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ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

1 Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných 
sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech 

Na základě schválených Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Velké 
Meziříčí z  roku 2008 a jejich aktualizace z roku 2016 jsou do návrhu územního plánu zapracovány 
především rozbory jevů a jejich důsledky. 

Vybrané sledované jevy obsažené v Územně analytických podkladech pro správní obvod obce 
s rozšířenou působností Velké Meziříčí jsou znázorněné zejména v grafické části – koordinačním 
výkrese. Respektovány jsou především jejich limitující faktory. Využity jsou poznatky vyplývající 
z vyhodnocení sledovaných jevů v Územně analytických podkladech. 

 

2 Hlavní problémy v řešeném území 

Popis problémů Návrh řešení 

Přetíženost obce dopravou 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). 

Nedostatečné parametry 

(šířkové a směrové 

uspořádání) komunikací 

Stávající plochy dopravy se jeví dostatečné. Pro drobné úpravy silnic a 

pro jejich případná rozšíření či směrové úpravy není projektová 

dokumentace 

Absence parkovacích ploch Na celém území města je navrženo množství nových ploch pro parkování 

a odstavování vozidel. 

Absence (potřeba) 

cyklostezek 

Pro vybudování nových cyklostezek z Velké Bíteše do Košíkova, 

Přibyslavic a Nových Sadů jsou navrženy koridory.  

Hlučný provoz dopravy Nutno řešit stavebními úpravami v rámci stávajících ploch dopravy 

dálnice D1. V ÚP neleze graficky zaznačit. 

 

Špatná kvalita pitné vody 

v místních částech 

PRVKUK předpokládá připojení některých místních částí na zdroj 

Mostiště ze sítě Velká Bíteš přes ČS. Voda by byla čerpána do 

navržených vodojemů a dále rozvedena gravitačně. 

Přítomnost nevzhledných 

zemědělských areálů 

Požadavek na asanaci či přestavbu není obsažen v Zadání ÚP. Na 

původních areálech se často rozvíjí drobná výroba. Kultivaci těchto 

objektů je nutno řešit s jejich majiteli. 

Urbanistické závady – 

nevhodná forma zástavby 

V návrhových plochách pro bydlení jsou předepsány specifické podmínky 

využití území (včetně prostorových regulativů). Pro větší návrhové plochy 

je požadováno pořízení územní studie. 

Nedostatečné zastoupení 

zeleně v obci 

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.). 
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Popis problémů Návrh řešení 

Nedostatek volných 

pozemků pro stavbu 

rodinných domů 

UP navrhuje cca 64,0 ha zastavitelných ploch pro bydlení. Pozemků pro 

výstavbu RD je tedy spíše nadbytek. 

Technické limity omezující 

rozvoje obce 

Je navrženo prodloužení řadů stávající TI. PRVKUK předpokládá 

rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě a výstavbu nových ČOV. 

Absence vodovodu 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. 

Absence kanalizace  

 

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.  

 

 

 

 

3 Využití hodnot řešeného území 

Popis hodnot území Využití hodnot území územním plánem  

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

Toto je východiskem pro další rozvoj města 

. 

Území města Velká Bíteš zařazeno do oblasti 
krajinného rázu Křižanovsko – Bítešsko  a 
Rosicko 

Řešení nezastavěného území podporuje a zohledňuje 
stávající hodnoty pestré kulturní krajiny, krajinného rázu 
a přírodně významná území. Tomu je přizpůsobeno i 
vedení účelových komunikací pro prostupnost krajiny a 
cyklistických i turistických tras pro podporu turistiky a 
rekreace. 

 

Území je zařazeno do krajinného typu „ krajina 
s předpokládanou vyšší mírou urbanizace“. 

Byly vymezeny zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení, 
občanské vybavenosti, výroby a dopravy. 

Dobrý stavebně technický strav domů pro 
bydlení 

Výstavba bude doplněna dalšími novými objekty. 

Dobrá úroveň občanské vybavenosti a 
technického vybavení ve Velké Bíteši 

Vzhledem k technickému vybavení a s ohledem na 
potenciál pracovních příležitostí v sektoru výroby je 
vytvořena příležitost pro zvýšení počtu obyvatel. 
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Popis hodnot území Využití hodnot území územním plánem  

Celkově vysoké zastoupení ploch bez 
významněji narušeného životního prostředí 

S ohledem na okolní přírodní hodnoty a nově navržené 
plochy bydlení je vytvořena příležitost pro zvýšení počtu 
obyvatel. 

Využití hospodářského potenciálu města  
Plochy prosperujících podniků jsou rozšiřovány. Další 
plochy výroby jsou navrženy. 

Využití rekreačního potenciálu území v zázemí 
brněnské aglomerace. 

V obci jsou možnosti ubytování a stravování pro posílení 
turistického ruchu. Tomu pomáhají i stávající a navržené 
cyklotrasy. 

Využití zastavitelných ploch bydlení pro udržení 
aktivních obyvatel v obci. 

Nově jsou navrženy plochy pro kvalitní bydlení. 

Zlepšování dřevinné skladby lesních porostů ve 
prospěch geograficky původních dřevin. 

Tato opatření budou realizována zejména v plochách 
ÚSES. 

Realizace opatření ke snížení míry znečištění 
vodních toků 

Budou zřizovány domovní čistírny odpadních vod. 

Přípravou pozemků pro bytovou výstavbu čelit 
depopulačním trendům. 

Na celém řešeném území jsou vymezeny větší plochy 
pro bydlení. 

Nemovité kulturní památky. 

Střední část Velké Bíteše je Městskou památkovou 
zónou. Nejen v této zóně, ale i v dalších částech sídla i 
v místních částech je množství Národních kulturních 
památek. Všechny tyto památka jsou v ÚP respektovány. 

Přírodní hodnoty s legislativní ochranou. 

Významné krajinné prvky vyjmenované 
zákonem ve vymezitelných hranicích (lesy, 
rybníky, vodní toky a nivy). 

Veškeré přírodní hodnoty s legislativní ochranou jsou 
v ÚP plně respektovány. 

ÚP směřuje k jejich ochraně a není do nich zasahováno. 

Územní systém ekologické stability. 

Územní systém ekologické stability je v ÚP navržen 
v souladu s UAP a generelem USES s ohledem na 
současný stav území a návaznost na ÚSES v okolních 
katastrálních územích. 

Přírodní hodnoty místního a lokálního významu. 

Významné plochy sídelní zeleně. 

Krajinný rámec. 

V ÚP jsou zohledněny a dále akcentovány významné 
plochy krajinné a sídelní zeleně charakteristické pro 
krajinný ráz území. V zastavěném území obce byla 
doplněna funkce zeleň přírodní v  prvcích ÚSES. 

 

 

4 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – výsledky  

Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak 
byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje. 

Životní prostředí: 

 Hygienická zátěž z dopravy (exhalace, hluk, vibrace) 

Doprava na silnicích I. a II. třídy procházející zastavěnými částmi obce má negativní vliv na 
životní prostředí v obci. 

Navrženo je proto převedení tranzitní dopravy na obchvatové trasy kolem Velké Bíteše.. 

U silnic II. a III. třídy jsou navrhovány plochy bydlení a plochy smíšené obytné. V těchto 
plochách si musí stavebník zajistit opatření proti hluku. 

 Hygienická zátěž z výroby (exhalace, hluk, vibrace) 

Stávající výroba v podnicích PBS Velká Bíteš a ITW Pronovia překračuje hygienické limity. Ty 
musí být eliminovány na vlastním území těchto areálů. 
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V řešeném území je vysoký koeficient ekologické stability (0,92). Je v hranici 0,30 ˂ koef. 
ekologické stability ˂ 100. Jedná se tedy o velice příznivé hodnocení. 

Hospodářský rozvoj: 

 Potenciál zaměstnavatelů průmyslového charakteru 

Vzhledem k velikosti obce je nabídka pracovních míst a pracovních příležitostí nadstandardní. 
Jsou zde největší zaměstnavatelé z celého ORP Velké Meziříčí (PBS Velká Bíteš a ITW 
Pronovia). 

V řešeném území jsou navrženy nové větší plochy průmyslové a drobné výroby a plochy pro 
smíšené obytné zóny.  

 Potenciál cestovního ruchu 

Potenciál cestovního ruchu spočívá v esteticky hodnotné zemědělsko lesní krajině a je 
podporován respektováním propustnosti krajiny, což umožňuje vedení turistických a 
cykloturistických tras. V soukromí lze získat další ubytovací kapacity pro cestovní ruch. 

 Územní podmínky pro hospodářský rozvoj území 

Územní podmínky pro hospodářský rozvoj území mají vysokou hodnotu (+ 58), což je značně 
progresivní vyhodnocení. 

Sociální soudržnost: 

Vedení města pro své obyvatele pořádá různé akce (letní zábavy, plesy, sportovní akce a turnaje, 
pořady pro děti), které občany spojují. Je zde kvalitní zázemí pro různé sportovní a společenské 
aktivity – sportovní hala, kulturní dům. Navržena je plocha atraktivního parku i pro pořádání 
různých kulturních akcí. 

 Podpora nárůstu počtu obyvatel 

V obci vzniknou rozšířením výroby další pracovní příležitosti. 

Doplněny jsou plochy pro sport.  

Navrženy jsou lokality pro velice kvalitní bydlení, které mohou přivést novou generaci obyvatel. 

Územní podmínky pro soudržnost obyvatel mají hodnotu + 76, což je Progresivní vyhodnocení 
dle kategorie hodnot. 

Závěrečné shrnutí:  

Shrnutí přínosu zásad územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům 
ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území a předpokládaným 
ohrožením podmínek života generací budoucích: 

- navrženy jsou dostatečně dimenzované plochy pro rozvoj bydlení v kvalitním životním 

prostředí, 

- navrženo je rozšíření ploch pro výrobu jako potenciál pracovních možností obyvatel, 

- v řešení územního plánu je zachována propustnost krajiny a její výrazné estetické a ekologické 

hodnoty, 

- doplněn je územní systém ekologické stability území. 

Dle hodnocení ukazatelů z analýzy SWOT v územně analytických podkladech má Velká Bíteš 
celkovou hodnotu + 3, což znamená obec s dobrými územními podmínkami. 

Lze konstatovat, že Velká Bíteš má nejvyšší hodnoty všech tří pilířů z ORP Velké Meziříčí. 
Vyhodnocení vzájemné vyváženosti územních podmínek vykazuje také nejvyšší hodnoty ve všech 
kartogramech v letech 2012, 2014 i 2016 ze všech sídel ORP Velké Meziříčí. 

Velká Bíteš má tedy výborné podmínky pro další udržitelný rozvoj území. 


