR ZD). 

Olší je zásobováno ze vzdušné linky VN č. 340 z jediné venkovní trafostanice (věţová). 

V Olší se navrhuje nová venkovní trafostanice s přípojkou VN. 

 

SVAŘENOV 

Svařenov je zásobován ze vzdušné linky VN č. 189 z jediné trafostanice (obec). Navrhuje se 

nová venkovní trafostanice s přípojkou VN. 

 

Produktovody a ropovody  

 

Řešeným územím procházejí tyto zařízení: 

1. VVTL plynovody Transgas Praha 

DN 500, 2 x DN 900, DN 1 000 

včetně souběţných metalického dálkového kabelu a dálkového optického kabelu. 

1. Produktovod Čepro a. s., Praha, středisko Šlapánov u Havlíčkova Brodu 

2. Ropovod Mero ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 

 

Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu vyplývá z vládního 

nařízení č. 29/1959 Sb. a ČSN 65 0204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a je „vymezeno 

svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy 

potrubí” (v dálkovodním koridoru se tato vzdálenost měří od krajního dálkovodu hořlavých 

kapalin). 

 

Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodů: 

Vládní nařízení č. 29/1959 Sb. stanoví: 

e) v § 5 odstavec 2 „V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důleţité objekty, jakoţ i 

vtaţné jámy průzkumných a těţebních podniků a odvaly hlušin”. 
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f) v § 5 odstavec 3 „Uvnitř ochranného pásma je zakázáno: 

g) do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li 

potrubí přes řeku, 

h)  do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důleţité 

objekty a ţelezniční tratě podél potrubí, 

i) do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic, 

j) do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě, 

k) do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky neţ hořlavé kapaliny I. a II. třídy, 

l) do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a 

bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a 

vysazování stromů. 

 

Anodové uzemnění katodické ochrany má negativní vliv na všechna kovová podzemní 

zařízení, proto je v ČSN 03 8369 stanoveno: „zachovat vzdálenost nejméně 40 m okrajů 

uzemňovací anody katodické ochrany od podzemních liniových zařízení. Mimo zastavěné 

oblasti musí být vzdálenost větší neţ 100 m”. Ochranné pásmo kabelů k uzemnění je 1,5 m na 

obě strany. 

Produktovody budou respektovány včetně ochranných a bezpečnostních pásem. 

V ochranných pásmech katové ochrany můţe dojít k ovlivnění zástavby a v podrobnější 

dokumentaci je doporučeno zpracovat posudek znalce v oboru katodové ochrany. 

 

3. 8. 3. Spoje a zařízení spojů 

 

Telekomunikační kabely 

 

Řešeným územím prochází telekomunikační kabely a nacházejí se telekomunikační zařízení 

různých správců, ve městě je umístěna automatická telefonní ústředna.   

Je nutné respektovat zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích. Hlavní telekomunikační 

kabely a zařízení jsou zakresleny v grafické části územního plánu.  

 

Radioreléové trasy 

 

 Řešeným územím procházejí provozované radioreléové trasy v následujících úsecích: 

 

RS Klůčovská hora - BTS Lhotka 

BTS Lhotka - BTS Velké Meziříčí (Třebíčská ulice) 

BTS Velké Meziříčí (Třebíčská ulice) - Velké Meziříčí (Pod Hradbami) 

BTS Velké Meziříčí (Třebíčská ulice) - PVT Velké Meziříčí (náměstí) 

 

 

3. 9.  NÁVRH KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

V územním plánu při návrhu nakládání s odpady bude vycházeno také ze závazné části 

Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina, který je v platnosti od 10. 8. 2004. 

Likvidace pevného komunálního odpadu bude prováděna podle stávající koncepce 

odpadového hospodářství města. Svoz provádí Technické sluţby města, odpad je ukládán na 

řízenou skládku mimo území města (skládka na k.ú.Petráveč). 

Sběrný dvůr pro občany je situován u ţelezničního nádraţí. 
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3. 10. NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 

avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udrţují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní 

(lokální), regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základními skladebnými 

částmi (prvky) ÚSES, tvořícími jeho povinnou součást, jsou biocentra a biokoridory. 

Doplňkovými skladebnými částmi ÚSES jsou interakční prvky. 

Návrhem ÚSES řešeného území se zabývá několik různých dokumentací. Aktuálně 

směrodatnými dokumentacemi jsou v současné době: 

 Generel místního územního systému ekologické stability v k.ú. Velké Meziříčí, Oslavice 

(Löw a spol., s.r.o., Brno, 1994); 

 Generel územního systému ekologické stability – lokální systém - k.ú. Mostiště, Vídeň, 

Olší nad Oslavou, Horní Bory, Dolní Bory, Záseka (Agroprojekt PSO, spol. s r.o., Brno, 

1995); 

 Generel místního územního systému ekologické stability pro katastrální území Hrbov, 

Lavičky, Svařenov, Závist (VH ateliér s.r.o., Brno, 1996); 

 Územní plán sídelního útvaru Velké Meziříčí a Oslavice (Urbanistické středisko Jihlava, 

spol. s r.o., Jihlava, schválený v roce 1996); 

 Územně technický podklad regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické 

stability České republiky z roku 1996 (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 

ţivotního prostředí a Společnost pro ţivotní prostředí Brno, s.r.o., 1996); 

 Generel místního územního systému ekologické stability k.ú. Lhotky u Velkého Meziříčí, 

Kúsky, Dolní Radslavice (Studio P, Ţďár nad Sázavou, 2001); 

 Generel ÚSES pro území okresu Ţďár nad Sázavou (AGERIS s.r.o., Brno, 2001 - 2002); 

 Koncept územního plánu VÚC kraje Vysočina (Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., 

2004). 

Základem návrhu ÚSES v územním plánu bylo porovnání řešení ÚSES v rámci uvedených 

podkladových dokumentací a vyhodnocení jejich aktuálnosti především s ohledem na: 

 základní ekologické vazby v území (zejm. směry přirozených migračních tras – např. po 

vodních tocích, ve svazích údolí aj.); 

 návaznosti na jiná řešení uvnitř území i na jeho hranicích; 

 stávající i předpokládané zásadní antropogenní zásahy do krajiny (zastavěná území sídel, 

regulace toků, dálnice D 1, plánovaná přeloţka silnice II/360, plánovaná vysokorychlostní 

trať aj.); 

 metodikou poţadované funkční a prostorové parametry jednotlivých prvků ÚSES. 

Výsledný návrh ÚSES v územním plánu obce se kromě výsledků vyhodnocení uvedených 

podkladových dokumentací opírá zejména o poznatky získané vlastním terénním průzkumem.  

 

Nadregionální a regionální ÚSES 

 

Výchozí stav 

Aktuálně směrodatným podkladem pro návrh nadregionálního a regionálního ÚSES řešeného 

území je především koncept územního plánu VÚC kraje Vysočina, vycházející ze společného 

územně technického podkladu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva ţivotního 

prostředí, týkajícího se regionálních a nadregionálních ÚSES ČR (dále jen ÚTP R+NR 

ÚSES). 
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Nadregionální ÚSES je v řešeném území dle ÚTP R+NR ÚSES zastoupen nadregionálním 

biocentrem (NRBC) 61 Rasůveň a zcela okrajově i nadregionálním biokoridorem K 124. 

NRBC 61 Rasůveň zasahuje podle ÚTP R+NR ÚSES významně do severní části území, do 

k. ú. Olší nad Oslavou, a to v prostoru lesního celku obklopujícího přítokovou část vodní 

nádrţe Mostiště. Nadregionální biokoridor K 124 zasahuje podle ÚTP R+NR ÚSES 

nepatrně svou ochrannou zónou do severozápadní části území (k. ú. Olší nad Oslavou). 

Regionální ÚSES je dle ÚTP R+NR ÚSES v řešeném území zastoupen regionálními 

biocentry (RBC) 298 Mostiště a 247 Nesměř a regionálními biokoridory RK 1401, RK 

1402 a RK 1454. RBC 298 Mostiště je dle ÚTP R+NR ÚSES v rámcovém vymezení 

situováno v prostoru údolí Oslavy v Mostišti a okolí (zejm. směrem k vodní nádrţi). RBC 

247 Nesměř se dle ÚTP R+NR ÚSES nachází v rámcovém vymezení rovněţ v údolí Oslavy, 

a to na jiţním okraji území, pod Velkým Meziříčím. Regionální biokoridor RK 1401 

propojuje podle ÚTP R+NR ÚSES údolím Oslavy NRBC 61 Rasůveň a RBC 298 Mostiště, 

regionální biokoridor RK 1402 propojuje obloukem ze severní aţ východní strany Velkého 

Meziříčí RBC 298 Mostiště a RBC 247 Nesměř a regionální biokoridor RK 1454 navazuje 

u Dolních Radslavic na regionální biokoridor RK 1402 a směřuje k východu, ven 

z řešeného území. Uvedené regionální biokoridory jsou v ÚTP R+NR ÚSES vymezeny pouze 

rámcově, u části RK 1401 je dokonce pouze naznačen směr propojení. 

Koncept územního plánu VÚC obsahuje dvojí vymezení nadregionálního a regionálního 

ÚSES – závazné rámcové vymezení a směrné přesnější vymezení, a to vţdy bez přímého 

rozlišení biocenter a biokoridorů. Nadregionální ÚSES v řešeném území zaujímá jak podle 

závazného, tak i podle směrného vymezení konceptu územního plánu VÚC významnou 

plochu v severní části území, v zásadě odpovídající ploše NRBC 61 Rasůveň dle ÚTP R+NR 

ÚSES. Regionální ÚSES zaujímá v závazném vymezení konceptu územního plánu VÚC 

obdobné plochy jako v ÚTP R+NR ÚSES. Ve směrném vymezení je pak je uvnitř rámcově 

vymezených prostorů naznačeno moţné přesnější vymezení regionálních biocenter i 

regionálních biokoridorů (včetně vloţených lokálních biocenter). 

Obdobná pojetí nadregionálního a regionálního ÚSES v řešeném území jako ÚTP R+NR 

ÚSES a koncept územního plánu VÚC obsahují i dokumentace generelů ÚSES z let 1994 – 

2002. 

 

Návrh řešení 

Návrh nadregionálního a regionálního ÚSES v územním plánu obce kombinuje řešení ÚSES 

ze všech zmíněných podkladových dokumentací ÚSES, přičemţ nejvíce vyuţívá novějších 

řešení konceptu územního plánu VÚC a okresního generelu ÚSES. 

Jedinou skladebnou částí nadregionálního ÚSES zahrnutou do územního plánu obce je 

nadregionální biocentrum 61 Rasůveň, zasahující do severní části řešeného území, do k. ú. 

Olší nad Oslavou. Vymezení biocentra zde odpovídá vymezení v konceptu územního plánu 

VÚC a v okresním generelu ÚSES z roku 2001. Cílovými ekosystémy nadregionálního 

biocentra jsou především různorodá lesní společenstva s dominancí geograficky původních 

dřevin (zejm. buku), doplněná o společenstva vodní, mokřadní, luční a případně i nelesní 

dřevinná. 

Skladebnými částmi regionálního ÚSES v řešeném území jsou v územním plánu obce 

regionální biocentra 298 Mostiště a 247 Nesměř a regionální biokoridory RK 1401, RK 

1402 a RK 1454. 

Regionální biocentrum 298 Mostiště je umístěno v převáţně zalesněné části údolí Oslavy 

z jiţní strany vodní nádrţe Mostiště, s předpokládaným přesahem ve dně údolí do k. ú. Vídeň. 

Regionální biocentrum 247 Nesměř zasahuje pouze okrajově do jiţní části řešeného území, 

opět v převáţně zalesněném údolí Oslavy (Nesměřské údolí). 
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Regionální biokoridor RK 1401 je od NRBC 61 Rasůveň veden zalesněnými svahy 

z východní strany vodní nádrţe Mostiště, přičemţ do řešeného území zasahují jen jeho dílčí 

úseky. 

Regionální biokoridor RK 1402 je od RBC 298 Mostiště veden k jihu, ze západní strany 

zastavěného území Mostiště. Mezi Mostištěm a Velkým Meziříčím biokoridor přechází na 

východní stranu údolí Oslavy a dále směřuje k jihovýchodu, k Dolním Radslavicím, a odtud 

dále k jihu, mimo řešené území. Ve srovnání s podkladovými dokumentacemi je trasa 

regionálního biokoridoru významněji upravena u Dolních Radslavic a Lhotek (především 

s ohledem na plánovanou trasu vysokorychlostní trati a navrhovanou trasu silnice II/360). 

Regionální biokoridor RK 1454 odbočuje z regionálního biokoridoru RK 1402 v prostoru 

vloţeného lokální biocentra (LBC) Kopaniny, nacházejícího se jiţně od Dolních Radslavic, a 

směřuje k jihovýchodu, ven z řešeného území. 

Do tras regionálních biokoridorů jsou v souladu s metodickými předpisy pro tvorbu ÚSES 

vloţena lokální biocentra. Rozloţení a vymezení některých vloţených lokálních biocenter je 

ve srovnání s podkladovými dokumentacemi poněkud upraveno, a to zejména s ohledem na 

potřebu zajištění jejich dostatečné výměry a na ochranná pásma inţenýrských sítí. 

Příslušnými lokálními biocentry jsou: 

 LBC 1 Naproti Olší – vloţené v zalesněných svazích nad vodní nádrţí Mostiště východně 

od Olší do trasy regionálního biokoridoru RK 1401; 

 LBC 2 Na nivkách – vloţené ze západní strany zastavěného území Mostiště do trasy 

regionálního biokoridoru RK 1402, v místě jeho kontaktu s dvěma větvemi místního ÚSES 

– jednou mezofilní a jednou hydrofilní; reprezentativní součástí regionálního biokoridoru 

jsou partie biocentra mimo výrazněji podmáčené polohy; 

 LBC 3 U bohatého mlýna – vloţené v údolí Oslavy mezi Mostištěm a Velkým Meziříčím 

do trasy regionálního biokoridoru RK 1402, v místě jeho kontaktu s dvěma větvemi 

místního ÚSES – jednou mezofilní a jednou hydrofilní; reprezentativní součástí 

regionálního biokoridoru jsou partie biocentra mimo výrazněji podmáčené polohy; 

 LBC 4 U cihelny – vloţené na zalesněné východní straně údolí Oslavy severně od 

Velkého Meziříčí do trasy regionálního biokoridoru RK 1402, v místě napojení jedné 

mezofilní větve místního ÚSES; 

 LBC 5 Vrchovec – vloţené v lesním celku poblíţ lyţařského areálu severně od města do 

trasy regionálního biokoridoru RK 1402; 

 LBC 6 Nad Kunšovcem – vloţené v lesním celku ze severovýchodní strany města do 

trasy regionálního biokoridoru RK 1402; 

 LBC 7 Les Kunšovec – vloţené v izolovaném lesním celku bezprostředně nad dálnicí, ze 

severovýchodní strany města, do trasy regionálního biokoridoru RK 1402; 

 LBC 8 V Bučí – vloţené v lesním celku mezi Lhotkami, Dolními Radslavicemi a městem 

do trasy regionálního biokoridoru RK 1402, v místě napojení jedné mezofilní větve 

místního ÚSES; 

 LBC 9 Na skalkách – vloţené z východní strany Dolních Radslavic do trasy regionálního 

biokoridoru RK 1402; reprezentativní součástí regionálního biokoridoru jsou partie 

biocentra mimo výrazněji podmáčené polohy; 

 LBC 10 Na nivě – vloţené v lesním celku jihovýchodně od Dolních Radslavic do trasy 

regionálního biokoridoru RK 1402; 

 LBC 11 Kopaniny – vloţené v lesním celku jiţně od Dolních Radslavic do trasy 

regionálního biokoridoru RK 1402, v místě napojení regionálního biokoridoru RK 1454; 

 LBC 12 Pod hádky – vloţené na jihovýchodním okraji řešeného území do trasy 

regionálního biokoridoru RK 1454, s přesahem do sousedního k. ú. Jabloňov. 
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Vloţenými lokálními biocentry jsou regionální biokoridory členěny do jednotlivých dílčích 

úseků, které nesou v územním plánu specifická označení (např. RK 1402/1, RK 1402/2 atd.). 

Cílovými ekosystémy všech skladebných prvků regionálního ÚSES v řešeném území jsou 

mezofilní lesní společenstva s dominancí geograficky původních dřevin – zejm. buku a dubů, 

podle konkrétních stanovištních podmínek případně s příměsí habru, javorů, lip, jedle aj. Část 

úseku regionálního biokoridoru RK 1402 mezi LBC 3 U bohatého mlýna a LBC 4 U cihelny 

(RK 1402/3) je vedena napříč údolní nivou Oslavy, vyznačující se pro mezofilní regionální 

biokoridor netypickými stanovištními podmínkami (zejm. výraznějším vlivem podzemní 

vody). Podobné stanovištní podmínky mají i některé části obou regionálních biocenter. Zde 

budou mít cílové lesní ekosystémy výrazně vlhkomilnější charakter (např. s olší lepkavou, 

vrbami a jasanem ztepilým), navíc zde mohou být zastoupené i jiné typy ekosystémů (vodní, 

mokřadní, příp. i luční). 

 
 

Místní ÚSES 
 

Výchozí stav 

Hlavní podkladovou dokumentaci pro návrh místního ÚSES v řešeném území tvoří Generel 

ÚSES pro území okresu Ţďár nad Sázavou z let 2001 – 2002 (okresní generel ÚSES), 

sjednocující a doplňující řešení místního ÚSES ze všech předchozích dokumentací.  

 

Návrh řešení 

Návrh místního ÚSES v územním plánu obce v zásadě přebírá řešení místního ÚSES z 

okresního generelu ÚSES, a to v návaznosti na řešení nadregionálního a regionálního ÚSES. 

S ohledem na aktuální stav území a na některé rozvojové záměry jsou ve srovnání s okresním 

generelem ÚSES v několika málo případech upravena umístění a vymezení dílčích 

skladebných částí místního ÚSES. Zachování návaznosti řešení se sousedními katastry není i 

vzhledem ke stavu zpracování jejich územně plánovací dokumentace ohroţeno.  

Pro návrh místního ÚSES je vyuţito principu vytváření ucelených větví ÚSES, skládajících 

se z logicky na sebe navazujících typově příbuzných a funkčně souvisejících lokálních 

biocenter a biokoridorů. Kaţdá jednotlivá větev místního ÚSES reprezentuje určité soubory 

shodných či podobných stanovišť a na ně vázaných společenstev a navazuje alespoň 

jednostranně na jinou větev místního (příp. regionálního či nadregionálního) ÚSES stejného 

typu. Kaţdý biokoridor je přitom součástí právě jedné větve místního ÚSES, zatímco 

biocentra mohou být součástí i více větví, které se v nich setkávají nebo kříţí, a to i větví 

různých typů (viz dále). 

Návrh ÚSES v řešeném území počítá celkem se sedmnácti větvemi místní (lokální) úrovně, 

patřícími do dvou základních typů: 

a) větve ÚSES bez významnějšího ovlivnění podzemní vodou, procházející přednostně 

hydricky normálními stanovišti (obecně mezofilní větve ÚSES v širším významu) – 

v řešeném území zastoupené osmkrát; 

b) větve ÚSES s významným ovlivněním podzemní vodou, procházející téměř výhradně 

podmáčenými aţ vlhkými (mokrými aţ zamokřenými) stanovišti (obecně hydrofilní větve 

ÚSES v širším významu) – v řešeném území zastoupené devětkrát. 

 

Mezofilní větve místního ÚSES tvoří nepravidelnou síť lokálních biocenter a biokoridorů 

situovaných přednostně ve hřbetních a svahových polohách v různých částech řešeného území 

a vyuţívajících co nejvíce stávajících lesních porostů a ladem leţících pozemků 

s různorodými typy společenstev na nepodmáčených stanovištích. Vzhledem k celkovému 

charakteru řešeného území bylo ovšem nutno některé partie skladebných částí mezofilních 

větví místního ÚSES navrhnout téţ na zemědělské půdě. 
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Součástí mezofilních větví místního ÚSES je v řešeném území celkem 12 navrţených 

lokálních biocenter (nebo jejich částí) a 17 navrţených lokálních biokoridorů (nebo jejich 

částí), propojujících tato biocentra, případně napojených na regionální biokoridor či 

směřujících ven z řešeného území. Příslušnými lokálními biocentry jsou: 

 LBC 2 Na nivkách – situované ze západní strany zastavěného území Mostiště, v místě 

napojení mezofilní větve místního ÚSES na regionální biokoridor RK 1402 a styku 

s hydrofilní větví místního ÚSES; reprezentativní součástí mezofilní větve místního ÚSES 

jsou partie biocentra mimo podmáčené polohy; 

 LBC 3 U bohatého mlýna – situované v údolí Oslavy mezi Mostištěm a Velkým 

Meziříčím, v místě napojení mezofilní větve místního ÚSES na regionální biokoridor RK 

1402 a styku s hydrofilní větví místního ÚSES; reprezentativní součástí mezofilní větve 

místního ÚSES jsou partie biocentra mimo podmáčené polohy; 

 LBC 4 U cihelny – situované z východní strany údolí Oslavy severně od Velkého 

Meziříčí, v místě napojení mezofilní větve místního ÚSES na regionální biokoridor RK 

1402; 

 LBC 8 V Bučí – situované v lesním celku mezi Lhotkami, Dolními Radslavicemi a 

městem, v místě napojení mezofilní větve místního ÚSES na regionální biokoridor RK 

1402; 

 LBC 14 Křenice – situované v údolí Oslavičky na jiţním okraji řešeného území, v místě 

kříţení mezofilní a hydrofilní větve místního ÚSES, s přesahem do sousedního k. ú. 

Osové; reprezentativní součástí mezofilní větve místního ÚSES jsou partie biocentra mimo 

podmáčené polohy (převáţně vně řešeného území); 

 LBC 15 Nad Škodovým mlýnem – situované v zalesněných svazích údolí Oslavy a 

Františkova potoka při jihovýchodním okraji města; 

 LBC 16 Park Kunšovec – situované v bočním údolí k údolí Oslavy, v parkové enklávě 

pod ţelezniční tratí ve východní části města; 

 LBC 18 V Balinském údolí – situované v zalesněném údolí říčky Balinky na 

jihozápadním okraji řešeného území, v místě kříţení dvou mezofilních a jedné hydrofilní 

větve místního ÚSES, s přesahem do sousedního k. ú. Oslavice; reprezentativní součástí 

mezofilních větví místního ÚSES jsou partie biocentra mimo podmáčené polohy; 

 LBC 19 Nad Lavičským potokem – situované v zalesněných pravobřeţních svazích údolí 

Lavičského potoka západně od města; 

 LBC 20 Okrouhlice – situované ve výslunných svazích v prostoru drobných izolovaných 

lesních i nelesních porostů dřevin jihovýchodně od Hrbova; 

 LBC 21 Na Doubravě – situované v zalesněném údolí říčky Balinky na západním okraji 

řešeného území (pod Svařenovem), v místě kontaktu jedné mezofilní a jedné hydrofilní 

větve místního ÚSES, s přesahem do sousedního k. ú. Šeborov; reprezentativní součástí 

mezofilní větve místního ÚSES jsou partie biocentra mimo podmáčené polohy; 

 LBC 23 Za dálnicí – situované v lesním celku nad dálnicí D 1 při severozápadním okraji 

zámeckého parku. 

Lokální biokoridory navrţené jako součást mezofilních větví místního ÚSES mají v územním 

plánu obce označení LBK 6, LBK 8, LBK 9, LBK 10, LBK 13, LBK 14, LBK 15, LBK 16, 

LBK 17, LBK 18, LBK 23, LBK 24, LBK 25, LBK 26, LBK 32, LBK 33 a LBK 34. 

Ze zastoupených mezofilních větví místního ÚSES patří sedm větví do subtypu větví 

lesních, jedna větev, vedená ve vazbě na ţelezniční trať a procházející severovýchodním aţ 

východním okrajem zastavěného území města (mj. přes LBC 15 Park Kunšovec), pak do 

subtypu větví smíšených. Cílovými ekosystémy většiny skladebných částí mezofilních větví 

místního ÚSES jsou tudíţ mezofilní  lesní společenstva, případně náhradní nelesní porosty 
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dřevin, s dominancí geograficky původních dřevin (v chladnějších polohách zejm. buku, 

v teplejších zejm. dubu zimního). V případě větve smíšeného subtypu jsou cílovými 

ekosystémy i společenstva luční a ladní. 

Hydrofilní větve místního ÚSES jsou vedeny v území přednostně údolními polohami, 

v přímé vazbě na následující vodní toky: 

 Oslavu – napříč řešeným územím a zastavěným územím města mezi regionálními 

biocentry 298 Mostiště a 247 Nesměř;  

 Oslavičku – v návaznosti na RBC 247 Nesměř krátce po jiţním okraji řešeného území, 

s předpokládanou návazností v sousedních k. ú. Osové a Oslavice; 

 Vodru – od soutoku s Oslavou krátce po jiţním okraji řešeného území, s předpokládanou 

návazností v sousedním k. ú. Petráveč; 

 Balinku – od soutoku s Oslavou uvnitř města k západu aţ jihozápadu a dále krátce po 

západním okraji řešeného území, pod Svařenovem, s předpokládanými návaznostmi 

v sousedních k. ú. Oslavice, Baliny, Uhřínov, Šeborov a Frankův Zhořec; 

 Lavičský potok – od soutoku s Balinkou na západním okraji města přes četné rybníky 

celkově k severozápadu, s předpokládanou návazností v sousedním k. ú. Lavičky; 

 bezejmenný pravostranný přítok Oslavy – od soutoku s Oslavou v Mostišti přes 

Mostiště k západu, s předpokládanou návazností v sousedním k. ú. Lavičky; 

 potok Zátoky – v návaznosti na NRBC 61 Rasůveň po severozápadním okraji řešeného 

území (severozápadně aţ západně od Olší), s návazností v sousedním k. ú. Netín; 

 potok Mastník – od soutoku s Oslavou v Mostišti k severovýchodu, s předpokládanou 

návazností v sousedním k. ú. Martinice. 

Vedle uvedených vodních toků a nádrţí vybudovaných na těchto tocích jsou do lokálních 

biocenter a biokoridorů hydrofilních větví místního ÚSES začleněny zejména lesní i nelesní 

porosty dřevin na březích a v nivách vodních toků a navazující různorodá mokřadní 

společenstva. V nezbytných případech jsou do biocenter či biokoridorů zahrnuty i stávající 

zemědělsky obhospodařované pozemky (vesměs zatravněné). Naopak za součásti biokoridorů 

vedených přes zastavěná území sídel (Velkého Meziříčí a Mostiště) nelze povaţovat přilehlé 

zastavěné, zpevněné a oplocené pozemky. 

Součástí hydrofilních větví místního ÚSES je v řešeném území vedle nadregionálního 

biocentra 61 Rasůveň a regionálních biocenter 298 Mostiště a 247 Nesměř celkem 10 

navrţených lokálních biocenter (nebo jejich části) a 17 navrţených lokálních biokoridorů 

(nebo jejich částí), propojujících tato biocentra, případně směřujících ven z řešeného území. 

Příslušnými lokálními biocentry jsou: 

 LBC 2 Na nivkách – situované ze západní strany zastavěného území Mostiště, v místě 

kříţení hydrofilní větve místního ÚSES s regionálním biokoridorem RK 1402 a styku 

s mezofilní větví místního ÚSES; reprezentativní součástí hydrofilní větve místního ÚSES 

jsou podmáčené partie biocentra; 

 LBC 3 U bohatého mlýna – situované v údolí Oslavy mezi Mostištěm a Velkým 

Meziříčím, v místě kontaktu hydrofilní větve místního ÚSES s regionálním biokoridorem 

RK 1402 a s jednou mezofilní větví místního ÚSES; reprezentativní součástí hydrofilní 

větve místního ÚSES jsou podmáčené partie biocentra; 

 LBC 13 U čističky – situované v dosud nezastavěné (lučinaté) části nivy Oslavy při 

jihovýchodním okraji města; 

 LBC 14 Křenice – situované v údolí Oslavičky na jiţním okraji řešeného území, v místě 

kříţení hydrofilní a mezofilní větve místního ÚSES, s přesahem do sousedního k. ú. 

Osové; reprezentativní součástí hydrofilní větve místního ÚSES jsou podmáčené partie 

biocentra; 
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 LBC 17 U koupaliště – situované v lučinaté údolní nivě Balinky na soutoku s Lavičským 

potokem při západním okraji města; 

 LBC 18 V Balinském údolí – situované v zalesněném údolí říčky Balinky na 

jihozápadním okraji řešeného území, v místě kříţení jedné hydrofilní a dvou mezofilních 

větví místního ÚSES, s přesahem do sousedního k. ú. Oslavice; reprezentativní součástí 

hydrofilní větve místního ÚSES jsou podmáčené partie biocentra; 

 LBC 21 Na Doubravě – situované v zalesněném údolí říčky Balinky na západním okraji 

řešeného území (pod Svařenovem), v místě kontaktu jedné hydrofilní a jedné mezofilní 

větve místního ÚSES, s přesahem do sousedního k. ú. Šeborov; reprezentativní součástí 

hydrofilní větve místního ÚSES jsou podmáčené partie biocentra; 

 LBC 22 Jestřábec – situované v prostoru stejnojmenné vodní nádrţe na toku Lavičského 

potoka severozápadně od města, na pomezí řešeného území s k. ú. Lavičky; 

 LBC 24 Ve ţlebech – situované v lučinatém dně údolí bezejmenného přítoku Oslavy 

západně od Mostiště, na pomezí řešeného území s k. ú. Lavičky; 

 LBC 25 U Netínského rybníka – situované v prostoru údolí potoka Zátoky a drobného 

bočního údolí s rybníkem Ochoz západně od Olší, na pomezí řešeného území s k. ú. Netín. 

Lokální biokoridory navrţené jako součást hydrofilních větví místního ÚSES mají v územním 

plánu označení LBK 1, LBK 2, LBK 3, LBK 4, LBK 5, LBK 7, LBK 11, LBK 12, LBK 19, 

LBK 20, LBK 21, LBK 22, LBK 27, LBK 28, LBK 29, LBK 30 a LBK 31. 

V rámci nadregionálního biocentra a obou regionálních biocenter jsou reprezentativními 

součástmi hydrofilních větví místního ÚSES podmáčené partie biocenter podél výše 

zmíněných vodních toků. 

Ze zastoupených hydrofilních větví místního ÚSES patří osm větví do subtypu větví 

hydrofilních smíšených, jedna větev vedená ve vazbě na pramenný úsek bezejmenného 

potoka západně od Mostiště (LBK 29) a dále přes ploché rozvodí k Závistskému rybníku (vně 

řešeného území) pak do subtypu větví rozvodních smíšených. Spektrum cílových 

ekosystémů je v případě skladebných částí hydrofilních větví místního ÚSES pestřejší neţ u 

větví mezofilních – vţdy jsou zastoupena společenstva vodní, téměř vţdy společenstva 

dřevinná (s výjimkou některých úseků biokoridorů v zastavěných územích) a často i 

společenstva mokřadní a luční. 

 

Interakční prvky 
 

Síť biocenter a biokoridorů je nezbytným základem ekologické stability krajiny. Tato síť je 

dále doplněna navazujícím systémem interakčních prvků, navrţeným s důrazem na alespoň 

základní rozčlenění odlesněných částí krajiny. 

Metodickými podklady pro tvorbu ÚSES nejsou stanoveny ţádné konkrétní poţadavky, které 

by výrazněji omezovaly výslednou podobu interakčních prvků. Interakční prvky mohou mít 

tudíţ velice rozmanitý charakter (např. náletových porostů dřevin, ovocných a okrasných 

alejí, polokulturních a ladních bylinných porostů apod.) a často plní v krajině vedle funkcí 

ekologických i jiné významné funkce (např. půdoochrannou, vodohospodářskou, estetickou). 

V řešeném území jsou jako interakční prvky navrţeny především: 

 existující i navrhované doprovodné vegetační pásy vhodných stávajících komunikací 

(méně významných silnic a stabilizovaných polních cest) v odlesněných partiích krajiny, 

mimo zastavěná území; 

 drobnější vodní toky (i zatrubněné) s doprovodnou vegetací, nezačleněné do biocenter a 

biokoridorů. 

Návrh systému interakčních prvků má v zásadě doporučující charakter. Jeho hlavním cílem je 

zachování stávajících významných krajinných struktur, pozitivně ovlivňujících ekologickou i 
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estetickou hodnotu krajiny, a to především v jejích odlesněných částech, a jejich postupné 

doplnění vhodnými výsadbami dřevin. 

Systém interakčních prvků bude vhodné dále doplňovat a zpřesňovat při zpracování 

komplexních pozemkových úprav. 

 

 

3. 11. NÁVRH POŢADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

 

a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

 

 vodní toky: 

 

a) Zastavěným území Velkého Meziříčí a Mostiště protéká řeka Oslava tento  

významný vodní tok má stanoveno záplavové území z r. 2004, které je zakresleno v 

grafické části dokumentace. Zástavba v nově navrţených plochách toto 

záplavové území zohledňuje 

b) Zastavěným územím Velkého Meziříčí protéká významný vodní tok Balinka, který 

má v tomto úseku stanoveno vodoprávním úřadem záplavové území, které je 

zakresleno v grafické část dokumentace. 

 Nová výstavba není v záplavovém území navrţena. 

 

 Vodní nádrţ Mostiště: 

Povodí řeky Oslavy a navazující území je ohroţeno zvláštní povodní průlomové vlny 

nádrţe na pitnou vodu Mostiště, rozliv zvláštní povodně je zpracován pouze částečně. 

Pro posouzení vlivu zátopy je třeba zpracovat podrobnější posouzení. 

 Z ostatní vodních nádrţí navazují na zastavěné území rybníky Jestřábec a Lalůvky -tyto 

vodní plochy neohroţují zastavěné území města. 

 

b) Vymezení zón havarijního plánování 

 

 velitelské stanoviště bude umístěno v objektu městského úřadu 

 stanice první pomoci a sklad léků v objektu polikliniky 

 nouzové ubytování - v tělocvičnách, ve školských zařízeních 

 

c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

 

 ukrytí se předpokládá v úkrytech budovaných v době ohroţení 

 k úkrytům budou vyuţívány především prostory skladovací a sklepy 

 úkryty by měly být prostory zcela zapuštěné, výjimečně částečně zapuštěné (ochranný 

součinitel K = min. 5) 

 situování úkrytů by mělo být takové, aby bylo zajištěno jejich rychlé obsazení, opuštění 

a při poškození úkrytů moţnost vyproštění 

 potřebná plocha úkrytu vychází z poţadavku 1,5 m
2
 plochy na osobu 

 kryty nutno situovat v dostupné vzdálenosti od pracovišť a obydlí - 100 aţ 500 m 

 

Plán ukrytí obyvatelstvo Velkého Meziříčí je uloţen na Městském úřadě. V současné 

době jsou ve městě pouze dva stálé protiradiační úkryty, a to u základní školy Čechovy 

sady (600 míst) a v prostoru nádraţí (50 míst). 
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d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

 

Ve městě se evakuace a náhradní ubytování řídí povodňovým a krizovým plánem. 

    

e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

 

Sklad prostředků individuální ochrany (PIO) 

 ve školských zařízeních 

 na městském úřadě 

 v domově důchodců, DPS 

 ve výrobních podnicích 

 

f) Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území obce 

 

     V současně zastavěném území města se nenacházejí nebezpečné látky. Ve městě se 

nenachází nadlimitní mnoţství nebezpečených látek. 

Čerpací stanice pohonných hmot a plynu jsou situovaných na okraji města. 

 

g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo sníţení škodlivých 

    účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události 

 

 Stanoviště vyprošťovací techniky - areál Technických sluţeb 

Umývárny a chemické odmořování - areál Technických sluţeb  

Očista osob je moţná v prostoru stadionu, areálu ZDAR, a.s., očista techniky pak v 

průmyslové čtvrti v prostoru areálu autoopravny Avia. 

 

h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

 

V řešeném území nejsou skladovány nebezpečné látky. 

 

i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

 

Zdrojem pitné vody pro město je vodní nádrţ s úpravnou vody Mostiště. Vlastní 

zásobování města je pak pomocí veřejného vodovodu ve třech tlakových pásmech se třemi 

vodojemy. 

Nouzové zásobování obyvatel pitnou vodou se řídí Plánem rozvoje vodovodů a 

kanalizací, který je podkladem pro krizový plán.  

V současné době je Velké Meziříčí zásobeno elektrickou energií z rozvodny R110/22 

kV situované v průmyslové čtvrti směr Oslavice pomocí koridorů zásobovacích vedení        

VN 22 kV. 

V případě krizové situace řeší tuto záleţitost distributor elektrické energie dle 

konkrétního poškození rozvodné sítě. 

 Návrh řešení zásobení energií - náhradní zdroj v nutném rozsahu (stanoviště první 

pomoci, velitelské stanoviště). 

 

Poţadavky  Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina  

 

V dalších fázích územní a stavební dokumentace staveb je třeba respektovat poţadavky na 

zajištění poţárního zásahu budou řešeny v souladu s ustanovením § 21 vyhlášky č.137/1998 

Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu. Jedná se zejména o zajištění 
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dostatečného zdroje poţární vody a dále zajištění přístupových komunikací, případně 

nástupních ploch pro poţární techniku v souladu s normovými hodnotami. 

 

Zvláštní poţadavky (poţadavky VUSS) 

 

Řešená území se částečně nachází v ochranném pásmu letiště Křiţanov a záloţního letiště 

Velké Meziříčí (dálnice D1). 

 

 

4. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŢITELNÝ 

ROZVOJ SPOLU S INFORMACÍ ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO 

STANOVISKO  K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 

POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST 

NEBYLO RESPEKTOVÁNO.   

 

V územním plánu nebyl v zadání územního plánu obsaţen poţadavek na zpracování 

vyhodnocení územního plánu na udrţitelný rozvoj, ani nebyl uplatněn poţadavek na 

vyhodnocení vlivů územního plánu (koncepce) na ţivotní prostředí podle zákona č. 100/2001 

Sb. v platném znění.  

 

 

5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 

FUNKCE LESA. 

 

Zpracováno podle: 

 

1. Zákona č. 334/92 Sb. ČNR ze dne 12. 5. 1992 „ O ochraně ZPF” a zákona č. 98/1999       

ze dne 29. 4. 1999, kterým se mění zákon č. 334. 

2. Vyhlášky č. 13/1994 Sb. Ministerstva ţivotního prostředí, přílohy č. 3 ze dne 29. 12. 

1993, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

3. Metodického pokynu odboru lesa půdy MŢP ČR ze dne 1. 10. 1996, č. j. OOLP/1067/96 

k odnímání půdy ze ZPF. 

4. Vyhodnocení pozemků PUPFL zpracováno dle zákona č. 289/1995 Sb. „O lesích a o 

změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), který v § 14 upravuje povinnosti 

zpracovatelů či pořizovatelů územně plánovací dokumentace. 

 

 

5. 1. Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu, BPEJ, třídy ochrany zemědělské  

        půdy 

 

Kraj:   Vysočina 

 

Okres:  Ţďár nad Sázavou 

 

Město:  Velké Meziříčí 

 

Katastrální území:  Velké Meziříčí, Dolní Radslavice, Hrbov u Velkého Meziříčí, Kúsky, 

Lhotky u Velkého Meziříčí, Mostiště u Velkého Meziříčí, Olší nad Oslavou, Svařenov  
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Bilance druhů pozemků (kultur) zastoupených v řešeném území 

 

k. ú. Velké Meziříčí 

Výměra z toho 

celkem zemědělská půda lesní vodní zast. ost. 

v ha celkem orná zahrada sady travní porosty  pozemky plocha plocha plocha 

           

           

1. 486 838 525 121 - 192  193 26 85 344 

           

 

 

k. ú. Dolní Radslavice 

Výměra z toho 

celkem zemědělská půda lesní vodní zast. ost. 

v ha celkem orná zahrada sady travní porosty  pozemky plocha plocha plocha 

           

           

308 219 164 3 -    52  77 1 2 9 

           

 

 

k. ú. Hrbov u Velkého Meziříčí 

Výměra z toho 

celkem zemědělská půda lesní vodní zast. ost. 

v ha celkem orná zahrada sady travní porosty  pozemky plocha plocha plocha 

           

           

341 239 181 5 - 53  76 7 3 16 

           

 

 

k. ú. Kúsky 

Výměra z toho 

celkem zemědělská půda lesní vodní zast. ost. 

v ha celkem orná zahrada sady travní porosty  pozemky plocha plocha plocha 

           

           

137 110 72 1 - 37  19 2 1 5 

           

 

 

k. ú. Lhotky u Velkého Meziříčí 

Výměra z toho 

celkem zemědělská půda lesní vodní zast. ost. 

v ha celkem orná zahrada sady travní porosty  pozemky plocha plocha plocha 

           

           

256 172 119 7 3 43  67 - 4 13 
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k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí 

Výměra z toho 

celkem zemědělská půda lesní vodní zast. ost. 

v ha celkem orná zahrada sady travní porosty  pozemky plocha plocha plocha 

           

           

415 271 181 10 - 80  85 10 7 42 

           

 

 

k. ú. Olší nad Oslavou 

Výměra z toho 

celkem zemědělská půda lesní vodní zast. ost. 

v ha celkem orná zahrada sady travní porosty  pozemky plocha plocha plocha 

           

           

892 548 439 10 - 99  236 65 7 36 

           

 

 

k. ú. Svařenov 

Výměra z toho 

celkem zemědělská půda lesní vodní zast. ost. 

v ha celkem orná zahrada sady travní porosty  pozemky plocha plocha plocha 

           

           

232 181 147 5 - 29  36 1 2 12 

           

 

 

Celkem Město Velké Meziříčí 

Výměra z toho 

celkem zemědělská půda lesní vodní zast. ost. 

v ha celkem orná zahrada sady travní porosty  pozemky plocha plocha plocha 

           

           

4. 067 2. 578 1 828 162 3 585  789 112 111 477 

           

 

 

Bonitace půdy (BPEJ) 

 

Klimatický region: 7 

 

7 - mírně teplý, vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7° C, průměrný roční úhrn sráţek               

650 - 750 mm. 

 

Hlavní půdní jednotky v řešeném území - 29, 32, 37, 40, 47, 50, 56, 58, 64, 68, 69 
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Přehled BPEJ v řešeném území a jejich zařízení do tříd ochrany zemědělské půdy  

(dle Metodického pokynu odboru lesa a půdy MŢP ČR ze dne 1. 10. 1996) 

 

BPEJ TŘÍDA OCHRANY ZPF 

7. 29. 11 I 

7. 29. 14 III 

7. 29. 41 IV 

7. 29. 44 V 

7. 29. 51 IV 

7. 29. 54 V 

7. 32. 04 III 

7. 32. 11 II 

7. 32. 14 IV 

7. 32. 41 V 

7. 32. 44 V 

7. 32. 51 V 

7. 32. 54 V 

7. 37. 15 V 

7. 37. 16 V 

7. 37. 46 V 

7. 37. 56 V 

7. 40. 67 V 

7. 40. 68 V 

7. 40. 78 V 

7. 47. 10 III 

7. 47. 42 V 

7. 50. 01 III 

7. 50. 11 III 

7. 50. 14 IV 

7. 50. 41 V 

7. 58. 00 II 

7. 64. 11 III 

7. 68. 11 V 

7. 68. 41 V 

7. 69. 01 V 

 

Hranice BPEJ jsou zakresleny ve výkresech „Ochrana ZPF a PUPFL a etapizace 

výstavby”. 

 

Nezemědělská půda: 

23 - lesní půda 

29 - ostatní půda 

35 - vodní plochy 
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5. 2. Další výchozí údaje 

 

1. Digitální mapy včetně digitálních BPEJ nám poskytl Městský úřad Velké Meziříčí jako ÚAP 

2. Hranice zastavěného území  

Zastavěná území jsou vymezena podle § 58 zákona č. 183 /2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Hranice zastavěných území jsou vymezena 

k datu 31.12.2008. 

V územním plánu jsou v grafické části vymezena zastavěná území: 

- Velkého Meziříčí 

- Dolních Radslavic 

- Hrbova u Velkého Meziříčí 

- Kúsek 

- Lhotek u Velkého Meziříčí 

- Mostiště u Velkého Meziříčí 

- Olší nad Oslavou 

- Svařenova 

V řešeném území jsou dále vymezena zastavěná území samot, rekreačních objektů a 

zastavěná území ploch technické infrastruktury.  

Hranice intravilánu (zastavěného území k 1. 9. 1966) města a místních částí jsou celé 

zahrnuty do vymezených zastavěných území.  

Hranice zastavěných území jsou zakresleny v grafické části územního plánu, zejména ve 

výkrese základního členění a v hlavním výkrese, v odůvodnění pak ve výkrese 

předpokládaných záborů půdního fondu 

3. Údaje o pozemcích – kultura - z oficiálních internetových stránek katastrálního úřadu. 

Parcely nebo jejich části změřeny v počítači. 

4. Třídy ochrany zemědělské půdy - dle Metodického pokynu odboru lesa a půdy MŢP ČR    

ze dne 1. 10. 1996. 

5. Meliorované pozemky  

 

5. 3. Přehled, vyhodnocení a zdůvodnění navrhovaných lokalita pro výstavbu   

 

katastrální území Velké Meziříčí 

 

A. Plochy pro bydlení 

 

Lokalita č. 1 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 2 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 3 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 4 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 5 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 6 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 7 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 8 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 9 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 10 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 11 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 12 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 13 - plocha pro rodinné domy včetně pásu zeleně 

Lokalita č. 14 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 15 - plocha pro smíšené území 

Lokalita č. 16 - plocha pro rodinné domy 
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Lokalita č. 17 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 18 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 19 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 20 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 21 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 22 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 23 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 24 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 25 - plocha pro bytové domy 

Lokalita č. 27 - plocha pro smíšené území 

Lokalita č. 28 - plocha pro smíšené území 

Lokalita č. 29 - plocha pro smíšené území 

Lokalita č. 30 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 31 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 32 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 33 - plocha pro bytové domy 

Lokalita č. 34 - plocha pro bytové domy 

Lokalita č. 35 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 36 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 37 - plocha pro smíšené území 

 

B. Plochy občanské a komerční vybavenosti, sportovní plochy  

 

Lokalita č. 38 - plocha pro rozšíření sportoviště 

Lokalita č. 39 - plocha pro vybavenost 

Lokalita č. 40 - plocha pro vybavenost 

Lokalita č. 42 - plocha pro vybavenost 

Lokalita č. 43 - plocha pro hřiště 

Lokalita č. 44 - plocha pro zimní sporty 

Lokalita č. 45 - plocha pro komerční vybavenost + drobnou výrobu 

Lokalita č. 46 - plocha pro vybavenost 

Lokalita č. 47 - plocha pro vybavenost 

Lokalita č. 48 - plocha pro dětské hřiště 

Lokalita č. 49 - plocha pro vybavenost 

Lokalita č. 50 - plocha pro dětské hřiště 

Lokalita č. 51 - plocha pro hřiště 

Lokalita č. 52 - plocha pro vybavenost 

Lokalita č. 53 - plocha pro vybavenost 

 

C. Plochy výrobní 

 

Lokalita č. 41 - plocha pro drobnou výrobu 

Lokalita č. 54 - plocha pro drobnou výrobu 

Lokalita č. 55 - plocha pro drobnou výrobu  

Lokalita č. 56 - plocha pro průmyslovou výrobu 

Lokalita č. 57 - plocha pro průmyslovou výrobu 

Lokalita č. 58 - plocha pro průmyslovou výrobu 

Lokalita č. 59 - plocha pro průmyslovou výrobu 

Lokalita č. 60 - plocha pro průmyslovou výrobu 

Lokalita č. 61 - plocha pro průmyslovou výrobu 

Lokalita č. 62 - plocha pro průmyslovou výrobu 
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Lokalita č. 63 - plocha pro drobnou výrobu 

Lokalita č. 64 - plocha pro drobnou výrobu 

Lokalita č. 65 - plocha pro drobnou výrobu 

Lokalita č. 66 - plocha pro drobnou výrobu 

Lokalita č. 67 - plocha pro průmyslovou výrobu 

Lokalita č. 68 - plocha pro průmyslovou výrobu 

Lokalita č. 69 - plocha pro průmyslovou výrobu 

Lokalita č. 70 - plocha pro průmyslovou výrobu 

Lokalita č. 71 - plocha pro průmyslovou výrobu 

Lokalita č. 72 - plocha pro průmyslovou výrobu 

Lokalita č. 73 - plocha pro průmyslovou výrobu 

Lokalita č. 74 - plocha pro průmyslovou výrobu 

Lokalita č. 75 - plocha pro průmyslovou výrobu 

Lokalita č. 76 - plocha pro průmyslovou výrobu 

 

D. Plochy pro rekreaci 

 

Lokalita č. 77 - plocha pro rekreační zahrádky 

Lokalita č. 78 - plocha pro hromadnou rekreaci 

Lokalita č. 79 - plocha pro rekreační zahrádky 

Lokalita č. 80 - plocha pro rekreační zahrádky + rodinné domy  

Lokalita č. 80a - plocha pro rekreační zahrádky  

Lokalita č. 81 - plocha pro rekreační zahrádky 

Lokalita č. 82 - plocha pro rekreační zahrádky 

Lokalita č. 83 - plocha pro rekreační zahrádky 

Lokalita č. 84 - plocha pro rekreační zahrádky 

Lokalita č. 85 - plocha pro rekreační zahrádky 

Lokalita č. 86 - plocha pro rekreační zahrádky 

Lokalita č. 87 - plocha pro rekreační zahrádky 

Lokalita č. 88 - plocha pro rekreační zahrádky 

Lokalita č. 89 - plocha pro rekreační zahrádky 

Lokalita č. 90 - plocha pro rekreační zahrádky 

Lokalita č. 91 - plocha pro rekreační zahrádky 

Lokalita č. 92 - plocha pro rekreační zahrádky 

 

E. Plochy pro dopravu 

 

Lokalita č. 93 - plocha pro parkoviště 

Lokalita č. 94 - plocha pro parkoviště 

Lokalita č. 95 - plocha pro parkoviště 

Lokalita č. 96 - plocha pro parkoviště 

Lokalita č. 97 - plocha pro garáţe 

Lokalita č. 98 - dopravní plocha 

Lokalita K1 - úpravy silnice II/602 včetně křiţovatky, parkoviště a zeleně 

Lokalita K2 - přeloţka silnice II/360 

Lokalita K3a - přeloţka silnice II/360  

Lokalita K4 - plocha pro místní komunikaci 

Lokalita K5 - plocha pro místní komunikaci 

Lokalita K6 - plocha pro místní komunikaci 
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F. Plochy pro zeleň, vodní plochy 

 

Lokalita č. 99 - plocha pro sídelní zeleň 

Lokalita č. 100 - plocha pro rybník 

Lokalita č. 101 - plocha pro sídelní zeleň 

Lokalita č. 102 - plocha pro krajinou zeleň - zbytkové plochy mezi stávající komunikací  

a navrhovanými plochami 

Lokalita č. 103 - plocha pro sídelní zeleň 

Lokalita č. 104 - plocha pro zalesnění 

Lokalita č. 105 - plocha pro sídelní zeleň 

 

katastrální území Dolní Radslavice 

 

A. Plochy pro bydlení 

 

Lokalita č. 106 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 107 - plocha pro rodinný domek 

Lokalita č. 108 - plocha pro rodinný domek 

Lokalita č. 109 - plocha pro rodinný domek 

Lokalita č. 110 - plocha pro rodinný domek 

Lokalita č. 111 - plocha pro rodinné domy 

 

Ostatní funkční plochy nejsou navrţeny. 

 

 

katastrální území Hrbov u Velkého Meziříčí 

 

A. Plochy pro bydlení 

 

Lokalita č. 112 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 113 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 114 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 115 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 117 - plocha pro rodinný domek 

Lokalita č. 118 - plocha pro rodinný domek 

Lokalita č. 119 - plocha pro rodinné domky 

 

B. Plochy občanské vybavenosti - nejsou navrţeny 

 

C. Plochy pro výrobu 

 

Lokalita č. 120 - plocha pro průmyslovou výrobu 

 

 

D. Plochy pro rekreaci - nejsou navrţeny 

 

E. Plochy pro dopravu - nejsou navrţeny 

 

F. Plochy pro zeleň, vodní plochy - nejsou navrţeny 
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katastrální území Lhotky u Velkého Meziříčíí 

 

A. Plochy pro bydlení 

 

Lokalita č. 121 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 122 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 123 - plocha pro rodinný domek 

Lokalita č. 124 - plocha pro rodinný domek 

Lokalita č. 125 - plocha pro rodinné domy 

 

B. Plochy občanské vybavenosti  

 

Lokalita č. 126 - plocha pro hřiště 

Lokalita č. 127 - plocha pro hřiště 

Lokalita č. 128 - plocha pro občanskou vybavenost 

 

C. Plochy pro výrobu - nejsou navrţeny 

 

 

D. Plochy pro rekreaci - nejsou navrţeny 

 

 

E. Plochy pro dopravu 

 

Lokalita K3b - přeloţka silnice II/602 

 

 

F. Plochy pro zeleň, vodní plochy - nejsou navrţeny 

 

 

katastrální území Mostiště u Velkého Meziříčí 

 

A. Plochy pro bydlení 

 

Lokalita č. 130 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 131 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 132 - plocha pro rodinný domek 

Lokalita č. 133 - plocha pro rodinné domky 

Lokalita č. 134 - plocha pro rodinný domek 

Lokalita č. 135 - plocha pro smíšené území 

Lokalita č. 136 - plocha pro rodinné domy 

 

 

B. Plochy občanské vybavenosti  

 

Lokalita č. 137 - plocha pro hřiště 

 

C. Plochy pro výrobu  

 

Lokalita č. 138 - plocha pro průmyslovou výrobu 
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D. Plochy pro rekreaci - nejsou navrţeny 

 

 

E. Plochy pro dopravu 

 

Lokalita č. 139 - dopravní plocha pro heliport 

Lokalita č. 140 - dopravní plocha pro parkoviště 

Lokalita č. K7a - úprava silnice III. třídy 

 

F. Plochy pro zeleň, vodní plochy - nejsou navrţeny 

 

katastrální území Olší nad Oslavou 

 

A. Plochy pro bydlení 

 

Lokalita č. 142 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 143 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 144 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 145 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 146 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 147 - plocha pro smíšené území 

Lokalita č. 148 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 149 - plocha pro rodinné domy 
 

 B. Plochy občanské vybavenosti  

 

Lokalita č. 150 - plocha pro občanskou vybavenost 

Lokalita č. 151 - plocha pro rozšíření sportoviště 

 

C. Plochy pro výrobu - nejsou navrţeny 

 

D. Plochy pro rekreaci  

 

Lokalita č. 152 - plochy pro rekreační zahrádku 

 

E. Plochy pro dopravu 

 

Lokalita K7b - úprava silnice III. třídy k nemocnici Sv. Zdislavy 

 

F. Plochy pro zeleň, vodní plochy - nejsou navrţeny 

 

katastrální území Svařenov 

 

A. Plochy pro bydlení 

 

Lokalita č. 153 - plocha pro rodinný domek 

Lokalita č. 154 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 155 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 156 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 157 - plocha pro rodinné domy 

Lokalita č. 158 - plocha pro rodinné domy 
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B. Plochy občanské vybavenosti - nejsou navrţeny 

 

C. Plochy pro výrobu 

 

Lokalita č. 160 - plocha pro průmyslovou výrobu 

 

D. Plochy pro rekreaci 

 

Lokalita č. 159 - plocha pro rodinou rekreaci 

 

E. Plochy pro dopravu - nejsou navrţeny 

 

F. Plochy pro zeleň, vodní plochy - nejsou navrţeny 

 

REZERVNÍ PLOCHY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ: 

Ze zásad územního rozvoje byl rovněţ převzata územní rezerva pro koridor vysokorychlostní 

tratě – šíře koridoru 300 m.  

 

Územní plán navrhuje tyto další rezervní plochy: 

R1 - rezervní plocha pro výrobu (k. ú. Velké Meziříčí) 

R2 - rezervní plocha pro rodinné domky (k. ú. Dolní Radslavice) 

R3 - rezervní plocha pro rodinné domky (k. ú. Dolní Radslavice) 

R4 - rezervní plocha pro rodinné domky (k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí) 

R5 - rezervní plocha pro občanskou vybavenost (k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí) 

R6 - rezervní plocha pro rodinné domky (k. ú. Olší nad Oslavou)    

 

Rezervní plochy nejsou vyčísleny. Jedná se o moţný další směr rozvoje města Velké 

Meziříčí. 

 

Poznámka: 

Pokud daná plocha záboru byla obsaţena v návrhu územního plánu z roku 1996 je 

v poznámce tabulkové části uvedeno kladné stanovisko.  
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Katastrální území: VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
Klimatický region: 7 
 

PŘEHLED NAVRŢENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF  
  

            

    VÝMĚRA NAVRŢENÁ K ODNĚTÍ v ha  

ČÍSLO NÁVRH  TŘÍDA        

LOK. FUNKČNÍHO VYUŢITÍ BPEJ OCHRANA ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA OSTATNÍ, CELKEM POZNÁMKA 

    CELKEM ORNÁ ZAHRADY TRAVNÍ     

      SADY POROSTY    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          

A. PLOCHY PRO BYDLENÍ          

1 RODINNÉ DOMY 73241 V 0,394 0,345 - 0,049 - 0,394 nová plocha 

2 RODINNÉ DOMY 73241 V 0,091 - - 0,091 - 0,091 kladné stanovisko 

3 RODINNÉ DOMY 
73241 V 1,253 - 0,962 0,291 0,582 1,835 

kladné stanovisko, lesní pozemek 

0,314 ha 

4 RODINNÉ DOMY 73241 V 0,757 0,757 - - - 0,757 nová plocha 

5 RODINNÉ DOMY 
73241 V 1,173 - 1,075 0,098 0,100 1,273 

SZÚ, zahrádková kolonie, 

kladné stanovisko 

6 RODINÉ DOMY 74068 V 0,639 0,582 - 0,057 - 0,659 kladné stanovisko 

7 RODINNÉ DOMY 74068 

73214 

V 

IV 
1,433 0,744 0,638 0,051 0,073 1,506 

kladné stanovisko,  

v zastavěném území 

8 RODINNÉ DOMY 73211 

73214 

II 

IV 
2,614 2,614 - - - 2,614 

kladné stanovisko, 

v zastavěném území obce 

9 RODINNÉ DOMY - - - - - - 0,770 0,770 bez záboru 

10 RODINNÉ DOMY 73244 V 0,550 - - 0,550 - 0,550 kladné stanovisko 

11 RODINNÉ DOMY 73244 

75800 

V 

II 
0,559 0,559 - - - 0,559 nová plocha 

12 BYTOVÉ DOMY 73746 

73244 

73214 

V 

V 

IV 

2,181 2,181 - - 0,087 2,268 kladné stanovisko 

13 

 

RODINNÉ DOMY VČETNĚ 

PÁSU ZELENĚ 

73214 

73211 

73716 

73244 

73746 

IV 

II 

V 

V 

V 

5,079 5,079 - - 0,141 5,220 kladné stanovisko 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14 RODINNÉ DOMY 73716 

73714 

74068 

V 

IV 

V 

20,755 18,300 - 2,455 0,180 20,935 kladné stanovisko 

15 SMÍŠENÉ ÚZEMÍ - - - - - - 0,938 0,938 bez záboru, změna funkce, SZÚ 

16 RODINNÉ DOMY 73251 V 0,650 0,650 - - - 0,650 kladné stanovisko 

17 RODINNÉ DOMY 74068 

73251 

V 

V 
2,879 2,776 - 0,103 0,061 2,940 kladné stanovisko 

18 RODINNÉ DOMY 73251 

73715 

V 

V 
1,049 1,049 - - 0,023 1,072 kladné stanovisko 

19 RODINNÉ DOMY 73716 

73241 

V 

V 
1,274 1,274 - - 0,045 1,319 kladné stanovisko 

20 RODINNÉ DOMY 73251 V 2,103 2,103 - - 0,059 2,162 změna funkčního vyuţití 

21 RODINNÉ DOMY 73251 V 0,891 0,891 - - 0,019 0,910 kladné stanovisko 

22 RODINNÉ DOMY 74078 V 0,236 - - 0,236 - 0,236 nová plocha 

23 RODINNÉ DOMY 75800 II 0,707 - 0,442 0,265 0,080 0,787 kladné stanovisko 

24 RODINNÉ DOMY 75800 II 0,269 - 0,105 0,164 - 0,269 kladné stanovisko, SZÚ 

25 BYTOVÉ DOMY 75800 II 0,228 - - 0,228 - 0,228 kladné stanovisko, SZÚ 

27 SMÍŠENÉ ÚZEMÍ 74068 V 0,311 - - 0,311 0,303 0,614 nová plocha 

28 SMÍŠENÉ ÚZEMÍ 73241 V 0,605 - 0,605 - - 0,605 kladné stanovisko, SZÚ 

29 SMÍŠENÉ ÚZEMÍ 73241 V 0,505 - - 0,505 0,067 0,572 kladné stanovisko 

30 RODINNÉ DOMY 73241 

73244 

II 

V 
0,276 - 0,276 - - 0,276 v zastavěném území 

31 RODINNÉ DOMY 73211 II 0,132 - 0,132 - - 0,132 kladné stanovisko, SZÚ 

32 RODINNÉ DOMY 73211 II 0,794 0,072 - 0,722 - 0,794 nová plocha 

33 BYTOVÉ DOMY - - - - - - 0,526 0,526 bez záboru ZPF 

34 BYTOVÉ DOMY 73214 IV 1,039 1,039 - - - 1,039 kladné stanovisko 

35 RODINNÉ DOMY 73716 

73214 

73756 

V 

IV 

V 

7,530 6,840 0,173 0,553 - 7,530 kladné stanovisko 

36 RODINNÉ DOMY 73214 

76841 

73716 

IV 

V 

V 

5,975 5,651 - 0,324 0,041 6,016 kladné stanovisko 

37 SMÍŠENÉ ÚZEMÍ 73254 

75800 

V 

II 
0,195 - - 0,195 - 0,195 v zastavěném území 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

B. PLOCHY PRO OBČANSKOU VYBAVENOST         

38 ROZŠÍŘENÍ KOUPALIŠTĚ 75800 II 0,174 0,107 - 0,067 0,182 0,356 kladné stanovisko 

39 VYBAVENOST 72911 I 0,236 0,236 - - - 0,236 kladné stanovisko 

40 VYBAVENOST 
73241 
75011 

V 
III 

1,007 0,598 0,347 0,062 0,025 1,032 kladné stanovisko 

42 VYBAVENOST 73241 V 1,229 1,229 - - 0,051 1,280 kladné stanovisko 

43 HŘIŠTĚ - - - - - - 0,738 0,738 bez záboru, schváleno 

44 ZIMNÍ SPORTY 73251 V 1,505 - - 1,505 0,010 1,515 kladné stanovisko 

45 
VYBAVENOST+ DROBNÁ 
VÝROBA 

73241 V 1,911 1,701 - 0,210 0,495 2,406 kladné stanovisko 

46 VYBAVENOST 
73756 
73716 

V 
V 

1,839 0,621 0,943 0,044 - 1,839 kladné stanovisko 

47 VYBAVENOST  73756 V 0,421 - 0,412 0,009 - 0,421 kladné stanovisko 

48 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 76841 V 0,737 - - 0,737 - 0,737 kladné stanovisko 

49 VYBAVENOST 
76841 
73214 

V 
IV 

0,692 0,130 - 0,562 1,027 1,719 kladné stanovisko 

50 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - - - - - - - 1,147 kladné stanovisko, bez záboru ZPF 

51 HŘIŠTĚ 
76841 
73214 

V 
IV 2,099 1,461 - 0,638 0,397 2,496 kladné stanovisko  

52 VYBAVENOST 
73716 
73214 

V 
IV 

3,614 3,614 - - 0,651 4,265 kladné stanovisko  

53 VYBAVENOST 73241 V 0,451 0,194 0,120 0,137 - 0,451 v zastavěném území 

C. PLOCHY PRO VÝROBU          

41 DROBNÁ VÝROBA 73241 V 0,465 0,465 - - - 0,465 kladné stanovisko 

54 DROBNÁ VÝROBA 73211 II 0,566 0,566 - - - 0,566 kladné stanovisko, SZÚ 

55 DROBNÁ VÝROBA 
73244 
75800 

V 
II 

0,509 0,509 - - 0,076 0,585 kladné stanovisko 

56 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 
73241 
75041 

V 
V 

0,440 0,426 - 0,014 2,211 2,651 kladné stanovisko 

57 PRŮMYSLOVÝ VÝROBA 
73716 
73211 
75011 

V 
II 
III 

2,221 2,221 - - - 2,221  

58 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 
73211 
73716 

II 
V 

1,455 1,455 - - 0,022 1,477 nová plocha 

59 PRŮMYSLOVA VÝROBA 
73211 
73746 
76811 

II 
V 
V 

7,183 7,140 - 0,043 0,324 7,507 kladné stanovisko 

60 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 
73211 
73214 
73746 

II 
IV 
V 

1,469 1,469 - - - 1,469  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

61 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 74068 V 0,196 0,196 - - 0,898 1,094 nová plocha 

62 PRŮMYSLOVÝ VÝROBA 73241 
73211 

V 
II 

0,096 - 0,096 - 0,246 0,342 kladné stanovisko, v ZÚ 

63 DROBNÁ VÝROBA  73211 II 1,820 0,327 1,493 - 0,024 1,844 kladné stanovisko, v ZÚ  

64 DROBNÁ VÝROBA 73211 II 0,228 0,228 - - - 0,228 Kladné stanovisko, v ZÚ 

65 DROBNÁ VÝROBA 73211 
75011 

II 
III 

1,086 - 1,086 - 0,062 1,148 kladné stanovisko 

66 DROBNÁ VÝROBA 75011 
73211 

III 
II 

1,298 0,509 - 0,789 - 1,298 kladné stanovisko, proluka 

67 PRŮMYSOVÁ VÝROBA 73214 
73201 
73241 

IV 
II 
V 

2,869 0,475 - 2,394 - 2,869 kladné stanovisko 

68 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 73211 II 0,527 0,527 - - - 0,527 Nová plocha 

69 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 73214 
73211 
73241 

IV 
II 
V 

1,981 0,184 - 1,797 - 1,981  

70 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 73211 II 1,050 - - 1,050 - 1,050 kladné stanovisko 

71 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 73214 
73211 

IV 
II 

4,215 4,215 - - - 4,215 nová plocha 

72 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 73244 
73756 

V 
V 

4,422 4,057 - 0,365 0,009 4,431 kladné stanovisko 

73 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 73756 
73716 

V 
V 

9,959 8,416 0,580 0,963 0,360 10,319 kladné stanovisko 

74 PRŮYMSLOVÁ VÝROBA 73716 
73214 

V 
IV 

7,425 7,425 - - 0,138 7,563 kladné stanovisko 

75 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 73716 V 4,919 4,647 - 0,272 0,400 5,319 kladné stanovisko 

76 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 73214 
73254 

IV 
V 

6,823 3,689 0,107 3,027 1,400 8,223 kladné stanovisko 

D.  REKREAČNÍ PLOCHY          

77 REKREAČNÍ ZAHRÁDKY 73214 

73254 

IV 

V 
0,210 0,210 - - - 0,210 kladné stanovisko 

78 HROMADNÁ REKREACE 73244 

73746 

V 

V 
3,363 3,248 - 0,115 0,950 4,313 kladné stanovisko 

79 REKREAČNÍ ZAHRÁDKY 74068 

73241 

75041 

V 

V 

V 

2,892 2,471 - 0,421 0,106 2,998 částečně kladné stanovisko 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

80 REKREAČNÍ ZAHRÁDKY + 

RODINNÉ DOMKY  

73241 

73716 

73214 

V 

V 

IV 

3,054 2,752 - 0,302 0,152 3,206 kladné stanovisko 

80a REKREAČNÍ ZAHRÁDKY 73214 IV 0,795 0,795 - - - 0,795 kladné stanovisko 

81 REKREAČNÍ ZAHRÁDKY 73716 V 0,424 0,424 - - 0,103 0,527 nová plocha 

82 REKREAČNÍ ZAHRÁDKY 73241 
73214 

V 
IV 

0,312 0,312 - - - 0,312 kladné stanovisko 

83 REKREAČNÍ ZAHRÁDKY 73214 
73241 

IV 
V 

1,224 1,224 - - 0,033 1,257 kladné stanovisko 

84 REKREAČNÍ ZAHRÁDKY 73214 IV 0,508 0,508 - - - 0,508 kladné stanovisko 

85 REKREAČNÍ ZAHRÁDKY 73244 
73254 

V 
V 

0,376 0,376 - - 0,044 0,420 nová plocha 

86 REKREAČNÍ ZAHRÁDKY 73251 V 0,914 0,846 - 0,068 0,037 0,951 kladné stanovisko 

87 REKREAČNÍ ZAHRÁDKY 75041 V 1,312 - - 1,312 - 1,312 kladné stanovisko 

88 REKREAČNÍ ZAHRÁDKY 73251 V 0,997 0,997 - - 0,158 1,155 kladné stanovisko 

89 REKREAČNÍ ZAHRÁDKY 75041 V 1,005 0,165 0,061 0,779 0,066 1,071 kladné stanovisko 

90 REKREAČNÍ ZAHRÁDKY 73244 V 0,323 0,323 - - 0,072 0,395 kladné stanovisko 

91 REKREAČNÍ ZAHRÁDKY 73241 V 0,211 0,211 - - - 0,211 nová plocha 

92 REKREAČNÍ ZAHRÁDKY 73241 V 0,485 0,485 - - 0,055 0,540 nová plocha 

E.  DOPRAVNÍ PLOCHY          

93 PARKOVIŠTĚ 75800 II 0,586 - - 0,586 - 0,586 v zastavěném území 

94 PARKOVIŠTĚ 75800 II 0,270 - - 0,270 - 0,270 v zastavěném území 

95 PARKOVIŠTĚ 73244 V 0,404 0,222 - 0,182 0,048 0,452 kladné stanovisko 

96 PARKOVIŠTĚ 73244 V 0,550 - - 0,550 - 0,550 kladné stanovisko 

97 GARÁŢE - - - - - - 0,149 0,149 bez záboru ZPF, lesní půda 0,122 

98 DOPRAVNÍ PLOCHA 75041 V 0,346 - - 0,346 0,205 0,551  

K1 ÚPRAVA SILNICE II/602 

VČETNĚ KŘIŢOVATKY, 

PARKOVIŠTĚ A ZELENĚ 

73211 

73756 

II 

V 
0,689 - 0,689 - 1,407 2,096  

K2 PŘELOŢKA II/360 75600 

73244 

73756 

73214 

73716 

75800 

75011 

73211 

I 

V 

V 

IV 

V 

II 

III 

II 

4,710 3,400 0,500 0,810 1,800 6,510  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

K3a PŘELOŢKA SILNICE II/360 73254 

73211 

73214 

73244 

V 

II 

IV 

V 

3,91 X X X 0,25 4,16  

K4 MÍSTNÍ KOMUNIKACE 73244 

73241 

V 

V 
0,450 - - 0,450 0,005 0,455 kladné stanovisko 

K5 MÍSTNÍ KOMUNIKACE 75800 II 0,062 - - 0,062 0,068 0,130 Kladné stanovisko  

K6 MÍSTNÍ KOMUNIKACE 73214 IV 0,240 0,094 0,101 0,045 0,170 0,410 kladné stanovisko 

F. ZELEŇ VODNÍ PLOCHY 
        

        

99 SÍDELNÍ ZELEŇ - - - - - - 0,307 0,307 bez záboru 

100 RYBNÍK 76841 V 0,229 - - 0,229 - 0,229 souhlasné stanovisko 

101 SÍDELNÍ ZELEŇ 76841 V 0,433 - - 0,433 0,026 0,459 souhlasné stanovisko 

102 KRAJINNÁ ZELEŇ - 

ZBYTKOVÉ PLOCHY MEZI 

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACÍ   

A NAVRHOVANÝMI 

PLOCHAMI 

73214 

73716 

IV 

V 
2,470 1,740 - 0,730 - 2,470  

103 SÍDELNÍ ZELEŇ 75800 II 0,528 - - 0,528 0,050 0,578 v zastavném území  

104 ZALESNĚNÍ 73251 

73241 

V 

V 
1,163 1,163 - - 0,302 1,465  

105 SÍDELNÍ ZELEŇ 75800 II 0,342 - 0,217 0,125 0,012 0,354  
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Katastrální území: Dolní Radslavice 
Klimatický region: 7 
 

PŘEHLED NAVRŢENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF  
  

            

    VÝMĚRA NAVRŢENÁ K ODNĚTÍ v ha  

ČÍSLO NÁVRH  TŘÍDA        

LOK. FUNKČNÍHO VYUŢITÍ BPEJ OCHRANA ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA OSTATNÍ CELKEM POZNÁMKA 

    CELKEM ORNÁ ZAHRADY, SADY TRAVNÍ POROST    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. PLOCHY PRO BYDLENÍ           

106 RODINNÉ DOMKY 73244 V 0,170 - - 0,170 - 0,170 kladné stanovisko, v zast. území 

107 RODINNÉ DOMKY 73244 V 0,130 - 0,130 - 0,180 0,310  

108 RODINNÝ DOMEK   - - - - 0,358 0,358   kladné stanovisko, v zast. území 

109 RODINNÝ DOMEK   - - - - 0,177 0,177 kladné stanovisko, v zast. území 

110 RODINNÝ DOMEK 73211 II 0,110 - - 0,110 - 0,110 kladné stanovisko 

111 RODINNÉ DOMKY 75011 III 
0,396 - 0,168 0,228 - 0,396 kladné stanovisko 

  73214 IV 

OSTATNÍ FUNKČNÍ PLOCHY NEJSOU NAVRŢENY. 
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tastrální území: Hrbov u Velkého Meziříčí 
Klimatický region: 7 
 

PŘEHLED NAVRŢENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF  
    
            
    VÝMĚRA NAVRŢENÁ K ODNĚTÍ v ha  

ČÍSLO NÁVRH  TŘÍDA        

LOK. FUNKČNÍHO VYUŢITÍ BPEJ OCHRANA ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA OSTATNÍ CELKEM POZNÁMKA 

    CELKEM ORNÁ ZAHRADY, SADY TRAVNÍ POROST    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. PLOCHY PRO BYDLENÍ           

112 RODINNÉ DOMKY 76811 V 
0,017 - - 0,017 0,336 0,353 kladné stanovisko, opraveno 

  73715 V 

113 RODINNÉ DOMKY 73715 V 
0,227 - 0,202 0,025 - 0,227 kladné stanovisko 

  73214 IV 

114 RODINNÉ DOMKY 72951 IV 
0,317 - - 0,317 - 0,317 

zvětší části vydané kladné, 

upraveno   76811 V 

115 RODINNÉ DOMKY 76811 V 
0,290 - - 0,290 - 0,290 nová plocha 

  72951 IV 

117 RODINNÉ DOMKY 73211 II 0,105 - - 0,105 0,006 0,111 Kladné stanovisko,  v zast. území 

118 RODINNÝ DOMEK 73211 II 0,049 0,049 - - - 0,049 nová plocha 

119 RODINNÉ DOMKY 72914 III        

  72951 IV 0,700 0,700 - - - 0,700 nová plocha 

  73211 II        

B. PLOCHY PRO OBČANSKOU VYBAVENOST - nejsou 
navrţeny 

       

C. PLOCHY PRO VÝROBU        

120 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 76811 V 0,209 - - 0,209 0,098 0,307  

D. PLOCHY PRO REKREACI - nejsou navrţeny        

E. PLOCHY DORPAVNÍ - nejsou navrţeny        

F. PLOCHA PRO ZELEŇ A VODNÍ PLOCHY - nejsou navrţeny        
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Katastrální území: Lhotky u Velkého Meziříčí 
Klimatický region: 7 
 

PŘEHLED NAVRŢENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF 
    
            

    VÝMĚRA NAVRŢENÁ K ODNĚTÍ v ha  

ČÍSLO NÁVRH  TŘÍDA        

LOK. FUNKČNÍHO VYUŢITÍ BPEJ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA OSTATNÍ CELKEM POZNÁMKA 

    CELKEM ORNÁ ZAHRADY, SADY TRAVNÍ POROST    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. PLOCHY PRO BYDLENÍ           

121 RODINNÉ DOMKY 73214 IV 
0,157 - 0,126 0,031 0,104 0,261 kladné stanovisko, v zast. území 

  73244 V 

122 RODINNÉ DOMKY 73214 IV 0,920 0,212 0,115 0,593 - 0,920 kladné stanovisko 

123 RODINNÝ DOMEK 73244 V 0,095 - 0,095 - - 0,095  

124 RODINNÝ DOMEK 73214 IV 1,276 - - 1,276 - 1,276 kladné stanovisko 

125 RODINNÉ DOMKY 76811 V 

2,866 0,095 - 2,771 0,244 3,110 kladné stanovisko   73204 III 

  73244 V 

           

B. PLOCHY PRO OBČANSKOU VYBAVENOST 

 

    

126 HŘIŠTĚ 7.68. 11 V 
0,249 - - 0,249 - 0,249 kladné stanovisko 

  7. 32. 04 III 

127 HŘIŠTĚ 73214 IV 0,783 0,779 - 0,004 - 0,783 kladné stanovisko 

128 OBČANSKÁ VYBAVENOST 7. 32. 14 IV 0,335 0,335 - - - 0,335 kladné stanovisko 

C. PLOCHY PRO VÝROBU - n ejsou navrţeny  
      

D. PLOCHY PRO REKREACI - nejsou navrţeny 
       

E. DOPRAVNÍ PLOCHY         

K3b PŘELOŢKA SILNICE II/360   0,489 x x x x 0,489  

           

F. ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY  - nejsou navrţeny         
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Katastrální území: Mostiště u Velkého Meziříčí 
Klimatický region: 7 
 

PŘEHLED NAVRŢENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF    
                VÝMĚRA NAVRŢENÁ K ODNĚTÍ v ha  

ČÍSLO NÁVRH  TŘÍDA        

LOK. FUNKČNÍHO VYUŢITÍ BPEJ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA OSTATNÍ CELKEM POZNÁMKA 

    CELKEM ORNÁ ZAHRADY, SADY TRAVNÍ POROST    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. PLOCHY PRO BYDLENÍ           

130 RODINNÉ DOMKY 72954 V 0,398 - - 0,398 - 0,398 nová plocha 

131 RODINNÉ DOMKY 72954 V 0,232 - - 0,232 - 0,232 kladné stanovisko 

132 RODINNÉ DOMKY 72954 V 0,536 - - 0,536 - 0,536 kladné stanovisko 

133 RODINNÉ DOMKY 72954 V 0,247 - - 0,247 - 0,247 kladné stanovisko, v zast. území 

134 RODINNÉ DOMKY 74068 V 
0,695 - - 0,695 0,730 1,425 kladné stanovisko 

  76901 V 

135 SMÍŠENÉ ÚZEMÍ - - - - - - 0,381 0,381 bez záboru ZPF 

136 RODINNÉ DOMKY 72951 IV 
1,111 1,111 - - 0,007 1,118 kladné stanovisko 

  72941 IV 

B. OBČANSKÁ VYBAVENOST 
    

 

137 HŘIŠTĚ 75800 II 0,212 - 0,212 - - 0,212 nová plocha, v zastavěném území 

C. PLOCHY VÝROBNÍ          

138 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA   - - - - 0,244 0,244 nová plocha, bez záboru  

D. PLOCHY PRO REKRACI - nejsou navrţeny         

E. DOPRAVNÍ PLOCHY         

139 DOPRAVANÍ PLOCHA 

(HELIPORT) 

 

73244 

 

V 

 

0,345 

 

0,345 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,345 

 

kladné stanovisko 

140 DOPRAVNÍ PLOCHA - 

PARKOVIŠTĚ 

 

73254 

 

V 

 

0,553 

 

0,553 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,553 

 

kladné stanovisko 

K7a ÚPRAVA SILNICE III. TŘÍDY   - - - - 0,075 0,075 z toho 0,071 ha PUPFL,kladné stanov. 

F. ZELEŇ, VODNÍ PLOCHA - nejsou navrţeny         
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Katastrální území: Olší nad Oslavou 
Klimatický region: 7 
 

PŘEHLED NAVRŢENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF    
 

            

    VÝMĚRA NAVRŢENÁ K ODNĚTÍ v ha  

ČÍSLO NÁVRH  TŘÍDA        

LOK. FUNKČNÍHO VYUŢITÍ BPEJ OCHRANA ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA OSTATNÍ CELKEM POZNÁMKA 

    CELKEM ORNÁ ZAHRADY, SADY TRAVNÍ POROST    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. PLOCHY PRO BYDLENÍ           

142 RODINNÝ DOMEK 73251 V 0,454 0,120 0,334 - - 0,454 kladné stanovisko 

143 RODINNÉ DOMKY 73244 V 
0,871 - - 0,871 - 0,871 kladné stanovisko 

  72911 I 

144 RODINNÉ DOMKY 73244 V 0,307 0,307 - - - 0,307 z rezerv do návrhu, v SZÚO 

145 RODINNÉ DOMKY 73251 V 
1,861 1,649 0,043 0,169 0,015 1,876 

 

  73241 V  

146 RODINNÉ DOMKY 73244 V 0,979 0,979 - - - 0,979 kladné stanovisko 

147 SMÍŠENÉ ÚZEMÍ   - - - - 2,981 2,981 v SZÚO, bez záboru, býv. 

zemědělský areál 

148 RODINNÉ DOMKY 73251 

73241 

V 

V 
0,220 0,220 - - - 0,220 nová plocha 

149 RODINNÉ DOMKY 75001 

72901 

III 

I 
0,232 0,232 - - - 0,232 nová plocha 

           
B. PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI      

150 OBČANSKÁ VYBAVENOST 73241 V 0,012 0,012 - - 0,086 0,098 kladné stanovisko 

151 ROZŠÍŘENÍ SPORTOVIŠTĚ 74710 III 0,232 - - 0,232 - 0,232 kladné stanovisko 

           

C. PLOCHY VÝROBNÍ - nejsou navrţeny        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

D. PLOCHY PRO REKEACI         

152 REKREAČNÍ ZAHRÁDKA 

74710 

74710 III 0,162 - - 0,162 - 0,162 nová plocha 

           

E. DOPRAVNÍ PLOCHY           

K7b ÚPRAVA SILNICE III. TŘÍDY 

K NEMOCNICI SV. ZDISLAVY 

72911 

73715 

74710 

73746 

I 

V 

III 

V 

 

0,421 

 

0,421 

 

- 

 

- 

 

0,119 

 

0,544 

 

0,119 lesní půdy,  

kladné stanovisko 

           

F. ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY  - nejsou navrţeny         
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Katastrální území: Svařenov 
Klimatický region: 7 
 

PŘEHLED NAVRŢENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF    
 

            

    VÝMĚRA NAVRŢENÁ K ODNĚTÍ v ha  

ČÍSLO NÁVRH  TŘÍDA        

LOK. FUNKČNÍHO VYUŢITÍ BPEJ OCHRANA ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA OSTATNÍ CELKEM POZNÁMKA 

    CELKEM ORNÁ ZAHRADY, SADY TRAVNÍ POROST    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. PLOCHY PRO BYDLENÍ           

153 RODINNÝ DOMEK 73211 II 0,080 0,080 - - 0,034 0,114 kladné stanovisko, SZÚO 

154 RODINNÉ DOMKY 76411 III 0,251 - - 0,251 - 0,251 nová plocha 

155 RODINNÉ DOMKY 76411 

73211 

III 

II 
1,475 - 0,038 1,437 0,066 1,541 kladné stanovisko 

156 RODINNÉ DOMKY 72914 III 0,346 - - 0,346 0,013 0,359 kladné stanovisko 

157 RODINNÉ DOMKY 72944 V 0,478 0,478 - - 0,025 0,503 kladné stanovisko 

158 RODINNÉ DOMKY 72914 III 
0,180 0,180 - - - 0,180 

kladné stanovisko, proluka 

  72944 V  

           

B. PLOCHY PRO OBČANSKOU VYBAV ENOST - nejsou navrţeny       

           

C. PLOCHY PRO VÝROBU         

160 PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 75001 III 3,800 3,800 - - - 3,800 nová plocha 

D. PLOCHY PRO REKREACI 
      

 

159 RODINNÁ REKREACE 76811 V 0,326 - - 0,326 - 0,326 nová plocha 

E. DOPRAVNÍ PLOCHY - nejsou navrţeny 
      

 

F. ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY - nejsou navrţeny 
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Katastrální území Číslo lokality Výměra celkem z toho zemědělská půda 

    

VELKÉ MEZIŘÍČÍ 1 0,394 0,394 

 2 0,091 0,091 

 3 1,835 1,253 

 4 0,757 0,757 

 5 1,273 1,173 

 6 0,659 0,639 

 7 1,506 1,433 

 8 2,614 2,614 

 9 0,770 - 

 10 0,550 0,550 

 11 0,559 0,559 

 12 2,268 2,181 

 13 5,220 5,079 

 14 20,935 20,755 

 15 0,938 - 

 16 0,650 0,650 

 17 2,940 2,879 

 18 1,072 1,049 

 19 1,319 1,274 

 20 2,162 2,103 

 21 0,910 0,891 

 22 0,236 0,236 

 23 0,787 0,707 

 24 0,269 0,269 

 25 0,228 0,228 

 27 0,614 0,311 

 28 0,605 0,605 

 29 0,572 0,505 

 30 0,276 0,276 

 31 0,132 0,132 

 32 0,794 0,794 

 33 0,526 - 

 34 1,039 1,039 

 35 7,530 7,530 

 36 6,016 5,975 

 37 0,195 0,195 

 38 0,356 0,174 

 39 0,236 0,236 

 40 1,032 1,007 

 41 0,465 0,465 

 42 1,280 1,229 

 43 0,738 - 

 44 1,515 1,505 
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Katastrální území Číslo lokality Výměra celkem z toho zemědělská půda 

    

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
 

45 2,406 1,911 

 46 1,839 1,839 

 47 0,421 0,421 

 48 0,737 0,737 

  49 1,719 0,692 

 50 1,147 0 

 51 2,496 2,099 

 52 4,265 3,614 

 53 0,451 0,451 

 54 0,566 0,566 

 55 0,585 0,509 

 56 2,651 0,440 

 57 2,221 2,221 

 58 1,477 1,455 

 59 7,507 7,183 

 60 1,469 1,469 

 61 1,094 0,196 

 62 0,342 0,096 

 63 1,844 1,820 

 64 0,228 0,228 

 65 1,148 1,086 

 66 1,298 1,298 

 67 2,869 2,869 

 68 0,527 0,527 

 69 1,981 1,981 

 70 1,050 1,050 

 71 4,215 4,215 

 72 4,431 4,422 

 73 10,319 9,959 

 74 7,563 7,425 

 75 5,319 4,919 

 76 8,223 6,823 

 77 0,210 0,210 

 78 4,313 3,363 

 79 2,998 2,892 

 80 3,206 3,054 

 80a 0,795 0,795 

 81 0,527 0,424 

 82 0,312 0,312 

 83 1,257 1,224 

 84 0,508 0,508 

 85 0,420 0,376 

 86 0,951 0,914 

 87 1,312 1,312 

 88 1,155 0,997 

 89 1,071 1,005 
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Katastrální území Číslo lokality Výměra celkem z toho zemědělská půda 

    

 90 0,395 0,323 

 91 0,211 0,211 

 92 0,540 0,485 

 93 0,586 0,586 

 94 0,270 0,270 

 95 0,452 0,404 

 96 0,550 0,550 

 97 0,149 - 

 98 0,551 0,346 

 K1 2,096 0,689 

 K2 6,510 4,710 

 K3a 4,160 3,910 

 K4 0,455 0,450 

 K5 0,130 0,062 

 K6 0,410 0,240 

 99 0,307 - 

 100 0,229 0,229 

 101 0,459 0,433 

 102 2,470 2,470 

 103 0,578 0,528 

 104 1,465 1,163 

 105 0,354 0,342 

    

k. ú. Velké Meziříčí celkem 201,633 180,050 

DOLNÍ RADSLAVICE 106 0,170 0,170 

 107 0,310 0,310 

 108 0,358 - 

 109 0,177 - 

 110 0,110 0,110 

 111 0,396 0,396 

    

k. ú. D. Radslavice celkem 1,521 0,986 

HRBOV u V. Meziříčí 112 0,353 0,017 

 113 0,227 0,227 

 114 0,317 0,317 

 115 0,290 0,290 

 117 0,111 0,105 

 118 0,049 0,049 

 119 0,700 0,700 

 120 0,307 0,209 

    

k. ú. Hrbov celkem  2,354 1,914 
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Katastrální území Číslo lokality Výměra celkem z toho zemědělská půda 

    

LHOTKY u V. Meziříčí 121 0,261 0,157 

 122 0,920 0,920 

 123 0,095 0,095 

 124 1,276 1,276 

 125 3,110 2,866 

 126 0,249 0,249 

 127 0,783 0,783 

 128 0,335 0,335 

 K3b 0,489 0,489 

    

k. ú. Lhotky celkem   7,518 7,170
 

MOSTIŠTĚ u V. Meziříčí 130 0,398 0,398 

 131 0,232 0,232 

 132 0,536 0,536 

 133 0,247 0,247 

 134 1,425 0,695 

 135 0,381 - 

 136 1,118 1,111 

 137 0,212 0,212 

 138 0,244 - 

 139 0,345 0,345 

 140 0,553 0,553 

 K7a 0,075 - 

    

k. ú. Mostiště celkem  5,766 5,066 

OLŠÍ NAD OSLAVOU 142 0,454 0,454 

 143 0,871 0,871 

 144 0,307 0,307 

 145 1,876 1,861 

 146 0,979 0,979 

 147 2,981 - 

 148 0,220 0,220 

 149 0,232 0,232 

 150 0,098 0,012 

 151 0,232 0,232 

 152 0,162 0,162 

 K7b 0,544 0,421 

 

k. ú. Olší nad Oslavou celkem 

 

8,956 

 

5,975 
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Katastrální území Číslo lokality Výměra celkem z toho zemědělská půda 

    

SVAŘENOV 153 0,114 0,080 

 154 0,251 0,251 

 155 1,541 1,475 

 156 0,359 0,346 

 157 0,503 0,478 

 158 0,180 0,180 

 159 0,326 0,326 

 160 3,800 3,800 

    

k. ú. Svařenov celkem  7,074 6,936 

 

 

 

Rekapitulace: 
 

 

    

Katastrální území Číslo lokality Výměra celkem z toho zemědělská půda 

    

REKAPITULACE:    

    

VELKÉ MEZIŘÍČÍ  201,633 180,050 

    

DOLNÍ RADSLAVICE  1,521 0,986 

    

HRBOV u V. Meziříčí  2,354 1,914 

    
LHOTKY u V. Meziřící  7,518 7,170 

    

MOSTIŠTĚ u V. Mez.  5,766 5,066 

    

OLŠÍ NAD OSLAVOU  8,956 5,975 

    

SVAŘENOV  7,074 6,936 

    

    
CELKEM MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 234,822 208,097 
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5. 4. Odvody za odnímanou zemědělskou půdu 

 

Podle zákona č. 334/92 Sb a podle zákona č. 98/1999 ze dne 29. 4. 1999, kterým se mění 

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu jsou investoři jednotlivých 

stavebních akcí povinni zaplatit odvody za odnímanou zemědělskou půdu.  

Část odvodů ve výši 40 % je příjmem rozpočtu obce a zbytek je příjmem Státního fondu 

ţivotního prostředí České republiky. Dle zákona se rovněţ v některých případech odvody ze 

ZPF nevypisují. O tom, v kterých případech bude odvod vymezen a v jaké výši či nikoli, 

rozhoduje v jednotlivých případech orgán ochrany ZPF. 

 

 

Základní hodnotové ukazatele zemědělské půdy v Kč/m
2
 pro město Velké Meziříčí 

 

 tis. Kč/1 ha v hlavní půdní jednotce 

 Klimatický region 29 32 37 40 47 50 56 58 64 68 69 

            

7 7,40 4,90 2,20 0,90 3,80 5,60 4,30 2,80 1,80 0,90 0,70 

            

 

Důvody ke sníţení základní sazby odvodů 

Zemědělská půda nalézající se v současně zastavěném území obce - koeficient sníţení 0,2. 

 

5. 5. Pozemkové úpravy, ÚSES 

 

Pozemkové úpravy 

 

Na ţádné katastrální území města Velké Meziříčí nejsou zpracovány komplexní 

pozemkové úpravy, které by řešily nové majetkoprávní vztahy k pozemkům. 

 

ÚSES 

 

Součástí řešení územního plánu je návrh místního (lokálního) územního systému 

ekologické stability (ÚSES).  

Aktualizaci pro potřeby územního plánu zpracovala firma Ageris, spol s.r.o., s r.o. Brno 

RNDr. Jiří Kocián.  
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Přehled navrţených biocenter včetně výměry  
 

označení a název 

Výměra 

celkem 

(ha)

 

z toho 

zemědělské 

půdy 

katastrální území cílová společenstva 

Nadregionální biocentra 
   

NRBC 61 Rasůveň 206,42 28,00 Olší nad Oslavou, Dolní 

Bory, Záseka, Netín, 

Zahradiště aj. 

Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

Regionální biocentra 
   

RBC 247 Nesměř 5,83 3,90 Velké Meziříčí, Osové, 

Petráveč aj. 

Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

RBC 298 Mostiště 22,36 3,31 Mostiště u Velkého 

Meziříčí, Vídeň 

Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

CELKEM 28,19 7,21   

Lokální biocentra    

LBC 1 Naproti Olší 5,24 0,00 Olší nad Oslavou Lesní (mezofilní) 

LBC 2 Na nivkách 7,18 5,05 Mostiště u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

LBC 3 U bohatého 

mlýna 

12,42 5,14 Velké Meziříčí, 

Mostiště u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

LBC 4 U cihelny 4,03 0,86 Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

LBC 5 Vrchovec 5,46 0,71 Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

LBC 6 Nad 

Kunšovcem 

5,58 0,00 Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

LBC 7 V Bučí 6,18 0,00 Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

LBC 8 V Bučí II 3,39 0,00 Lhotky u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

LBC 9 Na skalkách 3,63 0,66 Dolní Radslavice Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní a dřevinná (na 

podmáčených stanovištích) 

LBC 10 Na nivě 4,45 0,00 Dolní Radslavice Lesní (mezofilní) 

LBC 11 Kopaniny 5,02 0,00 Dolní Radslavice Lesní (mezofilní) 
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LBC 12 Pod hádky 0,81 0,81 Dolní Radslavice, 

Jabloňov u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

LBC 13 U čističky 1,91 0,98 Velké Meziříčí Vodní, mokřadní, dřevinná a luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBC 15 Nad 

Škodovým mlýnem 

2,53 0,00 Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

LBC 16 Park 

Kunšovec 

4,00 0,26 Velké Meziříčí Lesní, ladní a luční (mezofilní) + 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

LBC 17 U koupaliště 4,05 3,10 Velké Meziříčí Vodní, mokřadní, dřevinná a luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBC 18 V Balinském 

údolí 

5,24 1,15 Velké Meziříčí, 

Oslavice 

Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

LBC 19 Nad 

Lavičským potokem 

3,16 0,00 Hrbov u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

LBC 20 Okrouhlice 3,01 3,07 Hrbov u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

LBC 21 Na Doubravě 3,61 0,57 Svařenov, Šeborov Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

LBC 22 Jestřábec 6,99 0,67 Hrbov u Velkého 

Meziříčí, Lavičky 

Vodní, mokřadní, dřevinná a luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBC 23 Za dálnicí 3,83 0,00 Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

LBC 24 Ve ţlebech 2,88 2,82 Mostiště u Velkého 

Meziříčí, Lavičky 

Vodní, mokřadní, dřevinná a luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBC 25 U Netínského 

rybníka 

10,56 5,53 Olší nad Oslavou, Netín Vodní, mokřadní, dřevinná a luční 

(na podmáčených stanovištích) 

CELKEM 115,16 31,38 
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Přehled navrţených biokoridorů včetně výměr 
 

označení  

Výměra 

celkem 

(ha)

 

z toho 

zemědělské 

půdy 

katastrální území cílová společenstva 

Regionální biokoridory    

RK 1401/1 3,59 0,00 Olší nad Oslavou, Dolní 

Bory 

Lesní (mezofilní) 

RK 1401/2 1,39 0,00 Olší nad Oslavou, 

Vídeň 

Lesní (mezofilní) 

RK 1402/1 3,83 3,00 Mostiště u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

RK 1402/2 6,39 1,01 Mostiště u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

RK 1402/3 1,74 0,03 Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) + vodní, 

mokřadní, dřevinná a luční (na 

podmáčených stanovištích) 

RK 1402/4 2,91 1,38 Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

RK 1402/5 4,52 2,95 Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

RK 1402/6 4,58 3,80 Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

RK 1402/7 2,06 0,04 Velké Meziříčí, Lhotky 

u Velkého Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

RK 1402/8 2,69 2,24 Dolní Radslavice, 

Lhotky u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

RK 1402/9 1,01 0,95 Dolní Radslavice Lesní (mezofilní) 

RK 1402/10 2,53 0,00 Dolní Radslavice Lesní (mezofilní) 

RK 1402/11 1,03 0,00 Dolní Radslavice, 

Petráveč 

Lesní (mezofilní) 

RK 1454/1 1,88 0,00 Dolní Radslavice Lesní (mezofilní) 

CELKEM 40,15 15,40   

Lokální biokoridory    

LBK 1 3,47 0,00 Mostiště u Velkého 

Meziříčí, Vídeň 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 2 6,82 0,00 Velké Meziříčí, 

Mostiště u Velkého 

Meziříčí 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 3 0,99 0,00 Velké Meziříčí, 

Petráveč 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 
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LBK 7 1,03 0,42 Velké Meziříčí, 

Petráveč 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 8 3,73 0,40 Velké Meziříčí, 

Petráveč 

Lesní (mezofilní) 

LBK 9 2,57 0,00 Velké Meziříčí Ladní (dřevinná i bylinná) a luční 

(mezofilní) 

LBK 10 4,09 0,22 Velké Meziříčí Lesní, ladní (dřevinná i bylinná) a 

luční (mezofilní) 

LBK 11 3,26 0,00 Velké Meziříčí Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 12 4,42 2,80 Velké Meziříčí, 

Oslavice 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 13 0,33 0,00 Velké Meziříčí, Baliny Lesní (mezofilní) 

LBK 14 6,33 2,20 Velké Meziříčí, Hrbov u 

Velkého Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

LBK 15 3,83 0,70 Hrbov u Velkého 

Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

LBK 16 2,54 1,87 Hrbov u Velkého 

Meziříčí, Svařenov, 

Šeborov 

Lesní (mezofilní) 

LBK 17 1,28 0,06 Svařenov, Šeborov Lesní (mezofilní) 

LBK 18 0,46 0,00 Svařenov, Frankův 

Zhořec 

Lesní (mezofilní) 

LBK 19 0,20 0,00 Svařenov, Frankův 

Zhořec, Šeborov 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 20 0,29 0,14 Svařenov, Šeborov Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 21 0,81 0,63 Hrbov u Velkého 

Meziříčí, Lavičky 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 22 13,65 2,25 Velké Meziříčí, Hrbov u 

Velkého Meziříčí 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 23 2,59 0,00 Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

LBK 24 10,18 1,55 Velké Meziříčí, Lavičky Lesní (mezofilní) 

LBK 25 5,73 2,25 Velké Meziříčí Lesní (mezofilní) 

LBK 26 3,49 0,70 Mostiště u Velkého 

Meziříčí, Velké 

Meziříčí, Lavičky 

Lesní (mezofilní) 

LBK 27 0,33 0,00 Mostiště u Velkého 

Meziříčí 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 28 1,28 0,70 Mostiště u Velkého 

Meziříčí 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 
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LBK 29 0,17 0,17 Mostiště u Velkého 

Meziříčí, Olší nad 

Oslavou, Lavičky, 

Závist u Velkého 

Meziříčí 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 30 1,75 1,64 Olší nad Oslavou, Netín Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 31 1,12 0,64 Mostiště u Velkého 

Meziříčí, Martinice       

u Velkého Meziříčí 

Vodní, mokřadní, dřevinná, luční 

(na podmáčených stanovištích) 

LBK 32 1,83 0,33 Mostiště u Velkého 

Meziříčí, Velké 

Meziříčí, Martinice       

u Velkého Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

LBK 33 0,81 0,49 Lhotky u Velkého 

Meziříčí, Velké 

Meziříčí, Martinice       

u Velkého Meziříčí 

Lesní (mezofilní) 

LBK 34 3,47 1,33 Kúsky, Březejc, Sviny  

u Křiţanova 

Lesní (mezofilní) 

CELKEM 92,85 21,49   

 

 

Vyčíslení záborů jednotlivých prvků ÚSES - biocentra, biokoridory 

 

Vyčíslení je orientační a slouţí pouze pro potřeby územního plánu. Celkový záboru bude 

podstatně menší. V tabulkách je vyčíslena pouze celková výměra biocenter a biokoridorů, z 

toho pak zemědělská půda - orná půda, trvalý travní porost. Zbývající část se nachází na lesní 

půdě nebo ostatní nezemědělské půdě – vodní toky, rybníky, svahy , krajinná zeleň, lesní        

a zemědělské cesty.  

U biocenter a biokoridorů, které jsou z hlediska cílových společenstev vodní, mokřadní a  

nachází se kolem vodních toků je nutno počítat s tím, ţe louky kolem vodotečí budou dále 

ponechány jako trvalý travní porost. Nedojde u nich k záboru zemědělské půdy.  

U lokálních  biocenter a biokoridorů s cílovými společenstvy lesními se předpokládá větší 

podíl nezemědělských pozemků, nemusí však  dojít k úplné změně vyuţití na nezemědělské 

kultury. Míra přesnosti vymezení ÚSES je dána celkovou mírou podrobnosti řešení územního 

plánu v nezastavěném území (nezohledňující vlastnické vztahy k pozemkům) a rozpory mezi 

podkladovou mapou a skutečným stavem vyuţití území. 

S ohledem na vlastnické vztahy k pozemkům, na skutečný stav vyuţití území a dále na 

zájmy vodního a lesního hospodářství a zemědělství je tudíţ moţné provádět určité korekce či 

upřesnění průběhu a vymezení ÚSES (např. při zpracování komplexní pozemkové úpravy), a 

to při splnění podmínky, ţe zůstane zachována aktuální i potenciální funkčnost ÚSES. 

Přípustnost vyuţití v případě moţného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES a přípustnost 

korekcí či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES je třeba posuzovat ve spolupráci s příslušným 

orgánem ochrany přírody. 

 



 

- 159 -     

5. 6. Vyhodnocení a zdůvodnění záboru ZPF 

 

Územní plán města Velké Meziříčí byl zpracován v roce 2006 podle tehdy platného 

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, územní plán města byl schválen v roce 2006. 

Nový návrh územního plánu je zpracován jiţ podle nového stavebního zákona. Poţadavky 

na zpracování návrhu územního plánu byly obsaţeny v pokynech pořizovatele pro zpracování 

návrhu územního plánu.    

Návrh územního plánu respektuje poţadavky uvedené v pokynech pro zpracování návrhu 

územního plánu.  

Návrh územního plánu byl průběţně pojednáván se zástupci města. Řešené územního 

plánu bylo dále konzultováno se správci inţenýrských sítí, bylo konzultováno vymezení 

dopravních koridorů.  

Podstatnou změnou v novém návrhu je schválení zásad územního rozvoje kraje Vysočina 

v roce 2008. Poţadavky ze ZÚR jsou v novém návrhu územního plánu obsaţeny.  

Z hlediska rozvoje je pro město významná poloha u dálnice D1 mezi Prahou a Brnem v 

centrální poloze v rámci ČR i středoevropského prostoru, coţ se projevuje zájmem investorů 

o výstavbu na území města. 

Vzhledem k blízkosti dálnice D1 je zde značný zájem o průmyslové a komerční plochy. S 

tím pak souvisí i zájem o bytovou výstavbu (především rodinné domky).  

Navrţený zábor ZPF nebude narušovat organizaci ZPF, hydrologické ani odtokové poměry 

v území, síť zemědělských účelových komunikací, objekty zemědělské prvovýroby ani 

nebude ztěţovat obhospodařování zbylé části ZPF. Zastavitelné plochy jsou situovány tak, 

aby budoucí zástavba směřovala k ucelování tvaru zastavěného území a byla vyloučena 

moţnost vzniku nových izolovaných ploch zastavěných území. V návaznosti na zastavěné 

území.  

 

Etapizace výstavby   

 

Etapizace jednotlivých lokalit nebyla stanovena.  Jsou však vymezeny plochy s podmínkou 

pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vloţení dat o této studii do evidence 

územně plánovací činnosti. 

Tyto plochy jsou zakresleny ve výkresu č. 1 – výkres základního členění. Při zpracování 

studie nutno dbát na to, aby zástavba směřovala k ucelování tvaru zastavěného území a byla 

vyloučena moţnost vzniku izolovaných ploch zastavěných území a to i v průběhu realizace 

zástavby jednotlivých lokalit.  

Jsou to lokality:   

- lokalita Hliniště – plochy 13, 14 

- lokalita Čechovy sady – plochy 35, 36, 49, 51 a 52 

- průmyslová zóna u navrhovaného obchvatu II/602 jiţně za tratí – lok. č. 46, 73 a lokalita 72 

- obytná plocha ve Lhotkách – lokalita č. 125 a 126 

- plochy smíšené v Olší nad Oslavou – lokalita č. 147 

  

Chráněná půdy I. a II. třídy ochrany 

Poměr zabírané kvalitní zemědělské půdy není velký. Přesto se jí nelze zcela vyhnout, neboť 

se nachází přímo v zastavěném území nebo navazuje na zastavěné území. 
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Do této půdy zasahují většinou částečně následující lokality: 

 

k. ú. Velké Meziříčí 

-lok. č. 8– v zastavěném území  

-cca ze 2/3 lok. č. 11 pro RD – navazuje na zastavěné území. Lokalita je omezena ochranným 

pásmem vedení VN 22 kV, pod tímto vedením není moţná výstavba objektů – zahrady 

k rodinným domkům 

- částečně lokalita č. 13 pro rodinné domky na Hliništi – kladné stanovisko na plochu k ÚP 

1996 

- lokalita č. 23, 24 a 25 v proluce mezi zastavěným územím  a částečně v zastavěném území 

za Motorpalem – kladné stanovisko na plochu k ÚP 1996 

- částečně lokalita č. 30 pro rodinné domky v zastavěném území  

- lok. č. 31  – proluky pro RD v zastavěném území 

- lok. č. 32 – nová plocha pro RD. Proluka mezi stávající zástavbou v oddělené části za řekou.  

- lok. č. 37  pro smíšené území městské – proluka v zastavěném území  

- lok. č. 38 – rozšíření koupaliště – plocha navazuje na zastavěné zemí, plocha nevhodná 

k intenzivnímu zemědělskému hospodaření – niva mezi zastavěným územím, řekou a lesem  

- lok. č. 39 – občanská vybavenost podél silnice na Jihlavu – kladné stanovisko na plochu 

k ÚP 1996 

- lok. č. 54 – drobná výroba – v zastavěném území  

- částečně lok. č. 55 – drobná výroba – volná plocha mezi stávající výrobou  a biokoridorem 

nevhodná k zemědělskému hospodaření 

-  cca ze 2/3 lokalita č. 57 podél silnice na Jihlavu – volná plocha mezi stávající zástavbou  

- lok. č. 58 – nová plocha navazující na stávající průmyslovou zástavbou, zbývající část mezi 

průmyslovou zástavou, údolní nivou a  lesním pozemkem.  

- lok.č. 59, 60  – plochy pro průmysl - je vydané kladné stanovisko k ÚP z roku 1996 

- lok. č. 62,63,64  - plochy v zastavěném území 

- lok. č. 65, 66, 67, 69 a 70  – kladné stanovisko k ÚP z roku 1996, proluka mezi stávající 

zástavbou  

- lok. č. 71 – nová plocha navazující na stávající a navrhované plochy v průmyslové zóně 

Jidášky  

- lok. č. 93, 94 – parkoviště v zastavěném území 

- lok. č. K1 – v zastavěném území, veřejně prospěšná stavba 

- lok. č. K2, K3 – veřejně prospěšné stavby  

- lok. č. K5 – přemostění řeky Oslavy za Motorpalem – veřejně prospěšná stavba  

- lok. č. 103 – v zastavěném území 

- lok. č. 105 – zeleň za Motorpalem pro moţnost projití regionálního biokoridoru 

 

k. ú. Dolní Radslavice  

- lok. č. 110 – plocha pro RD navazující na zastavěné území, kladné stanovisko k ÚP 1996 

 

k . ú. Hrbov u Velkého Meziříčí 

- lokalita č. 117 – v zastavěném území obce 

- částečně lokalita č. 118, 119 – nové plochy navazující na zastavěné území  

 

k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí 

- lokalita č. 137 – hřiště v zastavěném území obce 
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k. ú. Olší nad Oslavou  

- lokalita č. 143 pro RD – volná plocha mezi zastavěným územím, stávající zástavbou a 

lokalitou č. 147 pro smíšené území, které je navrţeno na ploše bývalého zemědělského  

areálu – ostatní půdě bez záboru zemědělské půdy 

- lokalita č. 149 pro RD – plocha u samoty v jihozápadní části katastrálního území Olší nad 

Oslavou navazující na stávající zemědělskou usedlost ,  zájem majitelů o výstavbu na 

vlastním pozemku 

- lokalita K7 . úprava silnice III. třídy k nemocnici sv. Zdislavy – veřejně prospěšná stavba  

 

k. ú. Svařenov 

- lokalita č. 153 – v zastavěném území  

- částečně lokalita č. 155 – plocha mezi zastavěným územím, kladné stanovisko k ÚP z roku 

1996 

Plochy pro bytovou výstavbu + smíšené území městské a venkovské  

Hlavní lokality pro navrhovanou bytovou výstavbu v k. ú. Velké Meziříčí jsou: 

- Proluky v zastavěném území 

- lokalita Čechovy sady II – lokality 35 a 36 

- lokalita Hliniště – 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15  

- lokalita Amerika – 16, 17, 18, 19, 20, 21 

- lokalita Světlá – 1, 2, 3, 4, 5 

- lokalita U Motorpalu – 23, 24, 25 

Rovněţ i v ostatních místních částech jsou navrţeny plochy pro bydlení nutné k rozvoji 

těchto sídel. Plochy jsou navrţeny především v prolukách nebo navazují na stávající 

zastavěná území sídel.  

U jednotlivých lokalit pro stavbu rodinných domků mimo zastavěné území obce bude 

dodrţován čl. III – odst. (2) c)  METODICKÉHO POKYNU ODBORU OCHRANY LESA A 

PŮDY MINISTERSTVA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. 10. 

1996 a bude odnímána kromě komunikací, chodníků, nutné sídelní zeleně apod. parcela pro 

stavbu jednoho rodinného domu pro fyzickou osobu maximálně 1 200 m
2
.  

 

Plochy pro občanskou a komerční vybavenost  

Většina stávající občanské vybavenosti je umístěna v prostoru centra města tj. do prostoru 

náměstí, ul. Novosady a ul. Hornoměstská. Ostatní občanská vybavenost je pak rozmístěna po 

celém území města s koncentrací podél průtahu  silnice II/602 městem. 

V územním plánu je počítáno s novou občanskou vybaveností v těchto lokalitách: 

- regenerace centra města, zástavba proluk,vyuţití vnitrobloků a zadních traktů – bez nového 

záboru ZPF  

- funkční a prostorová přestavba prostoru pravého břehu Balinky (bývalý podnik Gala) na 

smíšenou centrální zónu, zpřístupnění území souvisí s dopravním řešením, kde je navrţen 

nový most přes řeku Balinku a napojení území na průtah II/602 městem – přestavbové území 

bez nového záboru ZPF  

- situování další zejména komerční občanské vybavenosti podél průtahu silnice II/602 

městem. Vzhledem ke konfiguraci terénu tvoří tento průtah výraznou urbanizační osu 

se subcentry občanské vybavenosti, tento trend bude i nadále pokračovat lok. č. 39 - 42 

- doplnění vyšší občanské vybavenosti v Čechových sadech (dům seniorů, sportoviště aj.) – 

lok. č. 48 - 52 

- doplnění občanské vybavenosti v ul. K novému nádraţí. Zde vzhledem k realizaci 1.části 

obchvatu silnice II/360 a návaznosti sídliště Čechovy sady vzniká dílčí centrum občanské 

vybavenosti a je navrţeno jeho doplnění – v zastavěném území – dostavba proluk  

-doplnění základní občanské vybavenosti v lokalitách rozvoje obytného území ( Hliniště, 

Čechovy sady). Lokalizace bude upřesněna v podrobnější dokumentaci – řešeno v rámci 
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ploch pro bydlení  

- nová plocha pro komerční  vybavenost je navrţena v návaznosti na novou průmyslovou zónu 

Za Nadraţím podél přeloţky II/360 – lokalita č. 46, dále pak u dálnice D1 – lokalita č. 45 

(částečně pro drobnou výrobu) 

- V návaznosti na plochu pro zimní sporty je navrţena lokalita č. 44 pro rozšíření zimních 

sportů a s tím související plochy pro parkování – lokalita č. 95 a 96 a přístupová komunikace 

K4  

V místních částech bude doplněna chybějící základní občanská vybavenost. 

 

Plochy výrobní  

V územním plánu je počítáno s těmito směry rozvoje pro výrobu:  

- Čechovy sady západ (západně od propojovací sběrné komunikace) – 74 a 75 

- Čechovy sady sever (území mezi ţelezniční vlečkou a ţelezniční tratí) – lok. č. 76 

- průmyslová zóna  Jihlavská – lok. č. 56 – 60 

- průmyslová zóna Jidášky u silnice II/602 směr Brno – lok. č. 62 – 71 

- průmyslová zóna podél navrhovaného obchvatu II/360 v jiţní části města Za Nádraţím 

s návazností na další moţné rozvojové plochy na k. ú. Oslavice – 72 a 73 

 

Plochy dopravní  

Nejvýznamnější  komunikací procházející územím města je dálnice D1, která prochází 

řešeným územím ve směru východ západ. Dálnice a dálniční křiţovatky v řešeném území 

zajišťují dálniční dopravu také pro Třebíčsko a Ţďársko. 

 Téměř celým zastavěným územím města ve směru východ – západ prochází silnice II/602 a 

zabezpečuje také přímou obsluhu objektů. Svojí poměrně vysokou intenzitou dopravy silně 

zatěţuje okolní zástavbu zejména podél historického jádra v ulici Novosady. 

V územním plánu je navrhována dílčí přeloţka silnice II/602 malým jiţním obchvatem   

centra města (lokalita K1 v zastavěném území). Navrhovaná přeloţka si vyţádá výstavbu 

nového mostu přes řeku Balinku a asanaci několika objektů v bývalém závodě Gala 

(přestavbová plocha). Součástí řešení bude rekonstrukce stávající silnice v části ul. Třebíčská 

včetně rekonstrukce stávajícího mostu přes Balinku na této ulici. 

Průtah silnice II/602 je v dalším průběhu územně stabilizován, úpravy budou realizovány 

v dopravním koridoru vymezeným stávajícím uličním prostorem.  

Silnice II/360 je důleţitou komunikací zajišťující dopravu v kraji Vysočina ve směru 

sever - jih. V současné době je zrealizována 1.část jihovýchodního obchvatu města, který ústí 

na silnici II/602 na ul. Sokolovská.  

V územním plánu je navrţena 2.část obchvatu silnice II/360, která pokračuje po hranici k.ú. 

Oslavice a V. Meziříčí za nádraţím ČD směrem k dálniční křiţovatce V.Meziříčí - východ. 

Tato komunikace je územně připravena, je vydáno územní rozhodnutí a jsou specifikovány 

plochy potřebné pro komunikaci.  Proto je navrhovaná 2. část obchvatu silnice II/360 

v územním plánu zakreslena jako navrhovaná dopravní plocha – lokalita č. K2. 

Pokračování této silnice je navrţeno  novou trasou přes Fajtův kopec směrem na Martinice. 

Tento záměr je obsaţen také v Zásadách územního rozvoje kraje. Aktuální dokumentací je 

v současné době dopravní studie Severojiţní propojení kraje Vysočina – silnice II/360 

Martinice obchvat - napojení na D1 (projektant Rybák – projektování staveb, spol. s.r.o. Brno 

2006). Vyhledávací dopravní studie řeší několik variant trasy v k.ú Velké Meziříčí a 

Martinice. V řešeném území jsou obsaţeny 2 varianty překonání stoupání k Martinicím. 

V územním plánu je vymezen dopravní koridor, který umoţňuje zvolit v podrobnější 

dokumentaci obě varianty, osa koridoru  sleduje západnější variantu, vyhodnocenou jako 

variantu s menším dopadem na krajinný ráz – lokalita K3. V územním plánu je vyčíslena 

jedna z nejpravděpodobnějších variant. K přesnému vyčíslení dojde aţ v projektové 
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dokumentaci. U variant se nepředpokládá v řešeném území velký rozdíl mezi záborem 

zemědělské půdy.  

V místní části Olší nad Oslavou je navrţena dílčí přeloţka trasy silnice III/25433 ke 

zlepšení napojení nemocnice Sv. Zdislavy na silniční síť- lokalita K7. 

Ostatní silnice jsou územně stabilizovány a není počítáno se změnami. 

Trasy silnic a místních komunikací jsou v územním plánu ponechány ve stávající poloze, 

nejsou navrţeny změny. V územním plánu jsou navrţeny nové místní komunikace pro přístup 

k rozvojovým plochám a ke zlepšení dopravního napojení ploch stabilizovaných. 

 

Individuální rekreace 

Ve města jsou velké plochy vyuţívány jako rekreační zahrádky zejména v lokalitě Amerika a 

na Fajtově kopci a kolem dálnice D1. 

V územním plánu jsou navrţeny rozsáhlé plochy pro tuto formu rekreace v obou těchto 

lokalitách (lok. č. 77 – 92). Všechny lokality se nachází na nekvalitní zemědělské půdě 

především V. třídy ochrany. Navazují na stávající rekreační zahrádky.  

 

 

5. 7. Pozemky určené k plnění funkce lesa  

  

 Katastrální území Výměra celkem PUPFL % zalesnění 

 Velké Meziříčí 1 486 193 12,99 

 Dolní Radslavice 308 77 25,00 

 Hrbov u V. Meziříčí 341 76 22,29 

 Kúsky 137 19 13,87 

 Lhotky u V. Meziříčí 256 67 26,17 

 Mostiště u V. Meziříčí 415 85 20,48 

 Olší 892 236 26,46 

 Svařenov 232 36 15,52 

 Celkem 4 067 789 19,40 

 

 

V celém řešeném území zabírají lesy 789 ha, coţ je 19,40 % z celkové výměry katastru. 

Převáţnou část této výměry tvoří lesy hospodářské. Lesy ochranné se vyskytují v ochranném 

pásmu I. stupně VN Mostiště (k. ú. Olší nad Oslavou, část k. ú. Mostiště u V. M.). Rozmístění 

lesů na jednotlivých katastrech je patrné z hlavních výkresů jednotlivých katastrů . 

 

K záboru lesní půdy dojde v těchto případech: 

Lokalita č. 3 – plocha pro rodinné domky – na tuto lokalitu bylo vydáno kladné stanovisko 

v ÚP z toku 1996. Celkový záboru pro lokalitu č. 3 činí 1,835 ha , z toho pak lesní půda 0,314 

ha.  

Lokalita č. 97 - plocha pro garáţe mezi stávající plochou garáţí a navrhovanou přeloţkou 

silnice II/360, celkový zábor pro tuto lokalitu činí 0,149 ha, z toho lesní půda 0,127 ha.  

 

Lokalita K2 - V územním plánu je navrţena 2.část obchvatu silnice II/360, která pokračuje po 

hranici k.ú. Oslavice a V. Meziříčí za nádraţím ČD směrem k dálniční křiţovatce V.Meziříčí 

- východ. Tato komunikace je územně připravena, je vydáno územní rozhodnutí a jsou 
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specifikovány plochy potřebné pro komunikaci.  Proto je navrhovaná 2. část obchvatu silnice 

II/360 v územním plánu zakreslena jako navrhovaná dopravní plocha. Celkový zábor pro tuto 

plochu činí 6,510 ha, z toho lesní půda 0,927 ha  

Lokalita K3 - Pokračování  silnice II/360 je navrţeno  novou trasou přes Fajtův kopec směrem 

na Martinice. Tento záměr je obsaţen také v Zásadách územního rozvoje kraje. Aktuální 

dokumentací je v současné době dopravní studie Severojiţní propojení kraje Vysočina – 

silnice II/360 Martinice obchvat - napojení na D1 (projektant Rybák – projektování staveb, 

spol. s.r.o. Brno 2006). Vyhledávací dopravní studie řešila několik variant trasy v k.ú Velké 

Meziříčí a Martinice. V řešeném území jsou umístěny 2 varianty překonání stoupání 

k Martinicím. V územním plánu je vymezen dopravní koridor, který umoţňuje zvolit 

v podrobnější dokumentaci obě varianty, osa koridoru  sleduje západnější variantu, 

vyhodnocenou jako variantu s menším dopadem na krajinný ráz. V územním plánu je 

vyčíslena jedna z nejpravděpodobnějších variant. K přesnému vyčíslení dojde aţ v projektové 

dokumentaci. U variant můţe dojít ke změnám v záboru lesní půdy.  

 

Lokalita K7 - dílčí přeloţka trasy silnice III/25433 ke zlepšení napojení nemocnice Sv. 

Zdislavy na silniční síť v k.ú. Olší nad Oslavou a Mostiště u Velkého Meziříčí. Celkový zábor 

pro lokalitu K7 v obou katastrech se předpokládá cca 0,619 ha, z toho pak 0,190 ha lesní 

půdy.  
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Vyčíslení zábor PUPFL pro město Velké Meziříčí 

 

 Katastrální  Lokalita Návrh Číslo Odnětí Vlastník 

 území  vyuţití parcely PUPFL  

 Velké 3 rodinné domky 4053/1 0,314 Město V. Meziříčí 

Meziříčí 97 garáţe 5214/1 0,122 Město V. Meziříčí 

   5234/1 0,005 Město V. Meziříčí  

    0,127  

 K2 Přeloţka silnice 5239 0,236 Město V. Meziříčí 

  II/360 5240/3 0,080 Město V. Meziříčí 

   5233/1 0,410 Město V. Meziříčí 

   5216/1 0,201 Město V. Meziříčí 

    0,927  

 K3 Přeloţka silnice   0,100 Zábor bude upřesněn  

  II/360   v dalším stupni  

     projektové 

dokumentace 

Celkem k. ú. Velké Meziříčí  1,468  

Olší K7b přeloţka. 648/1 0,083 soukromý les 

nad Oslavou  silnice III. třídy 648/2 0,036 soukromý les 

    0,119  

Mostiště K7a přeloţka 784/3 0,071 soukromý les 

u V. Meziříčí  silnice III. třídy    

Celkem město Velké Meziříčí  1,658  

 

Celkový zábor lesní půdy pro celé území města Velké Meziříčí bude činit cca 1,658 ha.  

V jiném případě nedojde k záboru lesní půdy. Pouze některé zastavitelné plochy zasahují do 

ochranného pásma lesa – patrno z grafické části hlavního výkresu a výkresu předpokládaných 

záborů půdního fondu.  

 

Územní plán rovněţ počítá v jednom případě se zalesněním orné půdy (lokalita č. 104). Jedná 

se o plochu 1, 465 ha.   Zalesnění je rovněţ  přípustné na plochách zemědělské půdy. 

 

 

 


