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ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodlo o pořízení územního plánu Velké Bíteše a jejích místních částí (dále 
jen ÚP Velká Bíteš) na svém zasedání dne 13. 6. 2016 z vlastního podnětu. Zastupitelem pro spolupráci 
s pořizovatelem byl schválen Ing. Milan Vlček, starosta obce. Zastupitelstvo města Velká Bíteš schválilo 
zadání územního plánu Velké Bíteše dne  26.9.2016. 

Vypracováním návrhu ÚP Velká Bíteš byla pověřena Ing. arch. Alena Košťálová, Zavřená 32, 634 00 Brno.  

 

2 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53 ODST.4 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

 

2.1 SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 

Politika územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR) byla schválena vládou České republiky dne 
20. 7. 2009 usnesením č. 929/2009. Dne 15. 4. 2015 schválila vláda ČR Aktualizaci č. 1 PÚR.  

Od 17. 4. 2015 je PÚR závazná ve znění aktualizace.  

Územní plán Velké Bíteše zohledňuje všechny republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, které se dotýkají území řešeného tímto územním plánem.  

Vztah rozvojových oblastí, os, specifických oblastí, koridorů a ploch dopravy, koridorů a ploch technické 
infrastruktury vymezených v PÚR ČR, k řešenému územnímu plánu: 

- řešené území neleží v žádné rozvojové oblasti 

- území města Velká Bíteš se nachází v Rozvojové ose OS5 Praha – Jihlava – Brno; toto je východiskem pro 
další rozvoj města 

- Velká Bíteš se nenachází v žádné specifické oblasti vymezené PÚR ČR 

- území Velké Bíteše se bezprostředně dotýká, v oddíle Železniční doprava, koridor vysokorychlostní dopravy 
(trasa vysokorychlostní trati) vedená v PÚR pod kódem VR1 

- PÚR vymezuje koridory a plochy technické infrastruktury; přes území obce jsou trasovány linie nadřazené 
technické infrastruktury; jedná se o stávající trasy produktovodů, ropovodu, VTL plynovodu a elektrického 
vedení ZVN (V422) 

- území Velké Bíteše se dále dotýká plocha pro výstavbu nových skladovacích ropných nádrží  Velká Bíteš ( 
2x 50 000 m3), která je v PÚR vedená pod kódem DV 1 

PÚR stanovuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, především ve 
veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Při 
stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením 
před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty 
území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života 
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obyvatel a hospodářského rozvoje. Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury; hospodárně využívat 
zastavěné území. Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Vytvářet podmínky pro preventivní 
ochranu před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. Zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a 
opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet 
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území jako alternativy k umělé akumulaci vod. 

ÚP města Velká Bíteš respektuje požadavky vyplývající z PÚR. 

2.2 SOULAD SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE (ZÚR) KRAJE VYSOČINA 

Nový ÚP Velká Bíteš je zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění aktualizací 
č.1., č.2 a č.3. 

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina v právním stavu po vydání aktualizace č.1, č.2 a č.3 (dále jen ZÚR), 
která nabyla účinnosti dne 7. 10. 2016, se ke správnímu území města Velká Bíteš vymezují následovně: 

o ZÚR zpřesňují vymezení rozvojové osy OS 5 Praha – Jihlava – Brno (dle PÚR 2008) tak, že do této osy jsou 
zahrnuty následující katastrální území města Velká Bíteš (Velká Bíteš, Bezděkov u Velké Bíteše, Březka u 
Velké Bíteše, Holubí Zhoř, Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké  Bíteše, Košíkov a  Ludvíkov u Velké 
Bíteše); územním plánem je respektováno. 

o aktualizace ZÚR č.3 ruší na území Kraje Vysočina koridor územní rezervy pro výhledové rozšíření dálnice 
D1, která je v PÚR 2008 vedena jako součást IV. transevropského multimodálního; koridor není v ÚP 
vymezen. 

o ZÚR požadují respektovat a zpřesnit koridor pro homogenizaci stávajícího tahu I/37, který je v ZÚR 
vymezený v šíři 150 m jako VPS DK 05; koridor byl v ÚP zpřesněn a vymezen. 

o ZÚR požadují respektovat a zpřesnit koridor pro homogenizaci stávajícího tahu II/602, který je v ZÚR 
vymezený v šíři 80 m jako VPS DK 32; koridor byl v ÚP zpřesněn a vymezen. 

o ZÚR požadují respektovat a zpřesnit koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a umístění staveb silnice  
II/379, který je v ZÚR vymezený v šíři 80 m jako VPS DK 22; koridor byl v ÚP zpřesněn a vymezen. 

o   ZÚR požadují respektovat a zpřesnit koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a umístění staveb silnice  
II/399, který je v ZÚR vymezený v šíři 80 m jako VPS DK 26; koridor byl v ÚP zpřesněn a vymezen. 

o ZÚR vymezují pro silnici I/37 jako územní rezervu koridor pro prověření budoucího umístění stavby 
„Obchvat Velká Bíteš – jižní varianta“  (propojení silnice I/37 od dálnice D1 na silnici I/37 ve směru na Žďár 
nad Sázavou v k.ú. Velká Bíteš) v šíři 400 m; koridor byl v ÚP zpřesněn a vymezen. 

o ZÚR vymezují jako územní rezervu dopravní koridor pro prověření budoucího umístění stavby „obchvat 
silnice II/379“ (severozápadního obchvatu města Velká Bíteš – napojení silnice II/379 od Tišnova na silnici 
I/37 od Žďáru nad Sázavou  v k.ú. Velká Bíteš) v šíři 200 m; v ploše koridoru byla umístěna návrhová plocha 
pro dopravu (DS) určená pro realizaci obchvatu. 

o ZÚR vymezují jako územní rezervu dopravní koridor pro prověření budoucího umístění stavby „obchvat 
silnice II/602“  (jihovýchodní obchvat města Velká Bíteš – propojení silnice II/602 od Domašova na silnici 
I/37 u dálniční křižovatky v k.ú. Velká Bíteš) v šíři 200 m; koridor byl v ÚP zpřesněn a vymezen. 

o ZÚR stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti při zpřesňování územního vymezení 
ploch a koridorů pro umístění staveb; dále náleží výše zmíněné silnice do civilizačních hodnot kraje; u 
územních rezerv stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obce při prověření 
budoucího umístění staveb ev. jiných opatření v koridorech a plochách územních rezerv– obchvat I/37 a 
přeložky II/379 a II/602 Velká Bíteš apod. Při zpřesňování územního vymezení ploch a koridorů pro umístění 
staveb byla územně plánovací činnost koordinována. 
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o ZÚR vymezují jako územní rezervu pro prověření trasy vysokorychlostní trati ve variantě jižního koridoru, 
který je veden na převážné části území obce v souběhu s dálnicí D1. Tento koridor územní rezervy byl do 
nového ÚP převzat a zpřesněn. 

o ZÚR dále na území obce Velká Bíteš vymezují koridor o šířce 300 m pro umístění nového vedení ZVN 400 kV 
– zdvojení vedení ZVN 400 kV Mírovka-Velká Bíteš-hranice Jihomoravského kraje jako VPS E02. Tento 
koridor územní rezervy byl do nového ÚP převzat a zpřesněn. 

o ZÚR dále na území obce Velká Bíteš vymezují plochu o výměře 6000 m2 pro umístění VPS  R03 - skladovací 
nádrže ropy Velká Bíteš vedle stávající přečerpávací stanice. Plocha je v územním plánu vymezena jako 
plocha s kódem TI. 

o ZÚR požadují respektovat požadavky na ochranu městské památkové zóny Velká Bíteš. Na ochranu 
Městské památkové zóny byly stanoveny podmínky prostorového využití v plochách smíšených obytných 
v centru města (SC). 

o V aktualizovaných ZÚR je správní území obce Velká Bíteš zařazeno do krajinného typu „ krajina s 
předpokládanou vyšší mírou urbanizace“; pro výše uvedený krajinný typ jsou v ZÚR KrV stanoveny 
následující podmínky:  

 ZÚR vymezují „krajinu s vyšší mírou urbanizace“ v územích se zvýšenými požadavky na změny v území, 
tedy v územích rozvojových oblastí a os zpřesněných nebo vymezených ZÚR;  ZÚR stanovují hlavní cílové 
využití krajiny pro:  

a) intenzivní zemědělskou výrobu a s ní spojené ekonomické aktivity 

b) bydlení 

c) místní a nadmístní veřejnou vybavenost 

d) místní a nadmístní ekonomické aktivity 

ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:  

a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu 

b) v rozvojových oblastech a osách soustřeďovat aktivity republikového a krajského významu a tím 
přispívat k zachování charakteru a k ochraně krajinných hodnot v ostatních oblastech 

c) preferovat využití územních rezerv a nevyužívaných nebo nedostatečně využívaných ploch v 
zastavitelném území (brownfields) 

d) vymezit a chránit před zastavěním pozemky, nezbytné pro vytvoření souvislých ploch krajinné zeleně 
(zelené pásy), zajištující prostupnost krajiny, plochy pro rekreaci, podmínky pro vznik a rozvoj lesních 
porostů a zvýšení ekologické stability 

e) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně 

V aktualizovaných ZÚR  je vlastní  území města Velká Bíteš zařazeno do oblasti krajinného rázu                
CZ0610 - OB009 Křižanovsko – Bítešsko  a CZ0610 - OB022 Rosicko.  

ZÚR stanovují ve všech oblastech krajinného rázu pro činnost v území a rozhodování o změnách v území 
zásadu chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytvářející jedinečnost krajiny. 

Územní plán respektuje zařazení území do krajinného typu „ krajina s předpokládanou vyšší mírou 
urbanizace“. Byly vymezeny zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení, občanské vybavenosti, výroby a 
dopravy. 

o ZÚR požadují respektovat regionální biocentrum Červená, který je v ZÚR veden jako VPO U058. Územním 
plánem je respektováno. 

o ZÚR požadují respektovat regionální biokoridor Holinka – Červená, který je v ZÚR veden jako VPO U298. 
Územním plánem je respektováno. 

o ZÚR požadují respektovat regionální biokoridor Červená – Jindřichovská obora, který je v ZÚR veden jako 
VPO U299. Územním plánem je respektováno. 
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o ZÚR stanovují na území Kraje Vysočina Velkou Bíteš jako lokální centrum osídlení. Územním plánem je 
respektováno. 

o V ÚP je řešena koordinace dopravní a technické infrastruktury v rámci širších vztahů 

Územní plán velké Bíteše je v souladu s požadavky vymezenými v ZÚR, tyto požadavky jsou respektovány. 

3 SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 Územní plán splňuje cíle a úkoly územního plánování tím, že vytváří předpoklady pro zajištění souladu 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území se zřetelem na zachování příznivého životního prostředí. 
Koncepce územního plánu navrhuje opatření směřující k optimálnímu využívání území, které umožňuje 
dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj města. Stanovená opatření územního plánu dávají pravidla pro 
využívání území v souladu s principem udržitelného rozvoje území. 

Územní plán se zabývá komplexním řešením celého správního území města. Pro řešené území města 
jsou stanoveny požadavky na účelné využívání území i podmínky prostorového uspořádání území. Změny v 
území směřují především do ploch bydlení a ploch smíšených obytných, do ploch výroby a skladování a do 
ploch občanské vybavenosti. 

V zásadě jsou respektovány zásady zásobení vodou a odkanalizování města stanovené v PRVK.  

Veřejné i soukromé záměry na změny v území jsou územním plánem koordinovány, koordinována je 
výstavba a další aktivity ovlivňující rozvoj území města a jeho místních částí. 

Ve veřejném zájmu ÚP chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. 

V nezastavěném území je posilována biodiverzita a ekologická stabilita. 

Nová zástavba je doplňovaná s ohledem na historické jádro města a krajinné hodnoty. Navržené 
plochy navazují na zastavěné území obce tak, aby zásah do okolního nezastavěného území byl minimalizován. 

Jako vzájemně propojený soubor přirozených i přírodě blízkých ekosystémů udržujících přírodní 
rovnováhu je vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES), navazující na ÚSES okolních katastrálních 
území. 

V zastavěném území je kladen důraz na dostavbu stávajících proluk, komplexní využití návrhových 
ploch a využívání zastavěného území vůbec. Podmínkou však zůstává požadavek na zachování historického 
charakteru jádra města. 

Podmínky využívání území obce chrání nezastavěné území, kdy pozitivní úlohu má ochrana půdního 
fondu. Případné umisťování staveb a zařízení ve volné krajině lze uskutečnit zcela výjimečně dle § 18 odst. 5 
stavebního zákona. Umisťování staveb nesmí narušit přírodní hodnoty území zastoupené především 
přítomnými ekosystémy, přirozenou morfologií krajiny a vnímatelnými přírodními dominantami. 

Řešení územního plánu je v souladu s podmínkami využívání území v oblasti krajinného rázu       
CZ0610-OB009  Křižanovsko – Bítešsko  a CZ0610-OB022 Rosicko .  

Nastaveny jsou podmínky pro zvýšení kvality veřejných prostranství s možností upevňování a vzniku 
sociálních kontaktů – je navržen park v ploše jižně od náměstí. 

Historické jádro města Velká Bíteš je vyhlášeno „Městskou památkovou zónou“. Její hranice jsou 
vyznačeny ve výkresech. V řešeném území se nachází několik památek, zapsaných ve Státním seznamu 
nemovitých kulturních památek. 

Dle rozvojových programů kraje, má město dobré předpoklady rozvoje z hlediska prostorového 
uspořádání. Zabránit je třeba nepříznivému vývoji migrace.  

Město Velká Bíteš je součástí území, kde je výkon veřejné správy svěřen do působnosti ORP, kterou 
je město Velké Meziříčí a současně území obce spadá do správního obvodu pověřeného úřadu města Velká 
Bíteš. 
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4 SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 

 V návrhu územního plánu jsou respektovány požadavky stavebního zákona i jeho prováděcích 
předpisů v platném znění. 

V řešení územního plánu jsou v souladu s § 3, odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 využity možnosti podrobnějšího 
členění ploch v zastavěném i nezastavěném území. Toto podrobnější členění ploch v zastavěném území 
vychází především z metodiky Minis zpracované pro Kraj Vysočina. 

Podrobněji jsou členěny: 

plochy bydlení (B) 

BH - bydlení - v bytových domech 

BI   - bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské 

BV – bydlení – v rodinných domech - venkovské 

plochy rekreace (R ) 

RI -  rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

RZ - rekreace – zahrádkářské lokality 

plochy občanského vybavení (O) 

OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

OK – občanské vybavení – komerční zařízení 

OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

OH – občanské vybavení – hřbitovy 

plochy smíšené obytné (S)  

SC - plochy smíšené obytné - v centru města 

SM -  plochy smíšené obytné – městské 

SV -  plochy smíšené obytné – venkovské 

plochy dopravní infrastruktury (D) 

DS – dopravní infrastruktura – silniční 

DP – dopravní infrastruktura - parkoviště 

plochy technické infrastruktury (T) 

TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě 

TO – technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady 

plochy výroby a skladování (V) 

VP – výroba a skladování – průmysl 

VD – výroba a skladová í – drobná a řemeslná výroba 

VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba 

plochy veřejných prostranství (P) 

PV – veřejná prostranství 

ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň 

plochy zeleně (Z) 

ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená 

ZO – zeleň – ochranná a izolační 

ZP – zeleň - přírodního charakteru 

ZX – zeleň – se specifickým využitím 

plochy vodní a vodohospodářské (W) 

W – plochy vodní a vodohospodářské 

plochy zemědělské (A) 
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NZ – plochy zemědělské 

plochy lesní (L) 

NL – plochy lesní 

plochy přírodní (N) 

NP – plochy přírodní 

plochy smíšené nezastavěného území (H) 

NS – plochy smíšené nezastavěného území 

plochy těžby nerostů (M) 

NT – plochy těžby nerostů - nezastavitelné 

 

5 SOULAD S  POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, PŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM 
ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 Návrh územního plánu města Velká Bíteš je zpracován v souladu s požadavky vyplývajícími ze 
zvláštních právních předpisů. Návrh ÚP bude pro veřejné projednání a pro vydání ÚP upraven na základě 
požadavků dotčených orgánů.  

 

5.1 ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY 

5.1.1 OCHRANA STAVEBNÍCH PAMÁTEK 

Historické jádro města Velká Bíteš je vyhlášeno „Městskou památkovou zónou“. Její hranice jsou vyznačeny 
ve výkresech č. 1 a 2 ve výrokové části a č.o1 v odůvodnění. 

V řešeném území se nacházejí následující památky, zapsané ve Státním seznamu nemovitých kulturních 
památek: 

Velká Bíteš 

- náměstí jako urbanistický celek 

- farní kostel sv. Jana Křtitele 

- gotická hradba s baštami  

- zvonice (pevnostní věž)  

- socha sv. Jana Nepomuckého a dvě kašny  na náměstí 

- č.p. 117 - poplužní dvůr 

- č.p. 14 - měšťanský dům 

- č.p. 85 - měšťanský dům 

- č.p. 87 – neorenesanční radnice 

- č.p. 5 - městský dům 

- č.p. 8 – městský dům 

- č.p. 88 – městský dům 

Březka 

- zvonice na návsi  

- boží muka 

Holubí Zhoř  
- zvonice na návsi 
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Košíkov  

- kostel sv. Bartoloměje 

Ludvíkov  
- boží muka na návsi 

Při přestavbách, dostavbách a nových stavbách v místních částech (mimo vlastní Velkou Bíteš) je třeba 
respektovat dále uvedená doporučení, která byla uplatněna i při zpracovávání návrhu územního plánu: 

Bezděkov  

zachovat místní ráz s přihlédnutím k místní urbanistice  

Březka 

v návrzích nových ploch pro výstavbu je třeba navázat na tradiční urbanistiku a lánovou strukturu  
Holubí Zhoř  
v návrzích nových ploch pro výstavbu je třeba navázat na tradiční urbanistiku a lánovou strukturu  
Jáchymov  
v návrzích nových ploch pro výstavbu je třeba navázat na tradiční urbanistiku  
Jestřabí  
zachovat místní ráz s přihlédnutím k místní urbanistice  
Jindřichov 
v návrzích nových ploch pro výstavbu je třeba navázat na tradiční urbanistiku a respektovat přírodní prostředí  

Košíkov  
v návrzích nových ploch pro výstavbu je třeba navázat  na tradiční urbanistiku a architekturu s cílem vrátit 
sídlu ztracenou malebnost; pohledově je nutno zachovat dominantu kostela s ohradní zídkou na malém 
návrší 
Ludvíkov  
v návrzích nových ploch pro výstavbu je třeba navázat na místní urbanismus a respektovat přírodní prostředí  

Pánov  
v návrzích nových ploch pro výstavbu je třeba navázat na místní urbanistiku a respektovat velmi pěkné 
přírodní prostředí  

5.1.2 OCHRANA ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ 

Řešené území bylo osídlováno od poloviny 13. století. Z hlediska archeologie je klasifikováno jako území 
s vysokým výskytem archeologických nálezů, které jsou pro stavební a jinou hospodářskou činnost v zásadě 
prostupné. Vzhledem k několika doloženým středověkým archeologickým lokalitám a zapsaným nemovitým 
kulturním památkám je však nutno část katastrů klasifikovat jako území archeologického zájmu, to znamená 
území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Výslovně lze za území s archeologickými nálezy označit ve Velké Bíteši celý městský areál vymezený 
původními městskými hradbami včetně opevněného farního kostela, kde jsou prokázány nálezy a dochované 
nálezové situace ze 13. století. 

Jako území archeologického zájmu je třeba považovat následující části katastru: 
o v zastavěné části města Velká Bíteš někdejší klášter německých rytířů ze 13. století, zničený v letech 

1426 až 1430 
o dochované městské kamenné hradby z počátku 16. století ve Velké Bíteši 
o trať Hadinka nedaleko Jestřabí na místě zaniklé středověké osady Otěchleby se zbytky staveb 

zvaných Dvořiště 
o v prostoru dnešní myslivny Klečany na místě zaniklé středověké vsi Klečany 
o Loučky na místě zaniklé stejnojmenné středověké vesnice 
o prostor U přibyslavských hranic na místě zaniklé středověké vesnice Přibyslavice 
o v Holubí Zhoři na místě někdejší tvrze ze 14. století 
o v Košíkově na návrší nad vsí s gotickým kostelem sv. Bartoloměje z 15. století 
o v Pánově na místě původní vodní tvrze zaniklé koncem 15. století se zbytky základového zdiva 
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Je nezbytné, aby v těchto lokalitách veškerým terénním zásahům předcházel plošný archeologický výzkum.  
Z  tohoto faktu vyplývá povinnost stavebníka již ve fázi přípravy stavby oznámit stavební záměr 
Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky v Brně uzavřít před zahájením prací smlouvu na 
provedení záchranného archeologického výzkumu s organizací, mající oprávnění k provádění 
archeologických výzkumů (Archeologický ústav AV ČR Brno, Ústav archeologické památkové péče Brno, 
Moravské zemské muzeum Brno). 

Dojde-li při povolování a provádění stavby k archeologickým nálezům, je stavebník povinen oznámit nález 
jednak stavebnímu úřadu, jednak Archeologickému ústavu dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. Zároveň stavebník 
musí umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického 
výzkumu. 

 

Oznámení o archeologickém nálezu musí být učiněno podle zákona č. 20/1987 Sb. nejpozději druhého dne 
po nálezu nebo po dni, kdy se osoba odpovědná za provádění práce o nálezu dozvěděla. Archeologický nález 
i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně 
však po dobu 5 pracovních dnů po učiněném oznámení. 

Celé řešení území je lokalitou s možným výskytem archeologických nálezů, kde stavební činnost musí 
respektovat zejména § 22 a 23 zákona č.20/1987 ve znění pozdějších předpisů. 

Dojde-li při povolování a provádění stavby k archeologickým nálezům je stavebník povinen oznámit nález 
jednak stavebnímu úřadu, jednak Archeologickému ústavu dle § 22 zákona 20/1987 Sb. Zároveň stavebník 
musí umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického 
výzkumu. 

5.1.3 GEOLOGIE 

Dobývací prostor, chráněná ložisková území 

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb. o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle mapy ložiskové 
ochrany 1 : 50 000, list 24 – 31 Velké Meziříčí, nejsou v k.ú. města Velká Bíteš a v místních částech Bezděkov, 
Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jestřabí, Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov a Pánov  vyhodnocena ložiska 
radioaktivních nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nebyla zde stanovena chráněná ložisková území. 

V  k.ú. Velká Bíteš je vyhodnoceno výhradní ložisko stavebního kamene Křoví – ev.č. 3060800 – pro něž byl 
stanoven dobývací prostor (DP) Křoví, který se stal rovněž chráněným ložiskovým územím (CHLÚ). Evidencí 
a ochranou je pověřena organizace COLAZ CZ, a.s., Praha. Zakresleno je ve výkresech Hlavní výkres (1: 5000) 
a Komplexní urbanistický návrh (1 : 5 000). 

Poddolovaná území: 

V řešeném území jsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb v k.ú.: 

o Holubí Zhoř – Holubí Zhoř – po těžbě rud do 19. stol. – ev.č. 2431004 – index v mapě poddolovaných 
území  (i) = 6. 

o Březka – Březka u Velké Bíteše – po těžbě rud do 19. Stol. – ev.č. 2431010 – index v mapě 
poddolovaných území  (i) = 10. 

V zájmovém území jsou situována dvě bodová poddolovaná území (Březka, Holubí Zhoř). 

Sesuvná území: 

V řešeném území nejsou evidována žádná sesuvná území. 

Radonové riziko: 

V řešeném území je převážně radonový index střední. V severozápadní části katastru je potom radonový 
index vysoký  (SZ okraj Velké Bíteše a místní části Bezděkov, Březka, Jáchymov a Holubí Zhoř). 
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5.1.4 OCHRANNÁ PÁSMA 

V ÚP jsou dále respektována tato ochranná pásma: 

Bude respektován zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. 
Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního 
souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, 
potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu.  

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:  

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném 
území obce 1 m na obě strany od půdorysu,  

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,  

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.  

Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k 
ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Bezpečnostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci 
územního rozhodnutí o umístění stavby, nebo dnem nabytí právní moci územního souhlasu s umístěním 
stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení 
plynového zařízení do provozu.  

Bezpečnostním pásmem se rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.  

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti 
nebo zdraví osob, lze v bezpečnostním pásmu  

a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v 
bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou osobou, která 
odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení,  

b) umístit stavbu, neuvedenou v písmenu a), pouze po předchozím písemném souhlasu fyzické nebo 
právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.  

Rozsah bezpečnostních pásem je uveden v příloze zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. 

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena následovně: 

- ochranné pásmo VTL plynovodů: 4 m oboustranně od půdorysu potrubí 

- bezpečnostní pásmo VTL plynovodů do tlaku 40 barů včetně: 

do DN 100 včetně – 10 m od osy potrubí 

nad DN 100 do DN 300 včetně  - 20 m od osy potrubí 

nad DN 300 do DN 500 včetně - 30 m od osy potrubí 

nad DN 500 do DN 700 včetně – 45 m od osy potrubí 

nad DN 700 – 65 m od osy potrubí 

bezpečnostní pásmo VTL plynovodů s tlakem nad 40 barů: 

do DN 100 včetně  - 80 m od osy potrubí 

nad DN 100 do DN 300 včetně – 120 m od osy potrubí 

nad DN 300 do DN 500 včetně – 160 m od osy potrubí 

nad DN 500 – 160 m od osy potrubí 

ochranné pásmo STL plynovodu – 4 m od osy potrubí 

ochranné pásmo NTL plynovodu a STL přípojek pro rozvod plynu v obci – 1 m od osy potrubí 
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Koridor produktovodu a ropovodu  – 300m po obou stranách od osy potrubí, ve kterém je v bezpečnostním 
pásmu 100m zakázáno budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic a ve vzdálenosti 150m od osy 
dálkovodu provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty. Všechny stavby a 
činnosti v ochranném pásmu zařízení musí respektovat vzdálenosti stanovené provozovatelem zařízení podle 
zákona č. 189/1999 Sb. v účinném znění i dle ČSN 65 0204. 

Omezení stanovená v ochranném pásmu produktovodu:  

V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy průzkumných a 
těžebních podniků a odvaly hlušin.   

Uvnitř ochranného pásma je zakázáno: 
a) do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes 

řeku 

b) do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty a 

železniční tratě podél potrubí 

c) do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic 

d) do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě 

e) do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy 

f) do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu 

např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy, vysazování stromů“ 

Pouze, pokud to umožňují technické a bezpečnostní podmínky a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, 

bezpečnosti majetku či osob či životního prostředí, udělí provozovatel produktovodu písemný souhlas se 

stavební činností, umísťováním staveb, zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu 

v ochranném pásmu. Souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen. 

Zařízení katodové ochrany 
1. Kabely pod zemí, závěsné, venkovní vedení (do 1kV) – ochranné pásmo 1m na obě strany od trasy kabelu 
2. Stavby kiosků, rozvaděčů a měřících objektů – ochranné pásmo 1m od hranice zastavěné plochy 
3. Anodové uzemnění katodové ochrany:  

a) anody povrchové – maximální hranice omezení využití území kolem anody: 100 m mimo zastavěnou 

oblast a 40 m v zastavěných oblastech 

Maximální hranice omezení využití území kolem anody může být upravena na základě znaleckého 

posudku (žádná stavba ani zařízení nemohou být umístěny blíž než 10 m) 

b) anody hloubkové – maximální hranice omezení využití území kolem anody – 40 m od horního konce 

anody; maximální hranice omezení využití území kolem anody může být upravena na základě 

znaleckého posudku (žádná stavba ani zařízení nemohou být umístěny blíž než 10 m) 

Areál skladu pohonných hmot: 

Jedná se o skladování ve velkoobjemových nádržích. Úložiště tím splňuje charakter tankoviště, pro které je 
stanoveno bezpečnostní pásmo 250 m. Toto bezpečnostní pásmo je prostor vymezený od vnějšího okraje 
půdorysu skladovacích zařízení, v němž se vyskytují hořlavé kapaliny. 

V ÚP jsou dále respektována tato ochranná pásma: 
- Ochranné pásmo dálnice – 100 m od osy krajního jízdního pruhu 
- Ochranné pásmo silnic mimo zastavěné území obce nebo území určené k souvislému zastavění – 

pro silnice I. třídy 50 m, pro silnice II. a III. třídy 15 m od osy silnice. 
- koridor pro vysokorychlostní železniční trať (VRT) – 100 m od osy koleje na každou stranu  
- ochranné pásmo vzdušných vedení VN  

nad 1 kV  do 35 kV: stávající – 10 m, nově navržené  7 m 
nad 35 kV  do 110 kV: stávající – 15 m, nově navržené  12 m 
nad 110 kV  do 220 kV: stávající – 15 m, nově navržené  20 m 
nad 220 kV  do 400 kV: stávající – 25 m, nově navržené  20 m ve vodorovné vzdálenosti od svislého 
průmětu krajních vodičů  

- ochranné pásmo kabelových zemních vedení VN – 1 m od krajního kabelu 
- ochranné pásmo rozvoden a transformačních stanic  

zděných : stávající – 30 m, nově navržené  20 m od obezdění nebo oplocení objektu 
stožárových VN 22/0,4 kV – 10 m od všech krajních bodů ve vodorovném směru 
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- koridor produktovodu a ropovodu – 70 m, ve kterém je zakázáno budovat obytné budovy;  
bezpečnostní pásmo produktovodu a ropovodu – 200 m od osy potrubí, ve kterém je zakázáno 
provádět souvislou bytovou výstavbu 

- ochranné pásmo dálkových kabelů – 1,5 m od osy kabelové trasy 
- ochranné pásmo NTL plynovodu a STL přípojek pro rozvod plynu v obci  – 1 m od osy potrubí 
- ochranné pásmo radioreléových tras je stanoveno v Březce v šířce 50 m a délce 2 600 m; v dalších 

sádlech jsou pro horizontální ochranné pásmo radioreleového spojení stanoveny podmínky zákazu 
výstavby budov, stožárů a konstrukcí vyšších než 20 m 

- ochranné pásmo přehledových systémů (OP RLP)– letecká stavba včetně ochranného pásma (ÚAP, 
jev 103) 

- pásma hygienické ochrany živočišné výroby ve středisku: 
Velká Bíteš – 170 m od emisního středu 
Březka – 120 m od emisního středu, navržené proměnné, tvar zakreslen v grafické části 
Holubí Zhoř – navržené proměnné, tvar zakreslen v grafické části 
Košíkov - 130 m od emisního středu, navržené proměnné, zakreslené v graf. části 

- ochranné pásmo kolem čistírny odpadních vod (stanovené) ve Velké Bíteši – 110 m od oplocení 
areálu  

- ochranné pásmo čistíren odpadních vod v místních částech – 20 až 50 m 
- katastrální území je ve 3. ochranném pásmu vodního zdroje Pisárky 
- minimální ochranné pásmo vodního toku  

pro stavební činnost – 6 m od břehu vodoteče  
pro stavby trvalého charakteru – 15 m od břehu vodoteče  

- pietní ochranné pásmo hřbitova – 50 m 
- ochranné pásmo pozemků plnících funkci lesa – 50 m od jeho hranice 
- ochranná pásma výrobních areálů nezasáhnou obytné objekty, objekty a areály občanské 

vybavenosti ani obytné části zahrad  
- ochranná pásma výrobní činnosti drobných soukromých objektů nezasáhnou sousední obytné 

objekty, objekty a areály občanské vybavenosti ani obytné části zahrad  
Podrobnější údaje o ochranných a bezpečnostních pásmech jsou uvedeny v příslušných kapitolách. 

5.1.5 POŽADAVKY OBRANY STÁTU 

Vojenská ubytovací správa nemá v území své zájmy a nevznáší k navrhovanému řešení připomínky ani 
námitky.  

Krajská správa vojenské dopravy Brno požaduje respektovat ochranná pásma silnic a dodržet 
parametry platných norem pro příslušné kategorie komunikací. Nutné je zachovat průjezdnost dálnice D1.  

V řešeném území se nacházejí zařízení firem ČEPRO a MERO. Veškerou činnost v jejich bezpečnostním 
a ochranném pásmu je nutno odsouhlasit s vlastníky zařízení. Příslušné bezpečnostní vzdálenosti určuje 
Vládní nařízení č. 29/59 Sb. a ČSN 65 0204. 

Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů  (OP RLP)- letecká stavba včetně 
ochranného pásma (ÚAP – jev 103), které je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním 
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších 
předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
Z důvodu bezpečnosti leteckého provozu je nutno respektovat níže uvedené podmínky. V tomto území lze 
vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska MO. Jedná se o 
výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN 
a VN, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných 
elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově 
omezena nebo zakázána. 

Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro 
výstavbu větrných elektráren (dále VE) respektováním podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni 
územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná výstavba VE nenaruší obranyschopnost státu 
ČR a zájmy resortu MO. Tato skutečnost lze zjistit až na základě podrobné výkresové dokumentace, ve které 
budou uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat 
projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko MO ČR ke stavbě. Pokud se prokáže, že stavby  
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budou mít negativní vliv na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE 
zamítavé.  

Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude s MO-ČR, jejímž jménem 
jedná Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité 
infrastruktury, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, projednány níže uvedené stavby (viz ÚAP – jev 
119, pasport č. 236/2014): 

- výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území 

- stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, větrných 
elektráren apod.) 

- stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III: třídy a rušení 
objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM 

- nové dobývací prostory včetně rozšíření původních 

- výstavby nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity 

- zřizování vodních děl (přehrady, rybníky) 

- vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž 
výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny 

- říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení 

- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich 

- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod. 

- stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným územím MO a 
je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany 

- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO 

ČR – MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavby, pokud si to vyžádají zájmy resortu MO. 

V případě souběhu vymezených území výše popsaných platí pro vymezená území přísnější požadavek nebo 
jejich souběh.  

5.1.6 ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY   

Návrh je vytvořen dle požadavků Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina , odboru prevence. 

Příloha civilní ochrany je pro zájmové území města Velká Bíteš zpracována ve smyslu požadavků, vyplývajících 
z platné legislativy: 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění 

- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (se 
změnami a doplňky zák. č. 320/2002 Sb., v platném znění, s účinností k 1. 1. 2003. 

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

Obsah vychází z požadavků vyhlášky č. 380/2002 Sb., § 20 a z požadavků orgánu, zajišťujícího systém a 
organizaci civilní ochrany a Hasičského záchranného sboru (HZS) Kraje Vysočina . Řeší následující potřeby 
civilní ochrany: 

- evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

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

- zdroje požární vody 

Návrh ÚP: 

ad. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Pro nouzové ubytování osob jsou navrženy následující objekty a plochy: 

- havárií nezasažené obytné domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci MÚ) 

- prostory objektu Městského úřadu, Sokolovny, kulturního domu, základní a mateřské školy 
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Organizační zabezpečení je nutno řešit na úrovni samosprávy, není řešitelné v územním plánu obce. 

ad. Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události 

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

K provádění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací s možností dekontaminace osob, zvířat, techniky 
a materiálu bude možno využít sportovní areál v severní části města a ostatní stávající plochy pro sport 

ad. Zdroje požární vody 

Hlavním zdrojem požárních vod ve Velké Bíteši je městský vodovod a požární nádrž na východním okraji 
města, v městských částech jsou to částečně obecní vodovody a částečně jednotlivé požární nádrže. 

5.1.7 ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 

Vzhledem k tomu, že Velká Bíteš je položena v území, kde počínají první přítoky Bílého potoka, nehrozí městu 
větší nebezpečí záplav. Toto nebezpečí je dále redukováno návrhem nového rybníka na přítoku potoka 
Bitýšky na západním okraji města. Další možnosti jsou ve zřízení poldrů na všech funkčních plochách mimo 
zastavěné území. Tuto eventuelní potřebu a návrh je však třeba opřít o podrobnější posudek s hydrologickým 
a hydrotechnickým výpočtem. 

Další místní části leží na horních tocích či prameništích malých potoků a nebezpečí záplav je minimální. Jedná 
se především o Bezděkov, Jáchymov, Jestřabí, Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov a Pánov. 

Na výraznějších tocích leží místní části Březka a Holubí Zhoř. Březkou protéká potok Jelenka, sbírající své vody 
z katastrálních územích obcí Ruda, Osová Bitýška a Záblatí. Okrajovou částí Holubí Zhoře protéká potok 
Drchalka pramenící u Jáchymova. Pro zvýšení ochrany těchto sídel by bylo vhodné vyhledat vhodná místa 
pro zřízení poldrů. I tuto případnou potřebu a návrh je třeba opřít o podrobnější posudek s hydrologickým a 
hydrotechnickým výpočtem. 

5.1.8 OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT 

Řešené území se nachází v podhůří Českomoravské vrchoviny v tzv. Bítešské vrchovině. Jde o území ploché 
kotliny ležící ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny. Zarovnaný povrch je rozčleněn velmi mělkými 
brázdami a rovněž údolí řek jsou nevýrazná. 

Území leží na jihovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny v Křižanovické vrchovině. Jde o  část 
nejvýznamnější geomorfologické provincie - České vysočiny. 

Nižší geomorfologické jednotky provincie České vysočiny mají následující posloupnost: 

- soustava Česko - moravská 

  - podsoustava Českomoravská vrchovina 

    - celek Křižanovická vrchovina 

       - podcelek Bítešská vrchovina 

Na území města Velká Bíteš je třeba respektovat: 

- přírodní památku Olšoveček 

- dálkový migrační koridor 

- ÚSES – regionální biokoridory RBK-U298, RBK-U299 a regionální biocentrum RBC-U058 a navržené prvky 

ÚSES 

- významné krajinné prvky vyjmenované zákonem ve vymezitelných hranicích 

Řešení ÚP respektuje zásady ochrany kulturních, přírodních a jiných hodnot města a širšího území v souladu 
s principy udržitelného rozvoje.  
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5.2 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘ. S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Územní plán bude v souladu s požadavky vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě 
zvláštních předpisů a požadavků vyplývajících z projednávání návrhu územního plánu Velká Bíteš doplněn. 

 

6 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Kapitola je zpracována v samostatné příloze. 

 

7 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA  

Stanovisko bude doplněno po projednání návrhu územního plánu. 

 

8 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA ZOHLEDNĚNO 

Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly, bude doplněno po 
projednání návrhu územního plánu. 

 

9 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

 

9.1 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE  

VÝCHOZÍ HODNOTY SOUČASNÉHO STAVU 

První písemné zprávy o Velké Bíteši jsou z roku 1240. Osada vznikla v druhé polovině 12. století na křižovatce 
obchodních cest. Na město byla povýšena v roce 1408.  

Ve středověku bylo město obdařeno četnými výsadami a právy. Bíteš se tak stala hospodářským a správním 
střediskem rozsáhlého náměšťského panství. Na mapách byla uváděna jako opevněné město s kostelní tvrzí. 
Dobové prameny ji řadily do první desítky měst jihozápadní Moravy. 

Městské opevnění bylo vybudováno zřejmě v průběhu 15. století. Sestávalo z obvodových hradeb přibližně 
kruhového půdorysu, do nichž byly vsazeny tři věžovité brány s ochrannými příkopy a padacími mosty. Z celého 
opevnění se zachovaly jen nepatrné zbytky zdiva.  
Dominantou Velké Bíteše je farní kostel sv. Jana  Křtitele s mohutnou věží. Celý komplex kostelní tvrze s hradbami, 
věží a zvonicí je ojedinělou stavební památkou. 

Původní městská zástavba uvnitř hradeb byla prohlášena chráněným prostorem jako památková zóna. 
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URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÁ STRUKTURA, CHARAKTERISTIKA PLOCH 

VELKÁ BÍTEŠ 

Historické jádro města vzniklo na vyvýšenině na levém břehu potoka Bitýška. Tvořilo jej od středověku protáhlé 
obdélníkové náměstí, kterým vedla císařská silnice z Brna do Jihlavy a Prahy. Z náměstí vybíhaly severním směrem 
dvě ulice, stýkající se u opevněného kostela. Náměstí sloužilo jako tržiště a tradice velkých jarmarků se udržela až 
do roku 1938. Toto městské jádro bylo obehnáno hradbami a uvnitř v nejvyšší poloze byl ještě zvlášť opevněn kostel. 
Původní urbanistická osnova nebyla prakticky narušena a zůstává zachována dodnes.  

Radnice na náměstí pochází z 15. století. Několikrát však byla přestavována. Do dnešní podoby byla upravena v roce 
1886. Stavební úpravy vnitřních prostor pro provoz městského úřadu byly provedeny v létech 1974 až 1975.  

Původní městská zástavba uvnitř hradeb byla prohlášena chráněným prostorem jako památková zóna. V ní se 
uchovala dřívější zástavba svou půdorysnou stopou, vzhled domů se však bohužel v mnoha případech 
„zmodernizoval“ nevhodnými stavebními zásahy. Zadní trakt domu č.p. 5 si zachoval část historického vzhledu ze 
sklonku 16. století, kdy byl zbudován jako modlitebna Jednoty bratrské. V padesátých letech byl adaptován ve 
prospěch muzea, které tam dosud společně s klubem kultury sídlí dodnes. Objekt č.p. 5, kostel sv. Jana Křtitele 
s tvrzí, dále domy č.p. 5, kostel sv. Jan Křtitele s tvrzí, dále domy č.p. 6, 14, 85, 87, 117 včetně dvou  kamenných 
kašen a sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí jsou zapsány do seznamu kulturních památek ČR.  

Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí nese letopočet 1714 a kamenné kašny jsou z poloviny 19. století. 

Součástí města je dnes i část Janovice, ležící jihovýchodně od centra na pravém břehu potoka, která bývala dříve 
samostatnou obcí, skládající se ze zemědělských usedlostí situovaných na úpatí svahu. 

Další rozvoj města byl dán konfigurací terénu a sítí silnic, které se z Bíteše paprskovitě rozbíhají do osmi směrů. 

Podél historické stopy silnice Brno – Jihlava, vedoucí původně přes náměstí, se rozrůstala výstavba východním a 
výrazněji ještě západním směrem (ulice Růžová a Lánice). Ta na západě později pokračovala v ulicích souběžných či 
navazujících (ulice Tyršova, Zahradní), kde je převážně meziválečná výstavba rodinných domků. Zástavba se pak 
rozšiřovala až k silnici na Vlkov.  

Tak jako silnice na Vlkov byla obstavěna i silnice na Tišnov (ulice Vkovská a Tišnovská), opět s dalším rozšiřováním 
do paralelních a příčných ulic, které vytváří poměrně pravidelnou pravoúhlou síť. Jižně od ulice Vlkovské vzniká v 
50. a 60. létech sídliště třípodlažních bytových domů na pravidelné půdorysné osnově (ulice U stadionu) a později 
pak šestipodlažních panelových bytových domů (ulice U stadionu a Družstevní). Na severním okraji v segmentu mezi 
silnicemi na Vlkov a Tišnov vzniká Nová čtvrť, výstavba izolovaných rodinných domů v pravidelné pravoúhlé uliční 
síti. Východně od silnice na Tišnov v návaznosti na areál školy je rovněž nová výstavba i s bytovými domy. 

Na západní části města jižně od silnice na Křižanov vznikla satelitní zástavba s řadovými a izolovanými rodinnými 
domy (Chobůtky). Obestavěna zde byla i severní část silnice. 

Zástavba na jihu města vzniklá ze vsi Janovice náležela chudším vrstvám obyvatelstva. Jižním i východním směrem 
se rozrůstala podél silnice na Náměšť a cest z ní vycházejících. Východním směrem prorostla až k silnici na Rosice. 
Od ní severním směrem na návrší nad potokem Bitýškou byla založena výstavba rodinných řadových a izolovaných 
domů. V lokalitě Návrší pak sestává i z domů bytových.  

Rozvoj výstavby rodinných domů je rovněž východním směrem od centra severně od silnice do Brna v lokalitě Karlov 
a dále v lokalitě Babinec. 

Západně od kostela vznikl společensko-sportovní areál se Sokolovnou, kulturním domem s restaurací, hřištěm, 
kluzištěm, tenisovými kurty a saunou.  

Na severním okraji města při silnici na Vlkov byl vybudován sportovní areál s fotbalovým stadionem a u silnice na 
Tišnov hřbitov. 

Průmyslová výroba je situována na severozápadě města u silnice na Vlkov (První brněnská strojírna, ITW Pronovia, 
BDS - Bítešská dopravní společnost), na jihovýchodě při silnici na Košíkov (ČEPRO) a při silnici na Náměšť u dálnice 
(Autoservis Fiker, Autoimpex, na k.ú Košíkov Building plastic), na východě při silnici na Brno v areálu Technických 
služeb v bývalé cihelně (PKS INPOS) a na jihozápadě při silnici na Jindřichov (ZDT- zemědělské a dopravní 
technologie). Menší výrobní služby jsou přímo v obytné zástavbě ve Velké Bíteši (pekárna Jeřábek, Strojírna Slavíček, 
Stavebniny Krupička, autoservisy Nováček, Vížďa, pneuservis Káfoněk aj.).  
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Zemědělská výroba je situována severně při silnici na Tišnov (BIKOS). AGRO Záblatí obhospodařuje v obvodu města 
Velká Bíteš půdu v Bezděkově, Holubí Zhoři, Březce, Jindřichově a Jestřabí. Ve Velké Bíteši je větší zahradnictví 
(Šmídek). 

Velká Bíteš je i kulturním centrem širokého okolí. Je zde městské muzeum, klub a dům kultury, knihovna a kino. 
Poskytuje služby podporující turistický ruch, jako je např. ubytování v hotelích či penzionech a stravování a 
občerstvení v několika restauracích, kavárnách a cukrárnách. 

BEZDĚKOV 

Písemné zmínka o tomto sídle je již z roku 1355, kdy zde byl hospodářský dvůr. Osada vznikla na jeho místě a nesla 
jméno Enkenfurt (zřejmě souvislost s pány z Enkenvoirtu na náměšťském panství).  

Bezděkov je situovaný při bývalé říšské silnici Brno - Velká Bíteš - Velké Meziříčí - Jihlava v nadmořské výšce 529 m 
n.m. Původní zástavba zemědělských usedlostí vytvořila návesní ulici souběžnou s touto silnicí. Její dominantou je 
architektonicky hodnotná zvonička. Rybníček mezi silnicí a návsí byl obestavěn chalupami. Pozdější zástavba se 
rozvíjela jihovýchodním směrem v pokračování návesní ulice. Nedaleko zvoničky byla postavena hasičská zbrojnice 
se sálem. 

BŘEZKA 

Poprvé je v listinách zmiňována tato osada v roce 1349 a 1376 jako majetek panství Osovského. V roce 1347 se 
Březka uvádí jako část panství Náměšťského. Jako obec však byla konstituována až v roce 1896 vyčleněním 
z politické obce Jasenice.  

Březka leží západně od Velké Bíteše v mělkém údolí v nadmořské výšce 493 m n.m. Tvořena byla původně ulicovou 
návsí s domy těsně přistavěnými k sobě obrácenými do návsi převážně s okapovou orientací. Dominantou návsi je 
zvonice v její horní části. Na jihovýchodním okraji obce je na potoce Drchalka větší rybník, na jehož protilehlém 
svahu vznikly dříve dvě usedlosti. Novější zástavba pak vznikala na okrajích obce, ale i mezi zemědělskými 
usedlostmi na návsi. Obecní budova a hasičská zbrojnice byly postaveny na západním okraji obce, na východním 
okraji návsi byla postavena prodejna. Na jihozápadním okraji obce byla vybudována hospodářská farma 
zemědělského družstva. U potoka bylo zřízeno hřiště. 

HOLUBÍ ZHOŘ 

Ve 14. století zde byly čtyři svobodné dvory, které byly zapsány v zemských deskách. Jako nejstarší majitelé Holubí 
Zhoře se uvádějí pánové z Tasova. Roku 1572 již náležela Zhoř k panství Budišovskému. Od 16. století se zde uvádí 
rod Holubův, podle nějž byla Zhoř nazvána Holubova. Od roku 1849 měla Holubí Zhoř vlastní školu, do té doby byla 
přiškolena k Tasovu. 

Ves vznikla u silnice spojující Velkou Bíteš s Tasovem. Leží v údolí potoka Jelenka v nadmořské výšce 487 m n.m. 
Původní zástavba na obou březích potoka v místě jeho křížení se silnicí vytvořila nepravidelnou podlouhlou náves, 
která byla volně obestavěna zemědělskými usedlostmi. Samostatné dvory byly postaveny nad silnicí jihovýchodně 
od návsi. Na severním okraji nad rybníkem byl panský dům. Dominantou ve středu obce je zvonice. Chalupy 
obestavěly ve středu a na jihu vsi levý břeh potoka. Novější zástavba vznikala na severním okraji. Nejnovější zástavba 
včetně přístaveb a nástaveb byla vestavěna mezi zemědělskými usedlostmi na návsi a na okrajích obce. Ve středu 
obce byla původně v obecní budově škola. U silnice byla kovárna, později pak ještě hasičská zbrojnice, hostinec a 
prodejna. Na severozápadním okraji obce byla vybudována farma zemědělského družstva. Hřiště je situováno u 
potoka na jihu obce. 

JÁCHYMOV 

Jáchymov byl založen r. 1802 Jáchymem rytířem Stettenhofenem, majitelem panství Budišovského. Situován byl 
v souběhu s bývalou říšskou silnici Brno - Velká Bíteš - Velké Meziříčí. 

Ves tvořila jediná ulice obestavěná na jižní straně zemědělskými staveními se stodolami, vytvářejícími humna. 
Později byla obestavována i strana severní většinou domky příměstského typu.  

JESTŘABÍ 

Ves tvořily na počátku 14. století dva svobodné dvorce. Dominantou obce je zvonička na příčné cestě mezi horní a 
dolní částí obce.  
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Obec leží jihozápadně od Velké Bíteše v nadmořské výšce 524 m n.m. Zástavba je rozložena převážně na jižním 
svahu spadajícím k potoku Jasince podél silnice, která serpentinou v obci končí. Domy jsou nepravidelně 
roztroušeny po tomto úbočí. V údolí je menší rybníček. 

JINDŘICHOV 

Jindřichov, původním názvem Heinrichsdorf, byl založen v roce 1780 hrabětem Haugwitzem z Náměště jako sídliště 
pro pracovníky továrny na jemná sukna a kašmír v Náměšti nad Oslavou, kam vedl přes pole chodník. 

Jindřichov vznikl na rovině uprostřed lesa jihozápadně od Velké Bíteše v nadmořské výšce 535 m n.m. Domy 
umístěné podélně lemovaly oboustranně silnici k Náměšti. V jižní části obce u silnice je kaplička. Pod zástavbou na 
jižním okraji obce jsou dva rybníčky. Pozdější přestavby a nástavby do dvou podlaží narušily původní ráz obce. Na 
severním okraji byla vybudována hasičská zbrojnice se sálem a hřiště. Na severozápadním okraji byla vybudována 
zemědělská farma.  

KOŠÍKOV 

Nejstarší zpráva o vsi označované jako Koškov je z roku 1318. Její název byl odvozen od osobního jména Košek. 
Později se název změnil na Košíkov. Jádro obce tvoří dvě ulice s nesourodě uspořádanými zemědělskými usedlostmi. 
U silnice je kostel sv. Bartoloměje obehnaný kamennou zdí. 

Košíkov leží na silnici spojující Velkou Bíteš s Rosicemi v nadmořské výšce 528 m n.m. Na původní zástavbu statků 
lemujících místní komunikaci kolmou na silnici a vedoucí jižním směrem navazuje volná zástavba zemědělských 
usedlostí na mírných svazích nad údolím Chvojnice. Ta pramení u Kalinovy hájenky u silnice Velká Bíteš – Jinošov a 
přes Košíkov je zatrubněna. Řadová zástavba domků vznikla podél silnice na Rosice a podél komunikace s ní 
rovnoběžné. Nejnovější zástavba izolovaných RD je podél silnice k Velké Bíteši a ve velkých zahradách. U silnice je 
hasičská zbrojnice, v jižní části hřiště s kioskem. Zemědělská farma byla vybudována na jihozápadě vsi. Ve středu 
sídla je plocha průmyslové výroby. Severozápadně od obce, podél silnice II/399 vznikla velká průmyslová zóna 
pokračující i na katastru městské části Velká Bíteš. 

LUDVÍKOV 

Ludvíkov, původním názvem Ludwigsdorf, byl založen tak jako Jindřichov v roce 1780 hrabětem Haugwitzem 
z Náměště jako sídliště pro pracovníky továrny na jemná sukna a kašmír v Náměšti nad Oslavou. 

Ludvíkov leží na silnici spojující Velkou Bíteš s Rosicemi v nadmořské výšce 530 m n.m. Tvoří jej pravidelná malá 
náves s domy orientovanými do návsi jak průčelím, tak i štítem. Ve středu návsi je kaple a kamenný kříž. Na jižním 
okraji je obecní dům, zpevněná plocha a požární nádrž. Severně vznikla krátká ulice s několika domy, která vybíhá 
ze silnice západním směrem.  

PÁNOV 

První zpráva o Pánově je z roku 1365. Původně to byla vodní tvrz mezi rybníky v malebném prostředí nad údolím 
Blahoňůvky. 

Pánov leží na kolmé cestě k silnici spojující Velkou Bíteš s Tišnovem v nadmořské výšce 510 m n.m. Tvoří jej 
nepravidelná skupina zemědělských usedlostí. Většina domů slouží jako rekreační chalupy. V lese jsou také 
rekreační chaty. 

NAVRŽENÁ OBYTNÁ ZÁSTAVBA  

Velká Bíteš 

Obytná zástavba navazuje na charakter okolní zástavby ve městě. 

Rozšířená je lokalita bytových domů v SZ části Velké Bíteše, další bytové domy jsou navrženy na jižním okraji, 
doplněny jsou bytové domy v SV části města. 

Výstavba rodinných domů v lokalitě „Babinec“ začíná být realizována, dynamicky se doplňují navržené plochy 
bydlení „Pod Spravedlností“. Další návrhové plochy rozšiřují město na jihozápadě a východě v několika větších 
lokalitách. 

místní části 

Plochy bydlení a plochy smíšené obytné tvoří většinu stávající zástavby v sídlech. Navrženo je doplnění zástavby 
v obdobném rázu v zastavěném území sídel (dostavba proluk) a navázání na stávající zástavbu většinou na severním 
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okraji Bezděkova, severním a východním okraji Holubí Zhoře, jihozápadním okraji Jáchymova, severním a 
severovýchodním okraji Jestřabí,  západním okraji Jindřichova, převážně ve východní části Košíkova a střední části 
Ludvíkova. V Pánově se jedná pouze  o malé plochy. 

Smíšené plochy obytné jsou navrhovány pouze na menších plochách. 

NAVRŽENÉ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ VYBAVENOST, SPORT A REKREACE  

Velká Bíteš 

Občanská vybavenost ve městě je na dobré úrovni. Významnější doplňování veřejné vybavenosti se nepředpokládá. 
Větší plochy jsou vymezeny pro komerční využití (hypermarket, supermarket). Při čerpací stanici PHM na jižním 
okraji města je možné vybudovat motel. Plocha v zastavěném území města je uvažována pro zřízení pensionu 
s pečovatelskou službou. 

Občanská vybavenost může být doplňována v rámci obytných objektů v soukromém sektoru. 

V řešeném území jsou rekreační objekty pro individuální rekreaci v různých částech katastru. Nové plochy 
individuální rekreace jsou navrhovány Ve Velké Bíteši, Jestřabí a Pánově.  

Navrženo je velké rozšíření ploch pro sport v severní části města.  

Další základní občanské vybavení a vyšší občanské vybavení bude nadále využíváno ve Velkém Meziříčí, Brně a 
Jihlavě. 

Na severním okraji města je vymezena i plocha pro rozšíření hřbitova. 

místní části 

V žádné z místních částí se nepředpokládá realizace většího občanského vybavení. Drobný prodej a služby mohou 
být zřízeny v rámci obytných objektů. 

NAVRŽENÉ PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

Výroba a skladování – zemědělská výroba: 

Zemědělská výroba má svoje areály situovány téměř ve všech místních částech. jejich zemědělské využití je však 
postupně nahrazováno drobnou výrobou. V územním plánu jsou tyto plochy ponechány, nové nejsou navrhovány.  

Výroba a skladování – průmysl: 

Nově navržené jsou plochy pro rozšíření výroby v návaznosti na stávající areály v jižní části katastru. 
Menší rozšíření výrobních areálů je navrženo na severním okraji města. 
Doplnění velkého průmyslového areálu je navrženo v Košíkově v návaznosti na průmyslovou zónu. V dalších částech 
průmyslová výroba není a ani se nenavrhuje. 

Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba: 

Areál drobné výroby u dálnice je navržen k rozšíření. Větší plocha pro drobnou výrobu je navržena na východním 
okraji města, v návaznosti na stávající areál. 

V Březce jsou navrženy k rozšíření stávající plochy drobné výroby na západním a jižním okraji sídla. Plocha pro 
drobnou výrobu je navržena také na východním okraji Bezděkova. 

NAVRŽENÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  

Trasy všech silnic zůstávají zachovány bez větších úprav. 

Úpravy silnic jsou možné ve stávajících  plochách dopravy nebo plochách přiléhajících veřejných prostranství.  

Vedení cyklotras je možné jak po silnicích III. třídy, tak po všech místních i účelových komunikacích a po plochách 
veřejných prostranství. Navrženy jsou koridory pro cyklostezky spojující Velkou Bíteš s Přibyslavicemi, Košíkovem a 
Novými Sady. 

NAVRŽENÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  

Ve všech místních částech včetně Velké Bíteše jsou navrhována menší veřejná prostranství, včetně ploch pro místní 
komunikace.  
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Velká plocha veřejné zeleně - rekreační městský park, je navržena ve střední části Velké Bíteše.  

NAVRŽENÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

Je vymezen koridor pro umístění zdvojeného vedení ZVN 400kV Mírovka – Velká Bíteš – hranice JMK (v ZUR vymezen 
jako VPS E02), v UP veden jako VPS WT1. 

Plocha technické infrastruktury – plocha pro umístění skladovací nádrže ropy (vymezená v ZUR jako VPS R03), v UP 
vedená jako VPS WT2, je navržena na jižním okraji města. 

Plocha pro ČOV je navržena pouze jako územní rezerva v Březce, Jindřichově a Holubí Zhoři. Jako územní rezerva je 
také vymezena plocha pro vodojem v Jestřabí a Pánově. 

Je navrženo prodloužení vodovodních řadů a vedení VN k návrhovým plochám. 

NAVRŽENÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

Ochrana životního prostředí  je v územním plánu řešena respektováním regionálního ÚSES a návrhem lokálního 
ÚSES,  respektováním ploch rozptýlené zeleně a   jejím  doplněním,  opatřeními proti vodní erozi. 

Ve všech návrhových průmyslových lokalitách včetně stávajících provozů budou provedena taková opatření, která 
eliminují případné narušení životního prostředí ve městě a jeho sídlech, i  negativní vliv na krajinu. 

 

9.2 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Koncepce využívání a uspořádání krajiny obce Velká Bíteš vychází z požadavků ZÚR kraje Vysočina a  
aktualizovaných ÚAP ORP Velké Meziříčí.  

Koncepce uspořádání krajiny respektuje charakteristické přírodní podmínky území ležícího v oblasti 
krajinného rázu CZ0610-OB009 - Křižanovsko – Bítešsko a CZ0610-OB022 Rosicko, historicky utvářené způsoby 
využití krajiny s předpokladem vyššího stupně urbanizace. Území se rozkládá v podhůří Českomoravské vrchoviny v 
tzv. Bítešské vrchovině. 

Součástí koncepce uspořádání krajiny je především rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití, 
vymezení územního systému ekologické stability, zabezpečení prostupnosti krajiny a vytvoření podmínek pro 
ochranu jejích přírodních a estetických hodnot. 

Koncepce využívání a uspořádání krajiny obce Velká Bíteš dále vychází: 

- ze základních krajinných charakteristik geomorfologických celků Křižanovská vrchovina, podcelku 
Bítešská vrchovina, okrsku Jinošovská pahorkatina a Debnínská pahorkatina (Pánov)   

- z reliéfu katastru, řazeného dle typologie české krajiny do krajin vrchovin Hercynika 
- ze zájmů ochrany přírody, zachování migrační prostupnosti krajiny a respektování biocenter a 

biokoridorů  
- ze zásad trvale udržitelného rozvoje území, včetně požadavku zachování a zvýšení estetických, 

ekologických a rekreačních kvalit krajiny 
- z ochrany zdravých životních podmínek 
-  z podpory mimoprodukčních funkcí krajiny, zejména ploch zemědělských, vodních a lesních 
- z odlišnosti severozápadní a severní části území, to jest lesozemědělské krajiny a krajiny lesní v jižní 

části území  
- z podpory udržitelného  zemědělství  - ochrany krajinných prvků na zemědělské půdě ve smyslu 

nařízení vlády 307/2014 Sb.  
- ze zásad ochrany krajinného rázu Bítešské vrchoviny 
- ze zásad ochrany a plánu péče o přírodní památku Olšoveček 
- podpory přirozené dřevinné sklady lesních porostů 

Území je kulturní krajina silně antropicky ovlivněná. Jde o krajinu poměrně vyváženou, ekologicky velmi 
nestabilní. Značná devastace proběhla při scelování pozemků do větších honů. Došlo k velkému rozorávání mezí, 
scelování pozemků, rušení rozptýlené zeleně. Nejvýraznějším zásahem do krajiny (jejích retenčních schopností i 
estetického vzhledu)) byly provedené odvodňovací akce, při kterých byly odvodněny značné plochy luk a mokřadů. 
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Nepříznivý vliv v území má i nekosení stávajících vlhkých nebo mokrých luk a pastvin. Tyto plochy vyžadují extenzivní 
způsob obhospodařování, které přináší pouze nízkou rentabilitu zemědělské výroby. 

Řešené  území  je  kulturní polně - lesní  krajinou. Rozložení lesa je nerovnoměrné. Větší komplexy lesů jsou 
především v jižní, jihovýchodní a severovýchodní části řešeného území. Zalesněné členité pahorkatinné partie s 
vršky kopců, které vystupují nad okolní krajinu, tak spoluvytváří dojem harmonické kulturní krajiny. Lesnatost 
řešeného území je kolem 40 %. 
Zemědělsky obhospodařovaná půda tvoří přes 50 % rozlohy řešeného území. Louky a pastviny, které mají spolu s 
lesy zásadní význam pro hodnocení ekologické stability krajiny, zaujímají cca 5% rozlohy území.  
Poměrně zanedbatelnou výměru mají sady a zahrady. Cca 7 % rozlohy území zaujímají ostatní plochy a plochy 
technické infrastruktury. 
Z hlediska hospodářského využívání je půdní fond v území členěn na následující plochy: 

- plochy zemědělské 
- smíšené plochy nezastavěného území 
- plochy lesní 
- plochy přírodní 
- plochy vodní a vodohospodářské 
- plochy těžby nerostů 
- zastavěné plochy 

Ve vztahu k ekologické stabilitě krajiny mají zásadní význam pouze trvalé vegetační formace. Dělíme je na: 
- lesní porosty 
- trvalé travní porosty (louky, pastviny, lada) 
- břehové a doprovodné porosty vodních toků a ploch 
- doprovodnou vegetaci komunikací 
- rozptýlenou trvalou vegetaci 
- sady a zahrady 

V podílu trvalých vegetačních formací jsou výrazně zastoupeny pouze lesní porosty a trvalé travní porosty, zahrady 
vykazují nízký podíl rozlohy řešeného území spolu se sady, vodními plochami a břehovými porosty. 

ANALÝZA TRVALÉ VEGETACE 

Lesní porosty 

Lesnatost území se pohybuje poblíž průměru České republiky. Typickými porosty jsou souvislé smrčiny, které 
jsou výsledkem rozsáhlé přeměny původních přírodních lesních společenstev na komplexy hospodářských lesních 
porostů. 

Lesní porosty mají přírodě vzdálenou dřevinnou skladbu a jsou silně antropicky ovlivněné. V dřevinné skladbě 
má hlavní zastoupení smrk ztepilý, dále je zastoupena borovice lesní, jako příměs v porostech bývá pěstován modřín 
opadavý, sporadicky se objevuje buk lesní a javor klen. Z dalších typických lesních dřevin se zde hojně vyskytuje po 
okrajích lesa, na kamenicích, kamenných hromadnicích, mezích, podél cest, ale i v bývalých selských lesích bříza 
bradavičnatá. Typickou dřevinou pramenišť a břehových porostů je olše lepkavá. 

Lesy řešeného území byly od středověku silně antropicky ovlivněny. Postupně byla snižována jejich rozloha 
a hospodářskými zásahy měněna jejich původní dřevinná skladba. Žďářením, mýcením, pálením milířů, pastvou 
dobytka, hrabáním steliva, ale i myslivostí byl postupně během staletí změněn celkový stav lesa na dnešní 
hospodářský les, ve kterém má převahu smrk. 

V územním plánu jsou označeny kódem NL – plochy lesní. 

Trvalé travní porosty  
Zastoupení TTP, luk a pastvin hraje významnou roli v ekologické stabilitě krajiny a je velmi důležitým 

ekostabilizačním faktorem zemědělské krajiny katastru. Polokulturní a kulturní trvalé travní porosty jsou zejména 
v potočních nivách. Ale jsou tam i vlhké a mokřadní louky. Druhová diverzita těchto trvalých travních porostů je 
současně negativně ovlivněna intenzívním hnojením.  

Zvláštní poznámku si zaslouží pastviny a travinnobylinná lada sušších svahů, které pokud nejsou koseny ani 
paseny, zarůstají třezalkou a počínající sukcesí lesních dřevin. Obnovení extenzívní pastvy na těchto plochách by 
mohlo přispět k udržení druhové pestrosti rostlin těchto území, která jsou podstatnou částí harmonické kulturní 
krajiny.  
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Jako druhově nejbohatší luční biotopy se jeví vlhké a mokřadní louky podél vodotečí. Všechny jsou součástí 
kostry ekologické stability krajiny i prvků ÚSES a vyžadují nutně pravidelnou údržbu a kosení. 

Většinou jsou součástí ploch smíšených nezastavěného území – kód NS. 

Břehové a doprovodné porosty vodních toků a ploch 
Břehové a doprovodné porosty vodních toků a ploch patří k základním krajinotvorným a ekostabilizujícím 

prvkům v krajině a významně ovlivňují celkovou ekologickou hodnotu vodních toků a ploch. 
Souvislé, přirozené či přírodě blízké břehové porosty se vyskytují spolu s mokřadními loukami v nivách podél 

všech toků řešeného území tvoří v krajině výrazné a významné linie a jsou významnými krajinnými prvky ze zákona. 
Většinou jsou součástí lokálních biokoridorů jako ploch smíšených nezastavěného území – kód NS. 

Doprovodná vegetace komunikací 
Doprovodnou vegetací komunikací rozumíme obecně vegetační pásy liniového charakteru lemující silnice a 

polní cesty. Jejich ekologický význam bývá rozličný, podstatná je u nich zejména krajinotvorná hodnota. Z hlediska 
ÚSES jsou využitelné zejména jako interakční prvky. 

Doprovodnou vegetaci silnic tvoří převážně stromořadí ovocných stromů - třešní, s travinnobylinnými 
společenstvy, jež mají velký krajinotvorný a estetický význam. Tato stromořadí by měla být udržována a 
obnovována.  

Většinou jsou součástí ploch silniční dopravy – kód DS. 

Sady a zahrady 
Sady a zahrady tvoří obvykle přechod mezi zastavěnou částí obce a volnou krajinou. Ekologický význam 

zahrad závisí na intenzitě jejich využívání, stoupá se zvyšováním podílu vzrostlých dřevin a kontinuitou zatravnění 
půdního povrchu. Obvykle se podílí i na celkové ekologické stabilitě krajiny.  

V územním plánu jsou součástí ploch zeleně soukromé a vyhrazené – kód ZS. 
 

9.2.1 ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 

Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, vyhlásit za zvláště chráněná. 

V katastru města Velká Bíteš se nachází maloplošně zvláště chráněné území (MZCHÚ) - přírodní památka 
Olšoveček. 

PP Olšoveček se nachází v rozsáhlém lesním komplexu Košíkovského lesa jižně od Velké Bíteše. Dvojice 
lesních rybníčků a úsek Pucovského potoka mezi nimi představují refugium ohrožených druhů ryb a 
obojživelníků. 

Ochranné pásmo tvoří pruh široký 50m podél celé hranice přírodní památky.  

 

9.2.2 PAMÁTNÉ STROMY A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit dle § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, za památné stromy. 

Na území velké Bíteše nebyly vyhlášeny žádné památné stromy .  

 

9.2.3 LOKALITA NATURA 2000 

Natura 2000 je dle § 3 odst. 1 písm. p) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní 
stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo 
popřípadě umožní tento stav obnovit.  

Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které 
požívají smluvní ochranu (viz § 39 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) nebo 
jsou chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14 zákona 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

V řešeném území se evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nenachází. 
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9.2.4 VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky. Významnými krajinnými prvky jsou obecně 
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán 
ochrany přírody zaregistruje podle § 6 tohoto zákona, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé 
travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

V řešeném území se nacházejí z obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků lesy, rybníky, vodní 
toky a jejich nivy. 

STRUČNÝ POPIS VKP V ÚZEMÍ:  

Vodní tok Bitýšky:  
- přirozená niva vodního toku s mokrými polokulturními loukami, poměrně bohaté břehové porosty 

olší, jasanů a vrb, přes město je tok regulovaný, přesto s poměrně přirozenými poměry   

Bílý potok:  
- přirozený vodní tok s přirozenými mokrými loukami, bohaté břehové porosty toku  

U Jestřabí:  
- loučka v údolí Jasinky, dubohabrový les a přilehlá přirozená louky s pestrou bylinnou skladbou 

Jasinka:  
- vodní tok s přirozenými mokrými loukami a přirozenými břehovými porosty  

Louky na Jelence:  
- polokulturní louky poměrně rozsáhlé výměry, zvyšují biodiverzitu v území 

Stráně nad Drchalkou:  
- přirozené a přírodě blízké louky, vodní tok Drchalky s břehovými porosty 

Jestřabec:   
- polokulturní louky a prameniště v mělkém údolí, infiltrační území 

Rajhradský rybník:  
- rybník s litorálním pásmem a polokulturní mokré louky, místy vrby 

K hraničkám:  
- přirozené mokré louky, prameniště, filtrační území 

Ludvíkov:  
- přírodě blízké mokré louky a prameniště, filtrační území 

Pánovský rybníček:  
- drobný rybníček s přirozenými okolními loukami, prameniště, významný biotop v území, zvláště 

chráněné druhy rostlin 

Balačka:  
- přírodě blízké mokré loučky, zvláště chráněné druhy rostlin 

Stráže:  
- lesík s přirozeným jezírkem přirozené mokré louky prameniště, významné území pro zvýšení 

biodiverzity v krajině  

Významné krajinné prvky registrované podle § 6 zákona na území Velké Bíteše nejsou. 

Většina těchto prvků je součástí ekologického systému stability (ÚSES) jako biokoridory nebo biocentra. 
Biocentra jsou jako obzvláště cenná zařazena do ploch přírodních s kódem (NP). 

9.2.5 PŘÍRODNÍ PARKY 

K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, může orgán 
ochrany přírody podle § 12 odst. 3 zákona 114/92 ve znění pozdějších předpisů zřídit obecně závazným 
právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, 
poškození nebo rušení stavu tohoto území  

Území Velké Bíteše není součástí přírodního parku.  
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9.2.6 OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Legislativní rámec ochrany krajinného rázu je dán v prvé řadě zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění. 

Zákon v § 12 odst. 1 stanovuje, že 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." 

Umístění velké části území obce Velká Bíteš v přírodním rámci lesních komplexů se rozhodující mírou podílí 
na značné estetické hodnotě krajiny. Území města Velká Bíteš je zařazeno do oblasti krajinného rázu CZ0610-
OB009 Křižanovsko – Bítešsko  a CZ0610-OB022 Rosicko.   

Přírodní ráz krajiny byl dlouhodobě přetvářen člověkem, který si přizpůsoboval okolní prostředí svým 
potřebám. Převážnou část krajiny lze charakterizovat jako lesozemědělskou, jihovýchod území je tvořeno 
krajinou lesní. 

Prvořadým cílem koncepce je ochrana stávajících typických přírodně a esteticky nejcennějších území a 
zachování polyfunkčního charakteru krajiny, umožňujícího vyvážené hospodářské a rekreační využití.   

Pro ochranu krajiny územní plán navrhuje:  
- plochy přírodní v navržených  biocentrech ÚSES 
- plochy smíšené nezastavěného území v plochách krajinných prvků na zemědělské půdě ve smyslu nařízení 

vlády 307/2014 Sb budou zachovány 
- plochy zemědělské zatravněné 

Pro prostupnost krajiny územní plán navrhuje:  
- zachovat a respektovat všechny stávající účelové komunikace a polní cesty 
- účelové komunikace jsou využity pro cyklotrasy a turisticky značené pěší trasy spojující Velkou Bíteš 

s okolními významnými lokalitami 

Pro začlenění dopravní a technické infrastruktury do krajiny územní plán navrhuje:  
- respektovat všechny stávající trasy dopravní i technické infrastruktury 
- respektovat všechny navržené trasy a koridory dopravní i technické infrastruktury vymezené ZÚR 

Pro ochranu proti půdní erozi, záplavám, povodním a živelným pohromám v krajině ÚP navrhuje:  
- udržovat vodní plochy a koryta vodních toků jako zařízení pro retenci srážkových vod 
- doplnění krajiny o nové vodní plochy (Velká Bíteš, Holubí Zhoř) 

Pro možnosti rekreace v krajině územní plán navrhuje:  
- respektovat stávající plochy individuální rekreace, vymezuje novou návrhovou plochu na severním okraji 

města 
- využívat účelové komunikace pro vedení cyklotras, které jsou v krajině současně i trasami turistickými 
- k rekreaci lze využívat všech veřejně přístupných ploch v krajině včetně ploch vodních 

Dobývání nerostů v krajině:  
- na území katastru jsou dobývací prostory a chráněná ložisková území 
- v k.ú. Velká Bíteš je vyhodnoceno výhradní ložisko stavebního kamene Křoví – ev.č. 3060800 – pro něž byl 

stanoven dobývací prostor (DP) Křoví, který se stal rovněž chráněným ložiskovým územím (CHLÚ) 

Vlivem zemědělské činnosti, vytvářející velké půdní celky  dochází k zrychlenému odtoku vody v území a tím 
výraznému snížení schopnosti zadržení vody v krajině.   

 

9.3 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je územní systém ekologické stability 
krajiny (dále jen „ÚSES“) definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se lokální (místní), regionální a 
nadregionální systém ekologické stability. Základními skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra a biokoridory. 

• Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem 
a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 
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• Biokoridor je definován rovněž prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou 
dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených 
biocenter síť. 

Na území Velké Bíteše je navržen územní systém ekologické stability na regionální a lokální úrovni. 
Regionální úroveň ÚSES vychází ze ZÚR kraje Vysočina, . pro návrh ÚSES byly využity územní plány okolních 
obcí, Okresní generel ÚSES okresu Žďár nad Sázavou, platný územní plán Velké Bíteše, ÚAP SO ORP Velké 
Meziříčí  a ZÚR Jihomoravského kraje.  

Regionální úroveň je tvořena  dvěma regionálními biokoridory a jedním regionálním biocentrem, 
reprezentujícími mezofilní společenstva 4 (bukového) vegetačního stupně na kyselých metamorfitech  

-  regionálním biokoridorem RK 1456 Holinka – Červená, procházejícím v severovýchodní části 
řešeného území převážně pravobřežními svahy údolí Bílého potoka. Do regionálního 
biokoridoru je v řešeném území vloženo 5 lokálních biocenter: Mezi Žlíbky, Pod Rejtokem, Nad 
soutokem, U lomu, Pod Bítešskou horou. Funkčnost regionálního biokoridoru je ohrožena 
rozsáhlým dobývacím prostorem lomu COLAS  na hranici s obcí Křoví 

- regionálním biokoridorem RK 1458 Červená – Jindřichovská obora, procházejícím jihovýchodní 
částí řešeného území , souvislými lesními porosty do regionálního biocentra  250 Jindřichovská 
obora v katastrálním území Hluboké a Krokočín. Do regionálního biokoridoru je v řešeném 
území vloženo 7 lokálních biocenter lesního typu: U jedle, na chvojnici, U Listiny, Nade 
Ludvíkovským potokem, V Černém lese I, V Černém lese II, Pramen Bílé vody . 

- regionální biocentrem RC 244 Červená, které do území zasahuje jen nepatrně, převážná část se 
nachází mimo řešené území v k.ú. Přibyslavice.  

ZÚR kraje vysočina  stanovují v oblasti  ÚSES  tyto úkoly pro územní plánování: 

• a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES 
tak, aby byly dodrženy jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost; 

•  b) při zpřesňování vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů respektovat též jiné 
zájmy v území, zejména požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin a vodohospodářsky 
významných zdrojů. 

Z toho důvodu bylo 

• upřesněno vedení hranic  regionálního biocentra RC 244 Červená do odpovídajícího měřítka tak, aby 
navazovalo na schválený územní plán obce Svatoslav a nezahrnovalo plochu s trvalým bydlením, 

• Upraveno trasování RK 1456 tak, aby biokoridor  v celé délce reprezentoval shodné či příbuzné typy 
stanovišť regionálních biocenter, která spojuje, tedy mezofilní lesní společenstva 4 vegetačního stupně . V 
údolní nivě Bílého potoka je pak veden lokální biokoridor, zaústěný do smíšených lokálních biocenter, 
vložených do RK 1456, 

• změněno trasování části RK 1456 v oblasti kamenolomu Křoví.  Jedná se o činný třípatrový kamenolom, 
ve kterém se těží jako hlavní hornina bítešská dvojslídná ortorula. V trase regionálního biokoridoru se 
odehrává drcení kameniva a pohyb mechanismů včetně odvozu suroviny. Trasování RK 1456 se v krátkém 
úseku  kamenolomu vyhýbá, prochází přes vrchol Bítešské horky , kde se vrací do původní trasy ve 
vloženém lokálním biocentru  pod Bítešskou horou. Lokální biokoridor prochází údolnicí potoka.  

Lokální úroveň ÚSES je tvořena většinou větvemi hydrofilními - reprezentující vlhká až podmáčená 
stanoviště sledující vodní toky a několika větvemi mezofilními bez významnějšího ovlivnění podzemní 
vodou 

Pro vytváření jednotlivých větví byly v Generelu místního ÚSES okresu Žďár nad Sázavou stanoveny 
následující zásady:  

• každá větev ÚSES sestává alespoň z jednoho biokoridoru příslušného biogeografického významu  a z 

jednoho biocentra,  

• všechny skladebné části (prvky) větve reprezentují určité shodné či příbuzné typy stanovišť (zejména z 

hlediska vodního režimu), 
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• ve všech prvcích větve je zastoupen alespoň jeden shodný typ cílových společenstev (lesní, vodní, luční, 

mokřadní),  

• každá větev ÚSES navazuje alespoň jedním svým koncem na jinou větev stejné nebo vyšší hierarchické 

úrovně ÚSES, reprezentující shodné nebo příbuzné typy stanovišť (z hlediska vodního režimu),  

• každý biokoridor je součástí právě jedné větve ÚSES. 

Jedná se o následující větve lokálního ÚSES 

• hydrofilní větev sledující vodní tok Bílý potok v souběhu s regionálním biokoridorem RK 1456 s lokálními 

biocentry Mezi Žlíbky, Pod Rejtokem, Nad soutokem, U lomu, Pod Bítešskou horou 

• převážně hydrofilní větev propojující regionální biokoridory RK 1456 a RK 1458  severojižním směrem. 

Vychází  RK 1456 z vloženého lokálního biocentra U lomu sleduje krátký úsek toku Bitýšky,   v lokálním 

biocentru Pod koupelnou se od toku odpojuje a sleduje bezejmenný přítok Bitýšky se soustavoun 

rybníků. Po průchodu pod dálnicí prochází podél lesního průseku a napojuje se na RK 1458 mezi 

vloženými biocentry V Černém lese I a II. Omezení: průchod pod dálnicí D1.    

• větev sledující vodní tok Bitýška s biocentry Pod Vodany, U Spravedlností, Hadr, Pod koupelnou. 

Omezení: prochází zastavěným územím města,  

• větev vycházející z k.ú. Vlkov sledující bezejmenný přítok Bílého potoka, tvořená jedním biokoridorem je 

zaústěna do LBC Pod Rejtokem. Omezení: biokoridor v očekávaném střetu s budováním silnice II 379 

• větev sledující údolí a vodní tok Jelenka s lokálním biocentrem Jelenka  a dvěma biokoridory. Omezení: 

prochází zastavěným územím Holubí Zhoře 

• větev sledující údolí a vodní tok Drchanka s lokálním biocentrem Drchanka a dvěma biokoridory  

• větev sledující údolí a vodní tok Jasinka s lokálními biocentry Korbel a U Hadinky a dvěma biokoridory  

• mezofilní větev probíhající lesními porosty levobřežně od toku Jasinky  se společnými biocentry Korbel a 

U Hadinky. Odtud pokračuje jihovýchodním směrem rozsáhlými lesními komplexy do lokálního biocentra 

V oboře, U Starého dvora v Košíkově , kde se stáčí k jihu a pravobřežně od toku Chvojnice, kde se posléze 

napojuje na regionální biokoridor RK 1458  

•  převážně hydrofilní větev sledující pravostranný přítok Bitýšky, s lokálním biocentrem Rajhradský rybník 

se v  lokálním biocentru V oboře odpojuje z předchozí mezofilní větve  

• převážně hydrofilní větev vycházející z regionálního biokoridor RK 1458 – vloženého LBC U Jedle, sledující 

podmáčená lesní stanoviště a tok Pucovského potoka s lokálním biocentrem Olšoveček, 

• hydrofilní větev vycházející z regionálního biokoridoru RK 1458 , vloženého biocentra V Černém lese I 

sledující tok Ludvíkovského potoka  s lokálním biocentrem U Ludvíkova 

• hydrofilní větev sledující tok Bílé vody vychází  z regionálního biokoridoru RK 1458 , jeho vloženého 

biocentra  Pramen Bílé vody s lokálním biocentrem Na Bílé vodě.   

• Mezofilní větev vycházející z regionálního biocentra  RC 244 Červená  a severovýchodním směrem 

směřující do lokálního biocentra U Kamene  

Propojení jednotlivých prvků ÚSES v navazujících územích 

Území Velké  Bíteše sousedí s následujícími obce mi:  

• ORP Náměšť nad Oslavou : Jasenice, Číkov, Krokočín, Jinošov, Pucov 

• ORP Velké Meziříčí: Tasov, Ruda, Záblatí, Vlkov, Břeské, Nové Sady, Křoví 
• ORP Rosice: Přibyslavice, Zálesná Zhoř, Stanoviště 
• ORP Tišnov: Deblín,  Svatoslav, Katov 

 

Ve všech těchto obcích byl posouzen soulad s navazující projektovou dokumentací. Nesoulad byl 
zaznamenán pouze  v ÚP Křoví, kde chybí úsek regionálního biokoridou RK 1456 mezi vloženými lokálními 
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biocentry Mezi Žlíbky a Pod Rejtokem (v územním plánu Křoví označené jako LC4 a LC3) a  v ÚP Krokočín, kde 
neodpovídají šířkové parametry lokálního a regionálního biokoridoru. 

Způsob navržení jednotlivých prvků ÚSES 

Prostorové parametry pro biocentra a biokoridory v rozlišení podle jejich biogeografického významu a podle 
typů požadovaných cílových společenstev vycházejí z doporučené metodické příručky pro tvorbu ÚSES – 
Metodické postupy projektování lokálního ÚSES (Maděra, Zimová, 2005) v případě regonální a nadregionální 
úrovně ÚSES vychází ze ZÚR Kraje vysočina. 

Prostorové nároky na tvorbu funkčních biocenter a biokoridorů se u různých typů společenstev poněkud liší. 
Konkrétní vymezení skladebných částí ÚSES závisí především na vhodných přírodních podmínkách a na 
aktuálním stavu využití území. Plochy biocenter a biokoridorů by měly co nejlépe reprezentovat pestrou 
škálu typických geograficky původních společenstev v území.   

Při upřesňování regionálních biokoridorů je nutno respektovat • 

• cílový typ ekosystémů, jejichž migraci biokoridor zajišťuje  

• vhodné podmínky pro migraci  

• minimální parametr dle typu ekosystému  

• kontinuitu systému (tj. žádané propojení biocenter a maximální délku možného přerušení).  

•  

Doporučené minimální šířky biokoridorů regionálního významu 

• Společenstva lesní  40 m. 

• Společenstva mokřadní  40 m. 
• Společenstva luční 50 m. 

Na území velké Bíteše jsou nepřesahuje šířka regionálních  biokoridorů 50 m  

Doporučená minimální velikost navržených lokálních biocenter:  

• společenstva lesní - 3 ha, 

• společenstva luční - 3 ha, 

• společenstva mokřadní - 1 ha, 

• společenstva kombinovaná - 3 ha. 

Velikost navržených lokálních biocenter na území Velké Bíteše dosahuje vždy minimálně - 3 ha.Doporučená 
maximální délka lokálních biokoridorů a možnost jejich přerušení: 

• společenstva lesní - 2 000 m, možnost přerušení do 15 m, 

• společenstva mokřadní - 2 000 m, možnost přerušení do 50 m zastavěnou plochou, do 80 m ornou 
půdou, do 100 m ostatními kulturami, 

• společenstva luční - 1 500 m, možnost přerušení 50 m, 

• společenstva kombinovaná - 2 000 m, možnost přerušení do 50 m zastavěnou plochou, do 80 m 
ornou půdou, do 100 m ostatními kulturami. 

Na území velké Bíteše jsou nepřesahuje délka lokálních biokoridorů  2 000 m. 

Doporučená minimální šířka lokálních biokoridorů: 

• společenstva lesní - 15 m, 

• společenstva mokřadní - 20 m, 

• společenstva luční - 20 m. 

Na území Velké Bíteše  jsou navrženy biokoridory společenstev lesních a kombinovaných, jejich navržená 
šířka činí 20 m. 
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Návrh prvků ÚSES je v hlavním výkrese znázorněn převážně jako překryvný režim nad plochami s různým 
způsobem využití – zásadně jsou jako cílový stav navrženy plochy přírodní, plochy lesní, plochy vodní  

Územní systém ekologické stability je v návrhu Územního plánu obce Velká Bíteš navržen jako  prvky stabilní, 
případně navržené ke stabilizaci spočívající v úpravě dřevinné skladby (- převážná část ÚSES) 

 

9.4 KONCEPCE BYDLENÍ 

Největší nárůst počtu obyvatel ve velké Bíteši byl v letech 1970 až 1980, kdy se počet obyvatel zvýšil o 29 %. 
V posledních cca 15ti letech došlo k nárůstu počtu obyvatel o 5,0 %. Počet obyvatel v místních částech však 
klesal, v posledním desetiletí se počty obyvatel většinou stabilizovaly a v některých místních částech byl 
zaznamenám i mírný nárůst. 

Počet obyvatel města má stoupající tendenci. 

Ve městě je asi 5,1 % bytů postaveno před rokem 1919, 28 % do roku 1970, 27 % do roku 1980, 29,1% do 
roku 2000 a 10,8% v období 2001 – 2011. Bytový fond je tedy nadprůměrně kvalitní. 

Nová bytová výstavba by měla pokrýt nárůst obyvatel, případný odpad bytového fondu a zlepšení obložnosti 
bytů. 

Vývoj v osídlení   (zdroj: UAP ORP Velké Meziříčí) 

Sčítání v roce Počet obyvatel 

1991 4712 

1999 4834 

2001 4889 

2011 5042 

2017 5137 
   

Stav domovního fondu (data dle SLDB 2001) 

Obec Počet obyvatel 
Počet trvale 

obydlených domů 
Počet trvale 

obydlených bytů 

Počet neobydlených 
objektů sloužících 

k rekreaci  

Velká Bíteš 4889 909 1575 46 

Stav domovního fondu (data dle SLDB 2011) 

Obec Počet obyvatel 
Počet trvale 

obydlených domů 
Počet trvale 

obydlených bytů 

Počet neobydlených 
objektů sloužících 

k rekreaci  

Velká Bíteš 5042 987 1798 51 
 

Odpad bytového fondu 

Odpad bytového fondu je vypočtený ze sčítání SLDB v roce 1991 a 2011. 

    1991 2011 

trvale obydlené byty  1716 1798 
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 absolutní % 

čistý přírůstek  +82 +4,6 

byty postavené +137 +7,6 

odpad bytů -55 -3,2 

Při možnosti další výstavby a přestavby v obci je pravděpodobné, že bude průměrný stav odpadu bytů 
vzhledem ke stáří objektů asi 2,0 %, t.j. cca 40 bytů za 20 let. 

Návrh bytového fondu 

 r. 2035 

přírůstek obyvatelstva  330 obyv. 

 150 BJ 

odpad bytového fondu 2% 

 40 BJ 

zlepšení obložnosti bytů 200 

celkem cca 390 BJ 

 

Počet obyvatel trvale narůstá, příznivá je i věková struktura obyvatel – průměrný věk je cca 40 roků, index 
stáří má hodnotu 99,6. Plynule se zvyšuje i počet domů a bytů. 

V současné době je koeficient obložnosti bytů cca 2,4. Trendem je blížit se ke koeficientu 2,2. Zároveň má 
počet obyvatel města má stoupající tendenci.  

Je tedy nezbytné navrhnout dostatečné plochy pro rozvoj bydlení. 

Vychází se z předpokladu potřeby až 390 nových bytů v horizontu 15ti až 25ti let.  

Navržené plochy bydlení: 

Následující tabulky sumarizují navrženou výstavbu bytů podle typu bydlení ve Velké Bíteši a jednotlivých 
místních částech. 

Velká Bíteš 

bytové domy Velká Bíteš (BH) 

lokalita bytových domů BH / Zb1 BH / Zb2 BH / Zb3 BH / Zb4 BH / Zb5 

orientační počet bytů 50 70 20 15 30 

rodinné domy Velká Bíteš (BI) 

lokalita  
BI / 
Zb6 

BI / 
Zb7 

BI / 
Zb8 

BI / 
Zb9 

BI / 
Zb10 

BI / 
Zb11 

BI / 
Zb12 

BI / 
Zb13 

BI / 
Zb14 

BI / 
Zb33 

BI / 
Zb34 

BI / 
Zb38+39 

BI / 
Zb19 

orientační 
počet b.j. 

75 35 8 10 15 18 15 12 15 8 15 12 6 

Ostatní lokality BI jsou do 5 RD. 
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ostatní místní části  
 

 počet RD 

Bezděkov 15 

Březka 20 

Holubí Zhoř 14 

Jáchymov 20 

Jestřabí 8 

Jindřichov  10 

Košíkov - jihovýchod 20 

Košíkov – zbývající část 7 

Ludvíkov 20 

Pánov 3 
      

Navržené počty RD a bytů značně převyšují vypočtenou minimální potřebu. Jsou však dány zájmem místních 
částí o výstavbu a lze je využít i po návrhovém období. Nutné je počítat i s tím, že všechny plochy nebude 
možné připravit v návrhovém období k výstavbě vzhledem k majetkoprávním vztahům. 

Při řešení byla maximální pozornost věnovaná ucelení zástavby v kompaktních částech sídel. 
 

 

9.5 KONCEPCE VÝROBY 

9.5.1 LESNICTVÍ  

Současný stav: 

Lesy na řešeném katastru jsou převážně ve vlastnictví České republiky, soukromníkům náleží jejich menší 
část. Správcem lesů jsou Lesy města Velká Bíteš s.r.o. Od roku 1996 může mít každý vlastník lesa svého 
kvalifikovaného správce. 

Výkon správy lesů provádí Lesy České republiky s.p. 

Lesy plní většinou hospodářskou funkci, část lesů je řazena v kategorii lesů zvláštního určení a lesů 
ochranných. 

Návrh: 

Zalesnění pozemků je možné na plochách navazujících na stávající pozemky určené k plnění funkce lesa dle 
požadavků jejich vlastníků většinou na půdách s nižším stupněm ochrany ZPF. Jejich možný rozsah je upraven 
při stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením hlavního využití. 

 

9.5.2 PLOCHY PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ 

Velká Bíteš má vzhledem ke svému umístění a napojení na  dálnici D1 vynikající podmínky pro rozvoj výroby.  

Plochy výroby a skladování – výroba (VP) 

Velká Bíteš 

Nosným a v současné době stabilizovaným průmyslovým podnikem pro město je První brněnská strojírna a.s. 
Umístěn je v severozápadním sektoru města při silnici III/3791. Jsou navrženy plochy pro jeho rozšíření. 
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V sousedství PBS se etabloval a v současné době se dále rozšiřuje závod ITW Pronovia (technické díly 
z plastů), pro který jsou také navrhovány drobné plochy možného rozšíření výroby a nezbytné plochy pro 
parkování zaměstnanců firmy. 

Poměrně rozsáhlé plochy výroby jsou realizovány jižně od dálnice, při silnici II/399, v návaznosti na 
průmyslovou zónu Košíkov. Výstavba na větší části plochy je již realizována, další část je navržena k zástavbě. 

Košíkov 

Na katastrálním území Košíkova je realizována poměrně velká průmyslová zóna, navazující na plochy pro 
výrobu na k.ú. Velké Bíteše. Více než polovina ploch je již zastavěna, zbylé části jsou v realizaci. 
Poloha těchto ploch je vhodná z hlediska dopravního napojení a neobtěžuje město dopravou. Výhodná je i 
z hlediska emisí vzhledem k převládajícímu směru větrů vanoucích mimo zastavěné území města.  

V ostatních místních částech průmyslová výroba (VP) není zastoupena a ani není navrhována. 

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výrova (VD) 

Velká Bíteš 

V zastavěném území města, ve střední části, funguje několik menších provozoven, např. strojírna Slavíček. 
Při silnici II/602 v údolní nivě potoka Bitýšky je pekárna Jeřábek a závod na zpracování masa.  

Východně od města, v areálu bývalé cihelny, je umístěn areál Technických služeb města Velká Bíteš a plochy 
drobné výroby a služeb. V návaznosti na tento stávající areál jsou navrženy nové plochy pro drobnou výrobu 
směrem na západ.   

Rezervní plochy pro další rozvoj výroby, výrobních služeb nebo skladů se navrhují jižně od města s dobrým 
napojením na dálnici 

Na jižním okraji města při silnici I/37 je několik areálů drobné výroby (fa Walbrus s.r.o, ZZN Hospodářské 
potřeby a.s.). Současně jsou zde navrhovány plochy pro rozšíření výroby. 

Nové plochy pro drobnou výrobu jsou také navrženy v návaznosti na čerpací stanici PHM na jižním okraji 
města při silnici I/37. 

Areál drobné výroby  severně od dálnice využívá firma JSB Euro s.r.o. a plochy jsou navrženy k rozšíření. 

Plochy středních výrobních závodů nebo skladů jsou západně od města u silnice II/602 - Stavos Velké Meziříčí 
s.r.o., Labara Cables s.r.o, atd.  

Na severovýchodním okraji města je část bývalého areálu zemědělské výroby využíván pro drobnou výrobu 
(firma Topset s.r.o). 

místní části: 

Větší plochy drobné výroby a služeb (VD) jsou navrženy v Košíkově v návaznosti na průmyslovou výrobu. 

V Březce jsou navrženy k rozšíření stávající plochy drobné výroby na západním a jižním okraji sídla. Plocha 
pro drobnou výrobu je navržena také na východním okraji Bezděkova. 

V Holubí Zhoři a Jáchymově jsou jen malé plochy stávající výroby. 

Rozsáhlé plochy stávající drobné výroby jsou v Jindřichově, kde se na severním okraji sídla nachází areál firmy 
Labara s.r.o. 

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) 

Zemědělská výroba je v současnosti na území Velké Bíteše v útlumu, většina velkých zemědělských areálu je 
využívána jako plochy pro drobnou výrobu a služby. 

Velká Bíteš 

Areál zemědělské výroby je situován severně od města,  východně od silnice II/379, v poměrně příznivé 
poloze i vzhledem ke směru převládajících větrů. Areál dříve patřil státnímu statku Křižanov, který 
obhospodařoval pozemky na k.ú. Velká Bíteš, Košíkov, Nové Sady a Březké. Nyní je areál ve vlastnictví 
několika soukromých subjektů. Pro živočišnou výrobu jsou v areálu umístěny dva kravíny (pro 100 a 100 ks) 
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a dva teletníky (pro 250 a 120 ks). Hypotetické pásmo hygienické ochrany je pro tyto počty hovězího dobytka 
cca 170 m. To vzhledem k poloze těchto objektů uvnitř areálu nezasahuje obytnou zástavbu a hranici 
vlastního areálu přesahuje pouze na západní straně, kde je realizována izolační zeleň. V areálu jsou dále 
objekty správní budovy, posklizňová linka, sklady, dílny a výrobní objekty.  

Jihozápadně od města při silnici na Jindřichov je situováno zahradnictví (fa Pelán).   

místní části: 

Bývalý areál zemědělské výroby v Březce je převážně využíván pro drobnou výrobu. Zbylé části areálu nejsou 
momentálně využívány. 

Rozsáhlý areál zemědělské výroby na SZ okraji Holubí Zhoři je momentálně ve vlastnictví několika subjektů. 
Jeho součástí je mimo jiné bioplynová stanice fa Biogas s.r.o. Vetší část areálu není momentálně využívána. 
Přesto je požadavkem sídla rozšíření ploch zemědělské výroby severozápadním směrem. 

Malá plocha zemědělské výroby je navržena na západním okraji Košíkova. 

9.6 KONCEPCE REKREACE 

Současný stav: 

Velká Bíteš má celkem dobré podmínky pro krátkodobou rekreaci místních obyvatel. Město leží jihozápadně 
od rozsáhlého komplexu lesů kolem Bílého potoka (vzdálených 2 až 3 km), poskytujících možnosti krásných 
výletů. Neméně atraktivní je však i další okolí včetně lesoparku Letná.  

Pro zájmovou činnost je východně od města stávající sportovní střelnice a kynologický areál.  

Ve Velké Bíteši a jejím okolí je několik menších lokalit rekreačních zahrádek a chat.  Zahrádkářské lokality 
jsou navrženy k rozšíření a doplnění. 

Návrh: 

V návaznosti na fotbalový stadion na severním okraji města jsou navrženy plochy pro sport.  

Plochy pro rekreační sport jsou navrženy u potoka Bítýška. K rekreaci bude sloužit i navržený městský park 
na plochách podél vodního toku jižně od náměstí. 

Areál základní školy je doplněn malými plochami pro školní zázemí. V areálu bývalých technických služeb je 
navržena další plocha občanské vybavenosti. 

9.7 KONCEPCE OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 

9.7.1 PŘEHLED OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 

Velká Bíteš 

Administrativa 

Městský úřad je umístěn v historické budově radnice na Masarykově náměstí. Je zde odbor správní (matrika 
a agenda sociálních věcí) odbor výstavby, ŽP a zemědělství, odbor finanční a odbor živnostenský. Objekt byl 
rekonstruován a svým nárokům vyhovuje. 

Kostel je obehnaný opevňovacími zdmi s baštami, k němu náleží římskokatolický farní úřad. 

Na náměstí je dodávací pošta III. kategorie. Do spádové oblasti pošty patří všechny místní části s výjimkou 
Pánova, který obsluhuje dodávací pošta Křoví.  

Policie ČR má ve Velké Bíteši svoji služebnu na ulici Lánice v centru města. 

Pro potřeby administrativy nejsou v ÚP navrhovány žádné plochy. 
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Školství a výchova 

Mateřská škola je dnes provozována ve dvou objektech – na Masarykově náměstí  a v sídlišti bytových domů 
u stadionu. Kapacita i stav mateřských škol je vyhovující. 

Základní škola je dislokována ve starší budově u kostela na ulici Na valech a v novém areálu v její blízkosti. 
Ten byl dokončen v roce 1996 a obsahuje školní budovu, tělocvičnu a školní jídelnu. U školy je vybudováno 
lehkoatletické hřiště. Škola slouží i pro děti místních částí Velké Bíteše. Do této školy spádují též obce Katov, 
Křižínkov, Křoví, Lubné, Níhov, Nové Sady a Vlkov. Svoji základní školu má též Dětská psychiatrická léčebna 
v lokalitě U stadionu. 

Vzhledem k tomu, že Velká Bíteš je střediskem mikroregionu, jehož území čítá až 15 tis. obyvatel, je vhodné 
zvážit i zřízení gymnázia. Pro ně lze využít část plochy pro občanské vybavení (OK) na západním okraji města.  

Poblíž staré budovy základní školy je i Základní umělecká škola. 

Střední odborná škola J.Tirave je umístěna na ul. Tyršova. V ul. Lánice je nyní možnost ubytování. Učební 
obory jsou strojírenské, elektrotechnické, stavební, textilní, potravinářské a v oblasti služeb. S dalším 
rozšířením se nepočítá. Střední odborné učiliště zemědělské je již zrušeno.  

Speciální základní škola je umístěna na ulici Tišnovské.  

Nároky na umístění dalších zařízení školství nejsou kladeny a ÚP s nimi neuvažuje. 

Zdravotnická a sociální péče 

Poliklinika se stálou pohotovostní službou, ordinacemi praktických, dětských a zubních lékařů a lékárnou je 
umístěna na západ od centra na ulici Tyršova. Lékárna a zubní ordinace  je také na Masarykově náměstí. Do 
ordinací praktických a zubních lékařů spáduje cca 6 000 obyvatel z širšího okolí, odborní lékaři a lékárna slouží 
asi pro 10 000 obyvatel mikroregionu. 

Pro širší území slouží Dětská psychiatrická léčebna, umístěná na ulici U stadionu. 

Penzión pro starší občany s pečovatelskou službou je postaven na okraji sídliště bytových domů u stadionu. 
Domov důchodců je spojen s objektem polikliniky. 

Pro potřeby další zdravotní a sociální péče jsou v ÚP navrhovány plochy (OV) v západní části města. 

Kultura a osvěta 

Kulturní zařízení tvoří Kulturní dům, Klub kultury, Informační centrum, Archív, Knihovna, Městské muzeum a 
Kino, které jsou situovány v centru města. Městské muzeum bylo opraveno. Uvedená zařízení jsou pro město 
dostatečná a neuvažuje se pro ně s novými lokacemi. 

Tělovýchova a sport 

Tradičním sportovním odvětvím je ve Velké Bíteši fotbal a jemu slouží travnaté fotbalové hřiště s příslušným 
technickým a sociálním zázemím vhodně umístěné na severním okraji města. Sportovní areál bude rozšířen 
severním směrem. Využití navržených ploch pro sport je v kompetenci města.  

Jako tělocvična je využívána Sokolovna, v jejímž areálu  je též hokejové hřiště s umělou  ledovou plochou – 
zimní stadion. Náleží sem i sauna.  

V areálu základní školy se nachází atletické hřiště. 

Tenisové kurty jsou na břehu Bitýšky poblíž požární nádrže na východě města. 

V obci jsou i hřiště pro neorganizovanou tělesnou výchovu a hřiště pro děti. Většina je jich v sídlišti bytových 
domů. V navržených plochách budou průběžně doplňována. Větší plocha pro neorganizované sporty je u 
ulice Pod Spravedlností u potoka Bítýška. 

Maloobchodní a velkoobchodní zařízení 

Většina prodejen běžného i speciálního zboží jsou umístěny v historickém centru města. Na náměstí je větší 
nákupní středisko a další obchody. Na okrajích města jsou především prodejny potravin, ale také 
specializované větší prodejny z resortu sportu, motorových vozidel, stavebnin aj.  



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ BÍTEŠ 

 

 

39 

 

Další rozvoj těchto drobných zařízení se předpokládá v soukromém sektoru. 

Na severozápadním okraji města v místě kumulace obyvatel i pracovních příležitostí je navržena plocha pro 
obchodní dům – hypermarket. Další plochu pro supermarket město požaduje vymezit v ulici Na Valech – 
přestavbové území v centru města. 

Veřejné stravování a ubytování 

Ve městě je dnes několik restaurací s možností stravování, dále je zde několik dalších provozoven 
poskytujících občerstvení.  

Ubytování je ve Velké Bíteši možné v hotelu Jelínek a Penzionu u Raušů na Masarykově náměstí a dále 
v Kulturním domě, v Penzionu u kostela na Tyršově ulici a v restauraci U vrány v Kostelní ulici. Další možnosti 
ubytování jsou v soukromí a jsou inzerována přímo na příslušných objektech. 

V ulici Kpt. Jaroše poblíž čerpací stanice PHM je navrženo zřízení motelu, případně služeb podporujících 
cestovní ruch.  

Služby a výrobní služby 

Ve městě, zejména v jeho středu, je množství nejrůznějších služeb, jejichž sortiment je průběžně doplňován 
či měněn. Zastoupena jsou výrobní i nevýrobní odvětví. Některé firmy zanikají, jiné však nově vznikají.  

Nové lokality pro výrobní i nevýrobní služby mohou být zřízeny na plochách smíšených obytných. U všech 
provozů bude vyžadován ekologicky čistý provoz. 

Ostatní občanská vybavenost 

Hřbitov byl původně v areálu kostela. Odtud byl r. 1771 přemístěn vně hradeb. Na tomto starém, v pořadí 
druhém, městském hřbitově se přestalo pohřbívat v r. 1979. Slouží však dál jako pietní místo a tato funkce 
zůstane zachována i v budoucnu. Nový hřbitov je severně od kostela na okraji města při silnici na Tišnov. Je 
kvalitně vybavený. V územním plánu jsou navrženy plochy pro jeho další možné rozšíření. 

Sběrna kovového odpadu se skládkou je východně od středu města. Nároky na další plochy nemá. 

Požární zbrojnice je umístěna v novém objektu vedle čerpací stanice PHM na ulici Jihlavské.  

Vyšší občanská vybavenost pro Velkou Bíteš je ve Velkém Meziříčí, vzdáleném cca 15 km směrem západním 
a dosažitelném po dálnici D1. Vzhledem k dobré dostupnosti (cca 35 km po dálnici D1) je však vyšší občanská 
vybavenost více využívána v městě Brně. Po změně státní správy, zřízení Krajských úřadů, vzrůstá význam 
propojení s Jihlavou, která je příslušným Krajským městem. Vzdálená je cca 60 km, úsek po dálnici činí 50 km.  

ostatní místní části: 

Bezděkov  

Ve středu sídla je víceúčelový objekt s hasičskou zbrojnicí a zasedacím sálem. Vzhledem k počtu obyvatel 
této místní části lze doporučit zřízení minimální prodejny s omezenou provozní dobou v některém 
z rodinných domů, kde by tato služba byla pro provozovatele doplňkem jiných pracovních aktivit. 

V jihovýchodní části sídla je plocha víceúčelového hřiště. 

V sídle je třeba podporovat další rozvíjení občanské vybavenosti, zejména zřizování výrobních i nevýrobních 
služeb. 

Základní občanská vybavenost z oblasti administrativy, školství,  zdravotnictví a kultury a stravování i služeb 
jsou pro obyvatele této místní části k dispozici ve Velké Bíteši. Vyšší občanská vybavenost je ve Velkém 
Meziříčí. 

Březka 

Na západním okraji sídla je nově rekonstruovaný obecní víceúčelový objekt se společenským sálem 
s výčepem, zasedací místností a kanceláří. Na pozemku za budovou je hřiště na volejbal či nohejbal, je zde 
možné hrát i tenis.  

Jihozápadně od tohoto objektu je hasičská zbrojnice. 

Na jihovýchodním okraji návsi je prodejna smíšeného zboží.  
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Stávající víceúčelové hřiště lze doplnit tanečním parketem, přístřeškem pro hudbu a sezónním bufetem, 
který bude sloužit i jako sklad pro mobiliář tohoto výletiště. Na celý areál je třeba zpracovat podrobnější 
projektovou dokumentaci. Nezpevněná plocha pro sport je u potoka Drchalka. 

V sídle je třeba podporovat další rozvíjení občanské vybavenosti, zejména zřizování výrobních i nevýrobních 
služeb. 

Základní občanská vybavenost z oblasti administrativy, školství,  zdravotnictví a kultury a stravování i služeb 
jsou pro obyvatele této místní části k dispozici ve Velké Bíteši. Vyšší občanská vybavenost je ve Velkém 
Meziříčí. 

Holubí Zhoř  

Ve středu sídla je opraven obecní dům s víceúčelovým sálem a kanceláří.  

V sídle je dále objekt hasičská zbrojnice, prodejna smíšeného zboží a hostinec.  

Budovu bývalé kovárny lze využít pro provozování služeb nebo jako sběrnu pro zprostředkování služeb. 

Stávající nezpevněné hřiště na jižním okraji sídla je na ploše VKP, v jeho blízkosti je územní rezerva pro 
vybudování ČOV. Je proto navrženo ke zrušení. Nový sportovní areál s větším víceúčelovým hřištěm, 
volejbalovým a příp. i tenisovým kurtem a zařízením pro výletiště (tanečním parketem, přístřeškem pro 
hudbu) a objektem, který by sloužil jako zázemí pro sportovce i pro výletiště (sociální zařízení, příležitostný 
bufet, sklad mobiliáře) je navržen na severním okraji. Na celý areál je třeba zpracovat podrobnější 
projektovou dokumentaci.  

V sídle je třeba podporovat další rozvíjení občanské vybavenosti, zejména zřizování výrobních i nevýrobních 
služeb. 

Základní občanská vybavenost z oblasti administrativy, školství,  zdravotnictví a kultury a stravování i služeb 
jsou pro obyvatele této místní části k dispozici ve Velké Bíteši. Vyšší občanská vybavenost je ve Velkém 
Meziříčí. 

Jáchymov  

Občanskou vybavenost v Jáchymově reprezentuje obecní dům  s víceúčelovou místností a prodejna 
smíšeného zboží.  

Dále je zde menší podnikatelská činnost charakteru služeb. 

Na jihovýchodním okraji sídla je víceúčelové hřiště - tenisový kurt a dětské hřiště.  

V sídle je třeba podporovat další rozvíjení občanské vybavenosti, zejména zřizování dalších výrobních i 
nevýrobních služeb. 

Základní občanská vybavenost z oblasti administrativy, školství,  zdravotnictví a kultury a stravování i služeb 
jsou pro obyvatele této místní části k dispozici ve Velké Bíteši. Vyšší občanská vybavenost je ve Velkém 
Meziříčí. 

Jestřabí  

V sídle není žádná občanská vybavenost. Z kategorie služeb je zde pouze pěstitelská pálenice. Minimální 
občanská vybavenost je v nedalekém Jindřichově.  

Doplnění občanské vybavenosti o prodejnu smíšeného zboží vzhledem k velmi malému počtu obyvatel této 
místní části nepřichází v úvahu a není také navrhováno, doporučit však lze zřízení minimální prodejny 
s omezenou provozní dobou v některém z rodinných domů, kde by tato služba byla pro provozovatele 
doplňkem jiných pracovních aktivit. 

V jižní části sídla je možné realizovat malou plochu pro objekt, ve kterém by se dalo shromáždit a jednat – 
obecní domek. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecní pozemek a plocha bude malá, není znázorněna 
v grafické části. 

V sídle je třeba podporovat další rozvíjení občanské vybavenosti, zejména zřizování dalších výrobních i 
nevýrobních služeb. 
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Základní občanská vybavenost z oblasti administrativy, školství,  zdravotnictví a kultury, obchodu, stravování 
a služeb jsou pro obyvatele této místní části k dispozici ve Velké Bíteši. Vyšší občanská vybavenost je 
v okresním městě Žďár nad Sázavou nebo ve Velkém Meziříčí. 

Jindřichov 

V Jindřichově je obecní víceúčelový objekt kulturního domu se společenským sálem pro 100 osob, klubovnou, 
hasičskou zbrojnicí a garáží. Na něj navazuje víceúčelové hřiště.  

U stávajícího víceúčelového hřiště je možné doplnění tanečním parketem, přístřeškem pro hudbu a sezónním 
bufetem. 

Doplnění občanské vybavenosti o prodejnu smíšeného zboží vzhledem k  malému počtu obyvatel této místní 
části není navrhováno, doporučit však lze zřízení minimální prodejny s omezenou provozní dobou v některém 
z rodinných domů, kde by tato služba byla pro provozovatele doplňkem jiných pracovních aktivit. 

Pro služby je využíváno bývalé mechanizační středisko zemědělské výroby. V současné dob je zde 
kovoobráběcí dílna a provoz velkoobchodu LABARA. 

V sídle je třeba podporovat další rozvíjení občanské vybavenosti a zejména zřizování výrobních i nevýrobních 
služeb. 

Základní občanská vybavenost z oblasti administrativy, školství,  zdravotnictví a kultury, obchodu, stravování 
a služeb jsou pro obyvatele této místní části k dispozici ve Velké Bíteši. Vyšší občanská vybavenost je ve 
Velkém Meziříčí. 

Košíkov  

Košíkov má občanské vybavení na přijatelné úrovni. Většina je soustředěna u silnice II. třídy. Dominantu tvoří 
kostel sv.Bartoloměje, severně od něj je obecní dům se zasedací místností, knihovnou a hasičskou zbrojnicí, 
která má schůzovní místnost hasičů a garáž pro hasičské auto.   

Ve středu Košíkova je malé víceúčelové hřiště s kioskem, sloužící v létě jako výletiště a v zimě jako kluziště.  

Ze služeb je zde sběrna kovového odpadu, umístěná naproti obecního domu,  pneuservis, autodoprava a 
půjčovna svatebních šatů. 

Při předpokládaném nárůstu výroby a využití navržených ploch pro bydlení a bydlení s podnikatelskými 
aktivitami by bylo vhodné zřídit v místě i pohostinství. Možné je i jeho umístění např. v objektu některého 
historického statku nebo větším rodinném domě. 

V sídle je třeba podporovat další rozvíjení občanské vybavenosti a zejména zřizování výrobních i nevýrobních 
služeb. 

Základní občanská vybavenost z oblasti administrativy, školství,  zdravotnictví a kultury, , stravování a dalších 
služeb jsou pro obyvatele této místní části k dispozici ve Velké Bíteši. Vyšší občanská vybavenost je ve Velkém 
Meziříčí. 

Ludvíkov  

Na jižním okraji sídla je obecní dům se  shromažďovací místností. U budovy je zpevněná plocha, sloužící také 
jako taneční parket. Tento malý společenský areál bude renovován a doplněn na stávajícím pozemku 
hřištěm, případně i koupalištěm. 

Doplnění občanské vybavenosti o prodejnu smíšeného zboží vzhledem k velmi malému počtu obyvatel této 
místní části (cca 40) není navrhováno, doporučit však lze zřízení minimální prodejny s omezenou provozní 
dobou v některém z rodinných domů, kde by tato služba byla pro provozovatele doplňkem jiných pracovních 
aktivit. 

V sídle je třeba podporovat rozvoj občanské vybavenosti, zejména zřizování výrobních i nevýrobních služeb. 

Základní občanská vybavenost z oblasti administrativy, školství,  zdravotnictví a kultury, obchodu, stravování 
a služeb jsou pro obyvatele této místní části k dispozici ve Velké Bíteši. Vyšší občanská vybavenost je ve 
Velkém Meziříčí. 
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Pánov  

V sídle není žádná občanská vybavenost. Nejbližší základní občanská vybavenost je v obci Křoví. Vzhledem 
k velmi malému počtu obyvatel je nutno tento stav považovat za přiměřený.  

V návaznosti na stávající rekreační zahrádky s chatami je navržena plocha pro rozšíření této rekreační 
lokality. 

Přesto je třeba podporovat rozvíjení občanské vybavenosti, zejména zřizování nevýrobních služeb. 

Základní občanská vybavenost z oblasti administrativy, školství,  zdravotnictví a kultury, obchodu, stravování 
a služeb jsou pro obyvatele této místní části k dispozici ve Velké Bíteši. Vyšší občanská vybavenost je ve 
Velkém Meziříčí. 

 

9.8 KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

9.8.1 POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Silnice 

Soupis silnic 

Katastrálním územím řešeného území prochází dálnice: 

D1  Praha – Brno – státní hranice 

a následující silnice: 

 I/37   Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Žďár nad Sázavou – Velká Bíteš 

II/379  Velká Bíteš – Tišnov – Blansko – Vyškov  

II/395  Velká Bíteš – Dolní Kounice - Pohořelice 

II/399  Velká Bíteš – Náměšť nad Oslavou – Znojmo 

II/602  Brno – Velká Bíteš – Velké Meziříčí – Jihlava  

III/3791 Velká Bíteš – Vlkov – Osová 

III/3791a Velká Bíteš – průjezdná   

III/3797a Pánov – spojovací   

III/3924 Nové Sady u Velké Bíteše – Holubí Zhoř – Tasov 

III/3925 Březka – spojovací 

III/3926 Čikov – Holubí Zhoř 

III/3928 Velká Bíteš – Jindřichov – Pucov 

III/3929 Jestřabí - spojovací 

III/3991 Košíkov – spojka 

III/00210 Jáchymov – spojovací   

Příslušnost uvedených silnic k jednotlivým katastrálním územím je uvedena v kapitole úprav silnic. 

Následující obrázek ukazuje současný stav silniční sítě ve Velké Bíteši s intenzitami dopravy. 
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Silnice jsou v zastavěném území obce územně stabilizovány. Jsou na ně napojeny místní i účelové 
komunikace.  

Návrhy a požadavky na řešení silniční sítě v rámci ČR a Kraje Vysočina 

Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje ČR 

Území města Velká Bíteš se nachází v Rozvojové ose OS5 Praha – Jihlava – Brno.  

Území Velké Bíteše se PÚR bezprostředně dotýká v oddíle Železniční doprava. Zde je pod kódem VR1 
vymezen koridor vysokorychlostní dopravy (trasa vysokorychlostní trati).  

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

ÚP Velká Bíteš je zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění aktualizací č.1., 
č.2 a č.3. 

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina vymezují přeložky silnic I/37, II/602 a II/379 formou obchvatu Velké 
Bíteše jako územní rezervy.  

o aktualizace ZÚR č.3 ruší na území Kraje Vysočina koridor územní rezervy pro výhledové rozšíření dálnice 
D1, která je v PÚR 2008 vedena jako součást IV. transevropského multimodálního koridoru  

o ZÚR požadují respektovat a zpřesnit koridor pro homogenizaci stávajícího tahu I/37, který je v ZÚR 
vymezený v šíři 150 m jako VPS DK 05.  

o ZÚR požadují respektovat a zpřesnit koridor pro homogenizaci stávajícího tahu II/602, který je v ZÚR 
vymezený v šíři 80 m jako VPS DK 32.  

o ZÚR požadují respektovat a zpřesnit koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a umístění staveb silnice 
II/379, který je v ZÚR vymezený v šíři 80 m jako VPS DK 22. ZÚR požadují respektovat a zpřesnit koridor 
pro homogenizaci stávajícího tahu a umístění staveb silnice II/399, který je v ZÚR vymezený v šíři 80 m 
jako VPS DK 26.  
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o ZÚR vymezují pro silnici I/37 jako územní rezervu koridor pro prověření budoucího umístění stavby 
„Obchvat Velká Bíteš – jižní varianta“ (propojení silnice I/37 od dálnice D1 na silnici I/37 ve směru na 
Žďár nad Sázavou v k.ú. Velká Bíteš) v šíři 400 m. Tento koridor je již v platném Územním plánu města 
Velká Bíteš zpřesněn a vymezen. Do návrhu ÚP je tedy převzat tento zpřesněný koridor.  

o ZÚR vymezují jako územní rezervu dopravní koridor pro prověření budoucího umístění stavby „obchvat 
silnice II/379“ (severozápadního obchvatu města Velká Bíteš – napojení silnice II/379 od Tišnova na 
silnici I/37 od Žďáru nad Sázavou v k.ú. Velká Bíteš) v šíři 200 m. Tento koridor je již v platném Územním 
plánu města Velká Bíteš zpřesněn a vymezen. Do návrhu ÚP je tedy převzat tento zpřesněný koridor.  

o ZÚR vymezují jako územní rezervu dopravní koridor pro prověření budoucího umístění stavby „obchvat 
silnice II/602“ (jihovýchodní obchvat města Velká Bíteš – propojení silnice II/602 od Domašova na silnici 
I/37 u dálniční křižovatky v k.ú. Velká Bíteš) v šíři 200 m. Tento koridor je již v platném Územním plánu 
města Velká Bíteš zpřesněn a vymezen. Do návrhu ÚP je tedy převzat tento zpřesněný koridor.  

Následující obrázek je výřezem ze ZÚR kraje Vysočina. 

 

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k 
řešení v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících průzkumů a rozborů 

ÚAP pro ORP Velké Meziříčí vymezují přeložky silnic I/37, II/602 a II/379 formou obchvatu Velké Bíteše jako 
„ostatní záměry“ – ve formě územních rezerv.  

Ve formě územních rezerv vymezují také koridor pro rozšíření dálnice D1. Aktualizace č.3 ZUR Kraje Vysočina 
tento požadavek ruší. 

Dále jako záměry technické infrastruktury vymezují koridory pro homogenizaci silnic I/37, II/602, II/379 a 
II/399. 

Následující obrázek ukazuje koridory územních rezerv pro silniční a dálniční síť a také  pro vedení 
vysokorychlostní trati. 
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Návrh změn ve skeletu silniční sítě v řešeném území, úpravy silnic a jejich zatřídění a kategorizace 

Ve skeletu silniční sítě ZÚR i ÚAP navrhují úpravy silnic I. a II. třídy formou koridorů územních rezerv. Dle 
Zadání ÚP ale budou přeložka silnice II/379 a část přeložky silnice II/602vymezeny jako plochy návrhové.  

Dokument Krajského úřadu „ Šířkové uspořádání páteřní silniční sítě Kraje Vysočina (ve vlastnictví kraje) – 
kategorizace silnic ve výhledu do roku 2040, navrhuje pro silnice II/379 a II/399 kategorii S 7,5, pro silnici 
II/602 kategorii S 9,5. Dále zobrazuje kategorii silnice I/37 (v majetku ČR) S 9,5. 

 

Tento dokument nezachycuje navrhované přeložky silnic I/37 a II/379 a II/602. 

Případné další úpravy pro uvedení silnic do souladu s požadovanou kategorizací silnic v parametrech ČSN 73 
6001 "Projektování silnic a dálnic" je možné v rámci stávajících ploch silniční dopravy nebo ploch veřejných 
prostranství. 
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Návrh úprav silniční sítě 

Na silniční síti jsou navrhovány změny, které jsou popsány v předchozích kapitolách.  

Stručná rekapitulace: 

Dálnice D1 

Návrhové plochy pro rozšíření dálnice se nenavrhují. 

Silnice I/37 

Přeložka silnice jako jihozápadní obchvat Velké Bíteše je zakreslena pouze jako územní rezerva. Tento koridor 
je již v platném Územním plánu města Velká Bíteš (ÚPO) zpřesněn a vymezen. Do návrhu ÚP je tedy převzat 
tento zpřesněný koridor.  

Rozšířeny jsou plochy pro silniční dopravu v oblasti napojení silnice II/395 a stávající II/602 pro úpravu této 
křižovatky. 

Stávající trasa silnice I/37 je tedy respektována.  Zároveň je zakreslen koridor pro homogenizaci stávajícího 
tahu I/37 v šíři 150 m. 

Silnice II/379 

Přeložka silnice ve formě severozápadního obchvatu je zakreslena jako návrh plochou dopravy. Zpřesnění 
tohoto koridoru vychází z již zpracované DÚR na tuto stavbu.  

Na celé trase této silnice (i té části, která bude po vybudování přeložky převedena do místních komunikací) 
je zakreslen dle požadavku Zadání koridor pro homogenizaci stávajícího tahu v šíři 80 m. Upravena by měla 
být v kategorii Ś 7,5. 

Význam této přeložky bude posílen až po vybudovaní přeložky silnice I/37 na ni navazující. 

Silnice II/395 

Na silnici nejsou navrhovány žádné podstatné změny. Pouze je upravováno zaústění této silnice do stávající 
silnice II/602. Tento úsek ale bude po vybudování přeložky silnice II/602 převeden do místních komunikací. 

Silnice II/399 

Na silnici nejsou navrhovány žádné změny. Upravena by měla být v kategorii Ś 7,5. 

Silnice II/602 

Přeložka silnice ve formě severovýchodního obchvatu je zakreslena v úseku mezi silnicemi I/37 a II/395 jako 
návrhová plocha dopravy v rozsahu, odpovídajícím schválené DÚR pro tuto stavbu. Zbývající část mezi silnicí 
II/395 a stávající II/602, na kterou není zpracována DÚR, je zakreslen pouze jako územní rezerva. Tento 
koridor je již v platném Územním plánu města Velká Bíteš zpřesněn a vymezen. Do návrhu ÚP je tedy převzat 
tento zpřesněný koridor.  

Na celé trase této silnice (i té části, která bude po vybudování přeložky převedena do místních komunikací) 
je zakreslen dle požadavku Zadání koridor pro homogenizaci stávajícího tahu v šíři 80 m. 

Silnice III. třídy 

Na silnici III. tříd nejsou navrhovány žádné podstatné změny nebo úpravy. 

Schéma uspořádání silniční sítě ukazuje následující obrázek: 
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Lokální úpravy silnic v průtazích zastavěným územím (obcí) s případným vytvořením odstavných či 
parkovacích míst, případně s vedením cyklistické dopravy v rámci hlavního nebo přidruženého dopravního 
prostoru, je třeba řešit v podrobnější územně plánovací dokumentaci (regulačních plánech) nebo 
v projektové dokumentaci na úrovni dopravních studií apod. 

Místní komunikace 

Návrh ÚP povětšině respektuje stávající místní komunikace v existující zástavbě. Vzhledem k jejich 
dopravní zátěži i stavebním parametrům jsou většinou zařazeny do funkční skupiny D1 (zklidněné 
komunikace), frekventovanější komunikace jsou ve funkční skupině C.  

V navrhovaných plochách pro bydlení jsou pro základní (páteřní) místní komunikace navrhovány plochy 
veřejných prostranství nebo plochy dopravy silniční. Ostatní místní komunikace budou zřizovány v rámci 
návrhových ploch bydlení či průmyslu. 

Významnou navrhovanou místní komunikací je prodloužení ulice Za Uličkami až k silnici I/37 v Chobůtkách. 

Obslužné komunikace v návrhových lokalitách bydlení budou řešeny v rámci těchto ploch. 

Účelové komunikace 

Zemědělské a lesní cesty v území jsou většinou stabilizovány. V dopravním řešení jsou respektovány všechny 
veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území obce ve smyslu § 63 a § 76 
zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Současná a navrhovaná síť účelových komunikací na zemědělských a lesních plochách zajišťuje prostupnost 
krajiny a lze jí využít i pro rekreační účely (cyklotrasy, vycházkové trasy). jsou Významné účelové komunikace 
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v krajině stávající i navržené jsou zakresleny v koordinačním výkrese. Upřesnění poloh zemědělských 
komunikací bude řešeno v rámci „komplexních pozemkových úprav“. Nově navrhované polní cesty nejsou 
proto vymezovány jak VPS. 

Pro zemědělskou dopravu bude i nadále využívána síť účelových a místních komunikací a také silnic III, 
případně i II, třídy. Pro vyloučení zemědělské dopravy ze silnice I/37 lze na zemědělských plochách zřizovat 
účelové komunikace. Vyloučení zemědělské dopravy ze zastavěného obytného území lze ve Velké Bíteši řešit 
organizačně, v okolních sídlech (místních částech) pak lze na zemědělských plochách zřizovat účelové 
komunikace. 

9.8.2 Železniční tratě 

Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje ČR 

Území města Velká Bíteš se nachází v Rozvojové ose OS5 Praha – Jihlava – Brno.  

Území Velké Bíteše se PÚR bezprostředně dotýká v oddíle Železniční doprava. Zde je pod kódem VR1 
vymezen koridor vysokorychlostní dopravy (trasa vysokorychlostní trati).  

Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina vymezují jako územní rezervu trasu vysokorychlostní trati ve 
variantě jižního koridoru, který je veden na převážné části území obce v souběhu s dálnicí D1. Tento koridor 
již je v platném Územním plánu města Velká Bíteš zpřesněn a vymezen jako územní rezerva v rozsahu k.ú. 
Velká Bíteš, Jestřabí u Velké Bíteše a Košíkov v souladu s požadavkem Ministerstva dopravy. Tento koridor 
územní rezervy je převzat do nového ÚP. V územních plánech sousedních obcí je koridor ÚR pro VRT pouze 
v ÚP Nové Sady, ostatní sousedící obce nemají koridor VRT v platné ÚPD zakreslen. 

Tento koridor ve formě územní rezervy je rovněž vymezen v Územně analytických podkladech pro ORP Velké 
Meziříčí 

9.8.3 Obsluha území hromadnou dopravou osob 

Doprava autobusová 

Veřejná hromadná doprava osob (VHD) je zajišťována autobusovou dopravou.  

Významným přestupním uzlem autobusové dopravy je Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši.  

Umístění autobusových zastávek územní plán neřeší. Umístění a úpravy těchto zastávek (zastávkové pruhy, 
nástupiště, přístřešky) je možné realizovat v rámci stávajících ploch silniční dopravy nebo ploch veřejných 
prostranství. 

Železniční doprava 

Dosažitelnost železniční dopravy ve stanici Vlkov u Tišnova je pouze zprostředkovaně dopravou autobusovou 
nebo individuální automobilovou. 

9.8.4 Pěší doprava 

Pěší tahy nejsou v obci zvláště výrazné. Samostatné komunikace funkční skupiny D2 (stezky pro pěší a 
cyklisty) nejsou v územním plánu vymezovány. Pěší (tak jako cyklistické) trasy lze vést přes plochy jiných 
funkcí, jak je uvedeno ve stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

9.8.5 Cyklistická doprava 

Cyklistika jako subsystém dopravy plní funkci přepravy osob. Současně však zasahuje i do oblasti sportovní a 
rekreační.  

Cyklistika jako jedna z forem přepravy je výrazná v relaci Velká Bíteš – Košíkov a Velká Bíteš – Přibyslavice. 
V rámci vlastní Velké Bíteše pak doprava do průmyslové zóny na severozápadním okraji města.  

Dle strategického dokumentu Kraje Vysočina, na který se odkazuje Zadání, nejsou řešeným územím 
cyklotrasy nadregionálního významu vedeny (viz. následující obrázek). 
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Katastrálním územím Velká Bíteš prochází následující cyklotrasy evidované Klubem českých turistů:: 

č. 5170 Velká Bíteš – Košíkov – Ludvíkov – Stanoviště – Rapotice 

č. 5181   Velká Bíteš – Kralice nad Oslavou – Březník – Skřipský mlýn 

č. 5183   Velká Bíteš – Jestřabí – Jasenice – Naloučany 

č. 5235   Velká Bíteš – Vlkov – Osová – Heřmanov – Dolní Libochová – Strážek – Zvole 

č. 5241  Osová Bitýška – Jáchymov – Holubí Zhoř – Čikov  

Tyto trasy jsou v ÚP respektovány, využívají ale současných silnic nebo místních nebo účelových komunikací. 

Následující obrázek ukazuje současnou síť cyklotras. 
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V ÚP je respektována i plánovaná cyklotrasa Velká Bíteš – Křoví – Bílý potok: 

 

        (zdroj: www.mapy.cz) 

Pro pokrytí vztahů Velká Bíteš – Košíkov a Velká Bíteš – Přibyslavice je v ÚP navrhováno zřízení samostatných 
cyklostezek v souběhu se silnicemi II/395 a II/602. Protože ale není k dispozici žádná projektová 
dokumentace, která by řešení těchto cyklostezek řešila, je v ÚP  pro umístění těchto cyklostezek zakreslen 
pouze koridor. Obdobným způsobem je řešena cyklostezka z Velké Bíteše na Nové Sady a prodloužení 
cyklostezky podél silnice III/3791 od průmyslové zóny (v návaznosti na již vybudovanou cyklostezku) 
k rybníku Skříňka.  

Cyklotrasy jsou zakresleny v koordinačním výkrese. Výřez pro okolí Velké Bíteše ukazuje následující obrázek: 
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Pro dopravu rekreační je možno využívat sítě účelových komunikací v krajině, které jsou z  důvodu návaznosti 
ucelených tahů navrženy k doplnění. 

Pro případné doplnění systému cyklotras trasami cykloturistickými nebo lokálními dopravními není třeba 
v rámci ÚP navrhovat žádná řešení, neboť beze změny funkčního využití je lze trasovat jak na silnice III. třídy, 
tak na stávající místní a účelové komunikace, resp. veřejná prostranství. 

9.8.6 Doprava v klidu 

Odstavení motorových vozidel je řešeno pro stupeň automobilizace 1 : 2,5 podle ČSN 73 6110 a upraveno 
pomocí příslušných koeficientů.  

V současné době jsou největší parkoviště: 

- u areálu PBS a ITW Pronovie při ulici Vlkovské 

- u hřbitova při ul. Tišnovské 

- na Masarykově náměstí 

- u křižovatky silnic I/37 a II/602 (lokalita Za Loukama), které slouží pro centrum Velké Bíteše 

Menší parkoviště jsou u bytových domu, obchodních center a u sportovního areálu. 

Pro doplnění deficitu v parkovacích a odstavných místech jsou navrhovány následující plochy dopravy nebo 
veřejných prostranství: 

- další plocha pro parkování u areálu ITW Pronovia  

- dvě parkoviště u ČSPH v ulici Vlkovské 
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- parkoviště pro sportovní areál při ul. Vlkovské 

- parkoviště v lokalitě bytových domů v lokalitě U Stadionu 

- u základní školy při ul. Za Školou 

- parkoviště u křižovatky ulic Jihlavské a Pod spravedlností (u potoka Bitýška) 

- rozšíření parkoviště u silnice I/37 v lokalitě Za Loukama 

- parkoviště mezi potokem Bitýška a ulicí Pod Hradbami 

- parkoviště s garážemi v ulici Pod Babincem  

- parkoviště pro kynologický areál a přilehlé areály při silnici II/602 

Pro parkování lze využít také veřejné prostranství  

- v ulici Za Loukama 

- v ulici Tišnovské 

- u ČOV 

Pro areály výroby a podnikatelských aktivit je uvažováno s parkováním na vlastních pozemcích.  

Zvýšení kapacity garážování a odstavování osobních vozidel je možné přestavbou či dostavbou vhodných 
objektů na vlastních pozemcích RD. 

Nové odstavné plochy lze získat přestavbou současných řadových garáží na garáže halové. 

Garážování je v navrhované zástavbě uvažováno na vlastních pozemcích rodinných domů, v objektech RD a 
BD, nebo ve dvorních traktech stávající zástavby. 

9.8.7 Doprovodná zařízení pro silniční dopravu 

V řešeném území jsou tři veřejné čerpací stanice pohonných hmot.  
S  výstavbou dalších doprovodných zařízení pro silniční dopravu se v ÚP neuvažuje. 

9.8.8 Ochranná pásma 

Silniční ochranné pásmo platí mimo souvislé zastavěné území obce, vymezené z hlediska zákona č. 13/1997 
Sb. O pozemních komunikacích v platném znění. Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený 
svislými plochami vedenými do výšky 50 m; pro dálnice ve vzdálenosti 100 m, pro silnice I. třídy ve vzdálenosti 
50 m a pro silnice II. a III. třídy ve vzdálenosti 15 m oboustranně od osy vozovky (u vícepruhových od osy 
přilehlého jízdního pásu). 

9.8.9 Hluk z pozemní dopravy 

V celém řešeném území se jedná o zatížení hlukem ze silniční dopravy. 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostředí stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Jsou dány součtem základní 
hladiny hluku 50 dB (A) a korekcí přihlížejícím k místním podmínkám a denní době v závislosti na způsobu 
(funkci) vyžití území. 

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru se 
stanovují ze základní hladiny akustického tlaku LAeq,T, který je stanoven na 50 dB.  

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru 
a v chráněných venkovních prostorech staveb jsou dány Přílohou č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
(Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). 
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způsob využití území 

korekce dB 

hluk z dopravy 
na veřejných 
komunikacích 

hluk v okolí 
hlavních 

pozemních 
komunikací 1) 

stará hluková 
zátěž z 

pozemních 
komunikací 2)  

chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a lázní 

a chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní  
   0 +  5 + 15 

chráněné venkovní prostory ostatních staveb 

a chráněné ostatní venkovní prostory 
+ 5 + 10 + 20 

pro noční dobu je stanovena další korekce - 10 dB 

 

1)   hlavní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy dle zák. 13/1997 
Sb., což odpovídá funkční skupině A a B dle ČSN 736110 

2)   stará hluková zátěž je definována v Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. v rámci přílohy č.1 k nařízení vlády 
č. 502/2000 Sb. 

Výchozími hodnotami pro hlukové výpočty jsou výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2016. Uvedeny 
jsou v následující tabulce (T je počet nákladních automobilů za 24 hod, O je počet osobních automobilů za 
24 hod, M je počet motocyklů za 24 hod, S je celkový počet všech vozidel za 24 hod., MK je zkratka pro místní 
komunikace). 

Výpočet byl proveden dle novely metodiky Pro výpočet hluku ze silniční dopravy a posouzen dle Nař. vlády 
č. 272/2011, přílohy č. 3. Situace byla posouzena i pro výhled r. 2030 pro odrazivý terén v průjezdném úseku 
obytnou zástavbou. 

Výsledky sčítání dopravy 2016 – RPDI pro pracovní den 

k.ú. silnice č.sč.bodu místo T O M S 

Bezděkov II/602 6 – 0140 V.Bíteš – Bezděkov -Jáchymov – 
II/390  

873 3110 43 4 026 

Březka III/3925 nesčítáno      

Holubí Zhoř III/3924 nesčítáno      

Holubí Zhoř III/3926 nesčítáno      

Jáchymov D1 6-8650 V.Bíteš – Lhotka  14 506 31 428 74 46 008 

Jáchymov II/602 6-0140 V.Bíteš – Bezděkov -Jáchymov – 
II/390  

873 3110 43 4 026 

Jáchymov III/00210 nesčítáno      

Jestřabí III/3928 nesčítáno      

Jestřabí III/3929 nesčítáno      

Jindřichov III/3928 nesčítáno      

Košíkov II/395 6 – 3850 Velká Bíteš – Košíkov – Ludvíkov 383 1 655 7 2 045 

Košíkov III/3991 nesčítáno      

Ludvíkov II/395 6 – 3850 Velká Bíteš – Košíkov – Ludvíkov 383 1 655 7 2 045 

Pánov II/3797a nesčítáno      

Velká Bíteš D1 6-8650 V.Bíteš – Lhotka 14 506 31 428 74 46 008 
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k.ú. silnice č.sč.bodu místo T O M S 

Velká Bíteš D1 6-8660 V.Bíteš – Devět křížů 14 717 32 609 83 47 409 

Velká Bíteš I/37 6-1530 od Chobůtek k Osové Bitýšce 905 2 612 49 3 566 

Velká Bíteš I/37 6-1536 Lánice – Chobůtky 1 299 4 913 70 6 282 

Velká Bíteš I/37 6 –1537 na mostě přes Bitýšku 627 5 429 49 6 105 

Velká Bíteš I/37 6 –1546 ul. Za Loukama 1 654 7 861 68 9 583 

Velká Bíteš I/37 6 – 1556 kpt. Jaroše od Janovic po Za 
Loukama 

1 844 5 487 47 7 378 

Velká Bíteš I/37 6 –1538 kpt. Jaroše od D1 po Janovice 291 1 926 5 495 62 7 483 

Velká Bíteš II/379 6 –
1520,1526 

Tišnovská  679 2 509 26 3 214 

Velká Bíteš II/379 6 –1521 Na Valech  1 025 3 091 15 4 131 

Velká Bíteš II/395 6-3856 ke Košíkovu  383 1 655 7 2 045 

Velká Bíteš II/602 6-0158,0146 Růžová (k Přibyslavicím) 509 2 411 35 2 955 

Velká Bíteš II/602 6-0145 Pod Hradbami 1 436 5 040 50 6 526 

Velká Bíteš II/602 6-0140,0136 Jihlavská 873 3 110 43 4 026 

Velká Bíteš III/3791 6 – 3866 Vlkovská 426 1 850 21 2 297 

Velká Bíteš III/3791a 6-3861 Kostelní 251 2 193 6 2 450 

Velká Bíteš III/3928 nesčítáno      

* jednosměrně 

Vysvětlivky zkratek v tabulkách: 

T  celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel [počet vozidel / 24 hod]  

O   celoroční průměrná intenzita osobních vozidel [počet vozidel / 24 hod] 

M   celoroční průměrná intenzita motocyklů [počet vozidel / 24 hod]  

S   celoroční průměrná intenzita všech vozidel [počet vozidel / 24 hod] 

Výpočet byl proveden dle novely metodiky Pro výpočet hluku ze silniční dopravy a posouzen dle nařízení 
vlády č. 272/2011, přílohy č. 3. Situace byla posouzena i pro výhled r. 2030, pro odrazivý terén v průjezdném 
úseku obytnou zástavbou. 

Výhledové intenzity dopravy pro rok 2030 byly vypočteny z hodnot sčítání z roku 2016 pomocí 
přepočítávacích koeficientů stanovených v TP 225 – prognóza intenzit automobilové dopravy. 

Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T (resp. 24hodinové dlouhodobé ekvivalentní hladiny Ldvn 

a noční dlouhodobé ekvivalentní hladiny Ldvn ) je proveden podle novely metodiky Pro výpočet hluku ze 
silniční dopravy a posouzen dle nařízení vlády č. 272/2011, přílohy č. 3. Situace byla posouzena i pro výhled 
r. 2030. Vzhledem ke konfiguraci terénu a jeho překrytí vzrostlou zelení (zahrady, sady), byl útlum počítán 
pro pohltivý terén. 

Hypotetické polohy izofon nezohledňují bariérové účinky zástavby či jiných protihlukových zábran a jsou 
vztaženy k ose silnice. Výpočet hlukového pásma je významný pro plochy, které nejsou bariérově stíněny 
stávající zástavbou, sníženou niveletou silnice či protihlukovými stěnami nebo valy.  

Výpočtem byly zjištěny vzdálenosti požadovaných izofon od os silnic. V následující tabulce jsou uvedeny pro 
obytné i smíšené zóny, a to pro denní i noční dopravu.  

Výpočtem byly zjištěny vzdálenosti požadovaných izofon od os silnic. V následující tabulce jsou uvedeny pro 
obytné i smíšené zóny, a to pro denní i noční dopravu.  
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Z hlediska hygienických norem jsou rozhodující hodnoty vyznačené v tabulce šedým podbarvením, tj,. 60 dB 
pro dobu denní a 50 dB pro dobu noční. Z hlediska pohody bydlení pak hodnoty 55 dB pro denní dobu a 45 
dB pro dobu noční. 

Vzdálenost izofon (v m) 

k.ú. silnice č.sč.bodu místo 

hlavní komunikace bez staré zátěže 

denní 
doba 

60 dB 

noční 
doba 

50 dB 

denní 
doba 

55 dB 

noční  
doba 

45 dB 

Bezděkov II/602 6 – 0140 V.Bíteš – Jáchymov -  II/390  76 55 140 100 

Březka III/3925 nesčítáno  
  

není 
sčítání 

není 
sčítání 

Holubí Zhoř III/3924 nesčítáno  
  

není 
sčítání 

není 
sčítání 

Holubí Zhoř III/3926 nesčítáno  
  

není 
sčítání 

není 
sčítání 

Jáchymov D1 6-8650 V.Bíteš – Lhotka  123 69 242 133 

Jáchymov II/602 6-0140 V.Bíteš –Jáchymov – II/390  76 55 140 100 

Jáchymov III/00210 nesčítáno  
  

není 
sčítání 

není 
sčítání 

Jestřabí III/3928 nesčítáno  
  

není 
sčítání 

není 
sčítání 

Jestřabí III/3929 nesčítáno  
  

není 
sčítání 

není 
sčítání 

Jindřichov III/3928 nesčítáno  
  

není 
sčítání 

není 
sčítání 

Košíkov II/395 6 – 3850 Velká Bíteš –Ludvíkov 12 7 28 20 

Košíkov III/3991 nesčítáno  
  

není 
sčítání 

není 
sčítání 

Ludvíkov II/395 6 – 3850 Velká Bíteš –Ludvíkov 12 7 28 20 

Pánov II/3797a nesčítáno  
  

není 
sčítání 

není 
sčítání 

Velká Bíteš D1 6-8650 V.Bíteš – Lhotka 123 69 242 133 

Velká Bíteš D1 6-8660 V.Bíteš – Devět křížů 125 68 242 132 

Velká Bíteš I/37 6-1530 od Chobůtek k Osové Bitýšce 21 15 41 30 

Velká Bíteš I/37 6-1536 Lánice – Chobůtky 27 20 52 36 

Velká Bíteš I/37 6 –1537 na mostě přes Bitýšku 17 10 34 23 

Velká Bíteš I/37 6 –1546 ul. Za Loukama 27 19 53 38 

Velká Bíteš I/37 6 –1556 kpt. Jaroše od Janovic po Za 
Loukama 

41 27 77 54 

Velká Bíteš I/37 6 –1538 kpt. Jaroše od D1 po Janovice 
291 

41 31 78 60 

Velká Bíteš II/379 6 –
1520,1526 

Tišnovská  
18 11 37 26 

Velká Bíteš II/379 6 –1521 Na Valech  22 14 41 29 
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k.ú. silnice č.sč.bodu místo 

hlavní komunikace bez staré zátěže 

denní 
doba 

60 dB 

noční 
doba 

50 dB 

denní 
doba 

55 dB 

noční  
doba 

45 dB 

Velká Bíteš II/395 6-3856 ke Košíkovu  12 7 28 20 

Velká Bíteš II/602 6-0158,0146 Růžová (k Přibyslavicím) 21 14 41 29 

Velká Bíteš II/602 6-0145 Pod Hradbami 17 10 35 25 

Velká Bíteš II/602 6-0140,0136 Jihlavská 25 18 50 35 

Velká Bíteš III/3791 6 – 3866 Vlkovská 11 7 26 18 

Velká Bíteš III/3791a 6-3861 Kostelní 7 7 21 12 

Velká Bíteš III/3928 nesčítáno Rajhradská 
  

není 
sčítání 

není 
sčítání 

Pro silnice I. a II. tříd jsou směrodatné údaje 60 dB pro denní dobu a 55 dB pro noční dobu. Pro silnice III. tříd 
pak 55 dB pro denní dobu a 50 dB pro noční dobu.  

Podklady pro výpočet hluku (sčítání dopravy) na náměstí ve Velké Bíteši v souvislosti s autobusovou 
dopravou nejsou k dispozici. Provoz autobusové dopravy je zde ale časově vymezen do denní doby. 
V nepracovní dny je autobusová doprava poměrně malá. Hlukovou zátěž náměstí však lze snížit vyloučením 
nákladní dopravy organizačními či stavebními úpravami v silniční síti ve městě, jak je uvedeno v předchozích 
kapitolách. 

Sčítací body na silnicích  III. třídy většinou nejsou. Intenzity dopravy jsou však na těchto komunikacích velmi 
nízké a výraznější zatížení životního prostředí hlukem nezpůsobují. 

V souvislosti s vybudováním přeložek silnic dojde ke změnám intenzit na celé komunikační síti. Hodnoty 
zátěží lze získat pouze matematickým modelováním dopravy, což není obsahem tohoto územního plánu. 
Model dopravních zátěží není k dispozici. Pro orientaci lze ale užít výsledků pro silnici v původní trase 
sníženou o cca 10%, neboť nákladní doprava by měla bát převedena především na tyto objízdné trasy. 

Veškeré návrhové plochy pro bydlení a návrhové plochy OS - tělovýchovná a sportovní zařízení, které se 
nacházejí v blízkosti plánovaně přeložky silnice I/37 v textové části ÚPD jsou pouze podmínečně přípustné z 
hlediska splnění hygienických limitů hluku a vibraci z dopravy. Tyto plochy musí být v rámci územního řízeni 
posouzeny z hlediska vlivů z provozu dopravy (zejména hluk a vibrace) na plánované přeložce silnice I/37 na 
výhledové období 30 let, tzn., že je třeba zajistit, aby nebyly překročeny hygienické limity, vyplývající z 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění. 

V chráněném venkovním prostoru navrhovaných staveb (2m okolo rodinného domu) a v chráněném vnitřním 
prostoru navrhovaných staveb nesmí být překročeny hygienické limity hluku z provozu pozemní komunikace 
(I/19, II/353, III/35016, III/01843 a III/35421) pro denní a noční dobu stanovené prováděcím právním 
předpisem k výše uvedenému zákonu. Ochranu před hlukem, příp. orientaci budov pro ochranu před hlukem, 
je v návrhových plochách podmínkou pro povolování staveb. Při navrhování výstavby je vhodné provádět 
technická opatření k dalšímu snížení hluku v navrhovaných objektech. V místech, kde hluková pásma v 
příslušných izofonách zasahují do stávající obytné zástavby, jsou doporučena protihluková stavební opatření. 

9.9 KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Plánovaný rozvoj vodovodů a kanalizací v kraji Vysočina je shrnut v elaborátu PRVKUK, zpracovaném v roce 2004 
firmou AQUA PROCON s.r.o, Brno. Komplexní aktualizace byla zpracována v roce 2015 Krajským úřadem Kraje 
Vysočina ve spolupráci se společností HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., Praha. 

Provozovatelem infrastrukturního majetku (vodovody, kanalizace, ČOV) v území je Svaz vodovodů a kanalizací 
Žďársko. Výrobu a dodávku pitné vody zajišťuje Vodárenská akciová společnost a.s., divize Žďár nad Sázavou. 
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Hlavním zdrojem pitné vody pro oblast Velkomeziříčska je vodárenská nádrž Mostiště a následně další menší 
zdroje podzemní vody. 

9.9.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

městská část Velká Bíteš 

Stávající stav 

V městské části Velká Bíteš je veřejná vodovodní síť, která byla budována v sedmdesátých letech 20.století. 
Zdrojem vody je vodárenská nádrž Mostiště. Městská část je zásobována vodou z ÚV Mostiště přes VDJ Velká 
Bíteš 2x250 m3 (520,90/517,2 m n. m.) z vodovodního přivaděče Dobrá Voda – Velká Bíteš. Z vodojemu do 
městské části vedou dva přívodní řady DN 200 mm. Přímo v městské části se nachází ještě další zdroj vody, a 
to studna vybavená akumulačním prostorem 13,0 m3. Voda v této studni je hygienicky zabezpečena a je 
čerpána přímo do vodovodního potrubí. Tento zdroj pokrývá asi 20 % spotřeby vody městské části.  

Návrh 

V PRVKUK je uvažováno s rozdělením Velké Bíteše na dvě tlaková pásma: 
1. tl. pásmo (464–490 m n.m.) bude zásobeno z VDJ 2x 250 m3 (520,9/517,7 m n.m) 
2. tl. pásmo (490-504 m n.m.) bude zásobeno z nového VDJ Duforty 2x 500 m3 (max. hladina 550 m n.m.) 

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě PRVKUK předpokládá částečnou obnovu (rekonstrukci) 
vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ Lipová). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě 
v lokalitách, kde dosud není vybudována. 

místní část Bezděkov 

Stávající stav 

Městská část Bezděkov má vybudovaný veřejný vodovod. Pitná voda je přiváděna z ÚV Mostiště. Městská 
část je napojena na přívodný řad pro městskou část Holubí Zhoř. Tlak v síti udržuje VDJ Ruda 2 x 250 m3 
(589,3/585,75 m n.m.). 

Návrh 

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě PRVKUK předpokládá částečnou obnovu (rekonstrukci) 
vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále je navrhována dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde 
dosud není vybudována a do návrhových lokalit. 

místní část Březka 

Stávající stav 

Městská část Bezděkov má vybudovaný veřejný vodovod, pro který je voda přiváděna z ÚV Mostiště. Přívodný 
řad do městské části odbočuje z přívodného řadu pro Holubí Zhoř. Voda je přiváděna do VDJ Březka 35 m3 
(497,4/495,4 m n.m.). Městská část je vodou zásobena gravitačně.  

Návrh 

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě PRVKUK předpokládá částečnou obnovu (rekonstrukci) 
vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále je navrhována dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde 
dosud není vybudována a do návrhových lokalit. 

místní část Holubí Zhoř 

Stávající stav 

Městská část Holubí Zhoř má vybudovaný veřejný vodovod. Pitná voda je přiváděna z ÚV Mostiště. Přívodný 
řad do městské části je napojen na vodovodní přivaděč z VDJ Ruda 2 x 250 m3 (589,3/585,75 m n.m.), do 
Velké Bíteše. Přívodným řadem je přiváděna voda do VDJ Holubí Zhoř 150 m3 (529,81/526,71 m n.m.), ze 
kterého je voda přiváděna do městské části gravitačně. 

Návrh 

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě PRVKUK předpokládá částečnou obnovu (rekonstrukci) 
vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále je navrhována dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde 
dosud není vybudována a do návrhových lokalit. 
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místní část Jáchymov 

Stávající stav 

Městská část Jáchymov má vybudovaný veřejný vodovod. Pitná voda je přiváděna z ÚV Mostiště. Městská 
část je napojena na přívodný řad pro městskou část Holubí Zhoř. Tlak v síti udržuje VDJ Ruda 2 x 250 m3 
(589,3/585,75 m n.m.).  

Návrh 

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě PRVKUK předpokládá částečnou obnovu (rekonstrukci) 
vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále je navrhována dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde 
dosud není vybudována a do návrhových lokalit. 

místní část Jestřabí 

Stávající stav 

Městská část Jestřabí má vybudovaný veřejný vodovod jen pro část obce. Ostatní obyvatelé městské části 
(cca 70% obyvatel) jsou zásobeni ze soukromých studní.  

Návrh 

PRVKUK předpokládá připojení městské části na zdroj Mostiště ze sítě Velká Bíteš přes ČS. Voda bude čerpána 
do navrženého VDJ Jestřabí a dále rozvedena gravitačně po městské části. Pro VDJ Jestřabí je v UP vymezena 
územní rezerva. 

místní část Jindřichov 

Stávající stav 

Městská část Jindřichov má veřejný vodovod zásobený vodou ze dvou studní v lese nad obcí přes VDJ 
Jindřichov 50 m3. 

Návrh 

PRVKUK předpokládá připojení městské části na zdroj Mostiště ze sítě Velká Bíteš přes ČS. Voda bude čerpána 
do navrženého VDJ Jestřabí a dále rozvedena gravitačně po městské části. 

místní část Košíkov 

Stávající stav 

Městská část Košíkov má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody jsou tři studny, z nichž je přes 
ATS obec zásobena. Zdroje zejména v letním období vykazují zhoršení některých ukazatelů (radon, zákal, 
dusičnany).  

Návrh 

PRVKUK předpokládá připojení městské části Košíkov na horní tlakové pásmo vodovodu Velká Bíteš zásobené 
z ATS Lipová směr průmyslová zóna. 

místní část Ludvíkov 

Stávající stav 

Městská část Ludvíkov má vybudovaný veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Ivančice – Rosice 
přívodním řadem z obce Stanoviště. 

Návrh 

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě PRVKUK předpokládá částečnou obnovu (rekonstrukci) 
vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále je navrhována dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde 
dosud není vybudována a do návrhových lokalit. 

místní část Pánov 

Stávající stav 

Městská část Pánov nemá vybudovaný veřejný vodovod.  Obyvatelé jsou vodou zásobeni ze studní. 

Návrh 

PRVKUK navrhuje zásobení městské části z nového VDJ Pánov v rámci nové části skupinového vodovodu 
Mostiště – přivaděče velká Bíteš – Kuřimská Nová ves a současně vybudování nové rozvodné sítě. 
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V případě, že nebude realizováno napojení na skupinový vodovod, budou vzhledem k nízkému počtu 
obyvatel jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (studny, vrty). 

POTŘEBA VODY 

Dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. se uvažuje potřeba vody v bytech s tekoucí teplou vodou hodnotou 35 
m3/os.rok, což odpovídá 96 l/os.den v bytových domech a 115 l/os.den v RD. 

Specifická potřeba vody je 96 l/os.den 

Potřeba vody pro vybavenost 20 l/os.den 

Stávající bilance potřeby vody pro obyvatelstvo 

Počet obyvatel (k 1.1.2017) … 5137  os. 

Průměrná denní potřeba: 

pro obyvatelstvo: 5137 x (96+20) = 595 892 l/den = cca 6,9 l/s 

Výhled 

Nárůst potřeby vody ve Velké Bíteši: 

větší nové lokality reálný nárůst 
počtu obyvatel  

průměrná denní potřeba  

l/den 

 

průměrná 
denní 
potřeba  

 

l/s (počet obyvatel   x 
96l) 

 

(počet obyvatel x 
115l) 

 

lokality bytových domů BH/Zb1, 
Zb2 a okolí 

130 12480 - 0,144 

lokalita RD BI/Zb6 Babinec a okolí 75 - 8625 0,099 

lokality RD BI/ Zb8, Zb7 a okolí 50 - 5750 0,066 

lokality Janovice a okolí 30 - 3450 0,0399 

Nárůst potřeby vody v místních částech: 

místní část reálný nárůst 
počtu obyvatel  

průměrná denní potřeba  

(počet obyvatel x 115l) 

l/den 

průměrná denní potřeba  

l/s 

Bezděkov 6 690 0,00798 

Březka 5 575 0,00665 

Holubí Zhoř 6 690 0,00798 

Jáchymov 5 575 0,00665 

Jestřabí 4 460 0,00532 

Jindřichov 5 575 0,00665 

Košíkov 20 2300 0,02662 

Ludvíkov 6 690 0,00798 

Celkový nárůst potřeby vody na území Velké Bíteše bude 36 860 l/den, což je 0,427 l/s. 
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9.9.2 KANALIZACE 

Stávající stav 

Na území místní části Velká Bíteš je vybudována kanalizační síť různého stáří a technického stavu. 
Stoková síť města je převážně jednotná, pouze lokality ulic Sadová, Pod Spravedlností a průmyslová zóna 
Košíkov jsou odkanalizovány oddílným stokovým systémem. Stoková síť městské části je ukončena ČOV, ležící 
na SV okraji městské části na levém břehu říčky Bítýšky. 

Celková délka stokové sítě městské části Velká Bíteš je cca 30,2 km. Na stokové síti se nachází 6 
odlehčovacích komor a 2 čerpací stanice. 

Místní části Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Ludvíkov, Pánov nemají vybudovanou veřejnou 
kanalizační síť. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek. 

Místní části Jestřabí, Košíkov (kromě průmyslové zóny) nemají vybudovanou veřejnou kanalizační síť. 
Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po přečištění v biologických septicích do vodního 
toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek. 

Místní část Jindřichov má vybudovanou veřejnou kanalizační síť, jejíž výstavba byla ukončena v roce 
1976. Na kanalizaci je napojena většina obyvatel. Celková délka řadu je cca 500m, profil DN 300 – 400mm. 
Celá kanalizační síť je zaústěna do otevřeného odpadu a odtud do vodního toku Jasinka.  

Návrh 

Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě v místní části Velká Bíteš předpokládá Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizace Kraje Vysočina (dále PRVKUK) částečnou obnovu (rekonstrukci) kanalizační sítě včetně 
souvisejících objektů. Dále je navržena dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. 
Předpokládá se napojení místní části Košíkov na ČOV Velká Bíteš. 

PRVKUK předpokládá výstavbu ČOV v obci Březka, do které by byly odváděny také splaškové vody z místních 
částí Bezděkov a Jáchymov. Pokud nebude zajištěna výstavba nové ČOV, budou vzhledem k nízkému počtu 
obyvatel odpadní vody zneškodňovány individuálním způsobem. 

Dle PRVKUK je výstavba ČOV předpokládána také v místní části Jestřabí, do které by byly odvedeny i splaškové 
vody z místní části Jindřichov. Vzhledem k charakteru sídla Jestřabí zde bude výhodnější likvidovat odpadní 
vody individuálním způsobem. Reálnější je výstavba ČOV v Jindřichově a výstavba ČOV v místní části Holubí 
Zhoř. Pokud nebude zajištěna výstavba nových ČOV, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel, odpadní 
vody zneškodňovány individuálním způsobem. 

Technický stav kanalizace v místní části Košíkov je nevyhovující, proto je uvažováno s výstavbou nové 
kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky by plnily funkci dešťové kanalizace. Splašky by 
byly odváděny do jímky a odtud výtlakem dopravovány na ČOV Velká Bíteš. 

V místních částech Ludvíkov a Pánov, vzhledem k nízkému počtu obyvatel, budou vody z jednotlivých 
domácností i nadále likvidovány individuálním způsobem.  

9.9.3 MELIORACE 

ZVHS byla ke dni 30.6.2012 zrušena. Správa drobných vodních toků byla převedena na státní podniky 
Povodí Moravy, Povodí Svratky a Lesy ČR a majetek HOZ byl převeden na Pozemkový fond ČR.  

Zákonem č. 503/2012 Sb.  byl zřízen s účinností od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad (SPÚ), který je 
ve smyslu § 4 odst. 2 z.č. 503/2012 Sb. příslušný hospodařit se stavbami využívanými k vodohospodářským 
melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu, které ke dni předcházejícímu dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona spravoval Pozemkový fond České republiky. 

Na území Velké Bíteše se nachází vodní dílo  - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v příslušnosti 
hospodaření SPÚ s označením „Velká Bíteš“- ID 5160000038-11201000. Jedná se o trubní kanál celkové délky 
0,560 km z roku 1981, ČHP 4-15-01-132. Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat 
podél trubních úseků HOZ nezastavěný manipulační prostor o šíři 4,0m od osy potrubí na obě strany. Do HOZ 
nesmí být vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. Na vodních dílech HOZ je zajišťována běžná údržba 
tzn. v případě trubních úseků opravy trubních vedení včetně revizních šachet. 



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ BÍTEŠ 

 

 

61 

 

V území dlouhodobě hospodařilo JZD Velká Bíteš, které tu odvodnilo dle podkladů získaných z archivu 
SMS 74 ha půd, především v polních tratích Dolní obůrka, Černé padělky, Dlouhé nivy, Příčníky, Šebestky, Za 
pastviskem, Za rybníkem, Kavice a prostor mezi Hradčenským potokem s silnicí Velká Bíteš – Hradčany. 
Kromě odvodnění se v území realizovaly rozsáhlé rekultivace, které měly výrazný vliv na tvář zdejší krajiny a 
podpořily rozvoj vodní eroze. 

Investicemi do půdy rozumíme provedená opatření ke zvýšení úrodnosti půdy a možnosti 
efektivnějšího využívání pozemků. V řešeném území se jedná především o provedené odvodnění pozemků 
(závlahy v řešeném území nejsou realizovány). 

V zájmovém území je provedeno rozsáhlé odvodnění pozemků tak, jako ostatně i v jiných částech 
(především v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech) naší republiky. Jsou odvodněny všechny 
akumulační polohy v území i široké nivy potoků. Pouze bezprostředně kolem toků jsou ponechány přirozené 
nivy. 

9.9.4 VODNÍ TOKY A PLOCHY 

Vodní toky 

Současný stav 

Území patří do povodí Moravy k dílčímu povodí Svratky. Nejvýznamnějším tokem je Bílý potok s přirozenými 
a přírodě blízkými vodními a břehovými společenstvy. Ohrožení těchto přírodních hodnot představuje 
především úpravy koryt toků a změny kultur přilehlých pozemků, přeměna luk na ornou půdu. 

Dalším významným tokem je Bitýška a to pro svoji ekostabilizující funkci v krajině. V zastavěné části města 
Velká Bíteš a pod městem je regulována. S úpravou jejího toku se v časovém horizontu platnosti územního 
plánu neuvažuje, nutná bude pouze pravidelná údržba. 

K.ú. Jestřabí, Jindřichova, Košíkova a Ludvíkova patří k dílčímu povodí Oslavy. V území pramení Bílá voda, 
Chvojnice, Jasinka a další jejich drobné přítoky.  

K.ú. Březky, Holubí Zhoře a Jáchymova patří do povodí Oslavy. Zájmovým územím protékají dva hlavní toky 
a to potok Jelenka a Drchalka. 

K.ú. Pánov patří do dílčího povodí Svratky, v území protéká Blahoňůvka, vlévající se do Libochovky. 

Většina vodních toky je ve správě Lesů České republiky s.p., oblastní správy toků Brno nebo Státní meliorační 
správy, územního pracoviště Žďár nad Sázavou, pouze Bílý potok je ve správě akciové společnosti Povodí 
Moravy, závod Dyje, provoz Brno – Svratka. 

Na uvedeném vodním toku neplánuje jejich správce žádné zásahy kromě běžné údržby. Z toho důvodu je 
třeba zachovat přístup, resp. zachovat 6 m široký pruh od břehové čáry (§49 zákona č.254/2001 o vodách). 

Potoky společně  s částí nivy a  doprovodnou zelení tvoří lokální biokoridory. 

Návrh 

Úpravy vodních toků nejsou navrhovány. Uvažovat je třeba s přitížením dešťovou vodou regulovanou 
retenčními opatřeními a s přečištěnou splaškovou vodou. 

Vodní plochy 

Současný stav 

Na jihovýchodním okraji velké Bíteše leží soustava několika rybníků (Klečanský, Silnický, Koupelna), které leží 
na přítoku řeky Bítýšky. Na západním okraji města leží dva větší rybníky (Rajhradský a Královský). V dalších 
místních částech se nachází drobné vodní plochy a rybníčky. Plochy jsou většinou využívány k rekreačním 
účelům, velký význam mají také pro zadržování vody v krajině. 

Návrh 

V územním plánu je navrženo několik vodních ploch.  
Navržen je rybník na západním okraji města na přítoku potoka Bítýška. 
Soustava dvou menších rybníků je navržena v místní části Holubí Zhoř. 
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9.10 KONCEPCE ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SPOJŮ 

Stávající trasy technických sítí ve výkresové části ÚP byly převzaty z poskytnutých podkladů a zpracovaných 
ÚAP.  

9.10.1 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM, PRODUKTOVOD 

Nadřazené sítě 

V jižní části řešeného území je vedena trasa  VTL plynovodu NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II, č. 1718/8, 
Praha IV.  

V jeho ochranném a bezpečnostním pásmu jsou situovány návrhové plochy Zv9 , Zv10 a Zv11 (VD – plocha 
pro drobnou výrobu), Zo5 (OK – plocha občanského vybavení – komerce), Zd13 (DP – plocha parkoviště) aZt1 
(TI – plocha technické infrastruktury). 

Firma NET4GAS, s.r.o požaduje předložit ke schválení projektovou dokumentaci ke všem záměrům 
zasahujícím do ochranného a bezpečnostního pásma NET4GAS. 

V jižní části řešeného území je dále vedena trasa produktovodu, která je ve správě a.s. ČEPRO, Dělnická 
213/12, Praha 7. Jeho ochranné pásmo je v šíři 300 m na každou stranu od osy potrubí včetně ochranného 
pásma anodového uzemnění v šířce 100 m na každou jeho stranu. 

Návrhová plocha Zv5, Zv6, Zv7, Zv8, Zv9 (VD – plocha drobné výroby) nesplňují 150 m bezpečnostní 
vzdálenost trasy od produktovodu. Plochy zpevněné pro dopravu Zd12 (DP) nesmí zasahovat do 
zabezpečovacího pásma produktovodu, tj. do vzdálenosti 4 m od trasy produktovodu. Zabezpečovací pásmo 
slouží k zajištění oprav a údržby dálkovodu podle ČSN 65 0204.  

Návrhové plochy  Zv11, Zv10 (VD - plocha drobné výroby), Zo5 (OK – plocha komerce), zasahují do 
ochranného pásma produktovodu, kde platí omezení dle platných předpisů a norem. Stavby a činnosti 
situované do ochranného pásma produktovodu musí být projednány se společností ČEPRO, a.s.  

V jižní části území se nachází vedení ropovodu DN 500, DOK, ropovod IRČ DN 500 ve vlastnictví sítí MERO 
ČR.   

Ochranných pásem sítí MERO ČR, a.s. se týkají návrhové plochy Zv5, Zv6, Zv7, Zv8, Zv9 (VD – plocha drobné 
výroby). 

Pro tyto plochy, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat vládní nař. č. 29/1959 Sb. (jak je stanoveno 
v přechodných ustanoveních zákona č. 161/2013 Sb.) když na provádění činností v ochranném pásmu 
ropovodu se použije zákon č. 189/1999 Sb. a následně ČSN EN 14161 a ČSN 65 0204. 

Plynovod STL 

Plynofikované jsou pouze části Velká Bíteš a Košíkov. Další místní části plynofikovány nejsou a s jejich 
plynofikací se ani neuvažuje. 

Návrh 

Ve městě jsou poměrně nové (r. 1992) dostatečně kapacitní STL řady plynovodu. Po západní hranici katastru 
vede přívodní VTL řad DN 300, který přípojkami DN 100 zásobuje 3 regulační stanice VTL/STL. Navržené 
lokality v této oblasti budou napojeny na stávající řady. 

Nově navržené řady budou zakresleny až v dalších stupních PD (DÚR).  

Ochranná a bezpečnostní pásma     

Bude respektován zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. 
Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního 
souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, 
potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu.  

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:  

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném 
území obce 1 m na obě strany od půdorysu,  
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b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,  

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.  

Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k 
ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Bezpečnostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci 
územního rozhodnutí o umístění stavby, nebo dnem nabytí právní moci územního souhlasu s umístěním 
stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení 
plynového zařízení do provozu.  

Bezpečnostním pásmem se rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.  

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti 
nebo zdraví osob, lze v bezpečnostním pásmu  

a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v 
bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou osobou, která 
odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení,  

b) umístit stavbu, neuvedenou v písmenu a), pouze po předchozím písemném souhlasu fyzické nebo 
právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.  

Rozsah bezpečnostních pásem je uveden v příloze zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění. 

Koridor produktovodu a ropovodu – 300m, ve kterém je v bezpečnostním pásmu 100m zakázáno budovat 
jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic a ve vzdálenosti 150m od osy dálkovodu provádět souvislé 
zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty. 

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena následovně: 

ochranné pásmo VTL plynovodů: 4 m oboustranně od půdorysu potrubí 

bezpečnostní pásmo VTL plynovodů do tlaku 40 barů včetně: 

do DN 100 včetně – 10 m od osy potrubí 

nad DN 100 do DN 300 včetně  - 20 m od osy potrubí 

nad DN 300 do DN 500 včetně - 30 m od osy potrubí 

nad DN 500 do DN 700 včetně – 45 m od osy potrubí 

nad DN 700 – 65 m od osy potrubí 

bezpečnostní pásmo VTL plynovodů s tlakem nad 40 barů: 

do DN 100 včetně  - 80 m od osy potrubí 

nad DN 100 do DN 300 včetně – 120 m od osy potrubí 

nad DN 300 do DN 500 včetně – 160 m od osy potrubí 

nad DN 500 – 160 m od osy potrubí 

ochranné pásmo STL plynovodu – 4 m od osy potrubí 

ochranné pásmo NTL plynovodu a STL přípojek pro rozvod plynu v obci – 1 m od osy potrubí 

9.10.2 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Návrh ÚP respektuje trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní. 

Přenosové soustavy a zdroje 

Síť ZVN 400kV a 220 kV: 

Na severu a východě katastru Velká Bíteš prochází územím trasa vedení ZVN 400kV a VVN 220 kV. Jedná se 
o vedení VVN422 Čebín – Mírovka a vedení VVN 203 Sokolnice – Opočinek. Společnost ČEPS a.s. plánuje 
zdvojení vedení VVN422 a tento záměr je převzat z nadřazené UPD.  
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Vedení jsou chráněna ochranným pásmem, které je nutno respektovat. Souhlas s činností v ochranném 
pásmu uděluje společnost ČEPS a.s. 

Síť VVN 110 kV: 

Řešeným územím prochází dvojitá vedení VVN 110kV. Jedná se o vedení VVN5533/5534 Čebín – Velká Bíteš 
a Čebín – Velké Meziříčí a dále vedení VVN 5539/5534 Velká Bíteš – Ptáčov a Čebín – Velké Meziříčí. 

Vedení jsou chráněna ochranným pásmem (OP), které činí 15m od krajních vodičů, celková šířka OP je 38m. 
Souhlas s činností v ochranném pásmu uděluje společnost E.ON Distribuce, a.s. 

 

Vedení jsou respektována včetně jejich ochranných pásem.  

V návrhovém období zůstanou zachovány trasy stávajících vedení. V řešeném území se dle ZUR nepočítá s 
výstavbou nového  zařízení a vedení napěťové hladiny VVN 110 kV. 

Řešené území napájí transformace 110/22kV v areálu podniku ČEPRO. Transformaci zajišťují dva 
transformátory 40MVA. Stav transformace je mechanicky dobrý, po rekonstrukci, rovněž tak je i rezerva 
výkonu pro pokrytí nárůstu zatížení v budoucím období. 

Distribuční soustavy 22 kV a zdroje 

V současné době je řešené území napájeno z vedení VN 22kV: 

VN 156 směr Velká Bíteš město a odbočka Přibyslavice 

VN 168/169 dvojité vedení napájí 1.Brněnskou strojírnu  Velká Bíteš 

VN33 jižní část Velké Bíteše a část Pánov 

VN193 a 192 západní oblast od Velké Bíteše  

VN187 Průmyslová zóna a část Košíkov a Ludvíkov 

VN103 odbočka Jasenice – části Holubí Zhoř a Březka 

Z těchto vedení jsou provedeny odbočky, které zásobují řečené území el. energií. 

Stávající venkovní vedení 22kV jsou chráněna ochranným pásmem jehož šířka je většinou  10m na každou 
stranu od krajních vodičů. Celková šířka ochranného pásma je tedy 23m.  

Ve městě Velká Bíteš je vybudováno kabelové vedení VN v několika trasách. 

V řešeném území jsou výrobny, které dodávají vyrobenou energii do sítě VN. 

Jedná se o FVE v obci Holubí Zhoř a bioplynovou stanici ve Velké Bíteši.  

Další menší výrobny dodávají energii do distribuční sítě NN. Jedná se především o individuální střešní 
instalace FVE. 

Transformační stanice 22/0,4kV (TS) 

V řešeném území jsou trafostanice jak venkovní napojené z venkovního i kabelového vedení, tak i zděné 
napojené venkovním i kabelovým vedením. 

Převážná většina trafostanic vyhovuje požadavkům na odebíraný příkon a z mechanického hlediska jsou 
v dobrém stavu. 

Rozvodná síť NN 

Distribuční rozvodná síť NN ve Velké Bíteši je provedena nadzemním vedením, střed a nová výstavba pak 
kabelovým vedením. V okolních obcích jsou sítě provedeny většinou venkovním vedením NN s posilovacími 
zemními kabely, nová výstavba je kabelizována. 

Pro současnou potřebu je síť NN většinou vyhovující.  
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Návrh  

Pro nově navrhované lokality soustředěné zástavby RD je navrženo její rozšíření a provedení kabelovým 
rozvodem v zemi, stejně tak i pro podnikatelské aktivity. 

U nové zástavby v zastavěném území obce bude řešena podle koncepce stávající rozvodné sítě.  

Bilance elektrického příkonu 

Rozšíření stávajícího distribučního systému VN bude prováděno na základě požadavků nové zástavby 
v navržených lokalitách. Připojování nových odběratelů bude řešeno v souladu s platnou legislativou  

Základem pro návrh zásobování el. energií distribučního systému obce je maximální zatížení. Distribuční 
systém se pak dimenzuje tak, aby byl schopen přenést požadovaný výkon v době předpokládaného maxima 
při dodržení všech aspektů hospodárnosti a bezpečnosti, spolehlivosti a kvality napětí. To vše při minimálních 
počátečních investicích a ročních nákladech na ztráty a provoz. Zpracování výhledové bilance požadovaného 
el. příkonu vychází ze stanovení podílových maxim jednotlivých základních odběratelských sfér tj. bytového 
fondu, výrobní a nevýrobní sféry.  

Tyto složky totiž ovlivňují největší měrou postupný nárůst odběru v dané lokalitě. Je zřejmé, že tento nárůst 
je přímo úměrný nárůstu obyvatel, stupni životní úrovně, modernizaci a budování nového průmyslu a 
zemědělství. 

Předpokládaný odběr ve výhledu 

Z energetického hlediska se pro návrhové období uvažuje s dvojcestným zásobováním obytných domů a 
průmyslové sféry tj. elektřina a plyn (topení, vaření, příprava TUV, kde se el.energie používá jen ke svícení a 
pro běžné el. spotřebiče. Vzhledem ke zvyšujícímu se životnímu standardu je nutno mezi takovéto spotřebiče 
uvažovat i některé spotřebiče sloužící pro přípravu pokrmů (fritézy, grily, mikrovlnné trouby aj.), které jsou 
energeticky náročnější. 

Podíl bytového fondu Velká Bíteš 

Uvažováno je s výhledovou hodnotou zatížení na 1 b.j. v RD 2,1 kW, v BD pak 1,2 kW což je hodnota na úrovni 
distribuční TS pro realizační období po roce 2020. 

Je navržena výstavba RD  a  bytových domů, celkem 185b.j.v BD  a  cca 260 b.j. v RD. 

Potřebný příkon pro tuto výstavbu bude  770 kW. 

Ostatní obce 

V ostatních obcích je navrhovaná výstavba do cca 30ti RD na obec, tedy nárůst zatížení v obci do 65kW. 

Celkový potřebný příkon pro tuto výstavbu bude  300 kW. 

Podíl občanské vybavenosti: 

Pro nárůst zatížení vlivem nové občanské vybavenosti jako je obchodní dům, malá komerce, penzion a dům 
s pečovatelskou službou, zázemí pro školu, ubytování a stravování je počítáno  s nárůstem 1590 kW 

Podíl výrobní sféry a zemědělství: 

Pro potřeby zemědělství a průmyslové výroby je počítáno s nárůstem 2350 kW na navržených plochách.  

Areály zemědělství a průmyslové výroby mají většinou svoje odběratelské trafostanice napájené ze sítě 22kV 
a nemají nároky na distribuční trafostanice.  

Celková výhledová hodnota nárůstu potřebného soudobého příkonu: 

Pro určení celkového soudobého zatížení všech odběratelských skupin je třeba počítat s vzájemnou 
soudobostí maxim. Dle Zimního měření r.2017 a porovnáním za několik předchozích období je maxima 
zatížení dosahováno v síti VN v dopolední špičce pak u sféry bydlení uvažujeme koeficient soudobosti 0,5, u 
občanské vybavenosti  1,0 a průmyslové výroby také 1,0. 

Celkový součet nárůstu zatížení jednotlivých skupin odběratelů řešeného území je stanoven na cca 4475 kW 
z toho je  2125 kW, které je nutno zajistit na úrovni distribučních trafostanic.  
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Tento příkon bude zajištěn následujícím počtem trafostanic: 

t = 2125/(400*0,95*0,8) = 6,9 ⇒ 7 trafostanic v dimenzi 400 kVA, celkový instalovaný výkon 2800 kVA. 

Počet navržených distribučních trafostanic je 9 – celkový maximální instalovaný výkon 3600 kVA. 

Z uvedeného plyne, že navržený počet distribučních trafostanic je dostatečný pro pokrytí nárůstu zatížení 
s dostatečnou rezervou. 

Koncepce výhledového řešení elektrizační soustavy: 

Předpokládaný přenos potřebného příkonu bude zajišťován i nadále z výše uvedených vedení VN 22 kV, 
základní konfigurace sítě VN bude zachována. 

Stávající síť NN bude postupně rekonstruována při dodržování zásady, že v zastavěných částech a ve středu 
obce se bude přecházet na kabelový rozvod. 

U navrhované bytové a občanské výstavby v nových lokalitách uvažovat zásadně s kabelovými rozvody NN, 
vzájemně zaokruhovanými, splňujícími podle možnosti také podmínky polomřížového rozvodu. 

V řešeném území se neuvažuje s umisťováním výroben elektrické energie s výjimkou umístění solárních 
fotovoltaických na plochách zeměděl. areálu. Nepřípustné jsou větrné elektrárny. Lokální fotovoltaická 
zařízení nelze umisťovat mimo zastavěné území.              

Ochranná pásma 

Při plánování nové výstavby, eventuálně při provádění různých stavebně-montážních nebo podzemních prací 
je nutné respektovat v prostoru stávajících i nově navrhovaných tras energetických vedení a zařízení jejich 
ochranná pásma. Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým zákonem č.458/2000 
Sb., § 46 a § 98 ve znění zákona č. 314/2009 Sb a změny zákona č. 211/2011 Sb. 

Při rekonstrukci sítí nebo výstavbě nových tras vedení VN a TS je nutné soustředit liniové prvky krajiny tak, 
aby nedocházelo ke střetům funkčního využívání ploch (ochranná pásma jednotlivých zařízení, omezení 
činností nebo plánované výstavby apod.). Tento požadavek je nutno respektovat i u podzemních 
inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 6005. 

Pro informaci uvádíme šířky ochranných pásem energetických zařízení: 

Stávající energetická zařízení v řešené oblasti mají následující ochranná pásma: 

• trafostanice včetně ochranného pásma 

o ochranné pásmo elektrické stanice stožárové vybudované do 31.12.2000 -10 m  

o ochranné pásmo elektrické stanice vybudované  po 1.1.2001 

- u stožárové - 7 m 

- u kompaktních a zděných 1 kV až 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, 

- u vestavných elektrických stanic 1m od obestavění 

• ochranné pásmo nadzemních vedení VVN 

o vybudovaného do 1.1.2001 

- u napětí nad 35kV a do 110kV včetně – 15m od krajního vodiče 

- u napětí nad 110kV a do 220kV včetně – 20m od krajního vodiče 

- u napětí nad 220kV a do 400kV včetně – 25m od krajního vodiče 

o vybudované po 1.1.2001 

- u napětí nad 35kV a do 110kV včetně – 12m od krajního vodiče 

- u napětí nad 110kV a do 220kV včetně – 15m od krajního vodiče 

- u napětí nad 220kV a do 400kV včetně – 20m od krajního vodiče 

• ochranné pásmo nadzemního vedení VN  

o vybudovaného do 1.1.2001 – 10 m od krajního vodiče 
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o vybudovaného po 1.1.2001 

- u napětí nad 1kV a do 35kV včetně: 

� pro vodiče bez izolace - 7 m od krajního vodiče 

� pro vodiče s izolací základní – 2m od krajního vodiče 

� pro závěsná kabelová vedení – 1m od krajního vodiče 

• ochranné pásmo podzemního vedení  

- do 110kV včetně – 1m od krajního vodiče 
 

Při uvažované výstavbě (přeložce) nových energetických zařízení je nutno počítat s  následujícími ochrannými 
pásmy: 

• trafostanice  

- stožárové - 7 m 

- kompaktní a zděné 1 kV až 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m, 

- vestavné elektrické stanice -  1m od obestavění 

• ochranné pásmo nadzemního vedení VN  

o u napětí nad 1kV a do 35kV včetně: 

- pro vodiče bez izolace - 7 m od krajního vodiče 

- pro vodiče s izolací základní – 2m od krajního vodiče 

- pro závěsná kabelová vedení – 1m od krajního vodiče   

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno: 

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat výbušné a hořlavé látky, 

- provádět činnosti ohrožující spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit životy, 

zdraví a majetek osob. 

- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno: 

- vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3 m, 

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno: 

-  vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 

Ochranné pásmo elektrických stanic 

je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení či 
vnějšího líce obvodového zdiva. 

b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV na úroveň nízkého 
napětí 7 m, u stanic stavěných do 31.12. 1994 - 10 m 

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV na úroveň 
nízkého napětí 2 m, 

d) u vestavných elektrických stanic 1m od obestavění. 
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Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu, případně výjimky z velikosti ochranného pásma uděluje 
příslušný provozovatel distribuční či přenosové soustavy v případech, pokud to technické a bezpečnostní 
podmínky dovolují. 

Prostor ochranného pásma je určen k zabezpečení plynulého provozu energetického díla a k zajištění 
bezpečnosti osob a majetku. Tato zákonem stanovená OP energetických děl nelze uplatňovat z hlediska 
záboru půdního fondu, ale pouze jako omezující faktor z hlediska výstavby a některých činností podle 
Energetického zákona a navazujících předpisů. 

Ochranná pásma stanovená podle dřívějších předpisů, vč. udělených výjimek z ustanovení o ochranných 
pásmech, zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona (viz § 98 zákona 458/2000 Sb.). Z tohoto 
vyplývá, že u všech stávajících elektrických zařízení je nutno respektovat dřívější vymezení OP. 

9.10.3 ZÁSOBENÍ TEPLEM 

Ve městě jsou vybudovány centrální tepelné zdroje v lokalitách bytových domů v severozápadní části města.  

V dalších částech města a v okolních sídlech, s ohledem na charakter zástavby kde převažují nízkopodlažní 
rodinné domky, nejsou vybudovány centrální tepelné zdroje. V současné době je zásobování teplem 
zajišťováno ve všech RD individuálně. Větší část bytového fondu využívá pro vytápění zemní plyn a tuhá 
paliva, v malém rozsahu se k vytápění využívá elektrická energie.  

Výhledově je s elektrickým vytápěním uvažováno max. do 15% bytového fondu s ohledem na dostatečnou 
dimenzi místní STL plynovodní sítě ve Velké Bíteši a Košíkově, kdy bylo při zpracovávání generelu plynofikace 
města uvažováno s max. využitím ZP i pro vytápění.  

Obdobná situace je i u objektů občanské vybavenosti. 

Návrh 

V rámci dalšího rozvoje města, zejména v oblasti výstavby RD se částečně předpokládá pro vytápění využít 
ušlechtilých paliv, zejména zemního plynu.  Vedení města neuvažuje s rozšířením plynovodní sítě do menších 
sídel. Předpokládá se využití obnovitelných  zdrojů energie, tepelná čerpadla, dřevní odpad, atd. 

Při realizaci elektrického vytápění se předpokládá měrný příkon 12 kW na domácnost, při využití plynu 1,8 
m³/hod. Pro občanskou vybavenost, komunální odběry a podnikatelské subjekty je nutné určit potřebný 
příkon individuálně - podle druhu použitého média, rozsahu vytápěných prostor, účelu a velikosti objektu. 

Z hlediska rozvoje vytápění doporučujeme maximální využívání ekologických topných médií, plyn, elektrická 
energie, tepelná čerpadla, dřevní odpady (obnovitelné zdroje), čímž se výrazně zlepší životní prostředí ve 
městě a okolí.  

9.10.4 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ 

Veškerá elektronická komunikační zařízení jsou v řešeném území respektována. 

Dálkové kabely – přenosová síť 

Katastrálním územím Velká Bíteš prochází nová trasa dálkového optického telekomunikačního kabelu ve 
vlastnictví firmy itself s.r.o. Trasa dálkového optického telekomunikačního kabelu je součástí veřejné 
komunikační sítě dle zákona o elektronických komunikacích a je chráněna právními předpisy. Tuto trasu je 
třeba respektovat.  
Veškeré zemní i stavební práce v blízkosti kabelů je třeba projednat s jejich správcem. 
Ochranné pásmo dálkových optických kabelů je 1,5 m od krajního vodiče oboustranně.  

Telefonní zařízení  - přístupová síť 

Účastnická telefonní síť je ve správě CETIN, as. Účastnické telefonní stanice Velké Bíteše i jejích místních částí 
jsou připojeny do telekomunikační sítě UTO Velké Meziříčí prostřednictvím telefonní ústředny MTO Velká 
Bíteš. 
Konkrétní nápojné body pro jednotlivé aktivity stanoví vlastník popř. správce telefonní sítě při projednávání  
těchto aktivit v rámci  zpracovávání  dokumentace stavby. 
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V navrhovaných lokalitách je třeba ponechat potřebné plochy pro pokládku telefonních kabelů, případně 
umístění nadzemních podpěr pro rozvody samonosnými kabely. Zařízení rozvodů tel. kabelů ve městě se 
v ÚP nezakreslují. Trasy budou respektovány ve smyslu zákona o telekomunikacích č.151/2000 Sb. v platném 
znění. 

V rozvojovém období v návaznosti na realizaci výstavby v nově navrhovaných lokalitách bude místní 
účastnická síť podle potřeby a požadavků na zřízení nových účastnických stanic operativně rozšiřována 
navázáním na stávající stav, její rozšiřování v nových lokalitách bude řešeno podzemní kabelovou sítí. 

Vzhledem k tomu, že ve městě i mimo jeho intravilán jsou a budou uložena v zemi spojová vedení a zařízení, 
zejména zemní kabely, je nutné, aby před prováděním jakýchkoliv zemních prací, případně před povolovacím 
řízením všech druhů staveb a inženýrských sítí, bylo investorem, případně  jiným pověřeným pracovníkem 
požádáno o vyjádření, zda a kde se v daném prostoru nachází podzemní spojová zařízení, a to jak ve správě 
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., tak i jiných uživatelů – provozovatelů (ČD, MV, MO, AČR, RWE, ObÚ 
apod.). Tato zařízení jsou ve smyslu zák. č. 127/2005 Sb. § 102, 103 chráněna ochranným pásmem, které je 
nutno respektovat a činní 1,5 m na každou stranu od krajního vedení. 

Mobilní telefonní síť 

Území města je pokryto digitálním signálem mobilních operátorů. 

Radiokomunikace 

Řešeným územím prochází několik RR tras. Pro horizontální ochranné pásmo radioreléového spojení jsou 
stanoveny podmínky zákazu výstavby budov, stožárů a konstrukcí vyšších než 20 m.  

Televizní signál 

Příjem TV signálu zprostředkovává několik společností a je zajišťován různými způsoby. Kabelová síť je 
vybudována v některých částech Velké Bíteše a Bezděkova. V některých místních částech je možné 
bezdrátové připojení.  

Místní rozhlas (MR) 

Ve městě je vybudován místní rozhlas (MR), který je ve správě MÚ.  

 

9.11 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

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

- Koncepce nakládání s odpady města Velká Bíteš vychází z platné legislativy a Plánu odpadového 
hospodářství Kraje Vysočina. 

- Nakládání s komunálním odpadem ve Velké Bíteši je upraveno obecní vyhláškou, vycházející z platné 
legislativy. 

- Likvidaci odpadu ve Velké Bíteši zajišťuje firma Technické služby Velká Bíteš s.r.o, která zajišťuje svoz a 
separaci odpadů. Nevytříděný komunální odpad je odvážen na řízenou skládku Osová Bítýška. 

- Pro třídění a likvidaci odpadů (velkoobjemový odpad, komunální odpad, nebezpečný odpad) je na ulici 
Kozí zřízen sběrný dvůr. 

- Ve městě a jeho městských částech jsou zřízena sběrná místa tříděného odpadu (papír, plast, sklo), 
v areálu Technických služeb - Karlov je zřízena hala pro dotřiďování odpadu (papír). 

- Firma technické služby Velká Bíteš s.r.o zároveň zabezpečuje svoz a využití biologického odpadu. 

Nakládání s komunálním odpadem ve Velké Bíteši je upraveno obecní vyhláškou, vycházející ze zákona o 
odpadech č. 185/2001Sb.  
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Svoz odpadů od fyzických či právnických osob oprávněných k podnikání musí být  zajišťován buď 
samostatnou smlouvou právnické či fyzické osoby oprávněné k podnikání  s firmou provádějící v sídle svoz, 
nebo firmy mohou využívat  na základě písemné smlouvy s městem systému zavedeného obcí pro nakládání 
s odpady ve smyslu § 17 odstavce 5 zákona číslo 185/2001 Sb. 

10 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Velká Bíteš je dynamicky se rozvíjející město. Od roku 1950 do současné doby se zdvojnásobil počet 
obyvatel. Poloha města v rozvojové ose OS 5 Praha – Jihlava – Brno (dle PÚR 2015) na křižovatce dálnice 
D1 a silnice I/37 předurčuje Velkou Bíteš k dalšímu rozvoji. Rozvíjeny jsou především plochy výroby a 
logistiky a s tím související rozšiřování ploch bydlení.  

ZÚR KV vymezují Velkou Bíteš jako lokální centrum osídlení. Dále ZÚR KV vymezují typ krajiny 
charakterizovaný převažujícím nebo určujícím cílovým využitím jako krajina s předpokládanou vyšší mírou 
urbanizace. 

Z vyhodnocení analýzy SWOT provedené v Územně analytických podkladech (UAP) pro ORP Velké 
Meziříčí vyplývá, že Velká Bíteš má nejlepší podmínky rozvoje z celého území ORP. Dle hodnocení 
ukazatelů je město hodnoceno „+3“, což znamená obec s dobrými územními podmínkami – vyvážené dle 
enviromentálního pilíře. územní podmínky pro soudržnost obyvatel  - progresivní vyhodnocení dle 
kategorie hodnot je uváděno číslo „+76“. Při vyhodnocení podmínek pro hospodářský rozvoj území je 
uváděn údaj „+58“, což také znamená progresivní rozvoj.  

Velká Bíteš tak má při srovnání údajů z let 2012, 2014 a 2016, při vyhodnocení vzájemné vyváženosti 
územních podmínek, nejvyšší hodnoty všech kartogramů ze všech sídel na území ORP Velké Meziříčí. Dá 
se proto předpokládat další dynamický rozvoj města.  

V současné době je ve Velké Bíteši celkem 5137 obyvatel (dle RISY k 1.1.2017). Od roku 2011 byl ve Velké 
Bíteši deklarován stabilizovaný počet obyvatel, v poslední době je zde mírný nárůst (přírůstek 13 obyvatel 
za poslední rok). V tomto období bylo dokončeno 15 bytových jednotek.  

Velká Bíteš má z celého území ORP Velké Meziříčí v poslední době největší nárůst bytů, je zde i vysoký 
rekreační potenciál (47,4%). Největší zaměstnavatelé z celého území ORP jsou rovněž ve Velké Bíteši (ITW 
Pronovia s.r.o., První Brněnská strojírna Velká Bíteš a.s.). 

V řešení nového ÚP jsou především doplněny proluky ve Velké Bíteši, další plochy bydlení ve Velké 
Bíteši jsou navrženy na jejím východním, západním a jihovýchodním okraji. Z těchto navržených ploch 
o celkové výměře 55,45ha ve Velké Bíteši a 25,74 ha v ostatních místních částech je již v projektové 
přípravě pro zastavění nebo ve výstavbě zhruba 20% ploch (cca 15 ha). Celkem jsou zbývající plochy 
bydlení navrženy na plochách o celkové výměře cca 66,2 ha.  

Plochy výroby jsou v ÚP navrženy o celkové výměře 35,31 ha. Z toho je již cca 8,0 ha v projektové přípravě 
pro realizaci staveb nebo ve výstavbě.  Zbývající plocha je cca 27,3 ha. 
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Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch: 

ÚP města Velká Bíteš vymezuje dostatečné množství zastavitelných ploch. Aktuální rozvojové záměry lze 
vhodně umístit v těchto zastavitelných plochách: 

v ÚP Velká Bíteš je navrhováno MČ Velká Bíteš 

(ha) 

ostatní místní části 
(ha) 

Celkem 

(ha) 

zastavitelné plochy bydlení v bytových 
domech 

4,3300 0 4,3300 

pro zastavitelné plochy bydlení 
v rodinných domech 

45,8800 18,7604 64,6404 

zastavitelné plochy smíšené obytné 5,2400 6,9897 12,2297 

zastavitelné plochy občanského 
vybavení 

12,3100 0,1312 12,4412 

zastavitelné plochy výroby 17,7900 17,5264 35,3164 

plochy dopravy – parkoviště 14,7100 0,3144 15,0244 

Prognóza potřeby nových ploch bydlení 

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:  

- Požadavky vyplývající z demografického vývoje     … 50  b.j.  

- Požadavky vyplývající z nechtěného soužití a snížení počtu obyvatel/bj.  … 200 b.j.  

- Požadavky vyplývající z polohy města v rozvojové ose a 
předpokládané vyšší míře urbanizace       … 100 b.j. 

Celkem           … 350 b.j.  

Odhad potřeb ploch pro bydlení byl podložen dílčími odbornými analýzami.  

Vzhledem k charakteru města a předpokládanému zájmu žadatelů o byt se navrhují plochy bydlení 
v bytových domech pokrývající přibližně 30% potřeby nových bytů, t.j. 240 b.j v RD a 110 b.j. v BD. 

Do počtu bytových jednotek jsou zahrnuty počty bytů v plochách bydlení v rodinných domech i 
v plochách bydlení v bytových domech. 

Předpokládaná výměra ploch pro bydlení (včetně veřejných prostranství):  

1 b.j. v rodinném domě …….  potřeba cca 1 400 m2 

1 b.j. v bytovém domě ….….  potřeba cca 700 m2 

Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:  

- Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech    cca 336 000 m2, tj. 33,6 ha  

- Potřeba ploch pro bydlení v bytových domech    cca 77 000 m2,   tj.  7,7 ha 

Potřeba ploch pro bydlení celkem      cca   41,3 ha 

Závěr:  

Plochy vymezené v ÚP Velká Bíteš pro účely bydlení jsou dostatečného rozsahu a umožňují růst města, 
vymezené plochy jsou i z urbanistického hlediska většinou logické, prověřené územním plánem obce Velká 
Bíteš. 

 Současný počet obyvatel obce je cca 5 137, celkový počet bytů dosáhl v současné době počtu cca 2 134. 
Stávající obložnost tedy činí pro celé řešené území 2,40 osob/byt. V návrhovém období lze předpokládat nárůst 
počtu obyvatel a snížení obložnosti bytů, snížení počtu cenzových domácností a zvýšení obytného standardu 
obyvatel. Pak potřeba bytů obce při obložnosti 2,2 obyvatel/byt by činila celkem cca 2 335 bytů, tzn. výstavbu 
cca 200 nových bytů.  
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Za předpokladu, že v rodinných domech bude z tohoto počtu realizováno 70 % výstavby nových bytů, je třeba 
v územním plánu zajistit plochy pro cca 140 RD (cca 20,0 ha při velikosti parcel 1 400 m2 včetně veřejného 
prostoru) a 70 bytů v plochách bydlení v bytových domech (cca 4,9 ha). Celková potřeba nových ploch pro 
bydlení pouze pro zlepšení obložnosti tedy činí cca 25,0 ha. K tomu je třeba připočítat plochy cca 150 b.j. pro 
nárůst obyvatel, tj. cca 16,5 ha. 

Celkem na celém území mají návrhové plochy pro bydlení rozsah cca 81,20 ha, což je výrazně více než 
vypočtená potřeba. 

 

11 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

 

11.1 SOULAD A KOORDINACE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

Město je rozvíjeno jako funkčně a prostorově ucelený útvar. 

Zachována je základní stávající urbanistická a architektonická struktura města, důraz je kladen na zakomponování 
navržených ploch do této struktury. 

Územní rozvoj města respektuje plochy bydlení navržené v Územním plánu města Velká Bíteš v roce 2001 a jeho 
platných změnách č. 1 – č.7 a zpracovávaných změnách č.8 a č.9. 

Při řešení územního plánu bylo respektováno stávající technické vybavení a možnosti jeho dalšího doplnění. Nová 
výstavba byla přednostně umisťovaná na plochy, které je možné přímo napojit na stávající inženýrské sítě. 

V návrhu ÚP byly respektovány širší vztahy  ve vztahu k ÚPD a záměrům sousedních obcí  včetně rozvojových záměrů 
Jihomoravského kraje. 

Na území  města Velká Bíteš jsou  vyhlášeny jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Březka u Velké Bíteše, které jsou 
v návrhu ÚP zohledněny. 

Udržovány a doplňovány budou evidované trvalé travní porosty (TTP) zejména pro jejich protierozní funkci. 

 

11.2 ŠIRŠÍ VZTAHY 

Z hlediska administrativně správního je respektováno: 

Postavení města Velká Bíteš v území jako obec s pověřeným stavebním úřadem (dále jen „PSÚ“). 

Vazba města Velká Bíteš na město Velké Meziříčí jako obec s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). 

Vazba města Velká Bíteš na okresní město Jihlava – středisko krajské vybavenosti. 

Z hlediska širších dopravních vazeb je respektováno: 

Přeložky silnic I/37, II/602 formou obchvatu Velké Bíteše jako „ostatní záměry“ – ve formě územních rezerv.  

Přeložku silnice II/379 a část přeložky II/602 formou obchvatu Velké Bíteše jako nově vymezené návrhové plochy 
pro dopravu.  

Ve formě územních rezerv je také vymezen koridor pro vysokorychlostní trať ve variantě jižního koridoru. 

Dále jako záměr technické infrastruktury jsou vymezeny koridory pro homogenizaci silnic I/37, II/602, II/379 a II/399. 

Vazba na značené cyklotrasy Klubu českých turistů. 

Z hlediska obecných vazeb je respektováno: 

Vazba města Velké Meziříčí a Jihlava jako střediska vyšší občanské vybavenosti. 
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Vazba na bezprostředně sousedící obce a jejich katastrální území.  

Z hlediska technické infrastruktury je respektováno: 

Trasy vedení ZVN a VN.  

Navržená trasa záměru koridor pro umístění zdvojeného vedení ZVN 400kV Mírovka – Velká Bíteš – hranice JMK (v 
ZÚR Kraje Vysočina vedená jako VPS E02). 

Trasy plynovodu VTL a STL. 

Čištění odpadních vod pro stávající i navrženou zástavbu místní části Velká Bíteš  ve stávající ČOV. 

Čištění odpadních vod ze stávající a navržené zástavby místních částí předpokládá PRVKUK v uvažovaných ČOV. 
V případě, že se nové ČOV nebudou realizovat, je navržena likvidace odpadních vod v domovních čistírnách 
odpadních vod. 

Z hlediska přírodních poměrů a nadregionálních a regionálních ÚSES je respektováno a navrhováno: 

Koncepce uspořádání krajiny respektuje charakteristické přírodní podmínky území ležícího v oblasti krajinného rázu 
Křižanovsko – Bítešsko, historicky utvářené způsoby využití krajiny s předpokladem vyššího stupně urbanizace. 

Respektovány jsou krajinné typy – krajina lesozemědělská v západní části území a krajina lesní v části jihovýchodní. 

Respektovány a upřesněny jsou všechna regionální biocentra a biokoridory včetně vložených lokálních biocenter. 

- respektováno je regionální biocentrum Červená, který je v ZÚR veden jako VPO U058 

- respektován je regionální biokoridor Holinka – Červená, který je v ZÚR veden jako VPO U298 

- respektován je regionální biokoridor Červená – Jindřichovská obora, který je v ZÚR veden jako VPO U299 

V katastru města Velká Bíteš se nachází maloplošně zvláště chráněné území (MZCHÚ) - přírodní památka Olšoveček. 

Řešení Územního plánu města Velká Bíteš negativně neovlivní okolní obce. 

 

12 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

V návrhu územního plánu města Velká Bíteš jsou respektovány požadavky vyplývající ze Zadání územního 
plánu města Velká Bíteš a je s ním v souladu. V následujícím přehledu jsou nejdůležitější z požadavků 
uvedeny. 

• Splnění požadavků vyplývající z Politiky územního rozvoje, Územně plánovací dokumentace vydané 
krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů: 

- územní plán města Velká Bíteš je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, 
ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR ze dne 15. dubna 2015 č. 276 (dále jen PÚR) 

- Územní plán Velké Bíteše zohledňuje všechny republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, které se dotýkají území řešeného tímto územním plánem.  

- Nový ÚP Velká Bíteš je zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění 
aktualizací č.1., č.2 a č.3. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina v právním stavu po vydání 
aktualizace č.1, č.2 a č.3 nabyly účinnosti dne 7. 10. 2016. 

• Splnění požadavků na řešení vyplývající z Územně analytických podkladů: 

• Pro území města Velká Bíteš  jsou od 12/2008 vyhotoveny územně analytické podklady (dále ÚAP).  
Jejich vyhotovení zajišťoval  Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a RR, jako příslušný úřad 
územního plánování obce s rozšířenou působností. Druhá úplná aktualizace ÚAP byla pořízena v prosinci 
2012.  Třetí úplná aktualizace ÚAP byla dle stavebního zákona pořízena v prosinci 2014. Vyhodnocení 
problémů k řešení v ÚPD bylo provedeno na podkladě výsledků zjištěných rozborem udržitelného 
rozvoje území, posouzením údajů o území, předaných poskytovateli a ze statistických zdrojů. Dalším 
důležitým zdrojem byly vedené terénní průzkumy obcí a dotazníkové šetření obcí na identifikaci 
problémů obce.  Pro území města Velká Bíteš  jsou v ÚAP obsaženy následující problémy: 
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Kód 

problému 

Popis problémů Lokalizace (katastr, parcela, č. p., 

místo) a podrobný popis problémů 

Návrh řešení 

PD.1 Přetíženost obce 

dopravou 

Průtah městem silnice II/602, která 

slouží jako objízdná trasa pro 

dálnici D1 

Převedení objízdné trasy pro dálnici D1 je 

vázáno na přeložku sinice I/37 v úseku od 

D1 k II/602 a přeložkou II/602 (jihozápadní 

obchvat). V ÚP je vymezena přeložka silnic 

I/37 a větší části  II/602 ve formě územní 

rezervy (menší část je vymezena jako nová 

návrhová plocha pro dopravu, ale ta 

problém náhradní trasy za dálnici D1 

neřeší). 

PD.3 Nedostatečné 

parametry (šířkové a 

směrové uspořádání) 

komunikací 

Ulice Rajhradská – nevyhovující 

šířka komunikace, narušená 

krajnice, vysoký sráz bez svodidel 

Stávající plocha dopravy se jeví dostatečná 

pro drobné úpravy silnice, pro případná 

rozšíření či směrové úpravy není 

projektová dokumentace; stavební stav a 

absence bezpečnostních prvků není 

obsahem ÚP. 

PD.4 Bariéra přechodu 

hipostezky vs.silnice 

Přechod hipostezky přes 

frekventovanou silnici II/602 a 

II/360 

Není v řešeném území (PD.4 se nachází ve 

Velkém Meziříčí) 

PD.6 Absence parkovacích 

ploch 

Na celém území obce je nedostatek 

parkovacích ploch 

Na celém území města je navrženo 

množství nových ploch pro parkování. 

PD.7 Absence (potřeba) 

cyklostezky 

Potřeba v obci rozšířit síť 

cyklostezek 

Jsou navrženy koridory pro vybudování 

nových cyklostezek z Velké Bíteše do 

Košíkova, Přibyslavic a Nových sadů. 

PH.2 Hlučný provoz dopravy Město Velká Bíteš, m.č. Košíkov - 

hluk především od dálnice D1 

Nutno řešit stavebními úpravami v rámci 

stávajících ploch dopravy dálnice D1, resp. 

koridoru pro její úpravu; v ÚP neleze 

graficky zaznačit. 

PH.3 Špatná kvalita pitné 

vody 

Místní část Jindřichov - lokální 

zdroje nízké vydatnosti a špatné 

kvality 

PRVKUK předpokládá připojení městské 

části na zdroj Mostiště ze sítě Velká Bíteš 

přes ČS. Voda by byla čerpána do 

navrženého VDJ Jestřabí a dále rozvedena 

gravitačně po městské části. 

PU.2 Přítomnost 

nevzhledných 

zemědělských areálů 

Místní část Holubí Zhoř, Košíkov - 

opuštěné nebezpečné areály 

Požadavek na asanaci či přestavbu není 

obsažen v Zadání ÚP, kultivaci nutno řešit 

s majiteli objektů. 

PU.3 Urbanistické závady – 

nevhodná forma 

zástavby 

Nekoordinovaná výstavba 

v důsledku soukromého vlastnictví 

pozemků a postupného prodávání 

neodpovídajících tvarů pozemků, 

neřízený rozvoj novostaveb vlivem 

nepřipravenosti území. 

V návrhových plochách pro bydlení jsou 

předepsány specifické podmínky využití 

území (včetně prostorových regulativ). Pro 

větší návrhové plochy je požadováno 

pořízení územní studie. 
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Kód 

problému 

Popis problémů Lokalizace (katastr, parcela, č. p., 

místo) a podrobný popis problémů 

Návrh řešení 

PU.6 Nedostatečné 

zastoupení zeleně 

v obci 

Málo zeleně v zástavbě v důsledku 

využití celého koupeného 

pozemku. Malé zastoupení 

obecních pozemků. 

Je navržen městský park v centrální části 

města a plochy ochranné zeleně.  

Je předepsán minimální podíl zeleně. Ve 

větších návrhových plochách je 

požadováno vybudování veřejných 

prostranství se zelení (dle vyhl. 501/2006 

Sb.). 

PU.11 Nedostatek volných 

pozemků pro stavbu 

rodinných domů 

Pro město Velká Bíteš není 

dostatek stavebních pozemků 

UP navrhuje cca 64,0 ha zastavitelných 

ploch pro bydlení. 

PU.12 Technické limity 

omezující rozvoje obce 

Město a místní části - nedostatečná 

infrastruktura inženýrských sítí 

Je navrženo prodloužení řadů stávající TI. 

PRVKUK předpokládá rekonstrukci 

vodovodní a kanalizační sítě a výstavbu 

nových ČOV. 

PT.1 Absence vodovodu Místní část Jindřichov, Jestřabí - 

chybí rozvody vody 

PRVKUK předpokládá připojení městské 

části Jindřichov na zdroj Mostiště ze sítě 

Velká Bíteš přes ČS. Voda by byla čerpána 

do navrženého VDJ Jestřabí a dále 

rozvedena gravitačně po městské části. 

PRVKUK předpokládá výstavbu vodovodní 

sítě v dotčených místních částech. 

PT.2 Absence kanalizace  

 

Všechny místní části - Není 

kanalizace a ČOV, v některých není 

ani zdroj kvalitní pitné vody 

PRVKUK předpokládá výstavbu ČOV v obci 

Březka. Pokud nebude zajištěna výstavba 

nové ČOV, budou vzhledem k nízkému 

počtu obyvatel odpadní vody 

zneškodňovány individuálním způsobem. 

Dle PRVKUK je výstavba ČOV 

předpokládána v m.č. Jestřabí, do které by 

byly odvedeny i splaškové vody z m.č. 

Jindřichov. Vzhledem k charakteru sídla 

Jestřabí zde bude výhodnější likvidovat 

odpadní vody individuálním způsobem. 

Reálnější je výstavba ČOV v Jindřichově a 

výstavba ČOV v místní části Holubí Zhoř. 

Pokud nebude zajištěna výstavba nových 

ČOV, budou vzhledem k nízkému počtu 

obyvatel, odpadní vody zneškodňovány 

individuálním způsobem. 

Technický stav kanalizace v m.č. Košíkov je 

nevyhovující, je uvažováno s výstavbou 

nové kanalizace. Splašky by byly odváděny 

do jímky a odtud výtlakem dopravovány na 

ČOV Velká Bíteš. 

V m.č. Ludvíkov a Pánov, vzhledem 

k nízkému počtu obyvatel, budou vody 

nadále likvidovány individuálním 

způsobem.  
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• Byly prověřeny požadavky města Velká Bíteš, mezi hlavní patří: 

- bylo  aktualizováno  zastavěné území obce  na celém řešeném území 

- je prověřeno využití stávajících funkčních  ploch, zejména pro průmyslovou výrobu a sklady , pro 
podnikatelské aktivity , pro občanskou vybavenost  a pro dopravu  a jejich vztah s okolím 

- bylo prověřeno vyřazení dlouhodobě nevyužitých zastavitelných ploch, kdy od vymezení plochy 
uběhla lhůta delší jak 6 let 

- byla prověřena možnost umístění víceúčelových parků; je navržena plocha pro nový městský park 
a plochy ochranné zeleně 

- byla prověřena nutnost zpracování územních studií jako podmínky pro rozhodování v návrhových 
plochách většího rozsahu a byly stanoveny konkrétní plochy s požadavkem na pořízení územní 
studie 

• Bylo prokázáno splnění požadavků na koncepci uspořádání krajiny: 

- byly vymezeny plochy regionálního územního systému ekologické stability krajiny (dále ÚSES). 
Regionální biokoridory RK 1456 a RK 1458   a regionální biocentrum RC 244 Červená 

- respektovány jsou přírodní hodnoty území, ochrana krajinného rázu v oblasti krajinného rázu 
CZ0610-OB009 Křižanovsko – Bítešsko  a CZ0610-OB022 Rosicko. významné přírodní dominanty, 
krajinné hodnoty a jsou vytvořeny podmínky pro jejich ochranu a rozvoj 

- byly vymezeny plochy pro místní územní systém ekologické stability (lokální biokoridory a 
biocentra) 

- respektovány jsou  VKP vyjmenované zákonem 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů (rybníky, 
lesy, vodní toky a jejich nivy 

- zachována je celistvost lesů a cestní síť 

• Byly prověřeny fyzických osob a povětšinou byly zapracovány do návrhu územního plánu. 

• V ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu a pro občanské 
vybavení (rozšíření hřbitova). Prvky územního systému ekologické stability jsou vymezeny jako veřejně 
prospěšná opatření. 

• Bylo zpracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí a pro zpracování vyhodnocení SEA byly 
stanoveny požadavky pro řešení předpokládaných problémů a střetů zájmů z hlediska vlivů na životní 
prostředí v širším dotčeném území. 

• ÚP je dle požadavku Zadání zpracován v souladu s aktuální metodikou digitálního zpracování územních 
plánů pro Kraj vysočina – MINIS (minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS).   

 

13 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM 
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

ÚP Velké Bíteše je zpracován dle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina v právním stavu po vydání 
aktualizace č.1, č.2 a č.3 (dále jen ZÚR), která nabyla účinnosti dne 7. 10. 2016. ÚP respektuje záležitosti 
nadmístního významu, které jsou v ZÚR řešeny. Jiné záležitosti nadmístního významu nejsou vymezeny. 
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14 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 

14.1 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ 
PŮDNÍ FOND 

14.1.1 POUŽITÁ METODIKA  

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu  

• zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů. 

• vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění pozdějších 
právních předpisů, a přílohy č. 3 této vyhlášky,  

• vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany  

• společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a odboru horninového a 
půdního prostředí MŽP: Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond v územním plánu 

Jako podklad pro zpracování zemědělské přílohy byl použit návrh Územního plánu zpracovaný ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a souvisejících předpisů. Dle § 58 tohoto 
zákona byla vymezena i hranice zastavěného území, a to způsobem, jakým ji interpretuje výklad poskytovaný 
MMR a jeho organizační složkou ÚUR. 

Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti zajištěna, vycházeli 
pořizovatelé a zpracovatelé územně plánovací dokumentace ve smyslu § 5, odst. 1 ze zásad této ochrany (§ 
4) a navrhují takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější ve srovnání s jiným možným řešením. 

Při odnímání zemědělského půdního fondu vycházeli zpracovatelé Územního plánu ze snahy co nejméně 
narušovat organizaci zemědělského půdního fondu a síť zemědělských účelových komunikací.  

Vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu ÚP na ZPF se skládá z části textové, tabulkové a části 
grafické. 

Grafickou část tvoří Výkres předpokládaných záborů půdního fondu zpracovaný v měřítku 1 : 5 000 se 
zákresem návrhu zastavitelných ploch pro změnu využití území a návrhu nezastavitelných ploch pro změnu 
využití. Dále jsou ve výkrese zakresleny plochy půd členěných dle tříd ochrany a hranice jednotlivých BPEJ a 
hranice zastavěného území obce vymezená v květnu 2017. 

Řešené území je dáno hranicemi katastrálního území města Velká Bíteš a jeho místních částí. 

 

14.1.2 STRUKTURA PŮDNÍHO FONDU V ÚZEMÍ  

Z hlediska využití území je dle údajů katastru nemovitostí katastrální území města Velká Bíteš členěno (k 
11.6.2017) takto: 
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STRUKTURA PŮDNÍHO FONDU V CELÉM ŘEŠENÉM ÚZEMÍ: 

 plocha(ha) podíl ploch(%) 

Výměra celkem 4730,0 100 

Zemědělská půda celkem 2388,3 50,5 

z toho:  orná půda  2055,6 43,5 

zahrady 83,3 1,8 

sady 19,9 0,4 

travní porost 229,6 4,9 

Lesní pozemky 1888,7 40,0 

Vodní toky a plochy 40,6 0,9 

Zastavěné plochy 82,0 1,7 

Ostatní plochy 323,2 6,9 

 

Z celkové výměry území je přes 50% zemědělská půda a z té je přes 80% orná půda. Zornění území je 
nepřiměřeně vysoké (což vypovídá o intenzitě využití území i o jeho ekologické stabilitě). Velmi nízké je 
zastoupení zahrad, sadů a luk (zastoupení trvalých travních porostů by mělo být minimálně o 6% větší). 
Lesnatost je nad průměrem ČR. 

k.ú. Velká Bíteš 

 plocha(ha) podíl ploch(%) 

Výměra celkem 1543,9 100 

Zemědělská půda celkem 1062,7 68,9 

z toho:  orná půda  903,3 58,5 

zahrady 46,4 3,0 

sady 9,0 0,6 

travní porost 104,1 6,7 

Lesní pozemky 207,8 13,4 

Vodní toky a plochy 31,0 2,0 

Zastavěné plochy 51,4 3,3 

Ostatní plochy 188,1 12,1 

 

k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše 

 plocha(ha) podíl ploch(%) 

Výměra celkem 219,6 100 

Zemědělská půda celkem 146,5 66,7 

z toho:  orná půda  123,9 56,4 

zahrady 4,3 2,0 
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 plocha(ha) podíl ploch(%) 

travní porost 18,3 8,3 

Lesní pozemky 57,6 26,2 

Vodní toky a plochy 0,8 0,3 

Zastavěné plochy 2,7 1,2 

Ostatní plochy 12,1 5,5 

 

k.ú. Březka u Velké Bíteše 

 plocha(ha) podíl ploch(%) 

Výměra celkem 393,2 100 

Zemědělská půda celkem 289,6 73,7 

z toho:  orná půda  265,0 67,4 

zahrady 2,8 0,7 

sady 0,8 0,2 

travní porost 21,0 5,3 

Lesní pozemky 65,3 16,6 

Vodní toky a plochy 2,5 0,6 

Zastavěné plochy 3,9 1,0 

Ostatní plochy 31,9 8,1 

 

k.ú. Holubí Zhoř 

 plocha(ha) podíl ploch(%) 

Výměra celkem 611,3 100 

Zemědělská půda celkem 501,1 82,0 

z toho:  orná půda  462,3 75,6 

zahrady 10,1 1,7 

sady 0,3 0 

travní porost 28,5 4,7 

Lesní pozemky 54,6 8,9 

Vodní toky a plochy 1,8 0,3 

Zastavěné plochy 8,4 1,4 

Ostatní plochy 45,3 7,4 
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k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše 

 plocha(ha) podíl ploch(%) 

Výměra celkem 277,8 100 

Zemědělská půda celkem 134,5 48,4 

z toho:  orná půda  105,7 38,1 

zahrady 4,7 1,7 

sady 1,0 0,4 

travní porost 23,0 8,3 

Lesní pozemky 128,6 46,5 

Vodní toky a plochy 1,4 0,7 

Zastavěné plochy 2,7 1,2 

Ostatní plochy 5,9 2,1 

k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše 

 plocha(ha) podíl ploch(%) 

Výměra celkem 684,2 100 

Zemědělská půda celkem 42,3 6,2 

z toho:  orná půda  32,0 4,7 

zahrady 4,8 0,7 

sady 0,4 0 

travní porost 5,1 1,0 

Lesní pozemky 626,4 91,6 

Vodní toky a plochy 1,5 0,2 

Zastavěné plochy 3,2 0,5 

Ostatní plochy 11,0 1,6 

k.ú. Košíkov 

 plocha(ha) podíl ploch(%) 

Výměra celkem 618,4 100 

Zemědělská půda celkem 97,8 15,8 

z toho:  orná půda  77,0 12,5 

zahrady 7,1 1,2 

sady 8,4 1,4 

travní porost 5,3 0,9 

Lesní pozemky 492,0 80 

Vodní toky a plochy 0,6 0 
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 plocha(ha) podíl ploch(%) 

Zastavěné plochy 7,7 1,2 

Ostatní plochy 20,4 3,3 

k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše 

 plocha(ha) podíl ploch(%) 

Výměra celkem 184,1 100 

Zemědělská půda celkem 22,3 12,1 

z toho:  orná půda  12,7 6,9 

zahrady 1,2 0,7 

travní porost 8,4 4,6 

Lesní pozemky 158,9 86,3 

Vodní toky a plochy 0,6 0,3 

Zastavěné plochy 1,0 0,5 

Ostatní plochy 1,3 0,7 

k.ú. Pánov 

 plocha(ha) podíl ploch(%) 

Výměra celkem 197,5 100 

Zemědělská půda celkem 91,5 46,3 

z toho:  orná půda  73,7 37,3 

zahrady 1,9 1,0 

travní porost 15,9 8,1 

Lesní pozemky 97,5 49,4 

Vodní toky a plochy 0,4 0,2 

Zastavěné plochy 1,0 0,5 

Ostatní plochy 7,2 3,6 

 

14.1.3 AGRONOMICKÁ KVALITA PŮDY  

Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“) 
definovaných vyhláškou Ministerstva zemědělství České republiky č. 327/1998 Sb., v platném znění, 
vyjadřuje: 

1. místo - Klimatický region 

2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka (dále jen HPJ) - je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná 
půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního 
profilu a vláhového režimu v půdě. 
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4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice 

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy 

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I. – V.) dle 
vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. 

 

V řešeném území dominuje klimatický region 7 – mírně teplý a mírně vlhký. 

Z hlediska hodnocení zabíraných ploch pro rozvoj řešeného území dle stupňů tříd ochrany převažují 
velmi kvalitní půdy, hnědé půdy nasycené popř. mírně kyselé často s příměsí štěrku, místy až štěrkovité. 
V depresních polohách jsou mírně kvalitní půdy oglejené až glejové. 

Půdní typy a druhy odpovídají půdotvornému substrátu. V závislosti na charakteru zvětralin a svahovin 
převládá mozaika hnědých půd nenasycených s různou příměsí štěrku. Lokálně se vyskytují pseudogleje až 
gleje. 

Z půdních jednotek jsou v řešeném území zastoupeny: 

15 - Illimerizované půdy, hnědozemě illimerizované, hnědé půdy a hnědé půdy illimerizované včetně slabě 
oglejených forem na svahovinách se sprašovou příměsí, středně těžké až těžké s příznivým vodním režimem 

29 - Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a na 
výlevných kyselých horninách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými 
poměry 

32 - Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na žulách, rulách svorech a jím podobných horninách a výlevných 
kyselých horninách, většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku, značně 
vodorozpustné, vláhové poměry jsou velmi závislé na vodních srážkách 

37 - Mělké hnědé půdy většinou kyselé na všech horninách , středně těžké až těžší, v ornici středně štěrkovité 
až kamenité, v hloubce 30 cm pevná hornina nebo silně kamenité, výsušné půdy. 

67 - Glejové  půdy depresí a rovinných celků při vodních tocích, středně těžké až velmi těžké, s nepříznivým 
vodním režimem, při vodních tocích závislé na hladině toku - převážně TTP. 

68 - Glejové půdy  zrašeliněné a glejové půdy úzkých depresí a svahů, obvykle lemující menší vodní toky, 
středně těžké až velmi těžké, s nepříznivým vodním režimem - převážně TTP. 

69 - Glejové půdy zrašelinělé a rašeliništní (hydrogleje), středně těžké, výrazně zamokřené, i po odvodnění 
vhodné pouze pro louky. 

75 - Různé hydromorfní a semihydromorfní půdy v hlubších údolích, v mapově nevymezitelném střídání, 
většinou středně těžké, slabě až středně štěrkovité, s různými vláhovými poměry, ale vždy se zamokřenými 
místy- vhodné jen pro louky. 

Ohrožení zemědělských půd spočívá zejména v působení vodní a větrné eroze. Nadměrná aplikace 
agrochemikálií vede ke změnám půdního chemismu. Meliorace a zhutňování se projevují v narušení 
přirozeného hydrického a vzdušného režimu půd. 

Pomocí pětimístného kódu BPEJ se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy.  

I. třída: v daném regionu bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského 
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability 
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.  

II. třída: zemědělské půdy, které mají v daném regionu nadprůměrnou produkční schopnost 
(kambizemě). Jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní 
plánování také jen podmíněně zastavitelné.  

III. třída: půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 
v územním plánování využít event. pro výstavbu. Jedná se o méně kvalitní oglejené kambizemě a gleje 
v nivách toků a podmáčených depresí  

IV. třída: půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností s jen omezenou ochranou, využitelné 
pro výstavbu.  
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V. třída: ochrany: půdy jsou zařazeny půdy s velmi nízkou produkční schopností, u nichž lze 
předpokládat efektivnější nezemědělské využití.  

Při rozvoji řešeného území se nevyhneme záboru ploch třídy I, neboť tyto půdy bezprostředně navazují na 
zastavěné území města a místních částí. V konceptu územního plánu je v maximální míře využíváno pro 
novou výstavbu všech proluk a nevyužitých enkláv navazujících na město a místní části. 

14.1.4 INVESTICE DO PŮDY 

Na území Velké Bíteše se nachází vodní dílo  - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v příslušnosti hospodaření 
SPÚ s označením „Velká Bíteš“- ID 5160000038-11201000. Jedná se o trubní kanál celkové délky 0,560 km 
z roku 1981, ČHP 4-15-01-132. Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél trubních 
úseků HOZ nezastavěný manipulační prostor o šíři 4,0m od osy potrubí na obě strany. Do HOZ nesmí být 
vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. Na vodních dílech HOZ je zajišťována běžná údržba tzn. 
v případě trubních úseků opravy trubních vedení včetně revizních šachet. 

V území dlouhodobě hospodařilo JZD Velká Bíteš, které tu odvodnilo dle podkladů získaných z archivu 
SMS 74 ha půd, především v polních tratích Dolní obůrka, Černé padělky, Dlouhé nivy, Příčníky, Šebestky, Za 
pastviskem, Za rybníkem, Kavice a prostor mezi Hradčenským potokem s silnicí Velká Bíteš – Hradčany. 
Kromě odvodnění se v území realizovaly rozsáhlé rekultivace, které měly výrazný vliv na tvář zdejší krajiny a 
podpořily rozvoj vodní eroze. 

Investicemi do půdy rozumíme provedená opatření ke zvýšení úrodnosti půdy a možnosti 
efektivnějšího využívání pozemků. V řešeném území se jedná především o provedené odvodnění pozemků 
(závlahy v řešeném území nejsou realizovány). 

14.1.5 VODNÍ TOKY A PLOCHY 

Vodní toky 

Současný stav 

Území patří do povodí Moravy k dílčímu povodí Svratky. Nejvýznamnějším tokem je Bílý potok s přirozenými 
a přírodě blízkými vodními a břehovými společenstvy. Ohrožení těchto přírodních hodnot představuje 
především úpravy koryt toků a změny kultur přilehlých pozemků, přeměna luk na ornou půdu. 

Dalším významným tokem je Bitýška a to pro svoji ekostabilizující funkci v krajině. V zastavěné části města 
Velká Bíteš a pod městem je regulována. S úpravou jejího toku se v časovém horizontu platnosti územního 
plánu neuvažuje, nutná bude pouze pravidelná údržba. 

K.ú. Jestřabí, Jindřichova, Košíkova a Ludvíkova patří k dílčímu povodí Oslavy. V území pramení Bílá voda, 
Chvojnice, Jasinka a další jejich drobné přítoky.  

K.ú. Březky, Holubí Zhoře a Jáchymova patří do povodí Oslavy. Zájmovým územím protékají dva hlavní toky 
a to potok Jelenka a Drchalka. 

K.ú. Pánov patří do dílčího povodí Svratky, v území protéká Blahoňůvka, vlévající se do Libochovky. 

Většina vodních toky je ve správě Lesů České republiky s.p., oblastní správy toků Brno nebo Státní meliorační 
správy, územního pracoviště Žďár nad Sázavou, pouze Bílý potok je ve správě akciové společnosti Povodí 
Moravy, závod Dyje, provoz Brno – Svratka. 

Na uvedeném vodním toku neplánuje jejich správce žádné zásahy kromě běžné údržby. Z toho důvodu je 
třeba zachovat přístup, resp. zachovat 6 m široký pruh od břehové čáry (§49 zákona č.254/2001 o vodách). 

Potoky společně  s částí nivy a  doprovodnou zelení tvoří lokální biokoridory. 

Návrh 

Úpravy vodních toků nejsou navrhovány. Uvažovat je třeba s přitížením dešťovou vodou regulovanou 
retenčními opatřeními a s přečištěnou splaškovou vodou. 
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Vodní plochy 

Současný stav 

Na jihovýchodním okraji velké Bíteše leží soustava několika rybníků (Klečanský, Silnický, Koupelna), které leží 
na přítoku řeky Bítýšky. Na západním okraji města leží dva větší rybníky (Rajhradský a Královský). V dalších 
místních částech se nachází drobné vodní plochy a rybníčky. Plochy jsou většinou využívány k rekreačním 
účelům, velký význam mají také pro zadržování vody v krajině. 

Návrh 

V územním plánu je navrženo několik vodních ploch.  
Navržen je rybník na západním okraji města na přítoku potoka Bítýška. 
Soustava dvou menších rybníků je navržena v místní části Holubí Zhoř. 

14.1.6 ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY  

V území je zemědělská výroba zaměřena především na rostlinnou výrobu. Na zemědělských pozemcích 
hospodaří Agropodnik a.s. Velké Meziříčí a Bikos s.r.o.  Původní zemědělské areály jsou postupně využívány 
pro drobnou výrobu. Pro středisko  Velká Bíteš bylo orientačně spočteno pásmo hygienické ochrany, které 
nepřekračuje hranice areálu. 

14.1.7 USPOŘÁDÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Zemědělská půda mimo zastavěné území katastru se nachází téměř po celém řešeném území a je v sloučena 
do velkých celků, ve kterých však nezůstaly zachovány porosty dřevin, které představují krajinné prvky ve 
smyslu nařízení vlády 307/2014 Sb. Pozemky jsou převážně  v užívání AGRO Velké Meziříčí.  Jako orná půda 
je využíváno 2055,0 ha pozemků.  

V katastrálním území  Březka byly zpracovány drobné pozemkové úpravy. 

14.1.8 OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY  

Na území obce Velká Bíteš je navržen územní systém ekologické stability na  regionální a lokální úrovni.  

Regionální úroveň je tvořena  

• regionálním biokoridorem RK 1456 Holinka – Červená, procházejícím v severovýchodní části 
řešeného území převážně pravobřežními svahy údolí Bílého potoka.  

• regionálním biokoridorem RK 1458 Červená – Jindřichovská obora, procházejícím jihovýchodní 
částí řešeného území , souvislými lesními porosty do regionálního biocentra  250 Jindřichovská 
obora v katastrálním území Hluboké a Krokočín.   

• Regionálním biocentrem RC 244 Červená, které do území zasahuje jen nepatrně, převážná část se 
nachází mimo řešené území v k.ú. Přibyslavice.  

Lokální úroveň ÚSES je tvořena většinou větvemi hydrofilními - reprezentující vlhká až podmáčená stanoviště 
sledující vodní toky a několika větvemi mezofilně hydrofilními, které na ně většinou navazují. Jedná se o 
celkem o 13 větví různé délky. 
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14.1.9 ZDŮVODNĚNÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ, POPIS LOKALIT 

Popis lokalit  

Územní plán navrhuje v Úsobrně plochy s rozdílným způsobem využití vyžadující zábor ZPF pro následující 
funkce: 

plochy bydlení (B) 

BH  - bydlení - v bytových domech 

BI  - bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské 

BV  - bydlení – v rodinných domech - venkovské 

plochy rekreace (R ) 

RI  -  rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

RZ  - rekreace – zahrádkářské lokality 

plochy občanského vybavení (O) 

OV  – občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

OK  – občanské vybavení – komerční zařízení 

OS  – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

OH  – občanské vybavení – hřbitovy 

plochy smíšené obytné (S)  

SC  - plochy smíšené obytné - v centru města 

SM  -  plochy smíšené obytné – městské 

SV  -  plochy smíšené obytné – venkovské 

plochy dopravní infrastruktury (D) 

DS – dopravní infrastruktura – silniční 

DP – dopravní infrastruktura - parkoviště 

plochy technické infrastruktury (T) 

TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě 

TO – technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady 

plochy výroby a skladování (V) 

VP – výroba a skladování – průmysl 

VD – výroba a skladová í – drobná a řemeslná výroba 

VZ – výroba a skladování – zemědělská výroba 

plochy veřejných prostranství (P) 

PV – veřejná prostranství 

ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň 

plochy vodní a vodohospodářské (W) 

W – plochy vodní a vodohospodářské 

Většina návrhových lokalit je převzatá z předchozí schválené územně plánovací dokumentace. Další plochy 
jsou na místě územních rezerv nebo navazují na stávající zástavbové lokality.  

Výběr lokalit provázela snaha o co nejmenší narušení zemědělského využívání nezastavěných ploch, proto 
jsou převážně situovány v zastavěném území obce a na pozemky bezprostředně na zastavěné území 
navazující. Ve vymezení návrhových ploch nebylo možné se vyhnout záboru ZPF I. a II. třídy ochrany, neboť 
tyto přímo navazují na zastavěné území ve většině sídel.  

Vymezení rozvojových ploch pro bydlení je ve veřejném zájmu vzhledem k potřebám dynamického rozvoje 
města.  

Návrh zástavby v tomto Územním plánu většinou rozšiřuje stávající funkční plochy a doplňuje proluky. 
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Územní plán vymezuje ve městě Velká Bíteš a jeho místních částech ke změně funkčního využití v zastavěném 
a zastavitelném území celkem 155,0 ha, z nichž 144,0 ha pozemků náleží zemědělskému půdnímu fondu.  

Územní plán přebírá lokality na 139,0 ha ploch, které byly ke změně funkčního využití navrhovány v předchozí 
územně plánovací dokumentaci. Z této výměry bylo 137,0 ha součástí zemědělského půdního fondu (dále 
jen „ZPF“). 

 
 

lokality v souladu s předchozí ÚPD 
z toho dotčené 

plochy ZPF 

zábor ZPF v I. a II. 
třídě ochrany 

zábor ZPF ve III. až 
V. třídě ochrany 

 ha % ha % ha % ha % 

Velká Bíteš 101,34 100 101,14 99,8 70,04 69,1 31,10 30,7 

místní části 37,45 100 35,91 95,9 17,12 45,7 18,79 50,2 

celkem 138,79 100 137,05 98,7 87,16 62,6 49,89 35,9 

 

 

 

 

lokality nad rámec předchozí ÚPD 

z toho dotčené 
plochy ZPF 

zábor ZPF v I. a II. 
třídě ochrany 

zábor ZPF ve III. až 
V. třídě ochrany 

 ha % ha % ha % ha % 

Velká  Bíteš 8,44 100 8,32 99 6,76 80 1,56 19 

místní části 7,79 100 6,95 89 3,11 40 3,84 49 

celkem 16,23 100 15,27 94 9,87 61 5,40 33 

 

Plochy bydlení a plochy smíšené obytné ve Velké Bíteši většinou respektují návrhy z předchozí ÚPD – 
53,82ha, pouze 1,62ha je nově vymezeno. V ostatních místních částech je nově navrženo 5,61ha, z předchozí 
ÚPD se přebírá 20,15ha. 

Z celkových ploch výroby je ve Velké Bíteši nově navrženo 2,71ha, z předchozí ÚPD se přebírá 15,08 ha.  
V ostatních místních částech je nově navrženo 0,7ha, z předchozí ÚPD se přebírá 15,43 ha. 

Plochy občanského vybavení jsou navrženy pouze ve Velké Bíteši na severním (sport a hřbitov) a západním 
(komerce) okraji města. Nad rámec původní ÚPD je navrženo 1,68 ha, ze schválené ÚPD bylo převzato 10,63 
ha.  

Větší plochy zemědělské půdy zabírají plochy dopravy – především návrhové plochy pro obchvaty Velké 
Bíteše. Ve schválené ÚPD jsou plochy v rozsahu 12,88ha. Nově byla doplněna především parkoviště – celkem 
1,98ha. 
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ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Při návrhu územního plánu bylo maximálně respektováno řešení předchozího ÚP Velká Bíteš a jeho 
schválených změn č.1 až 7, včetně rozpracovaných změn č. 8 a č.9. 

Následující tabulka obsahuje odůvodnění záboru ZPF. 

PLOCHY BYDLENÍ (B) 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zb1 BH bydlení v bytových 
domech 

1,6640 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Nízký stupeň ochrany ZPF. 

Doplnění výstavby a navázání na stávající bytové 
domy. 

Zb2 BH bydlení v bytových 
domech 

0,8382 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Nízký stupeň ochrany ZPF. 

Doplnění výstavby a navázání na stávající bytové 
domy. 

Zb3 nezadáno    

Zb4 BH bydlení v bytových 
domech 

0,3819 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v zastavěném území. 

Navazuje na obdobnou zástavbu. 

Zb5 BH bydlení v bytových 
domech 

1,0048 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Nízký stupeň ochrany ZPF. 

 

Zb6 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

9,2782 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Lokalita stěžejního rozvoje bydlení v RD ve městě. 
Lokalita Babinec je ve výstavbě, realizuje se technická 
a dopravní infrastruktura. 

 

Zb7 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

4,2994 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha doplňuje zastavěné území. 

Zb8 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

1,0904 

 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v zastavěném území. 

Zb9 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

1,7667 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Částečně v zastavěném území. 

Zb10 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

3,4024 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Částečně v zastavěném území. 

Zb11 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

2,6093 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v zastavěném území – dostavba území. 

Zb12 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

2,7262 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
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 Zb13
  

BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

2,3745 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha navazuje na zastavěné území. Rozšíření 
stávající lokality v Janovicích po trasu vedení VN. 

Zb14 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

2,3447 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v zastavěném území. Rozšíření stávající lokality 
v Janovicích. 

Zb15 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,3976 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha navazuje na zastavěné území. Rozšíření 
stávající lokality v Janovicích po trasu vedení VN. 

Zb16 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,8162 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v zastavěném území. Dostavba stávající 
lokality. 

Zb17 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

1,3491 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Nízký stupeň ochrany ZPF. 

Částečně v zastavěném území. 

Zb18 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,3886 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Doplnění proluky zastavěném území. 

Zb19 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

1,0263 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v proluce mezi hřbitovem a stávajícím 
bydlením. 

Zb20 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,3961 Plocha v souladu s předchozí ÚPD – v menším 
rozsahu. 

 

Zb21 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,5894 Část plochy v souladu s předchozí ÚPD. 

 

Zb22 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,5411 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Proluka v zastavěném území. 

Zb23 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,4869 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Proluka v zastavěném území.  

Zb24 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,4004 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

 

Zb25 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,1911 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

 

Zb26 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,3037 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Proluka v zastavěném území. 

Zb27 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,6445 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

 

Zb28 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,4393 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v zastavěném území. Dostavba stávající 
lokality. 

Zb29 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,4198 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. Dostavba stávající 
lokality. 
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Zb30 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,3513 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. Dostavba stávající 
lokality. 

Zb31 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,2816 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území, doplnění zástavby. 

Zb32 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,3574 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Nízký stupeň ochrany ZPF. 

Zb33 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,8234 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Rozšíření ploch bydlení v lokalitě Karlov – dostavba 
území mezi stávající plochou bydlení a komunikací. 

Zb34 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

2,1717 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Rozšíření ploch bydlení v lokalitě Karlov – dostavba 
území mezi stávající plochou bydlení a komunikací. 

Nízký stupeň ochrany ZPF. 

Zb35 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,4216 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v zastavěném území, doplnění zástavby. 

Zb36 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,6485 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. Částečně na ploše 
územní rezervy. 

Dostavba stávající lokality Janovice. 

Zb37 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,4677 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

 

Zb38 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,4669 Na ploše původního návrhu plochy pro sport.  

Rozšíření původního návrhu bydlení. 

Zb39 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,9919 Plocha částečně dle původní ÚPD. 

Navazuje na obdobnou okolní zástavbu. 

Zb40 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,6193 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v zastavěném území – dostavba stávající 
lokality Janovice. 

k.ú. BEZDĚKOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zb60 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,7215 Na ploše rezervy pro bydlení s podnikáním dle 
původní schválené ÚPD. 

Požadavek sídla. 

Zb61 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,5731 Na ploše drobné výroby dle původní UPD, v menším 
rozsahu. 

Zb62 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,4707 Plocha v souladu s předchozí ÚPD, v menším rozsahu. 

Nižší třída ochrany ZPF, trvalý záměr sídla. 
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k.ú. BŘEZKA U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zb63 

 

BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,9225 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Obestavění komunikace, dlouhodobý záměr místní 
části. 

Zb64 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,2529 Plocha v souladu s předchozí ÚPD, v menším rozsahu. 

Obestavění komunikace, dlouhodobý záměr místní 
části. 

Zb65 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,5563 Nižší třída ochrany ZPF. 

Obecní pozemek. 

Zb66 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,2933 Na ploše územní rezervy. 

Obecní pozemek. 

Zb67 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,1376 NENÍ PŘEDMĚTEM ZÁBORU ZPF. 

Plocha v souladu s předchozí ÚPD 

k.ú. HOLUBÍ ZHOŘ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zb68 

 

BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,4243 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v zastavěném území. 

Zb69 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,3783 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Obestavění komunikace. 

Zb70 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,0864 Nízký stupeň ochrany ZPF. Požadavek vlastníka 
sousedního pozemku i návrhové plochy, příkrý svah. 

Zb71 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,2991 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

V zastavěném území. Doplnění proluky. 

Zb72 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

1,1475 Plocha většího rozsahu než v původní ÚPD. 

Na západní části plochy  - nízká ochrana ZPF. 

m.č. JÁCHYMOV 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zb73 

 

BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,6181 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Doplnění zástavby u komunikace. 

Zb74 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,9669 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Nízká tř. ochrany ZPF. 

k.ú. JESTŘABÍ U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zb75 

 

BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,4891 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Dlouhodobý záměr obce. 
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Zb76 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,4795 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Dlouhodobý záměr obce, návaznost na novou 
výstavbu. 

Zb77 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,6027 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Dlouhodobý záměr obce, návaznost na novou 
výstavbu. 

k.ú. JINDŘICHOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zb78 

 

BV bydlení v rodinných domech 
- venkovské 

1,4479 Plocha v souladu s předchozí ÚPD.  

Jediná návrhová plocha čistého bydlení. 

k.ú. KOŠÍKOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zb79 

 

BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,0780 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Malá plocha těsně navazující na zastavěné území. 

Zb80 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,6367 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Nízká třída ochrany ZPF. 

Zb81 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,4543 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Nízká třída ochrany ZPF. 

Zb82 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,6042 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Požadavek sídla. 

Zb83 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

1,0749 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Západní část na zastavěném území.  

Dlouhodobý záměr sídla. 

Zb84 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

1,6711 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Západní část na zastavěném území.  

Dlouhodobý záměr sídla. 

Zb85 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,5842 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Dlouhodobý záměr místní části. 

Zb86 BI bydlení v rodinných 
domech – městské a 
příměstské 

0,1301 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Obestavění komunikace. 

k.ú. LUDVÍKOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zb87 

 

BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

1,7901 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Doplnění velké proluky v místní části, dlouhodobý 
záměr sídla i města. 
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Zb88 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,3124 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Obestavění druhé strany silnice, dlouhodobý záměr 
sídla i města. 

Zb89 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,0706 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Doplnění proluky v zastavěném území. 

Zb90 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,0385 Rozšíření stávající plochy bydlení. 

k.ú. PÁNOV  

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zb91 

 

BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,1855 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Nízká třída ochrany ZPF. 

Zb92 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,1913 Nízká třída ochrany ZPF. 

Zb93 BV bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,0708 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

V zastavěném území. 

Nízká třída ochrany ZPF. 

 

PLOCHY REKREACE (R) 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra  

(ha) 

Odůvodnění 

Zr1 RZ rekreace – zahrádkářské 
lokality 

0,8158 Plocha v souladu s předchozí ÚPD, oproti původnímu 
řešení je rozsah zmenšen cca na ¼. 
 

Zr2 RZ rekreace – zahrádkářské 
lokality 

0,7863 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Využití plochy u komunikace, v PHO ČOV pro 
zahrádkaření. 

k.ú. JESTŘABÍ U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra  

(ha) 

Odůvodnění 

Zr30 RI rekreace – plochy staveb 
pro rodinnou rekreaci 

0,0223 Na ploše územní rezervy pro bydlení. 

Plocha v zastavěném území.  

Plocha po asanaci původní stodoly. 

k.ú. PÁNOV 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zr31 RI rekreace – plochy staveb 
pro rodinnou rekreaci 

0,1241 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Nízká třída ochrany ZPF. 
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O) 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra  

(ha) 

Odůvodnění 

Zo1 OK občanské vybavení – 
komerční zařízení 

3,4288 Plocha pro hypermarket v souladu s předchozí ÚPD. 

Nejvhodnější umístění ve městě z hlediska kumulace 
počtu obyvatel a pracovních příležitostí. 

Zo2 OH občanské vybavení – 
hřbitov 

1,0264 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Rozšíření stávajícího hřbitova. 

Zo3 OS občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

1,7848 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha sportu, hřiště, navazující na stávající areál. 

Zo4 OS občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

1,4556 Plocha na ploše územní rezervy pro sport. 

Plocha sportu, hřiště, navazující na stávající areál. 

Zo5 OK občanské vybavení – 
komerční zařízení 

0,4633 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Využití pro ubytování a stravování. 

Plocha je požadavkem města. 

PLOCHA NENÍ PŘEDMĚTEM ZÁBORU ZPF. 

Zo6 OV občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura 

 

0,0681 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území.  
Doplňující plocha areálu základní školy. 

 

Zo7 OV občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura 

 

0,1231 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území.  
Doplňující plocha areálu základní školy. 

 

Zo8 OV občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura 

0,1359 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v zastavěném území. 

Rozšíření stávajícího areálu je požadavkem města. 

Zo9 

 

nezadáno    

Zo10 OV občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura 

0,4894 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v zastavěném území. 

Zo11 OS občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

0,6218 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v zastavěném území. 

Rekreační využití ploch v zastavěném území. 

Zo12 OV občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura 

0,2192 Plocha v zastavěném území. 

Rozšíření zdravotního střediska, pečovatelské služby 
na ploše veřejné zeleně. 

Zo13 OV občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura 

0,1411 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Zázemí pro kulturní dům. 

Zo14 nezadáno    

Zo15 OS občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

0,2360 Plocha v souladu s předchozí ÚPD, na ploše 
rekultivované skládky TO. 
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Zo16 OS občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

0,2418 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha sportu, hřiště, navazující na stávající areál. 

 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (S) 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zs1 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

1,1125 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 

Dostavba stávajícího území, využití zastavěného 
území. 

Zs2 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

0,8062 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 

Dostavba stávajícího území, využití zastavěného 
území. 

Zs3 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

1,4543 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Návaznost na stávající výrobu. 

Zs4 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

0,4767 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Požadavek města. 

Zs5 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

0,3294 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Požadavek města. 

Zs6 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

0,2796 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Využití neudržované plochy. 

Zs7 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

0,2147 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Rozšíření stávajících ploch. 

Zs8 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

0,1991 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Rozšíření stávajících ploch. 

Zs9 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

0,2055 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Připojení smíšeného bydlení ke komerční ploše. 

Zs10 SM plochy smíšené obytné - 
městské 

0,1643 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 

Požadavek města. 

PLOCHA NENÍ PŘEDMĚTEM ZÁBORU ZPF. 

k.ú. BEZDĚKOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zs30 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,1924 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Nižší třída ochrany ZPF, trvalý záměr sídla. 
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k.ú. BŘEZKA U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zs31 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,3743 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Požadavek místní části. 

Zs32 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,5700 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Částečně v zastavěném území. 

Zs33 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,8231 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Dostavba velké proluky za zahradami. 

k.ú. HOLUBÍ ZHOŘ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zs34 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,3218 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v zastavěném území. 

Nízká tř. ochrany ZPF. 

Zs35 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,3448 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Ve změně č.6 doplnění plochy u komunikace. 

k.ú. JÁCHYMOV 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zs36 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,4765 Nízký stupeň ochrany ZPF. 

Zs37 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

1,8807 Částečný soulad s předchozí schválenou ÚPD. 

Obestavění záhumení cesty. 

Zs38 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,1434 V zastavěném území.  

Na ploše územní rezervy. 

k.ú. JINDŘICHOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zs39 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,3858 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Jediná návrhová plocha pro smíšené obytné plochy. 

k.ú. KOŠÍKOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zs40 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,3753 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v zastavěném území, nižší stupeň ochrany ZPF. 

Zs41 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,9421 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Nižší stupeň ochrany ZPF. 
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k.ú. LUDVÍKOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zs42 SV plochy smíšené obytné - 
venkovské 

0,1595 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Doplnění proluky v zastavěném území. 

 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D) 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zd1 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

0,1440 V původním ÚP plocha rezervy pro výrobu, ve 
zpracovávané změně č.8 návrhová plocha dopravy – 
parkoviště firmy ITW Pronovia. 

Firma ITW PRONOVIA má svůj areál velice intenzivně 
využitý, na jeho ploše při stávajícím provozu již není 
místo pro kapacitní parkoviště. Firma je jednou 
z nejvýznamnějších z hlediska zaměstnanosti a toto 
území potřebuje pro udržení svých zaměstnanců. 
V současné době tito dojíždějící zaměstnanci parkují 
v plochách blízkých bytových domů, na jejich 
parkovištích nebo zelených plochách. Tato nově 
navržená plocha je částí navržené plochy výroby ve 
změně č.4 (dílčí změna č. 4-7). Tento zábor tedy byl 
již jednou orgánem ochrany ZPF odsouhlasen. 
Posléze byl z návrhových ploch vyřazen. 

V současné době je tedy mimořádným zájmem 
města Velká Bíteš, aby firma ITW PRONOVIA mohla 
zřídit své parkoviště v této lokalitě. 

Zd2 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

0,3212 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Parkoviště jako součást zázemí pro čerpací stanici 
PHM. 

Zd3 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

0,1199 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Parkoviště pro bytové domy. 

Zd4 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

0,2769 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Částečně v zastavěném území. 

Parkoviště pro bytové domy. 

Zd5 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

0,7773 Plocha pro parkoviště a garáže pro stávající obytnou 
zástavbu. 

Zd6 DP dopravní infrastruktura - 
parkoviště 

0,2822 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 
Parkoviště pro sportovní areál. 

Zd7 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,2039 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 

Parkoviště pro plochy rekreačního sportu. 

Zd8 DS dopravní infrastruktura - 
silniční 

0,2524 Plocha v zastavěném území. 

Plocha pro křižovatku silnic I/37 a II/602. 

Zd9 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,1449 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 

Plocha parkoviště pro střed města (cílem je ulehčení 
náměstí od parkování). 
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Zd10 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,0378 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 
Plocha v zastavěném území. 

Plocha parkoviště pro střed města (cílem je ulehčení 
náměstí od parkování). 

Zd11 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,2595 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Stávající neudržovaná plocha. Parkoviště pro 
kynologický areál a drobnou výrobu. 

Zd12 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,8085 Plocha v souladu se zpracovávanou změnou č.8. 

Město na této ploše požaduje vybudování 
odstavných ploch a parkoviště pro nákladní 
automobily a pro kamiony, které jinak mají snahu 
parkovat v různých částech města.  

Zd13 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,2733 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Parkoviště pro firmu ČEPRO. 

Zd14 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,4726 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Parkoviště pro plochy výroby u dálnice. 

Zd15 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,1046 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Parkoviště pro plochy výroby u dálnice. 

NENÍ PŘEDMĚTEM ZÁBORU ZPF 

Zd16 DS dopravní infrastruktura - 
silniční 

2,2967 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha pro severní obchvat města. 

Zd17 DS dopravní infrastruktura - 
silniční 

6,3489 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha pro severní obchvat města. 

Zd18 DS dopravní infrastruktura - 
silniční 

1,4766 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha pro část jižního obchvatu města. 

Zd19 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,1104 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Parkoviště pro sportovní areál. 

Zd20 DP dopravní infrastruktura – 
parkoviště 

0,1470 Plocha v souladu s předchozí ÚPD, v zastavěném 
území. 

Parkoviště pro ZŠ. 

NENÍ PŘEDMĚTEM ZÁBORU ZPF. 

k.ú. JESTŘABÍ U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zd30 DS dopravní infrastruktura - 
silniční 

0,0787 VPS WD7 - plocha pro obratiště hromadné dopravy. 

 

k.ú. KOŠÍKOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zd31 DS dopravní infrastruktura - 
silniční 

0,2357 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Nižší stupeň ochrany ZPF. 
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PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (T) 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zt1 TI technická infrastruktura – 
inženýrské sítě 

4,5155 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha pro umístění skladovací nádrže ropy jako VPS. 

 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V) 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zv1 VP výroba a skladování - 
průmysl 

5,5759 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Rozšíření stávajícího areálu průmyslové výroby 
v atraktivní průmyslové zóně u křižovatky silnice 
II/399 a exitu 162 z D1. 

Zv2 VP výroba a skladování - 
průmysl 

1,8891 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha pro rozšíření výroby firmy PBS a pro parkování. 

Zv3 VP výroba a skladování – 
průmysl 

0,4366 Plocha v souladu se zpracovávanou změnou č.8. 
Záměrem je rozšíření výroby  a vznik  cca 35 
pracovních míst. Firma PBS je v podstatě největším 
zaměstnavatelem obyvatel Velké Bíteše a okolí. Pro 
svůj rozvoj potřebuje další plochy v přímé návaznosti 
na stávající areál. Plocha navržená ve změně č.4, dílčí 
změna č.4-5, je vzhledem k vedením VN a jejich 
ochranným pásmům těžko využitelná. Je proto třeba 
vymezit nové plochy pro další rozvoj prosperující 
firmy, která je stěžejní pro Velkou Bíteš. Je v zájmu 
Velké Bíteše, aby firma PBS mohla využít tyto plochy. 

Zv4 VP výroba a skladování - 
průmysl 

0,5069 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha pro rozšíření firmy ITW Pronovia, která má 
svůj areál velice intenzivně využitý. Vzhledem k tomu, 
že firma je jedním ze stěžejních zaměstnavatelů ve 
městě,  je rozšíření výrobních ploch mimořádným 
zájmem města. 

Zv5 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná výroba 

2,0810 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha pro rozšíření stávajícího areálu výroby.  

Plocha je negativně ovlivněná dálnicí D1, doplňuje 
chybějící plochy pro drobnou výrobu. 

Zv6 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná výroba 

1,3424 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha pro rozšíření stávajícího areálu výroby.  

Plocha je negativně ovlivněná dálnicí D1, doplňuje 
chybějící plochy pro drobnou výrobu. 

NENÍ PŘEDMĚTEM ZÁBORU ZPF. 

Zv7 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná výroba 

1,1939 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha je negativně ovlivněná dálnicí D1, doplňuje 
chybějící plochy pro drobnou výrobu. 

Zv8 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná výroba 

0,5596 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Rozšíření stávající plochy drobné výroby. 

Zv9 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná výroba 

0,3789 Rozšíření stávající plochy drobné výroby. 
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Zv10 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná výroba 

0,4706 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Rozšíření stávající plochy drobné výroby. 

Zv11 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná výroba 

0,5090 Plocha částečně v souladu s předchozí ÚPD. 

Požadavek města. 

Zv12 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná výroba 

0,2068 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Rozšíření plochy malého prosperujícího podniku. 

Zv13 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná výroba 

0,7498 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Požadavek města na doplnění ploch pro drobnou 
výrobu, kterých má město nedostatek. 

Zv14 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná výroba 

1,8932 Část plochy je na místě původně navržené plochy pro 
bydlení, ale propojuje zastavěné plochy potřebnou 
plochou pro drobnou výrobu. 

k.ú. BEZDĚKOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zv30 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná výroba 

1,4590 Náhrada plochy výroby místo plochy u silnice, jediná 
plocha pro výrobu v sídle. 

k.ú. BŘEZKA U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zv31 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná výroba 

0,9373 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Doplnění proluky mezi stávajícími plochami výroby. 

Zv32 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná výroba 

0,4786 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha pro rozšiřující se výrobu. 

k.ú. HOLUBÍ ZHOŘ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zv33 VZ výroba a skladování – 
zemědělská výroba 

3,4662 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v zastavěném území s nízkou třídou ochrany 
ZPF. 

k.ú. KOŠÍKOV U VELKÉ BÍTEŠE 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zv34 VP výroba a skladování - 
průmysl 

7,1439 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Dlouhodobý záměr, částečně zainvestované pozemky. 

Zv35 VD výroba a skladování – 
drobná a řemeslná 
výroba 

0,698 Nižší stupeň ochrany ZPF. 

Zv36 VP výroba a skladování - 
průmysl 

3,0005 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Nižší stupeň ochrany ZPF. 
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Zv37 VZ výroba a skladování – 
zemědělská výroba 

0,3429 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Nižší stupeň ochrany ZPF. 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (P) 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zp1 PV veřejná prostranství 1,0214 Obslužná komunikace pro navržené plochy 
občanského vybavení (OS, OH), výroby a bydlení. 

VPS – WD8. 

Zp2 PV veřejná prostranství 0,4952 Obslužná komunikace pro navržené plochy bydlení 
(BH), občanského vybavení (OK, OV) a ploch 
smíšených obytných (SM). 

VPS – WD8. 

Zp3 PV veřejná prostranství 0,0582 Plocha pro obslužnou komunikaci propojující ulice 
Pod Babincem a Za školou. 

VPS – WD8. 

Zp4 PV veřejná prostranství 0,1536 Obslužná komunikace pro lokality bydlení v rodinných 
domech (BI)-  „Babinec“. 

VPS – WD8. 

Zp5 PV veřejná prostranství 0,1427 Obslužná komunikace pro navržené plochy bydlení 
v RD (BI).  

VPS – WD8. 

Zp6 PV veřejná prostranství 0,2331 Obslužná komunikace pro navržené plochy drobné 
výroby (VD) a obsluhu areálu sportu (OS) a stávající 
drobné výroby (VD).  

VPS – WD8. 

Zp7 PV veřejná prostranství 0,2108 Obslužná komunikace pro navržené plochy bydlení 
v RD (BI). Požadavek města. 

VPS – WD8. 

Zp8 PV veřejná prostranství 0,0808 Obslužná komunikace pro navržené plochy bydlení 
v RD (BI).  

VPS – WD8. 

Zp9 PV veřejná prostranství 0,4034 Obslužná komunikace pro navržené plochy bydlení 
v RD (BI).  

VPS – WD8. 

Zp10 PV veřejná prostranství 0,115 Plocha pro úpravu křižovatky silnic I/37 a II/395.   

VPS – WD8. 

Zp11 PV veřejná prostranství 0,0489 Obslužná komunikace pro navržené plochy bydlení 
v RD (BI). 

VPS – WD8. 

Zp12 PV veřejná prostranství 0,075 Rozšíření obslužné komunikace pro navržené plochy 
bydlení v RD (BI). 

VPS – WD8. 

Zp13 PV veřejná prostranství 0,006 Zastávkový pruh VHD u II/602. 

VPS – WD8. 

Zp14 PV veřejná prostranství 0,1719 Plocha pro rozšíření a úpravu obslužné komunikace 
pro navržené plochy bydlení v RD (BI). 
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VPS – WD8. 

Zp15 PV veřejná prostranství 0,0109 Obratiště pro hasiče a odvoz komunálního odpadu. 

Zp16 PV veřejná prostranství 0,0233 Součástí bude pěší komunikace propojující stávající 
lokalitu bydlení v bytových domech (BH) a plochu 
komerce.  

VPS – WD8. 

k.ú. BEZDĚKOV U VELKÉ BÍTEŠE  

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zp30 PV veřejná prostranství 0,3169 Komunikace pro obsluhu ploch bydlení – VPS – WD8 

Zp31 PV veřejná prostranství 0,0922 Komunikace pro obsluhu ploch bydlení – VPS – WD8 

k.ú. BŘEZKA U VELKÉ BÍTEŠE  

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zp32 PV veřejná prostranství 0,0954 Obslužná komunikace pro navržené plochy smíšené 
obytné (SV). 

VPS – WD8. 

Zp33 PV veřejná prostranství 0,0709 Obslužná komunikace pro navržené plochy bydlení 
(BV). 

VPS – WD8. 

Zp34 PV veřejná prostranství 0,0651 Obslužná komunikace pro navržené plochy bydlení 
(BV). VPS – WD8. 

k.ú. JINDŘICHOV U VELKÉ BÍTEŠE  

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zp35 PV veřejná prostranství 0,3040 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

VPS WD8 – komunikace pro obsluhu území lokality 
bydlení. 

VPS – WD8. 

k.ú. KOŠÍKOV U VELKÉ BÍTEŠE  

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Zp36 PV veřejná prostranství 0,1093 VPS WD8, obsluha lokality výroby. 

Zp37 PV veřejná prostranství 0,4538 VPS WD8, obsluha lokalit bydlení. 
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PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W) 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Kw1 W plochy vodní a 
vodohospodářské 

0,3755 Vodohospodářské zařízení - opatření proti povodním. 

NENÍ PŘEDMĚTEM ZÁBORU ZPF. 

k.ú. HOLUBÍ ZHOŘ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy dle 
podrobnějšího členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

Kw30 W plochy vodní a 
vodohospodářské 

0,0329 Vodohospodářské zařízení. Biotop. 

Nízká třída ZPF. 

NENÍ PŘEDMĚTEM ZÁBORU ZPF. 

Kw31 W plochy vodní a 
vodohospodářské 

0,4638 Vodohospodářské zařízení - opatření proti povodním. 

Lesní pozemek (0,1318ha). 

NENÍ PŘEDMĚTEM ZÁBORU ZPF. 

PLOCHY PŘESTAVBY 

k.ú. VELKÁ BÍTEŠ 

Identifikace 
plochy 

Funkční 
kód 

Způsob využití plochy 
dle podrobnějšího 
členění 

Výměra 

(ha) 

Odůvodnění 

P1 OK občanské vybavení – 
komerční zařízení 

0,7044 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v zastavěném území. 

Využití plochy pro nákupní středisko je požadavkem 
města. 

P2 OV občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura 

 

1,1719 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v zastavěném území. 

NENÍ PŘEDMĚTEM ZÁBORU TPF. 

P3 BH bydlení v bytových 
domech 

0,4353 Plocha v souladu s předchozí ÚPD. 

Plocha v zastavěném území. 

NENÍ PŘEDMĚTEM ZÁBORU TPF. 
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Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF 

je v následujících tabulkách. 

Bonitní třídy dotčené návrhem ÚP Velká Bíteš 

 

BPEJ třída ochrany 

7.29.01 I. 

7.29.11 I. 

7.29.14 II. 

7.15.12 III. 

7.29.44 V. 

7.68.11 V. 

7.69.01 V. 

7.75.41 V. 

7.29.54 V. 

 

BILANČNÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT ZÁBORU ZPF    
 

 Plochy nad rámec platné ÚPD (platného ÚP a jeho změn č. 1 – 7). 

 

 

PLOCHY BYDLENÍ (B) 
         

Id
en

ti
fi

ka
ce

 
p

lo
ch

y 

Fu
n

kč
n

í k
ó

d
 

Způsob využití 
plochy dle 

podrobnějšího 
členění 

V
ým

ěr
a 

ce
lk

em
 

(h
a)

 

D
o

tč
en

á 
vý

m
ěr

a 
ZP

F 
ce

lk
em

 (
h

a)
 

Zastoupené 
kultury 

Zábor ZPF dle tříd ochrany (ha) 
ZP

F 
v 

za
st

av
ěn

ém
 

ú
ze

m
í (

h
a)

 

I.      II.  III. IV. V. 

 k.ú. Velká Bíteš    

     

 

Zb1 BH 
bydlení v bytových 

domech 
1,664 1,664 

orná půda                
TTP 

  1,664    

Zb2 BH 
bydlení v bytových 

domech 
0,8382 0,8382 orná půda   0,8382    

Zb3  nezadáno  0        

Zb4 BH 
bydlení v bytových 

domech 
0,3819 0,3819 TTP 0,2306    0,1513 x 

Zb5 BH 
bydlení v bytových 

domech 
1,0048 1,0048 orná půda   1,0048    
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Zb6 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
9,2782 9,2015 

orná půda    
sad                
TTP 

9,1109    0,0906  

Zb7 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
4,2994 3,5553 orná půda 3,3517  0,2036    

Zb8 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
1,0904 1,0904 

orná půda   
zahrada 

1,0904     x 

Zb9 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
1,7667 1,7667 orná půda 1,7667     x 

Zb10 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
3,4024 3,2436 orná půda 3,2436     x 

Zb11 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
2,6093 2,6093 orná půda 2,6093     x 

Zb12 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
2,7262 2,722 

orná půda 
zahrada        

TTP 
2,722      

Zb13 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
2,3745 2,3745 

orná půda 
zahrada       

2,3745      

Zb14 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
2,3447 2,3447 

orná půda 
zahrada       

2,3447     x 

Zb15 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,3976 0,3976 orná půda 0,3976      

Zb16 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,8162 0,8162 orná půda 0,8162     x 

Zb17 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
1,3491 1,3491 

orná půda 
zahrada        

TTP 
0,054  1,2951   x 

Zb18 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,3886 0,3885 

orná půda 
zahrada        

TTP 
0,0081    0,3804 x 

Zb19 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
1,0264 1,0264 

orná půda 
zahrada        

sad 
1,0264      

Zb20 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,3961 0,3961 orná půda   0,3961    

Zb21 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,5894 0,5893 

orná půda       
TTP 

  0,0325 0,5433 0,0135  

Zb22 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,5411 0,5411 sad 0,2639    0,2772 x 

Zb23 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,4869 0,4869 orná půda 0,4869     x 
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Zb24 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,4004 0,4004 orná půda 0,1568    0,2436  

Zb25 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,1911 0,1911 orná půda     0,1911  

Zb26 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,3037 0,3036 

orná půda 
zahrada  

0,3036     x 

Zb27 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,6445 0,6445 orná půda 0,6445      

Zb28 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,4393 0,4393 

zahrada         
sad  

0,4393     x 

Zb29 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,4198 0,4198 

orná půda                
TTP 

0,0097 

 

  0,4101 x 

Zb30 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,3513 0,3513 

orná půda                
TTP 

0,0388 

 

  0,3125 x 

Zb31 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,2816 0,2816 TTP  

 

  0,2816 

 

Zb32 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,3574 0,3574 

orná půda                
TTP 

 

 

0,3574   

 

Zb33 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,8234 0,8234 orná půda 0,8234 

 

   

 

Zb34 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
2,1717 2,1716 orná půda 1,6821 

 

  0,4895 

 

Zb35 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,4216 0,4216 sad  

 

 0,4216  x 

Zb36 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,6485 0,6485 

orná půda 
zahrada  

0,6485 

 

   

 

Zb37 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,4677 0,4677 orná půda  

 

0,4638 0,0039  

 

Zb38 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,4669 0,4669 

orná půda 
zahrada        

sad 
0,4669 

 

   

 

Zb39 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,9919 0,9919 

orná půda 
zahrada        

sad 
0,9919 

 

   

 

Zb40 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,6193 0,6193 orná půda 0,6193 

 

   

 

P3 BH 
bydlení v bytových 

domech 
0,4353 0   
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Celkem bydlení ve Velké Bíteši 50,2075 48,788  38,7223 0 6,2555 0,9688 2,8414  

 

k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše 
 

        

Zb60 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,7215 0,7215 orná půda 0,7215      

Zb61 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,5731 0,5731 TTP 0,5731      

Zb62 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,4707 0,4707 orná půda   0,4707    

 

k.ú. Březka u Velké Bíteše 
 

        

Zb63 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,9225 0,8587 orná půda  0,8587     

Zb64 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,2529 0,2529 orná půda  0,2529     

Zb65 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,5563 0,0895 orná půda  0,027   0,0625  

Zb66 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,2933 0,2933 orná půda  0,2682   0,0251  

Zb67 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,1376 0 0      ? 

 
k.ú. Holubí Zhoř 

 
        

Zb68 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,4243 0,4243 
orná půda 

zahrada  
0,1661  0,2582   x 

Zb69 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,3783 0,3783 orná půda 0,3783      

Zb70 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,0864 0,0864 zahrada    0,0864   

Zb71 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,2991 0,2991 orná půda  0,2635   0,0356 x 

Zb72 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

1,1475 1,1475 orná půda  0,603   0,5445  

 

m.č. Jáchymov 
 

        

Zb73 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,6181 0,3774 orná půda  0,3774     

Zb74 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,9669 0,9669 orná půda  0,0314   0,9355  

 

k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše 
 

        

Zb75 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,4891 0,4891 orná půda 0,4891      

Zb76 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,4795 0,4795 orná půda 0,4795      

Zb77 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,6027 0,6027 orná půda 0,6027      

 

k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše 
 

        

Zb78 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

1,4479 1,4479 orná půda 1,4237  0,0232  0,001  



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSOBRNO 

 

107 

 

 

 
 
 
 
k.ú. Košíkov u Velké Bíteše 

 

        

Zb79 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,078 0,078 zahrada 0,078      

Zb80 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,6367 0,6367 sad 0,6367      

Zb81 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,4543 0,4543 sad 0,4127    0,0416  

Zb82 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,6042 0,6042 

orná půda                
TTP 

0,5322    0,072  

Zb83 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
1,0749 1,0748 

orná půda 
zahrada         

sad 
1,0748     x 

Zb84 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
1,6711 1,671 

orná půda 
zahrada         

sad 
1,671     x 

Zb85 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,5842 0,5842 orná půda 0,5842      

Zb86 BI 
bydlení v rodinných 
domech – městské a 

příměstské 
0,1301 0,1301 orná půda 0,1301      

 

 
 
k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše          

Zb87 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

1,7901 1,7901 orná půda 1,7901      

Zb88 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,3124 0,3124 orná půda 0,3124      

Zb89 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,0706 0,0706 orná půda 0,0706     x 

Zb90 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,0385 0,0385 zahrada 0,0385      

 
k.ú. Pánov          

Zb91 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,1855 0,1855 TTP    0,024 0,1615  

Zb92 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,1913 0,1913 TTP    0,1913   

Zb93 BV 
bydlení v rodinných 
domech - venkovské 

0,0708 0,0708 zahrada    0,0708  x 

Celkem bydlení v ostatních místních 
částech 

18,7604 17,8513  12,1653 2,6821 0,7521 0,3725 1,8793  
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Celkem plochy bydlení na celém území              
Velké Bíteše 

68,9679 66,6393  50,8876 2,6821 7,0076 1,3413 4,7207  

 

 

PLOCHYSMÍŠENÉ OBYTNÉ (S) 
         

Id
en

ti
fi

ka
ce
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Fu
n

kč
n

í k
ó

d
 

Způsob využití 
plochy dle 

podrobnějšího 
členění 

V
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ěr
a 
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em
 (

h
a)

 

D
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m
ěr

a 
ZP

F 
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 (
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a)
 

Zastoupené 
kultury 

Zábor ZPF dle tříd ochrany (ha) 

ZP
F 

v 
za

st
av

ěn
ém

 
ú

ze
m

í (
h

a)
 

I.      II.  III. IV. V. 

           

 k.ú. Velká Bíteš    

     

 

Zs1 SM 
plochy smíšené 

obytné - městské 
1,1125 1,018 TTP 0,0334  0,0065  0,9781 x 

Zs2 SM 
plochy smíšené 

obytné - městské 
0,8062 0,6879 TTP     0,6879 x 

Zs3 SM 
plochy smíšené 

obytné - městské 
1,4543 1,4543 TTP 0,0182    1,4361  

Zs4 SM 
plochy smíšené 

obytné - městské 
0,4767 0,4767 orná půda 0,4767      

Zs5 SM 
plochy smíšené 

obytné - městské 
0,3294 0,3294 orná půda 0,3294      

Zs6 SM 
plochy smíšené 

obytné - městské 
0,2796 0,2796 orná půda 0,2464  0,0332    

Zs7 SM 
plochy smíšené 

obytné - městské 
0,2147 0,2147 TTP   0,2147    

Zs8 SM 
plochy smíšené 

obytné - městské 
0,1991 0,1991 TTP   0,1991    

Zs9 SM 
plochy smíšené 

obytné - městské 
0,2055 0,2055 orná půda 0,2055      

Zs10 SM 
plochy smíšené 

obytné - městské 
0,1643 0       x 

Celkem plochy smíšené obytné ve                              
Velké Bíteši 

5,2423 4,8652  1,3096 0 0,4535 0 3,1021  

 
k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše          

Zs30 SV 
plochy smíšené 

obytné - venkovské 
0,1924 0,1924 orná půda   0,1924    

 
k.ú. Březka u Velké Bíteše          

Zs31 SV 
plochy smíšené 

obytné - venkovské 
0,3743 0,3743 orná půda  0,3743     

Zs32 SV 
plochy smíšené 

obytné - venkovské 
0,57 0,57 

orná půda    
TTP 

 0,57     

Zs33 SV 
plochy smíšené 

obytné - venkovské 
0,8231 0,8231 orná půda  0,8188   0,0043  
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k.ú. Holubí Zhoř          

Zs34 SV 
plochy smíšené 

obytné - venkovské 
0,3218 0,274 

zahrada       
TTP 

  0,274   x 

Zs35 SV 
plochy smíšené 

obytné - venkovské 
0,3448 0,3448 orná půda 0,3448      

 
m.č. Jáchymov          

Zs36 SV 
plochy smíšené 

obytné - venkovské 
0,4765 0,4765 orná půda  0,0991   0,3774  

Zs37 SV 
plochy smíšené 

obytné - venkovské 
1,8807 1,8655 

orná půda    
zahrada 

 1,3913 0,4368  0,0374  

Zs38 SV 
plochy smíšené 

obytné - venkovské 
0,1434 0,1202 zahrada          0,1202   X 

 k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše          

Zs39 SV 
plochy smíšené 

obytné - venkovské 
0,3858 0,3858 orná půda 0,0146  0,3712    

 
k.ú. Košíkov u Velké Bíteše          

Zs40 SV 
plochy smíšené 

obytné - venkovské 
0,3753 0,3753 

zahrada       
sad 

  0,3753   x 

Zs41 SV 
plochy smíšené 

obytné - venkovské 
0,9421 0,9421 

orná půda    
zahrada 

  0,9421    

 
k.ú. Ludvíkovv u Velké Bíteše          

Zs42 SV 
plochy smíšené 

obytné - venkovské 
0,1595 0,1489 orná půda 0,1489      

Celkem plochy smíšené obytné v 
ostatních místních částech 

6,9897 6,8929  0,5083 3,2535 2,712 0 0,4191  

            

Celkem plochy smíšené obytné na 
celém území   Velké Bíteše 

12,232 11,7581  1,8179 3,2535 3,1655 0 3,5212  

 

 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O) 
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Zábor ZPF dle tříd ochrany (ha) 

ZP
F 
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za
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ěn
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ú

ze
m

í (
h

a)
 

I.      II.  III. IV. V. 

 k.ú. Velká Bíteš    

     

 

Zo1 OK 
občanské vybavení - 

komerční zařízení 
3,4288 3,4288 orná půda 2,8477  0,5811    

Zo2 OH 
občanské vybavení - 

hřbitov 
1,0264 1,0264 orná půda 1,0264      
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Zo3 OS 
občanské vybavení - 

tělovýchovná a 
sportovní zařízení 

1,7848 1,5474 orná půda 1,5474      

Zo4 SM 
občanské vybavení - 

tělovýchovná a 
sportovní zařízení 

1,4556 1,4361 
zahrada           

sad 
1,4361      

Zo5 OK 
občanské vybavení - 

komerční zařízení 
0,4633 0        

Zo6 OV 
občanské vybavení - 

veřejná 
infrastruktura 

0,0681 0,0681 orná půda 0,0681     x 

Zo7 OV 
občanské vybavení - 

veřejná 
infrastruktura 

0,1231 0,1231 orná půda 0,1231     x 

Zo8 OV 
občanské vybavení - 

veřejná 
infrastruktura 

0,1359 0       x 

Zo9  nezadáno 0 0        

Zo10 OV 
občanské vybavení - 

veřejná 
infrastruktura 

0,4894 0,4894 TTP     0,4894 x 

Zo11 OS 
občanské vybavení - 

tělovýchovná a 
sportovní zařízení 

0,6218 0,5016 TTP 0,137    0,3646 x 

Zo12 OV 
občanské vybavení - 

veřejná 
infrastruktura 

0,2192 0,1804 
orná půda    

zahrada 
0,1804     x 

Zo13 OV 
občanské vybavení - 

veřejná 
infrastruktura 

0,1411 0,0351 zahrada 0,0351     x 

Zo14  nezadáno 0 0        

Zo15 OS 
občanské vybavení - 

tělovýchovná a 
sportovní zařízení 

0,236 0,1734 orná půda 0,1734      

Zo16 OS 
občanské vybavení - 

tělovýchovná a 
sportovní zařízení 

0,2418 0,2418 orná půda 0,2418      

P1 OK 
občanské vybavení - 

komerční zařízení 
0,7044 0,354 zahrada 0,354      

P2 OV 
občanské vybavení - 

veřejná 
infrastruktura 

1,1719 0        

Celkem plochy občanského vybavení na 
celém území Velké Bíteše 

12,3116 9,6056  8,1705 0 0,5811 0 0,854  
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PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V) 
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I.      II.  III. IV. V. 

 k.ú. Velká Bíteš    

     

 

Zv1 VP 
výroba a skladování - 

průmysl 
5,5759 5,5758 orná půda 5,5758      

Zv2 VP 
výroba a skladování - 

průmysl 
1,8891 1,8891 orná půda 1,8891      

Zv3 VP 
výroba a skladování - 

průmysl 
0,4366 0,4365 orná půda 0,382 0,0545     

Zv4 VP 
výroba a skladování - 

průmysl 
0,5069 0,5069 orná půda 0,5069      

Zv5 VD 
výroba a skladování - 

drobná a řemeslná 
výroba 

2,081 2,081 orná půda 0,0245  0,0167  2,0398  

Zv6 VD 
výroba a skladování - 

drobná a řemeslná 
výroba 

1,3424 0        

Zv7 VD 
výroba a skladování - 

drobná a řemeslná 
výroba 

1,1939 1,1939 orná půda 1,1939      

Zv8 VD 
výroba a skladování - 

drobná a řemeslná 
výroba 

0,5596 0,5596 orná půda 0,5596      

Zv9 VD 
výroba a skladování - 

drobná a řemeslná 
výroba 

0,3789 0,3789 orná půda 0,3516    0,0273  

Zv10 VD 
výroba a skladování - 

drobná a řemeslná 
výroba 

0,4706 0,4706 orná půda 0,4706      

Zv11 VD 
výroba a skladování - 

drobná a řemeslná 
výroba 

0,509 0,5091 
orná půda     

zahrada 
0,4926  0,0165    
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Zv12 VD 
výroba a skladování - 

drobná a řemeslná 
výroba 

0,2068 0,2068 orná půda 0,2068      

Zv13 VD 
výroba a skladování - 

drobná a řemeslná 
výroba 

0,7498 0,7498 orná půda 0,7498      

Zv14 VD 
výroba a skladování - 

drobná a řemeslná 
výroba 

1,8932 1,8932 orná půda 1,8932      

Celkem plochy výroby a skladování ve  
Velké Bíteši 

17,7937 16,4512  14,2964 0,0545 0,0332 0 2,0671  

 
k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše    

     

 

Zv30 VD 
výroba a skladování - 

drobná a řemeslná 
výroba 

1,459 1,459 
orná půda     

zahrada 
  1,459    

 
k.ú. Březka u Velké Bíteše    

     

 

Zv31 VD 
výroba a skladování - 

drobná a řemeslná 
výroba 

0,9373 0,9373 orná půda  0,9373     

Zv32 VD 
výroba a skladování - 

drobná a řemeslná 
výroba 

0,4786 0,4786 orná půda  0,4296   0,049  

 
k.ú. Holubí Zhoř    

     

 

Zv33 VZ 
výroba a skladování - 
zemědělská výroba 

3,4662 3,4662 orná půda 0,9636 1,3227 0,9697  0,2102 x 

 k.ú.Košíkov u Velké Bíteše    

     

 

Zv34 VP 
výroba a skladování - 

průmysl 
7,1439 6,0479 orná půda 5,6122  0,4357    

Zv35 VD 
výroba a skladování - 

drobná a řemeslná 
výroba 

0,698 0,698 orná půda 0,0659  0,6321    

Zv36 VP 
výroba a skladování - 

průmysl 
3,0005 3,0005 orná půda 0,0296  2,9709    
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Zv37 VZ 
výroba a skladování - 
zemědělská výroba 

0,3429 0,3429 orná půda   0,3429    

Celkem plochy výroby a skladování v 
ostatních místních částech 

17,5264 16,4304  6,6713 2,6896 6,8103 0 0,2592  

            

Celkem plochy výroby a skladování na 
celém území Velké Bíteše 

35,3201 32,8816  20,9677 2,7441 6,8435 0 2,3263  

 

 
 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D)       
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Zábor ZPF dle tříd ochrany (ha) 
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F 

v 
za

st
av

ěn
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í (
h

a)
 

I.      II.  III. IV. V. 

 k.ú. Velká Bíteš    

     

 

Zd1 DP 
dopravní 

infrastruktura - 
parkoviště 

0,144 0,144 orná půda 0,144      

Zd2 DP 
dopravní 

infrastruktura - 
parkoviště 

0,3212 0,3212 orná půda 0,3212      

Zd3 DP 
dopravní 

infrastruktura - 
parkoviště 

0,1199 0,1199 orná půda 0,1199      

Zd4 DP 
dopravní 

infrastruktura - 
parkoviště 

0,2769 0,1759 orná půda   0,1759   x 

Zd5 DP 
dopravní 

infrastruktura - 
parkoviště 

0,7773 0,7773 
orná půda   

TTP 
0,1438    0,6335  

Zd6 DP 
dopravní 

infrastruktura - 
parkoviště 

0,2822 0,2822 orná půda 0,2822     x 

Zd7 DP 
dopravní 

infrastruktura - 
parkoviště 

0,2039 0,2039 TTP 0,1028    0,1011 x 

Zd8 DS 
dopravní 

infrastruktura - 
silniční 

0,2524 0,2524 TTP     0,2524  
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Zd9 DP 
dopravní 

infrastruktura - 
parkoviště 

0,1449 0,1449 TTP     0,1449 x 

Zd10 DP 
dopravní 

infrastruktura - 
parkoviště 

0,0378 0,0378 TTP     0,0378 x 

Zd11 DP 
dopravní 

infrastruktura - 
parkoviště 

0,2595 0,2595 orná půda 0,2595      

Zd12 DP 
dopravní 

infrastruktura - 
parkoviště 

0,8085 0,8085 orná půda 0,8085      

Zd13 DP 
dopravní 

infrastruktura - 
parkoviště 

0,2733 0,2733 orná půda 0,2733      

Zd14 DP 
dopravní 

infrastruktura - 
parkoviště 

0,4726 0,4726 orná půda 0,1032    0,3694  

Zd15 DP 
dopravní 

infrastruktura - 
parkoviště 

0,1046 0        

Zd16 DS 
dopravní 

infrastruktura - 
silniční 

2,2967 1,8759 orná půda 1,1078 0,7681     

Zd17 DS 
dopravní 

infrastruktura - 
silniční 

6,3489 5,3642 
orná půda   

TTP 
2,1486  1,4703 0,155 1,5903  

Zd18 DS 
dopravní 

infrastruktura - 
silniční 

1,4766 1,2474 orná půda 1,0297    0,2177  

Zd19 DP 
dopravní 

infrastruktura - 
parkoviště 

0,1104 0,1104 orná půda 0,1104      

Zd20 DP 
dopravní 

infrastruktura - 
parkoviště 

0,147 0       x 

Celkem plochy dopravní infrastruktury 
ve Velké Bíteši 

14,8586 12,8713  6,9549 0,7681 1,6462 0,155 3,3471  

 
k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše    

     

 

Zd30 DS 
dopravní 

infrastruktura - 
silniční 

0,0787 0,0787 
orná půda   

TTP 
0,0583  0,0204    
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k.ú. Košíkov u Velké Bíteše    

     

 

Zd31 DS 
dopravní 

infrastruktura - 
silniční 

0,2357 0,2356 orná půda   0,2356    

Celkem plochy dopravní infrastruktury 
v ostatních místních částech 

0,3144 0,3143  0,0583 0 0,256 0 0  

            

Celkem plochy dopravní infrastruktury 
na celém území Velké Bíteše 

15,173 13,1856  7,0132 0,7681 1,9022 0,155 3,3471  

 

 

PLOCHY REKREACE ( R) 
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I.      II.  III. IV. V. 

 k.ú. Velká Bíteš    

     

 

Zr1 RZ 
rekreace - 

zahrádkářské lokality 
0,8158 0,8135 orná půda    0,8135   

Zr2 RZ 
rekreace - 

zahrádkářské lokality 
0,7863 0,7863 

orná půdy       
TTP 

0,3947   0,3916   

Celkem rekreace ve  Velké Bíteši 1,6021 1,5998  0,3947 0 0 1,2051 0  

 
k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše    

     

 

Zr30 RI 
rekreace - plochy 

staveb pro rodinnou 
rekreaci 

0,0223 0,015 zahrada   0,015   x 

 k.ú.Pánov    

     

 

Zr31 RI 
rekreace - plochy 

staveb pro rodinnou 
rekreaci 

0,1241 0,1241 orná půda    0,1111 0,013  

Celkem rekreace v ostatních místních 
částech 

0,1464 0,1391  0 0 0,015 0,1111 0,013  

            

Celkem rekreace na celém území Velké 
Bíteše 

1,7485 1,7389  0,3947 0 0,015 1,3162 0,013  
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PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (PV) 
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I.      II.  III. IV. V. 

 k.ú. Velká Bíteš    

     

 

Zp1 PV veřejná prostranství 1,0214 0,6324 
orná půda   

zahrada        
sad 

0,6324      

Zp2 PV veřejná prostranství 0,4952 0,4952 
orná půda    

zahrada 
0,1757  0,3195   x 

Zp3 PV veřejná prostranství 0,0582 0,0483 
orná půda     

TTP 
0,0483     x 

Zp4 PV veřejná prostranství 0,1536 0,1536 orná půda 0,0585    0,0951  

Zp5 PV veřejná prostranství 0,1427 0,0558 orná půda 0,0558      

Zp6 PV veřejná prostranství 0,2331 0,1446 orná půda 0,1446      

Zp7 PV veřejná prostranství 0,2108 0,2108 orná půda 0,2108     x 

Zp8 PV veřejná prostranství 0,0808 0,0779 
orná půda    

zahrada 
0,0779     x 

Zp9 PV veřejná prostranství 0,4034 0,3485 orná půda 0,3485      

Zp10 PV veřejná prostranství 0,115 0,065 zahrada 0,065     x 

Zp11 PV veřejná prostranství 0,0489 0,0489 
orná půda     

TTP 
  0,0013 0,0044 0,0432 x 

Zp12 PV veřejná prostranství 0,075 0,0359 orná půda 0,0359     x 

Zp13 PV veřejná prostranství 0,006 0,006 
orná půda    

zahrada 
0,006     x 

Zp14 PV veřejná prostranství 0,1719 0,1719 orná půda 0,1719      

Zp15 PV veřejná prostranství 0,0109 0,0109 zahrada 0,0109     x 

Zp16 PV veřejná prostranství 0,0233 0,0233 orná půda 0,0196  0,0037    

Celkem plochy veřejných prostranství 
ve Velké Bíteši 

3,2502 2,529  2,0618 0 0,3245 0,0044 0,1383  
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k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše    

     

 

           

Zp30 PV veřejná prostranství 0,3169 0,2058 
orná půda   

TTP 
0,2058     x 

Zp31 PV veřejná prostranství 0,0922 0,0922 
orná půda   

TTP 
  0,0922    

 
k.ú. Březka u Velké Bíteše    

     

 

Zp32 PV veřejná prostranství 0,0954 0,0954 orná půda  0,0954     

Zp33 PV veřejná prostranství 0,0709 0,0709 
orná půda   

TTP 
 0,0442   0,0267  

Zp34 PV veřejná prostranství 0,0651 0        

 
k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše    

     

 

Zp35 PV veřejná prostranství 0,304 0,2786 
orná půda   

TTP 
0,2403  0,0013  0,037  

 
k.ú. Košíkov u Velké Bíteše    

     

 

Zp36 PV veřejná prostranství 0,1093 0,1093 
orná půda   

zahrada        
  0,1093    

Zp37 PV veřejná prostranství 0,4538 0,3815 
orná půda   

zahrada        
sad 

0,3815      

Celkem plochy veřejných prostranství v 
ostatních místních částech 

1,5076 1,2337  0,8276 0,1396 0,2028 0 0,0637  

            

Celkem plochy veřejných prostranství 
na celém území Velké Bíteše 

4,7578 3,7627  2,8894 0,1396 0,5273 0,0044 0,202  

 

 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (T) 
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I.      II.  III. IV. V. 

 k.ú. Velká Bíteš    

     

 

Zt1 TI 
technická 

infrastruktura - 
inženýrské sítě 

4,5155 4,5155 
orná půda    

TTP 
4,0651  0,0652 0,3852   
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14.2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY 
URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou definovány zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) v § 3 odst. 1. 
V řešeném území jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa především lesní pozemky dle evidence katastru 
nemovitostí.  

Navrhované řešení územního plánu města Velké Bíteš předpokládá drobný zábor pozemků určených k plnění 
funkcí lesa. Jedná se o část plochy Kw31, určené pro realizaci rybníka v m.č. Holubí Zhoř, který bude sloužit jako 
vodohospodářské zařízení – ochrana proti povodním. 

Začlenění drobných lesních pozemků do návrhových ploch přírodních není myšleno jako zábor PUPFL - u žádného 
z dotčených lesních pozemků není navrhována změna druhu pozemku. 

Realizace zamýšlených vegetačních úprav (tvorba ÚSES) se částečně promítne do změny dřevinné skladby lesních 
porostů zahrnutých do prvků ÚSES ve prospěch autochtonních, z ekologického hlediska žádaných dřevin. 
 

15 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Bude doplněno po veřejném projednání UP. 

 

16 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Bude doplněno po společném jednání a veřejném projednání. 

 

17 POUČENÍ  

Územní plán Velké Bíteše dle § 173 odst. 1 nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na 
úřední desce.  

Do územního plánu Velké Bíteše a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu každý 
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Proti územnímu plánu Velké Bíteše nelze dle 
ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.  

 

 

 

………………..…………                                                                         ……………………………… 

Ing. Tomáš Kučera                                                                                        Ing. Milan Vlček                                                                     
   místostarosta města                                                                                                   starosta města    


