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Legenda:
+ pozitiva
- negativa … negativa jsou zároveň i problémy/střety/ohrožení/závady (viz dále), proto jsou v kartě
negativa vynechána a jsou uvedena v rámci !
! problémy/střety/ohrožení/závady
* záměry

Borová
Katastrální území: Borová u Poličky
Územní plán: ÚP Borová - nabytí účinnosti 23.6.2016
Pozemkové úpravy: nejsou
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
* navrženo 98 rozvojových ploch (54 zastavitelných ploch, 4 ploch přestavby a 40 ploch změn v krajině)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ nízký index stáří
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019 (ZU12)
*
5. Příroda a krajina
+ vysoká atraktivita krajiny, hodnotný krajinný ráz
+ CHKO Žďárské vrchy – I., II. a III. zóna
+ výskyt 6 registrovaných VKP: Pod nádražím, U studní, Hatě, Louka u Černého potoka, Pod kravínem,
Rašeliny pod tratí
+ výskyt EVL Borová u Poličky
! silnice I. třídy a železnice procházející prvky ÚSES (SZL05)
! silnice I. třídy a železnice procházející hranicí migračních koridorů velkých savců MK49 a MK141 (SO02)
! nedostatečně chráněné cenné území: VKP Pod nádražím hraničící s železnicí a silnicí I/34 (P18)
! plánované výsadby: výsadba zeleně na obecních prostranstvích, výsadba zeleně v krajině, revitalizace
úseků vodních toků a niv
*
6. Vodní režim a horninové prostředí
+ přítomnost CHOPAV Žďárské vrchy v JZ polovině obce
+ žádná poddolovaná ani sesuvná území
! bez negativ a problémů
*
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci nejsou problémy se zápachem, nevznikají černé skládky ani nejsou registrovány jiné významné
problémy spojené se znečištěním ovzduší
! SEZ skládka Borová, priorita N0.0 (ZH04)
! na území obce je překročen imisní limit pro ozon
*
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ menší a střední půdní bloky
+ část potenciálně erozně ohrožených DSO a ohrožených ploch stabilizováno zatravněním
+ zatravnění v okolí a nivách vodních toků
+ bez erozně ohrožených DSO
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce, výměra lesa vzrostla o 1 ha od roku 2016
+ lesnatost je středně vysoká (32,0 %)
! menší část zastavitelných ploch a plánovaného koridoru vymezena na bonitně cenných zemědělských
půdách (SZL01)
! vyšší erozní ohrožení plošným odtokem v jihozápadní části obce (OU04) - dle dotazníku se v obci nacházejí
lokality ohrožené odtokem z povodí
*
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

+ dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ dobrá obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou
! chybějící fotbalové hřiště (P24)
! chybějící kulturní zařízení multifunkční centrum (P25)
* žádné záměry
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ výborná dostupnost dopravní infrastruktury
+ realizace kanalizační sítě a ČOV (2020, dokončení 2021)
+ plynofikována centrální část obce (neplynofikovány osady)
! nedostatečná kapacita volného příkonu elektrické energie vlivem nevyhovujícího stavu distribuční sítě VN
elektrické energie (ZH10)
! nedostatečná kvalita veřejného osvětlení v sídle (ZH10)
! průtah komunikace I/34 zastavěným územím (ZD01)
! chybějící chodníky a bezpečnostní prvky (ZD02)
! nedostatečná kvalita místních komunikací (ZD05)
! k řešení problematika cyklostezek a cyklotras (ZD11)
! k řešení problematika tras pro pěší (ZD12)
* provedení vrtu v oblasti Bukovina
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ vysoká turistická atraktivita
+ v obci se nachází 9 kulturních památek.
! bez negativ a problémů
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
*

Březiny
Katastrální území: Březiny u Poličky
Územní plán: ÚP Březiny - nabytí účinnosti 19.6.2009; Zpráva o uplatňování územního plánu - schválení
29.5.2017
Pozemkové úpravy: nejsou
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
* navrženo 26 rozvojových ploch (21 zastavitelných ploch, 3 ploch přestavby a 2 plochy změn v krajině)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ bez pozitiv
! negativně hodnocená změna počtu obyvatel v dlouhodobém vývoji (ZU03)
! vysoký index stáří (ZU10)
*
5. Příroda a krajina
+ množství vyhlídkových bodů, zachovalý krajinný ráz
+ památné stromy Luňáčkova a Drašarova lípa
+ existence MZCHÚ PR Čtyři palice vč. OP a PP Milovské Perničky (pouze OP)
+ existence MZCHÚ PR Čtyři palice vč. OP a PP Milovské Perničky (pouze OP)
+ celá obec leží v CHKO Žďárské vrchy (včetně I. zóny)
+ hodnocení indikátoru Podíl přírodních biotopů k celkové rozloze obce: 1 (nejlepší hodnocení v rámci ORP)
! silnice III. třídy prochází migračním koridorem velkých savců MK49 (P12)
! nižší intenzita prvků ÚSES na lokální úrovni, málo interakčních prvků (P01)
* záměr vyhlásit památné stromy Luňáčkova a Drašarova lípa jako VKP registrované
6. Vodní režim a horninové prostředí
+ přítomnost CHOPAV Žďárské vrchy
+ žádné poddolované ani sesuvné území
! stanoveno záplavové území Q100, které ale ohrožuje pouze minimální plochu zástavby (OU01)
*
7. Kvalita životního prostředí
+ hodnocení indikátoru Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí: 1
! na území obce je překročen imisní limit pro ozon
! obec považuje ovzduší na svém území za mírně znečištěné, zejména vlivem emisí z průmyslových zdrojů z
Opatovic nad Labem
! problémy se zápachem (hospodářská část RD čp. 21)
! problémy se zvýšenou hladinou hluku (hluk z dopravy/z výroby/jiný zdroj) (ZH08)
*
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ většina bloků orné půdy a TTP v režimu ekologického hospodaření
+ menší a střední půdní bloky
+ rozsáhlá zatravnění, bez erozně ohrožených DSO
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce
+ lesnatost je vysoká (62,4 %)
! rezerva LAPV vymezena částečně na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! vysoké erozní ohrožení plošným odtokem v západní části obce na zbývajících plochách orné půdy (OU04)
*
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti

! chybějící hřiště - lokalita u rybníka (P24)
* žádné záměry
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ dostatečná dostupnost nadřazené dopravní infrastruktury
! chybějící plynofikace (ZH02)
! nedostatečná vodovodní síť (ZH03)
! chybějící kanalizace a ČOV (ZH01), špatné podmínky pro vybudování kanalizační sítě
! špatná dopravní dostupnost, malý počet autobusových spojů do Poličky (ZD04)
! nedostatečná kvalita místních komunikací (ZD05)
! nedostatečná kapacita volného příkonu elektrické energie vlivem nevyhovujícího stavu distribuční sítě VN
elektrické energie (ZH10)
! nedostatečná kvalita veřejného osvětlení v sídle (ZH10)
* dobudování vodovodní sítě
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! vysoké turistické a rekreační zatížení území (P14)
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ vysoký podíl potenciálních rekreačních ploch
! bez negativ a problémů
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
*

Bystré
Katastrální území: Bystré u Poličky, Hamry nad Křetínkou
Územní plán: ÚP Bystré - nabytí účinnosti 8.3.2016
Pozemkové úpravy: KPÚ v k.ú. Bystré u Poličky – ukončená, zahájení 21.06.1997, ukončení 20.09.2006; Hamry
nad Křetínkou – nejsou PÚ
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
* navrženo 73 rozvojových ploch (24 zastavitelných ploch a 49 ploch změn v krajině)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ bez pozitiv
! negativně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji (ZU03)
! vysoký index stáří (ZU10)
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015–2019 (ZU12)
*
5. Příroda a krajina
+ zachovalý krajinný ráz (historická lidová architektura, dominanta kostela, průhledy)
+ VKP registrovaný Skála Bystré, okrajově Bledule u Trpína (Nyklovický potok)
+ přírodní park Údolí Křetínky
+ migrační koridor velkých savců MK 155
! hodnocení indikátoru Podíl přírodních biotopů: -2 (P02)
! zastavěné a zastavitelné plochy zasahující do biotopů vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců:
hotel Otakar na území MK 155 (SO01)
! silnice II/364 křížící migrační koridor MK155 (SO02)
! zástavba a silnice II. a II. třídy na několika lokalitách kříží prvky ÚSES (P01)
* záměr k ochraně Stromu rodáků
6. Vodní režim a horninové prostředí
Tři poddolovaná území a staré důlní dílo mimo zástavbu nebo zastavitelné území na severu v části Hamry, dle
dotazníku bez problému.
+ na malé části území leží CHOPAV Východočeská křída
+ přítomnost vodních zdrojů
! stanoveno záplavové území Q100 a aktivní zóna záplavového území Qaz
* ochránění silnice při povodních
7. Kvalita životního prostředí
+ sběrný dvůr v areálu skládky
+ hodnocení indikátoru Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí: 1
! SEZ Na drahách 20, priorita P1.1, skládka TKO,2
! na území obce je překročen imisní limit pro ozon
! obec vnímá mírné znečištění ovzduší vlivem silniční dopravy a vytápěním domácností
! SEZ/brownfield v obci: hospodářské budovy
*
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ mezi roky 2009 a 2019 jen mírný úbytek zemědělské půdy
+ část bloků orné půdy a TTP v režimu ekologického hospodaření
+ menší a střední půdní bloky
+ část potenciálně erozně ohrožených DSO a ohrožených ploch stabilizováno zatravněním
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce,
+ lesnatost je střední (29,0 %)

!

střední, lokálně vyšší erozní ohrožení plošným odtokem v okolí zástavby (OU04) - dle dotazníku menší a ne
časté problémy na parc. 825/2, tj. pod blokem 1904/2 na severní straně zástavby
několik erozně ohrožených DSO, převážně nad zástavbou (OU09)

!
*
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivní hodnocení zdravotní péče, sociálních služeb, mateřského a základního školství, nabídky kulturních
akcí, společenský a spolkový život
! chybějící sportovní hala, koupaliště (P24)
! chybějící společenský sál (P25)
*
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ rozsáhlá vodovodní síť, který umožňuje zásobovat vodou i sousední Hartmanice
+ dobrý stav kanalizace, v roce 2014 provedena rekonstrukce, všichni obyvatelé jsou na kanal. síť napojeni
+ odpadní vody jsou svedeny do existující ČOV
+ dostatečná obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou
+ plynofikace Bystré (chybějící plynofikace - Hamry nad Křetínkou)
! nedostatečná kapacita volného příkonu elektrické energie vlivem nevyhovujícího stavu distribuční sítě VN
elektrické energie (ZH10)
! špatný technický stav vodovodní sítě (ZH10)
! nedostatečná kvalita veřejného osvětlení v sídle (ZH10)
! nedostatečné napojení obce na nadřazenou dopravní infrastrukturu (ZD04)
! k řešení problematika cyklostezek a cyklotras (ZD11)
! k řešení problematika tras pro pěší (ZD12)
! střet zastavitelné plochy výroby a skladování Z9 s trasou VN 35 kV (SZL09)
* rekonstrukce vodovodní sítě
* výstavba nového vrtu v areálu stávajících vodojemů Bystré
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost, vysoká daňová výtěžnost
! bez negativ a problémů
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ vysoká turistická atraktivita
+ v obci se nachází 14 kulturních památek a městská památková zóna.
! vysoké turistické a rekreační zatížení území (P14)
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící zdroj vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
*

Hartmanice
Katastrální území: Hartmanice u Poličky
Územní plán: ÚPO Hartmanice – nabytí účinnosti 1.11.2005
Pozemkové úpravy: nejsou
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
* navrženo 35 rozvojových ploch (13 zastavitelných ploch, 8 ploch přestavby a 14 ploch změn v krajině)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
! vysoký index stáří (ZU10)
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015–2019
*
5. Příroda a krajina
+ migrační koridor velkých savců MK 155
+ VKP registrovaný Hartmanice úžlabina
+ celé území obce leží v přírodním parku Údolí Křetínky
! hodnocení indikátoru Podíl přírodních biotopů: -1, vzhledem k potenciálu území nízká ekologická stabilita
krajiny, málo hodnotných biotopů, malá krajinná mozaika, nízká lesnatost, nedostatek krajinných prvků a
rozptýlené zeleně v zemědělské krajině (P02)
! zcela chybějící síť ÚSES! (P01)
* revitalizace dřevin a rostlin na návsi a v okolí sportovního areálu
6. Vodní režim a horninové prostředí
Na severu nepatrně zasahuje poddolované území z Hamrů, dle dotazníku bez problému.
+ na území obce se vyskytuje vodní zdroj s ochranným pásmem
! bez negativ a problémů
* rozsáhlejší opravy místních rybníčků
* úprava vodního toku v obci (ve fázi projektové přípravy)
7. Kvalita životního prostředí
+ hodnocení indikátoru Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí: 1
+ obec považuje ovzduší na svém území za zcela neznečištěné
+ v obci nejsou problémy se zápachem ani brownfieldy
! výskyt černé skládky
! stará ekologická zátěž: Výkrmna prasat Hartmanice, priorita N0.0 (ZH04)
! na území obce je překročen imisní limit pro ozon
* vybudování prostor pro uložení komunálního odpadu
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ část potenciálně erozně ohrožených DSO a ohrožených ploch stabilizováno zatravněním
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce, naopak vzrostla o 0,4 %, výměra lesa vzrostla
o 2 ha od roku 2016
+ lesnatost je střední (24,7 %)
! významný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 (OU08)
! střední, lokálně vyšší erozní ohrožení plošným odtokem v nižších částech svahů (OU04)
! několik erozně ohrožených DSO jižně od zástavby (OU09)
*
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dostatečná dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivní hodnocení dětských hřišť a sportovišť
! chybějící koupaliště (P24)

! zvýšení dostupnosti základních zařízení občanské vybavenosti, standard nedostačuje (P21-P25)
* rekonstrukce a opravy kulturního domu, budovy obecního úřadu
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ v roce 2016 dokončena výstavba nové splaškové kanalizace a ČOV
+ plynofikace celé obce (mimo hájenky)
! nedostatečná obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou (ZD04)
! nedostatečné napojení obce na nadřazenou dopravní infrastrukturu (ZD04)
! občasná závislost na vodovodu ze sousední obce Bystré (ZH06)
! nedostatečná kapacita volného příkonu elektrické energie vlivem nevyhovujícího stavu distribuční sítě VN
elektrické energie (ZH10)
! poruchy vodovodní sítě v zimním období (ZH10)
! k řešení zkvalitnění telekomunikací v sídle (ZH10)
* napojení nového vodovodu H4 do vodovodní sítě (před realizací)
* vybudování parkoviště u obecního úřadu
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ v obci se nachází 1 kulturní památka.
! bez negativ a problémů
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící zdroj vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
*

Jedlová
Katastrální území: Jedlová u Poličky
Územní plán: ÚP Jedlová - nabytí účinnosti 6.10.2015; Změna č. 1 ÚP - schválení pořízení 5.2.2019
Pozemkové úpravy: KoPÚ v k.ú. Jedlová u Poličky – neukončená, zahájení 26.04.2018
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! na území obce je identifikován 1 brownfield (ZU01)
* navrženo 31 rozvojových ploch (30 zastavitelných ploch a 1 plocha změn v krajině)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ kladně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015–2019
! vysoký index stáří (ZU10)
*
5. Příroda a krajina
+ VKP registrované: Louky pod lesem u Jedlové, Louky u Jedlové, Louky pod Baldou
+ množství VKP ze zákona (soustava rybníků)
+ památný strom Lípa v Jedlové
! relativně nízká hustota sítě ÚSES na místní úrovni, vhodné posílit množství interakčních prvků, zastavěná
plocha v prvku ÚSES - lokální biokoridor LBK 5 (P01)
! hodnocení indikátoru Podíl přírodních biotopů: -1 (P02)
*
6. Vodní režim a horninové prostředí
Tři poddolované lokality mimo zastavěné či zastavitelné území, dle dotazníku bez problému..
+ bez poddolovaného či sesuvného území
+ část území leží v CHOPAV Východočeská křída
+ v obci se nachází soustava chovných rybníků
! u některých rybníků dochází k jejich zanášení a zarůstání (ZH11)
*
7. Kvalita životního prostředí
+ hodnocení indikátoru Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí: 1
! 2x SEZ: Jedlová 43, priorita N0.0, skládka TKO,2; Polička 370, 313, priorita N0.0, skládka TKO,2 (ZH04)
! na území obce je překročen imisní limit pro ozon
*
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ mezi roky 2009 a 2019 mírný přírůstek v evidenci zemědělské půdy
+ část bloků TTP v režimu ekologického hospodaření
+ zatravnění v okolí a nivách vodních toků
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce, výměra lesa vzrostla o 2 ha od roku 2016
+ lesnatost je střední (27,2 %)
! střední, lokálně vyšší erozní ohrožení plošným odtokem v dolních částech bloků na severní a východní
straně území (OU04)
! několik kratších erozně ohrožených DSO na severu nad rybníky (OU09)
*
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ velmi dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
! nedostatečná nabídka sociálních služeb, standard nedostačuje (P23)
* žádné záměry
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ proběhla celková rekonstrukce vodovodu

+
+
+
!
!
!
!
!
!

dobré napojení obce na nadřazenou dopravní infrastrukturu
dobrá obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou
plynofikace
průtah komunikace II. třídy zastavěným územím (ZD01)
nevyhovující směrové uspořádání oblouku silnice III/3623 (ZD05)
nedostatečná kvalita místních komunikací (ZD05)
chybí kanalizace a ČOV (ZH01)
odpadní vody jsou vypouštěny do místního potoka (ZH01)
nedostatečná kapacita volného příkonu elektrické energie vlivem nevyhovujícího stavu distribuční sítě VN
elektrické energie (ZH10)
! ohrožení přechodem domácností na vytápění fosilními palivy a odpadky v důsledku zdražování plynu a
elektřiny (ZH10)
! špatný technický stav veřejného vodovodu (ZH10)
! k řešení situaci tlaku na obec zbudování OZE v okolí (větrné elektrárny) (ZH10)
! střet zastavitelných ploch s trasou VN 35 kV (SZL09)
! střet zastavitelných ploch s ochranným pásmem silnice II/362 (SZL09)
* intenzifikace domovních čistíren odpadních vod
* výhledově možná realizace splaškové kanalizace včetně několika čerpacích stanic
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ nízká nezaměstnanost
+ V obci se nachází 3 kulturní památky.
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
*

Kamenec u Poličky
Katastrální území: Kamenec u Poličky
Územní plán: ÚP Kamenec u Poličky - nabytí účinnosti 9.7.2014
Pozemkové úpravy: nejsou
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
* navrženo 59 rozvojových ploch (55 zastavitelných ploch, 2 plochy přestavby a 2 plochy změn v krajině)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel v krátkodobém vývoji
+ kladně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
! rostoucí se index stáří (ZU10)
*
5. Příroda a krajina
+ biotop velkých savců: migrační koridor MK155
! zástavba v prvcích ÚSES (P01)
! nízká ekologická stabilita krajiny, málo hodnotných biotopů, malá krajinná mozaika, nízká lesnatost,
nedostatek krajinných prvků a rozptýlené zeleně v zemědělské krajině (P02)
! hodnocení indikátoru Podíl přírodních biotopů: -1 (P02)
*
6. Vodní režim a horninové prostředí
Prognózní zdroj - dřívější povrchová těžba stavebního kamene v lese nad Oldřiší. Na východě mírně zasahuje i
vytěžené ložisko cihlářských surovin Polička.
+ do území částečně zasahuje CHOPAV Východočeská křída
! eutrofizace ve vodní nádrži Vír (ZH11)
* na východní hranici obce je záměr na vybudování suchého poldru
7. Kvalita životního prostředí
+ hodnocení indikátoru Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí: 1
! bez negativ a problémů
*
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce, výměra lesa vzrostla o 1 ha od roku 2016
+ lesnatost je nízká (13,2 %)
! střední, lokálně vyšší erozní ohrožení plošným odtokem především v jižní části obce (OU04), ale lokálně i
na zbytku území a v okolí zástavby (viz návrhy níže)
! několik krátkých erozně ohrožených DSO (OU09)
* ÚP reaguje na erozní ohrožení v území, dle ÚP navrženo několik lokalit nad zástavbou (Y2-Y5) k realizaci
PEO a eliminaci nepříznivých účinků extravilánových vod, erozně ohrožené lokality Y1 a Y6 s návrhy PEO
neohrožují přímo zástavbu
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dostatečná dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ dobré napojení obce na nadřazenou dopravní infrastrukturu
+ dobrá obslužnost obce veřejnou dopravou
! nedostatečná nabídka sociálních služeb, standard nedostačuje (P23)
* žádné záměry
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ vodovodní síť v dobrém rozsahu i technickém stavu

+
+
+
+

plynofikace
splašková kanalizace s napojením na ČOV Polička
chodníky v celé délce obce podél silnice II/353 s napojením na chodník města Poličky a chodník obce Sádek
nedostatečná kapacita volného příkonu el. energie vyřešena novým nadzemním vedením Hlinsko - Polička
2x 110 kV a výstavbou nové rozvodny v Poličce
! průtah silnice II/353 zastavěným územím obce (ZD01)
! nedostatečná kvalita veřejného osvětlení v sídle (ZH10)
! ohrožení přechodem domácností na vytápění fosilními palivy a odpadky v důsledku zdražování plynu a
elektřiny (ZH10)
! střet zastavitelných ploch Z1, Z21, Z23 s nadzemním vedením el. energie VN 35 kV (SZL09)
! střet úprav silnice II/353 s plochami bydlení v zastavěném území (SZL08)
! k řešení zkvalitnění místních komunikací (ZD05)
! k řešení zvýšení počtu parkovacích ploch v sídle (ZD03)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ v obci je jednotka JPO V včetně odpovídajícího zázemí, v obci je systém varování obyvatelstva
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
*

Korouhev
Katastrální území: Korouhev, Lačnov u Korouhve
Územní plán: ÚP Korouhev - nabytí účinnosti 19.3.2015; Změna č. 1 ÚP - nabytí účinnosti 26.1.2018
Pozemkové úpravy: JPÚ v k.ú. Korouhev – ukončená, zahájení 14.10.2014, ukončení 2016; Lačnov u Korouhve
– nejsou PÚ
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
* navrženo 36 rozvojových ploch (28 zastavitelných ploch a 8 ploch změn v krajině)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
! vysoký index stáří (ZU10)
*
5. Příroda a krajina
+ zachovalý krajinný ráz
+ VKP registrovaný: Suchopýrek
+ rozšíření Přírodního parku Svratecká hornatina na území k. ú. Korouhev
+ na hranicích obcí Telecí a Sádek zasahuje malé území CHKO Žďárské vrchy (II. a III. zóna)
! silnice III. třídy a zástavba procházející migračním koridorem MK 155 (P01)
! hodnocení indikátoru Podíl přírodních biotopů: -1 (P02)
*
6. Vodní režim a horninové prostředí
+ nenachází se zde poddolované území, sesuvné území ani staré ekologické zátěže
! absence vodních zdrojů
! několik stavebních objektů bývá zaplaveno při prudkých deštích
! v obci se nachází záplavové území Q100 a aktivní zóna záplavového území Qaz (OU01)
*
7. Kvalita životního prostředí
+ hodnocení indikátoru Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí: 1
! SEZ Drupork Korouhev, priorita N0.0 (ZH04)
! obec vnímá mírné znečištění ovzduší vlivem zemědělské výroby a zápach ze zemědělské výroby (Drupork
Svitavy - výkrmna prasat) (ZH07)
! brownfieldy: soukromé domy (ZU01)
! objekt zařazený do skupiny B s umístěnými nebezpečnými látkami: Poličské strojírny, a. s. Polička
*
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ mezi roky 2009 a 2019 mírný přírůstek v evidenci zemědělské půdy
+ část bloků TTP v režimu ekologického hospodaření
+ menší a střední půdní bloky
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce, výměra lesa vzrostla o 1 ha od roku 2016,
lesnatost vzrostla o 0,1%
+ lesnatost je střední (24,9 %)
! střední, lokálně vyšší erozní ohrožení plošným odtokem na malých blocích (OU04)
! několik krátkých erozně ohrožených DSO v severním cípu území (OU09)
*
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
! chybějící praktický lékař (Korouhev) (P22)
! nedostatečná nabídka sociálních služeb, standard nedostačuje (P23)

! chybějící tenisové kurty (P24)
! chybějící venkovní areál (P25)
*
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ vodovodní síť je v dobrém rozsahu i technickém stavu
+ plynofikace částí Korouhev, Lačnov (neplynofikovány osady Kateřinky a Maksičky)
+ dostatečné napojení obce na nadřazenou dopravní infrastrukturu
+ dostatečná obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou
! chybí kanalizace a ČOV, odpadní vody ústí povrchově do vodoteče (ZH01)
! většina obyvatel likviduje své odpadní vody v žumpách určených k vývozu, malý podíl domovních čistíren
odpadních vod (ZH01)
! ohrožení přechodem domácností na vytápění fosilními palivy a odpadky v důsledku zdražování plynu a
elektřiny (ZH10)
! nedostatečná kapacita volného příkonu elektrické energie vlivem nevyhovujícího stavu distribuční sítě VN
elektrické energie (ZH10)
! k řešení zkvalitnění místních komunikací (ZD05)
! k řešení úpravy křižovatky silnic II/360 a III/35522 včetně přemístění autobusových zastávek (ZD05)
! k řešení zkvalitnění TV signálu v sídle (ZH10)
! k řešení chybějící chodníky (ZD02)
! střet zastavitelných ploch Z6, Z8a, Z9, Z10, Z13 s nadzemním vedením el. energie VN 35 kV (SZL09)
! střet zastavitelných ploch Z1, Z21, Z23 s trasou kabelového komunikačního vedení (SZL09)
! střet silnice I/34 se záměrem nadzemního vedení VVN 110 kV (SZL10)
* vybudování splaškové kanalizace a ČOV (v 10/2020 ve fázi výběrového řízení na zhotovitele projektu)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ v obci se nachází 3 kulturní památky.
! nízká prostupnost krajiny (P05)
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící zdroj vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
*

Květná
Katastrální území: Květná
Územní plán: ÚP Květná - nabytí účinnosti 1.10.2015
Pozemkové úpravy: 1813 JPÚ - upřesnění přídělů v k.ú. Květná, ukončená, zahájení 26.04.2007, ukončení
06.09.2010; KoPÚ v k.ú. Květná – neukončená, zahájení 30.06.2023
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
* navrženo 18 rozvojových ploch (7 zastavitelných ploch, 1 plocha přestavby a 10 ploch změn v krajině)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ nízký index stáří
+ kladně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
! bez negativ a problémů
*
5. Příroda a krajina
+ VKP registrovaný: Stráně u Květné
+ migrační koridor velkých savců MK 155
+ na území obce zasahuje OP MZCHÚ V Bukách
! silnice I/34 a železnice křížící migrační koridor MK 155 (SO02)
! zástavba, silnice I/34 a železnice křížící prvky ÚSES (P01) (SZL05)
! nízká ekologická stabilita krajiny, málo hodnotných biotopů, zejména ve střední a východní části ORP malá
krajinná mozaika a nízká lesnatost, rozsáhlé plochy intenzivně využívané zemědělské půdy (P02)
*
6. Vodní režim a horninové prostředí
+ přítomnost CHOPAV Východočeská křída
! patří mezi zranitelné oblasti
! nachází se zde dvě lokality starých ekologických zátěží (ZH04)
*
7. Kvalita životního prostředí
+ hodnocení indikátoru Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí: 1
! 3x SEZ: Olejové jezírko (průmyslová skládka,3), priorita A1.1; Květná (střelnice / vojenské výcvikové
prostory,14), priorita P2.1; Květná 168 (skládka TKO 2), priorita N0.0
! na území obce je překročen imisní limit pro ozon
*
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ mezi roky 2009 a 2019 významný přírůstek v evidenci zemědělské půdy
+ většina území nevýznamné erozní ohrožení, dvě erozně ohrožené DSO
! rozsáhlé bloky bez výsadeb (OU11)
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce,
+ lesnatost je střední (26,7 %)
! část plánovaného koridoru vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! na dvou lokalitách vyšší erozní ohrožení plošným odtokem (OU04)
! dvě nevýrazné erozně ohrožené DSO v západní části území (OU09)
*
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
! žádné záměry
* žádné záměry

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ vodovodní síť v dobrém rozsahu i technickém stavu
+ výborná dostupnost nadřazené dopravní infrastruktury
+ dostatečná obslužnost obce veřejnou hromadnou dopravou
! průtah komunikace I/34 zastavěným územím (ZD01)
! chybějící plynofikace (ZH02)
! problémy při přívalových srážkách se zaplavením silnice I/34 (OU07)
! chybí kanalizace a ČOV (ZH01)
! nedostatečná kvalita veřejného osvětlení v sídle (ZH10)
! k řešení zkvalitnění TV signálu v sídle (ZH10)
! zanesení Květenského potoku sedimenty a nečistotami (ZH11)
! střet zastavitelné plochy smíšené obytné Bs4 s trasou vedení VN 35 kV (SZL09)
! střet zastavitelné plochy výroby a skladování Vd1 s trasou nadzemního vedení VVN 110 kV (SZL09)
! střet zastavitelné plochy smíšené obytné Bs2 s ochranným pásmem silnice I/34 (SZL09)
! střet silnice I/34 se záměrem nadzemního vedení VVN 110 kV (SZL10)
* realizace navržené splaškové kanalizace a ČOV
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! nízká míra podnikatelské aktivity (P24)
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ bez pozitiv
! chybějící turistická trasa (ZD12)
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
*

Nedvězí
Katastrální území: Nedvězí u Poličky, Nedvězíčko
Územní plán: ÚP Nedvězí - Zadání nebo zpráva o uplatňování ÚP nebo rozhodnutí o obsahu změny - schválení
26.11.2019; ÚPO Nedvězí – nabytí účinnosti 29.12.2006;
Pozemkové úpravy: Nedvězí u Poličky – nejsou PÚ; Nedvězíčko – nejsou PÚ
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! nejsou navrženy žádné rozvojové plochy pro bydlení (ZU05)
*
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel v dlouhodobém vývoji
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019 (ZU12)
! vysoký index stáří (ZU10)
*
5. Příroda a krajina
+ harmonická krajina, patrné historické krajinné struktury, např. tzv. záhumenky
+ rozšíření Přírodního parku Svratecká hornatina na území k. ú. Nedvězí a Nedvězíčko
!
!

nízká hustota sítě ÚSES (P01)
hodnocení indikátoru Podíl přírodních biotopů: -1; vzhledem k potenciálu území nízká ekologická stabilita
krajiny, málo hodnotných biotopů, nízká lesnatost, v SV části nedostatek krajinných prvků a rozptýlené
zeleně v zemědělské krajině (P02)

*
6. Vodní režim a horninové prostředí
+ přítomnost vodního zdroje
+ nevyskytuje se zde poddolované či sesuvné území
! zhruba 1x ročně dochází k ohrožení zastavěného území obce při přívalových srážkách
! chybějící možnosti ke koupání
* vyztužení hráze obecního rybníka
7. Kvalita životního prostředí
+ hodnocení indikátoru Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí: 1
+ obec považuje ovzduší na svém území za zcela neznečištěné
+ v obci není problém se zápachem, vznikem černých skládek, ani brownfieldy či starými ekologickými
zátěžemi
! překročení imisního limitu přízemního ozonu (zhoršení oproti roku 2016)
*
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ mezi roky 2009 a 2019 mírný přírůstek v evidenci zemědělské půdy
+ pouze dvě erozně ohrožené DSO
+ část potenciálně erozně ohrožených ploch stabilizována zatravněním
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce, výměra lesa vzrostla o 1 ha od roku 2016,
lesnatost o 0,1 %
+ lesnatost je nízká (12,4 %)
! střední, lokálně vyšší erozní ohrožení plošným odtokem v dolních částech svahů (OU04), dle informací z
dotazníku problémy 1x do roka při tání sněhu nebo přívalové bouřce
*
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
! žádné problémy

* žádné záměry
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ vodovodní síť v dobrém stavu, není plánována výstavba
+ plynofikována celá obec
! nedostatečná dostupnost nadřazené dopravní infrastruktury (ZD04)
! nedostatečná dopravní obslužnost veřejnou hromadnou dopravou (ZD04)
! nedostatečná kvalita místních komunikací (ZD05)
! chybí kanalizace a ČOV (ZH01)
! nedostatečná kapacita volného příkonu elektrické energie vlivem nevyhovujícího stavu distribuční sítě VN
elektrické energie (ZH10)
! střet úprav účelové komunikace s nadzemním vedením VN (SZL10)
! k řešení doplnění a zkvalitnění chodníků v sídle (ZD02)
! k řešení zkvalitnění telekomunikací v sídle (ZH10)
! nedostatečná kvalita místních komunikací (ZD05)
* výstavba navrhované kanalizace a ČOV
* vybavení domácností domovními ČOV (95 % momentálně má pouze žumpy a jímky)
* výstavba sportovního areálu ve středu obce
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ bez pozitiv
! nízká míra podnikatelské aktivity (P20)
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ v obci se nachází 1 kulturní památka.
! nízká prostupnost krajiny (P05)
! chybějící cyklotrasa (ZD11)
! chybějící turistická trasa (ZD12)
* výstavba sportovního areálu
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
*

Oldřiš
Katastrální území: Oldřiš u Poličky
Územní plán: ÚP Oldřiš - nabytí účinnosti 20.11.2013, Zpráva o uplatňování ÚP - schválení 11.12.2017; Změna
č. 1 ÚP - nabytí účinnosti 1.6.2019
Pozemkové úpravy: nejsou
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! na území obce je identifikován 1 brownfield (asanace skladu osiv na parcelách č. 352/1-2 na ploše P1 za
školkou) (ZU01)
* navrženo 84 rozvojových ploch (35 zastavitelných ploch, 5 ploch přestavby a 44 ploch změn v krajině)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
! rostoucí se index stáří (ZU10)
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019 (ZU12)
*
5. Příroda a krajina
+ i přes negativní hodnocení indikátoru si obec zachovává krajinný ráz, malebná krajina s pestrou mozaikou
+ VKP registrované: U studní, U rybníka, Teletník, U Štemberka, Vstavače na Babce, Nad zastávkou, Louka
v lese
+ CHKO Žďárské vrchy (II. a III. zóna)
+ biotop velkých savců: migrační koridor MK 141
! hodnocení indikátoru Podíl přírodních biotopů: -2 (P02)
* návrh na VKP/ochranu: lokalita u Zbořených mostů (CHKO)
* lokalita u Zbořených mostů, CHKO,
6. Vodní režim a horninové prostředí
Prognózní zdroj - dřívější povrchová těžba stavebního kamene v lese nad Oldřiší. Na jihu cípem zasahuje
poddolované území u obce Telecí, dle dotazníku bez problému.
+ na části území obce se nachází CHOPAV Žďárské vrchy
+ přítomnost vodních zdrojů
+ zastavěné území není dotčeno stanoveným záplavovým územím
! dochází k zaplavení luk a zahrad v jižní části obce již při Q10
*
7. Kvalita životního prostředí
+ hodnocení indikátoru Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí: 1
+ v obci není problém se zápachem, nevznikají černé skládky, ani se nevyskytují staré ekologické zátěže či
brownfieldy
! obec považuje ovzduší na svém území jako mírně znečištěné vlivem vytápění domácností
! problémy s hlukem (hluk z dopravy/z výroby/jiný zdroj)
! na území obce je překročen imisní limit pro ozon
*
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ jen dvě kratší erozně ohrožené DSO
+ menší a střední půdní bloky
+ část potenciálně erozně ohrožených DSO a ohrožených ploch stabilizováno zatravněním
+ zatravnění v okolí a nivách vodních toků
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce,
+ lesnatost je střední (30,8 %)
! menší část zastavitelných ploch a koridoru vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)

!

vyšší erozní ohrožení plošným odtokem ve střední a jižní části obce (OU04), dle dotazníku problémy v roce
1997 1x, v roce 2020 2x

*
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivní hodnoceno základního školství, nabídka kulturních akcí, společenský a spolkový život, dětská hřiště

! chybějící víceúčelový areál za Orlovnou (P24)
! nedostatečná nabídka sociálních služeb (P23)
* žádné záměry
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ realizace kanalizace a ČOV (2020, dokončení 2021)
+ stavbou ČOV by měl být vyřešen problém s eutrofizací ve vodní nádrži Vír
+ plynofikována celé obec
+ dostatečná dostupnost nadřazené dopravní infrastruktury
+ dostatečná obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! na vodovodní řad je napojeno pouze 70 % obyvatel (ZH03)
! chybějící likvidace odpadních vod (ZH01)!
! střet navrhovaného koridoru nadzemního vedení VVN 110 kV se silnicí I/34 (SZL10)
! střet zastavitelné plochy smíšené obytné Z1, Z3 s ochranným pásmem silnice I/34 (SZL09)
! střet zastavitelné plochy smíšené obytné Z8, Z22 s ochranným pásmem dráhy (SZL09)
! k řešení zkvalitnění veřejného osvětlení v sídle (ZH10)
! k řešení zkvalitnění napojení obce na internet (ZH10)
! k řešení zkvalitnění TV signálu v sídle (ZH10)
! k řešení napojení obce na nadřazenou dopravní infrastrukturu (ZH10)
! k řešení zkvalitnění obsluhy obce veřejnou hromadnou autobusovou dopravou včetně doplnění zastávek
hromadné dopravy (ZD04)
! k řešení zkvalitnění místních komunikací (ZD05)
* oprava místních komunikací a veřejného osvětlení
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ v obci se nachází 1 kulturní památka.
! nízká prostupnost krajiny (P05)
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící zdroj vody k hašení požárů (P08)
! chybějící systém varování obyvatel (P09)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
*

Polička
Katastrální území: Lezník, Modřec, Polička, Střítež u Poličky
Územní plán: ÚP Polička - nabytí účinnosti 13.3.2012, Zpráva o uplatňování ÚP - schválení 5.9.2019; Změna č.
1 ÚP - nabytí účinnosti 12.7.2014; Změna č. 2 ÚP - nabytí účinnosti 5.7.2016; Změna č. 3 ÚP - schválení pořízení
5.9.2019
Pozemkové úpravy: JPÚ v k.ú. Lezník – ukončená, zahájení 14.10.2014, ukončení 2016; KoPÚ v k.ú. Modřec –
neukončená, zahájení 21.02.2020; Polička – nejsou PÚ; Střítež u Poličky – nejsou PÚ
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! na území obce jsou identifikovány 2 brownfieldy (areál bývalé cihelny a areál ZZN a silo) (ZU01)
* navrženo 90 rozvojových ploch (80 zastavitelných ploch a 10 ploch přestavby)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel v krátkodobém vývoji
+ kladně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
! vysoký index stáří (ZU10)
*
5. Příroda a krajina
+ VKP registrované: Alej Heydukova, Alej Na valech a Vrchlického, Královská alej
+ biotop velkých savců: migrační koridor MK 155
+ rekultivace skládky Poličské strojírny a.s. (formou terénních úprav s vloženou fóliovou izolací s drenážní
vrstvou, krycí vrstvou zeminy a zatravněním povrchu)
! silnice II. třídy křížící migrační koridor MK 155 (SO02)
! zástavba a silnice II. třídy na prvcích ÚSES (SZL05, P01)
! hodnocení indikátoru Podíl přírodních biotopů: -2 (P02)
*
6. Vodní režim a horninové prostředí
Vytěžené ložisko v Poličce-Dolní Předměstí, dosud netěžené ložisko Modřec u jižní hranice.
+ přítomnost CHOPAV Východočeská křída
+ ochranná pásma vodních zdrojů
! zastavitelná plocha na vytěženém ložisku cihlářských surovin Polička (SZL02)
! aktivní sesuvné území v zástavbě Lezníku (OU05) - dle dotazníku nejsou problémy
! záplavové území Q100 v intravilánu obce (OU01)
! zanášení rybníku smyvem orné půdy ze zemědělských pozemků (ZH11)
! části obce patří mezi zranitelné oblasti
* realizace navržených protipovodňových opatření (suchých poldrů)
* koordinace pěstovaných plodin za účelem zamezení hromadění sedimentů v rybníku
7. Kvalita životního prostředí
+ bez pozitiv
! překročení průměrného ročního imisního limitu pro látku B(a)P
! na území obce je překročen imisní limit pro ozon
! 5x SEZ: Benzina s.r.o. ČSPHM Polička, priorita N2.2; Cihelna 411, priorita N0.0; Modřec a okolí obalovny,
priorita A3.2; Polička - stará divoká skládka, priorita N0.0; Poličské strojírny a.s., priorita P1.0 (ZH04)
! obec považuje ovzduší na svém území za mírně znečištěné, zejména vlivem silniční dopravy a emisemi z
průmyslových zdrojů (mimo území obce) (ZH08)
*
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ převážně nízké ohrožení erozními smyvy v ploše
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce,
+ lesnatost je střední (16,1 %)

!

menší část zastavitelných ploch a plánovaného obchvatu vymezena na bonitně cenných zemědělských
půdách (SZL01)
! mírný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 (OU08)
! rozsáhlé nečleněné bloky v severní části území (OU11)
! lokálně vysoké erozní ohrožení plošným odtokem (OU04), dle informací z dotazníku problémy v extravilánu
v závislosti na způsobu zemědělského hospodaření a v závislosti na srážkách
! řada kratších erozně ohrožených DSO v severní části obce (OU09), problémy viz plošné smyvy
* Z82 - návrh na zalesnění LBK 8
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ stabilizované a fungující zařízení a služby občanského vybavení (veřejná správa; základní, střední a
učňovské školství; kulturní a sportovní zařízení; zdravotnická péče; sociální služby; veřejná prostranství a
místa pro setkávání
! k řešení - citlivá rekonstrukce centra (P26)
! nevyužívané stávající objekty v částech města Lezník, Modřec a Střítež využít pro zařízení občanské
vybavenosti (kultura, obchod, stravování, ubytování) (P27)
* rozvojové plochy občanského vybavení a sportu vymezené v platné ÚPD
* rozšiřování dalších služeb pro seniory, podpora a rozvoj domácí péče
* rozvoj učňovského školství ve spolupráci s velkými zaměstnavateli ve městě
* využití a rozvoj ploch veřejných prostranství v částech města Lezník, Modřec a Střítež
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ existence kanalizace a ČOV v centrální části obce
+ vodovod lze využít i pro zásobení okolních obcí
+ dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
+ napojení obce na nadřazenou dopravní infrastrukturu
+ plynofikace města Polička (neplynofikovány městské části Lezník, Střítež a Modřec)
! chybějící napojení na kanalizaci a ČOV v menších městských částech (ZH01)
! chybějící plynofikace městských částí Lezník, Střítež a Modřec (ZH02)
! nedostatečná kapacita volného příkonu elektrické energie vlivem nevyhovujícího stavu distribuční sítě VN
elektrické energie (ZH10)
! k řešení omezit plochu i čas fungování fotovoltaických i jiných OZE zdrojů energie (ZH10)
! průtah komunikace I/34 zastavěným územím (ZD01)
! nevyhovující směrové uspořádání oblouku silnice II/353 (ZD05)
! chybějící silniční obchvat s přímým napojením průmyslové zóny na nadmístní silniční komunikace
(nevyhovující dopravní napojení některých výrobních areálů – provoz zatěžuje centrum města) (ZD05)
! k řešení zkvalitnění místních komunikací (ZD05)
! k řešení problematika cyklostezek (ZD11)
! střet zastavitelných ploch rodinné rekreace Z45 a Z172 s koridorem pro přeložku silnice I/34 (SZZ01)
! střet záměru cyklostezky se zastavitelnou plochou (SZZ01)
! střet koridoru pro přeložku silnice I/34 se zastavitelnou plochou (SZZ01)
! střet koridoru pro přeložku silnice I/34 se záměrem koridoru pro nadzemní vedení el. energie VVN 110 kV
(SZZ03)
! střet záměru cyklostezky s koridorem pro přeložku silnice I/34 (SZZ03)
! střet záměru odvedení odpadních vod z části města Lezník a záměru plynovodu pro napojení části města
Lezník s koridorem pro přeložku silnice I/34 (SZZ03)
* realizace přeložky silnice I/34 (severní obchvat města) s dopravním napojením průmyslové zóny
* realizace výstavby nadzemního vedení VVN 110 kV Hlinsko – Polička – Svitavy včetně rozšíření TR Polička
– územní podmínky jsou vytvořeny v platné ÚPD města, vydáno ÚR (nutnost pro další hospodářský rozvoj
města)
* napojení Kamence u Poličky a Pomezí na ČOV Polička
* realizace nových vrtů V-8 a V-9
* využití železničního napojení pro nákladní dopravu
* modernizace a rozvoj letiště Polička – úprava a rozšíření vzletových a přistávacích drah
* plynofikace částí města Lezník, Modřec a Střítež
* přeložka silnice I/34 Polička (severní silniční obchvat města Poličky)

*

zpřesnění vymezení koridoru nadzemního vedení elektrické energie VVN 2 x 110 + 35 kV TR Svitavy – TR
Polička včetně umístění TR 110/35 kV Polička
* přeložka silnice II/353 Polička
* cyklostezka Polička – Masokombinát Polička
* prodloužení cyklostezky od silnice II/362 k lokalitě Na přehradě Polička
* cyklostezka Polička – Střítež
* rozšíření čistírny odpadních vod pro město Polička
* odvedení odpadních vod z místní části Polička – Střítež na ČOV Polička
* odvedení odpadních vod z místní části Polička – Lezník na ČOV Polička
* rozšíření rozvodny elektrické energie TR 110/35 kV Polička
* nadzemní a podzemní elektrické vedení VN Polička – jih včetně TS
* STL plynovod pro napojení místní části Polička – Modřec
* STL plynovod pro napojení místní části Polička – Lezník
* cyklostezka Polička – Bořiny (areál Poličských strojíren, a. s.)
* odvedení odpadních vod z místní části Polička – Lezník na ČOV Sebranice
* obnova historické „Hřbitovní cesty“ Modřec
* odvedení odpadních vod z místní části Polička – Modřec na ČOV Modřec
* odvedení odpadních vod z místní části Polička – Střítež na ČOV Sebranice
* STL plynovod pro napojení místní části Polička – Střítež
* cyklostezka Polička-Lezník
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ vysoká turistická atraktivita
+ v obci se nachází 68 kulturních památek a městská památková zóna.
! nízká prostupnost krajiny v místní části Modřec (P05)
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ plná vybavenost sledovanými objekty CO a PO
! bez negativ a problémů
*

Pomezí
Katastrální území: Pomezí
Územní plán: ÚP Pomezí - nabytí účinnosti 15.2.2013, Zpráva o uplatňování ÚP - schválení 22.2.2017; Změna
č. 1 ÚP - nabytí účinnosti 9.12.2017; Změna č. 2 ÚP - nabytí účinnosti 13.9.2019
Pozemkové úpravy: KPÚ v k.ú. Pomezí – neukončená, zahájení 01.01.2024; 1892 JPÚ - upřesnění přídělů v
k.ú. Pomezí – ukončená, zahájení 26.04.2007, ukončení 28.05.2013; JPÚ v k.ú. Pomezí – ukončená, zahájení
12.10.2017, ukončení 2020
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
* navrženo 22 rozvojových ploch (21 zastavitelných ploch a 1 plocha přestavby)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ nízký index stáří
! bez negativ a problémů
*
5. Příroda a krajina
+ biotop velkých savců: migrační koridor MK 155
! silnice II. třídy křížící migrační koridor MK 155 (SO02)
! významné dopravní liniové stavby křížící prvky ÚSES - silnice I/34 a II/363 třídy, železniční trať č. 261
(SZL05), zástavba v prvcích ÚSES (P01)
! vysoká fragmentace krajiny dopravou, snížená migrační prostupnost území dopravou (P12)
! vzhledem k potenciálu území nízká ekologická stabilita krajiny, málo hodnotných biotopů, malá krajinná
mozaika, nízká lesnatost, nedostatek krajinných prvků a rozptýlené zeleně v zemědělské krajině (P02)
! hodnocení indikátoru Podíl přírodních biotopů: -2 (P02)
* výsadba zeleně v krajině (aleje podél polních cest)
6. Vodní režim a horninové prostředí
+ nenachází se zde poddolovaná území, sesuvná území, ani území se starými ekologickými zátěžemi
! záplavové území Q100 zasahuje do zastavěného území obce (OU01)
! protipovodňová opatření stále pouze ve fázi záměru
! dochází k ohrožení zastavěného území obce při vydatných deštích (OU07)
* realizace protipovodňových opatření k zadržení vody (suché poldry)
7. Kvalita životního prostředí
+ hodnocení indikátoru Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí: 1
! na území obce je překročen imisní limit pro ozon
! obec považuje ovzduší za mírně znečištěné, zejména vlivem silniční dopravy a ze zemědělské výroby
(ZH08)
! problémy spojené se zápachem ze zemědělské výroby (ZH07)
* záměr: sběrný dvůr - horní část obce
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ mezi roky 2009 a 2019 mírný přírůstek v evidenci zemědělské půdy
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce,
+ lesnatost je střední (30,0 %)
! rozsáhlé nečleněné bloky v severní části území (OU11)
! střední, lokálně - především na severu - vyšší erozní ohrožení plošným odtokem (OU04), v dotazníku jsou
zmiňovány problémy v závislosti na zasetých plodinách na polích v rozsahu cca 30 ha
! velký počet relativně dlouhých nevýrazných erozně ohrožených DSO (OU09) - v dotazníku zmiňovány
opakované problémy v rozsahu zhruba 20 ha, v roce 2020 5x
*

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivní hodnocení mateřského a základního školství, nabídka kulturních akcí, společenský a spolkový život,
dětská hřiště, sportoviště
+ stabilizované a fungující plochy a objekty občanského vybavení a sportu
* žádné záměry
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
+ dobré napojení obce na nadřazenou dopravní infrastrukturu
+ napojení všech obyvatel na kanalizaci a ČOV
+ rozsah vodovodní sítě
+ plynofikována celá obec
+ pozitivní hodnocen hospodaření s vodou (kanalizace, pitná voda, dešťová voda atd.), chodníky, silniční
komunikace a parkování
! průtah silnice II. třídy zastavěným územím (ZD01)
! nedostatečná kapacita volného příkonu elektrické energie vlivem nevyhovujícího stavu distribuční sítě VN
elektrické energie (ZH10)
! vodovodní síť není v ideálním technickém stavu, vyžaduje rekonstrukce (ZH10)
! k řešení zkvalitnění TV signálu a signálu mobilních operátorů v sídle (ZH10)
! střet zastavitelných ploch Z1, Z10, Z11a, Z11b, Z15 s nadzemním vedením VN 35 kV (SZL09)
! střet zastavitelných ploch Z10, Z11a a Z11b s navrhovaným koridorem nadzemního vedení VVN 110 kV a
zónou havarijního plánování (SZL09)
! střet navrhovaného koridoru nadzemního vedení VVN 110 kV se silnicí I/34 (SZL10)
* úprava vodních nádrží v majetku obce
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ nízké turistické a rekreační zatížení území
+ v obci se nachází 1 kulturní památka.
! chybějící turistická trasa (ZD12)
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ plná vybavenost sledovanými objekty CO a PO
! bez negativ a problémů
*

Pustá Kamenice
Katastrální území: Pustá Kamenice
Územní plán: ÚP Pustá Kamenice - nabytí účinnosti 15.7.2014
Pozemkové úpravy: nejsou
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
* navrženo 17 rozvojových ploch (15 zastavitelných ploch a 2 ploch přestavby)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
! vysoký index stáří (ZU10)
*
5. Příroda a krajina
+ malebná, harmonická krajina, zachovalý krajinný ráz (v těsné blízkosti obce se nachází Národní geopark
Železné hory s řadou přírodně, kulturně a historicky cenných prvků, což vypovídá o zvýšené hodnotě
krajinného rázu v regionu)
+ biotop velkých savců: migrační koridor MK49
+ památný strom Mlynářova lípa
+ celé území obce leží v CHKO Žďárské vrchy (I., II., a III. zóna)
+ hustá síť ÚSES s páteřním prvkem (regionální biokoridor Karlštejn - Horní les)
! významné dopravní liniové stavby křížící prvky ÚSES: železniční trať č. 261 prochází prvky ÚSES na lokální
i regionální úrovni (SZL05)
! silnice I/34 a železniční trať č. 261 křížící migrační koridor MK49 (SO02)
*
6. Vodní režim a horninové prostředí
Vytěžené ložisko štěrkopísku v lesích nad Pustou Kamenicí.
+ nemá poddolovaná a sesuvná území, ani staré ekologické zátěže
+ přítomnost CHOPAV Žďárské vrchy na celém území obce
+ nepatří mezi zranitelné oblasti
+ není dotčeno záplavovým územím
! při přívalových deštích dochází k ohrožení domů v okolí potoku Kamenická voda
* dokončení projektu protipovodňových opatření obce
7. Kvalita životního prostředí
+ hodnocení indikátoru Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí: 1
+ obec považuje ovzduší na svém území za zcela neznečištěné
+ v obci nejsou problémy se zápachem, nevznikají černé skládky ani nejsou registrovány jiné významné
problémy spojené se znečištěním ovzduší
! staré ekologické zátěže/brownfieldy: bývalá administrativní budova JZD - dům čp. 19 (ZU01)
! na území obce je překročen imisní limit pro ozon
*
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ mezi roky 2009 a 2019 mírný přírůstek v evidenci zemědělské půdy
+ pouze tři kratší nevýrazné erozně ohrožené DSO
+ část bloků TTP v režimu ekologického hospodaření
+ zatravnění v okolí a nivách vodních toků
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce,
+ lesnatost je vysoká (72,2 %)

!

střední, lokálně vyšší erozní ohrožení plošným odtokem především v dolních částech bloků, a to i nad
zástavbou (OU04) - v dotaznících je zmiňován problém - před domy č.p. 2 a 84 v obci Pustá Kamenice se
při vydatných přívalových srážkách z kopce splavuje štěrk a bahno

*
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dostatečná dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivní hodnocení mateřského a základního školství, nabídka kulturních akcí, společenský a spolkový život,
dětská hřiště, sportoviště
+ stabilizované plochy a objekty základního občanského vybavení a sportu
! nedostatečná dostupnost zdravotnické péče (P22)
! k řešení rozšiřování služeb pro seniory, podpora domácí péče (P23)
! k řešení rozvojové plochy pro občanskou vybavenost – zejména obchod (P27)
* žádné záměry
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ pozitivní hodnocení hospodaření s vodou (kanalizace, pitná voda, dešťová atd.), chodníků, silniční
komunikace a parkování
+ dobré napojení obce na nadřazenou dopravní infrastrukturu
+ realizace průzkumného vrtu o hloubce 80 m v září 2020
+ vodovodní síť v současnosti dostačující, v dobrém technickém stavu
+ téměř celá obec napojená na kanalizaci a ČOV
+ plynofikována celé obec
! k řešení doplnění a zkvalitnění chodníků v sídle (ZD02)
! nedostatečná dopravní obslužnost veřejnou hromadnou dopravou (ZD04)
! k řešení zkvalitnění místních komunikací (ZD05)!
! zásobárna vody při krizové situaci je až v Poličce, vzdálené téměř 20 km (ZH06)
! střet zastavitelné plochy výroby a skladování Z7 s trasou nadzemního vedení VN 35 kV (SZL09)
! střet zastavitelné plochy bydlení Z9 s OP dráhy (SZL09)
! k řešení zkvalitnění telekomunikací, TV signálu a signálu mobilních operátorů v sídle (ZH10)
* opravy místních komunikací
* opravy mostků přes potok Kamenická voda
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ vysoký podíl potenciálních rekreačních ploch
+ v obci se nachází 2 kulturní památky.
! bez negativ a problémů
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
*

Pustá Rybná
Katastrální území: Pustá Rybná
Územní plán: ÚP Pustá Rybná - nabytí účinnosti 30.12.2008, Zpráva o uplatňování ÚP - schválení 21.12.2016
Pozemkové úpravy: nejsou
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
* navrženo 44 rozvojových ploch (44 zastavitelných ploch)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ kladně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015–2019
! negativně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji (ZU03)
! vysoký index stáří (ZU10)
*
5. Příroda a krajina
+ pestrá krajinná mozaika
+ biotop velkých savců: migrační koridor MK49
+ výskyt 2 MZCHÚ: PP Rybenské perníčky (včetně OP) a PR Damašek (včetně OP)
+ celé území obce leží v CHKO Žďárské vrchy (I., II., a III. zóna)
! nižší hustota sítě ÚSES, částečně v zástavbě (P01)
*
6. Vodní režim a horninové prostředí
+ nenachází se zde poddolovaná území, sesuvná území, ani území starých ekologických zátěží
+ na celém území se nachází CHOPAV Žďárské vrchy
+ přítomnost vodních zdrojů
! velmi malá jižní část území je zasažena záplavovým územím Q100 - ohroženy jednotky domů v lokalitách
Kučerův Mlýn a Hatě
* zkapacitnění vodního toku v obci
* zpevnění břehů na vodním toku v obci
7. Kvalita životního prostředí
+ hodnocení indikátoru Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí: 1
+ obec považuje ovzduší na svém území za zcela neznečištěné
! na území obce je překročen imisní limit pro ozon
*
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ mezi roky 2009 a 2019 jen mírný úbytek zemědělské půdy
+ menší a střední půdní bloky
+ bez erozně ohrožených DSO
+ část potenciálně erozně ohrožených DSO a ohrožených ploch stabilizováno zatravněním
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce, výměra lesa vzrostla o 1 ha
+ lesnatost je vysoká (63,7 %)
! vysoké erozní ohrožení plošným odtokem na většině bloků orné půdy (OU04)
*
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dostatečná dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
! nedostatečná nabídka sociálních služeb (P23)
* žádné záměry
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ dostatečné dostupnost nadřazené dopravní infrastruktury
! chybí kanalizace a ČOV (ZH01)

!
!
!
!

obec neplynofikována (ZH02)
obecní vodovod zásobuje pouze 25 % obyvatelstva (ZH03)
nedostatečné zásobování vodou z veřejného vodovodu v okrajových částech obce (ZH06)
nedostatečná kapacita volného příkonu elektrické energie vlivem nevyhovujícího stavu distribuční sítě VN
elektrické energie (ZH10)
! nedostatečná dopravní obslužnost veřejnou hromadnou dopravou (ZD04)
! k řešení zkvalitnění místních komunikací (ZD05)
! nevyhovující směrové uspořádání oblouku silnice II/357 (ZD05)
! k řešení problematika cyklostezek a cyklotras (ZD11)
! střet zastavitelné plochy bydlení Z2 s trasou nadzemního vedení VN 35 kV (SZL09)
* realizace navržené kanalizace a ČOV
* realizace studní na pozemcích obyvatel
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ vysoká daňová výtěžnost
! bez negativ a problémů
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ vysoký podíl potenciálních rekreačních ploch
+ v obci se nachází 3 kulturní památky.
! bez negativ a problémů
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící zdroj vody k hašení požárů (P08)
! chybějící systém varování obyvatel (P09)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
*

Sádek
Katastrální území: Sádek u Poličky
Územní plán: ÚP Sádek - nabytí účinnosti 11.6.2014, Zpráva o uplatňování ÚP - schválení 20.6.2018
Pozemkové úpravy: nejsou
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
* navrženo 79 rozvojových ploch (58 zastavitelných ploch, 7 ploch přestavby a 14 ploch změn v krajině)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ nízký index stáří
+ kladně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
! nižší hustota sítě ÚSES (zejména ve střední části obce nečleněné půdní bloky), částečně v zástavbě (P01)
*
5. Příroda a krajina
+ obec leží v CHKO Žďárské vrchy (I., II. a III. zóna)
+ VKP registrovaný: Nad zastávkou
! bez negativ a problémů
*
6. Vodní režim a horninové prostředí
V severním cípu nepatrně zasahuje hrubě vymezené prognózní ložisko Kamenec u Poličky - Oldřiš, na západě
mírně do území zasahují poddolované plochy (dle dotazníku bez problémů).
+ část území se nachází v CHOPAV Žďárské vrchy
+ nepatří mezi zranitelné oblasti
! nenacházejí se zde žádné vodní zdroje
! záplavové území Q100 prochází zastavěným územím (OU01)
* řešení protipovodňové ochrany zastavěného území
7. Kvalita životního prostředí
+ hodnocení indikátoru Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí: 1
! bez negativ a problémů
*
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ mezi roky 2009 a 2019 jen mírný úbytek zemědělské půdy
+ část potenciálně erozně ohrožených DSO a ohrožených ploch stabilizováno zatravněním
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce, lesnatost vzrostla o 0,1 % od roku 2016
+ lesnatost je střední (29,3 %)
! vysoké erozní ohrožení plošným odtokem na většině bloků orné půdy (OU04)
! několik erozně ohrožených DSO (OU09)
*
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dostatečná dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
! nedostatečná nabídka sociálních služeb (P23)
* žádné záměry
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
+ dobré napojení obce na nadřazenou dopravní infrastrukturu
+ vodovodní síť v dobrém rozsahu i technickém stavu
+ aktivní řešení situace kolem likvidace odpadních vod
+ obec plynofikována

! průtah komunikace II. třídy zastavěným územím (ZD01)
! chybí jednotná kanalizace a ČOV (ZH01)
! střet zastavitelné plochy smíšené obytné Z17 s trasou nadzemního vedení VN 35 kV (SZL09)
! zkvalitnění místních komunikací (ZD05)
* realizace domovních ČOV
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ vysoká turistická atraktivita
+ v obci se nachází 7 kulturních památek.
! bez negativ a problémů
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící zdroj vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
*

Stašov
Katastrální území: Stašov
Územní plán: ÚP Stašov - nabytí účinnosti 26.7.2011, Zpráva o uplatňování ÚP - schválení 9.6.2015
Pozemkové úpravy: KPÚ v k.ú. Stašov – ukončená, zahájení 03.12.2009, ukončení 16.09.2013
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! na území obce jsou identifikovány 2 brownfieldy (kamenolom a objekt pro zpracování kamene) (ZU01)
* navrženo 99 rozvojových ploch (75 zastavitelných ploch, 2 ploch přestavby a 22 ploch změn v krajině)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ nízký index stáří
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019 (ZU12)
*
5. Příroda a krajina
+ biotop velkých savců MK 155
+ přírodní park Údolí Křetínky
! nízká hustota sítě ÚSES (P01)
! hodnocení indikátoru Podíl přírodních biotopů: -2 (P02)
*
6. Vodní režim a horninové prostředí
V jižní části území těžené ložisko stavebního kamene Stašov.
+ žádná poddolovaná území ani staré ekologické zátěže
+ přítomnost CHOPAV Východočeská křída na celém území
! dvě lokality s potenciálním sesuvem
! záplavové území Q100 uvnitř zastavěného území obce
! území obce je součástí zranitelné oblasti
*
7. Kvalita životního prostředí
+ hodnocení indikátoru Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí: 1
! na území obce je překročen imisní limit pro ozon
*
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ jediná erozně ohrožená DSO
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce, výměra lesa vzrostla o 1 ha od roku 2016
+ lesnatost je středně vysoká (34,2 %)
! menší část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! významný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 (OU08)
! rozsáhlé nečleněné bloky v severní a východní části území (OU11)
! vysoké erozní ohrožení plošným odtokem ve středních a nižších částech svahů (OU04)
*
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dostatečná dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
! chybějící mateřská a základní škola dle standardů dostupnosti (P21)
! nedostatečná nabídka sociálních služeb (P23)
* žádné záměry
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ zkapacitnění vodovodu pro zásobování obce
+ dobré napojení obce na nadřazenou dopravní infrastrukturu
+ dostatečná obslužnost veřejnou hromadnou dopravou

!
!
!

neexistuje jednotná kanalizace a ČOV (ZH01)
chybějící plynofikace obce (ZH02)
nedostatečná kapacita volného příkonu elektrické energie vlivem nevyhovujícího stavu distribuční sítě VN
elektrické energie (ZH10)
! k řešení zkvalitnění veřejného osvětlení v sídle (ZH10)
! k řešení zkvalitnění signálu mobilních operátorů v obci (ZH10)
! k řešení realizace chodníků podél páteřní komunikace v obci (ZD02)
! nevyhovující směrové uspořádání oblouku silnice III/3635 (ZD05)
! k řešení zkvalitnění místních komunikací (ZD05)
* vybavení domácností domovními ČOV
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ nízké turistické a rekreační zatížení území
! nízká prostupnost krajiny (P05)
! chybějící turistická trasa (ZD12)
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
*

Svojanov
Katastrální území: Předměstí, Starý Svojanov, Svojanov
Územní plán: ÚP Svojanov - nabytí účinnosti 25.10.2014
Pozemkové úpravy: Předměstí – nejsou PÚ; Starý Svojanov – nejsou PÚ; Svojanov – nejsou PÚ
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! na území obce je identifikován 1 brownfield (kamenolom) (ZU01)
* navrženo 55 rozvojových ploch (41 zastavitelných ploch, 2 ploch přestavby a 12 ploch změn v krajině)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ bez pozitiv
! negativně hodnocená změna počtu obyvatel v dlouhodobém vývoji (ZU03)
! vysoký index stáří (ZU10)
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015–2019 (ZU12)
*
5. Příroda a krajina
+ biotop velkých savců: migrační koridor MK 155
+ přírodní park Údolí Křetínky
! silnice II/364 kříží prvky ÚSES na lokální i regionální úrovni (SZL05)
! zastavěné a zastavitelné plochy zasahující do biotopů vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
(SO01)
*
6. Vodní režim a horninové prostředí
V lesích nad obcí čtyři poddolované plochy, dle dotazníku bez problémů.
+ nenachází se zde sesuvná území, ani lokality se starými ekologickými zátěžemi
+ přítomnost CHOPAV Východočeská křída
+ dostatek zdrojů pitné vody
+ není součástí zranitelné oblasti
! záplavové území Q100 uvnitř zastavěného území
* zlepšení ochrany obyvatel při povodních
7. Kvalita životního prostředí
+ hodnocení indikátoru Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí: 1
! na území obce je překročen imisní limit pro ozon
*
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ menší a střední půdní bloky
+ jen dvě kratší erozně ohrožené DSO
+ část potenciálně erozně ohrožených DSO a ohrožených ploch stabilizováno zatravněním
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce, výměra lesa vzrostla o 3 ha od roku 2016,
lesnatost o 0,2 %
+ lesnatost je vysoká (46,0 %)
! významný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 (OU08)
! vysoké erozní ohrožení plošným odtokem na blocích v severní části obce (OU04)
*
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dostatečná dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ stabilizované a fungující plochy a objekty občanského vybavení a sportu
! chybějící zařízení zdravotní péče (P22)
! nedostatečná nabídka sociálních služeb (P23)

! nedostatek stravovacích kapacit (P27)
* žádné záměry
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ rozsáhlá vodovodní síť v dobrém technickém stavu
+ dostatečná obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
+ vyhovující zásobování obce vodou a plynem
! chybí kanalizace a ČOV (ZH01)
! obyvatelé mají většinou (75 %) pouze žumpy s odvozem, absence domovních ČOV (ZH01)
! ohrožení přechodem domácností na vytápění fosilními palivy a odpadky v důsledku zdražování plynu a
elektřiny (ZH10)
! k řešení zkvalitnění telekomunikací v obci včetně napojení obce na internet, zkvalitnění TV signálu a signálu
mobilních operátorů v sídle (ZH10)
! průtah komunikace II. třídy zastavěným územím (ZD01)
! k řešení realizace chodníků podél páteřních komunikací II. třídy v dílčích částech obce (ZD02)
! nedostatečné napojení obce na nadřazenou dopravní infrastrukturu (ZD04)
! k řešen zkvalitnění obsluhy obce veřejnou hromadnou dopravou (ZD04)
* realizace navržené splaškové kanalizace a ČOV
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost, vysoká míra podnikatelské aktivity
! bez negativ a problémů
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ vysoká turistická atraktivita
+ v obci se nachází 4 kulturní památky.
! vysoké turistické a rekreační zatížení území (P14)
! nízká prostupnost krajiny (P05)
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
*

Široký Důl
Katastrální území: Široký Důl
Územní plán: ÚP Široký Důl - Nabytí účinnosti 23.1.2014, Zpráva o uplatňování ÚP - schválení 12.2.2018;
Změna č. 1 ÚP - nabytí účinnosti 8.7.2017
Pozemkové úpravy: nejsou
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
* navrženo 10 rozvojových ploch (10 zastavitelných ploch)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel v dlouhodobém vývoji
+ nízký index stáří
! bez negativ a problémů
*
5. Příroda a krajina
+ 3x VKP registrovaný: Vstavače u lesa, Kamenské, Široký Důl
! hodnocení indikátoru Podíl přírodních biotopů: -1, zejména ve východní části rozsáhlé nečleněné bloky orné
půdy, nedostatek krajinné zeleně (P02)
! negativní dominanta: výrobní areál Flídr metal s.r.o. (ZU01)
*
6. Vodní režim a horninové prostředí
+ část území leží uvnitř CHOPAV Východočeská křída
! potenciální sesuv půdy ve střední části obce
! nedostatek zdrojů pitné vody
! území obce patří mezi zranitelné oblasti
*
7. Kvalita životního prostředí
+ hodnocení indikátoru Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí: 1
! stará ekologická zátěž Široký Důl 135, priorita N0.0, skládka TKO,2 (ZH04)
! na území obce je překročen imisní limit pro ozon
*
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce,
+ lesnatost je střední (22,8 %)
! mírný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 (OU08)
! střední, lokálně v severní a východní části území v dolních částech bloků vysoké erozní ohrožení plošným
odtokem (OU04)
! několik delších erozně ohrožených DSO (OU09)
*
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dostatečná dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ stabilizované a fungující plochy a objekty základního občanského vybavení a sportu
! nedostatečná nabídka sociálních služeb (P23)
! k řešení dobudování potřebné základní občanské vybavenosti, zlepšení stavu veřejných prostranství (P26)
! nedostatečné kapacity ubytování a stravování (P27)
* žádné záměry
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ dobrá dopravní napojení obce včetně dostupnosti zaměstnání veřejnou dopravou
+ dobrá dostupnost nadřazené dopravní infrastruktury

+
+
+
!
!
!
!
!
!

vodovodní síť v dobrém rozsahu i technickém stavu
vybudována kanalizace a ČOV (všichni obyvatelé napojeni)
obec plynofikována
k řešení realizace chodníků podél silničních komunikací (ZD02)
nevyhovující rozhledové, šířkové a směrové poměry na křižovatce silnic III/35910 a III/36030 (ZD05)
nebezpečný pohyb chodců od školy k autobusové zastávce (ZD05)
nevyhovující rozhledové poměry na napojení účelové komunikace od zemědělského areálu v zářezu (ZD05)
k řešení zkvalitnění místních komunikací (ZD05)
k řešení zkvalitnění telekomunikací v obci včetně napojení obce na internet, zkvalitnění TV signálu a signálu
mobilních operátorů v sídle (ZH10)
* připojení nových obyvatel na existující kanalizační síť
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ vysoká turistická atraktivita
+ v obci se nachází 4 kulturní památky.
! bez negativ a problémů
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
*

Telecí
Katastrální území: Telecí
Územní plán: ÚP Telecí - nabytí účinnosti 8.6.2016
Pozemkové úpravy: nejsou
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
* navrženo 25 rozvojových ploch (22 zastavitelných ploch a 3 plochy změn v krajině)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ nízký index stáří
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019 (ZU12)
*
5. Příroda a krajina
+ CHKO Žďárské vrchy (II. a III. zóna)
+ památné stromy Lukasova lípa a Pajkrův dub
+ výskyt EVL Údolí Svratky u Krásného (lokalita modráska bahenního)
+ RBC 309 – Žákovina - částečně funkční
+ NRBK 127: Žákova Hora – Údolí Hodonínky
! silnice II/357 kříží prvky ÚSES, včetně NRBK127 (SZL05)
*
6. Vodní režim a horninové prostředí
Východně a západně nad obcí tři poddolovaná území a staré důlní dílo, dle informací z dotazníku bez problémů.
+ přítomnost CHOPAV Žďárské vrchy
+ není součástí zranitelné oblasti
! poddolované území zasahující do zastavitelných ploch (SZL03) - část trasy silnice východně nad obcí
! v jižní části území se vyskytuje záplavové území Q100, které zasahuje do zastavěného území (OU01)
*
7. Kvalita životního prostředí
+ hodnocení indikátoru Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí: 1
+ obec považuje ovzduší na svém území za zcela neznečištěné
! stará ekologická zátěž Zemědělské družstvo Mezilesí Telecí, priorita N0.0, (ZH04)
! na území obce je překročen imisní limit pro ozon
*
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ jediná erozně ohrožená DSO
+ část potenciálně erozně ohrožených DSO a ohrožených ploch stabilizováno zatravněním
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce,
+ lesnatost je středně vysoká (32,6 %)
! vysoké erozní ohrožení plošným odtokem na většině bloků orné půdy v obci (OU04) - dle dotazníku problémy
v závislosti na vyseté plodině, nahodile
*
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivně hodnoceno mateřské a základní školství, dětská hřiště, sportoviště
! chybějící zubní lékař (P22)
! nedostatečná nabídka sociálních služeb (P23)
! k řešení zkvalitnění veřejného prostranství (P26)

* žádné záměry
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ vybudovaná vodovodní síť je v dobrém technickém stavu
+ plynofikována celá obec
+ dobrá dostupnost nadřazené dopravní infrastruktury
! v obci chybí kanalizace a ČOV (ZH01)
! na vodovod napojeno pouze 80 % stálých obyvatel (ZH03)
! nedostatečná kapacita volného příkonu elektrické energie vlivem nevyhovujícího stavu distribuční sítě VN
elektrické energie (ZH10)
! k řešení zkvalitnění signálu mobilních operátorů v sídle (ZH10)
! k řešení zkvalitnění chodníků v sídle (ZD02)
! nedostatečná dopravní obslužnost veřejnou hromadnou dopravou (ZD04)
! k řešení zkvalitnění místních komunikací a doplnění (ZD05)
! střet zastavitelné plochy výroby a skladování Zv2 s trasou nadzemního vedení VN 35 kV (SZL09)
! střet zastavitelné plochy výroby a skladování Zv2 se záměrem přeložky nadzemního vedení el. energie VN
35 kV (SZZ02)
* dokončení rekonstrukce vodovodu (v současnosti ve fázi projektové dokumentace)
* vybavení domácností domovními ČOV (ve fázi žádosti o dotaci)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! nízká míra podnikatelské aktivity (P20)
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ vysoká turistická atraktivita
+ v obci se nachází 16 kulturních památek a venkovská památková zóna.
! bez negativ a problémů
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
*

Trpín
Katastrální území: Hlásnice, Trpín
Územní plán: ÚP Trpín - nabytí účinnosti 13.4.2018
Pozemkové úpravy: Hlásnice – nejsou PÚ; Trpín – nejsou PÚ
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
* navrženo 41 rozvojových ploch (35 zastavitelných ploch, 1 ploch přestavby a 5 ploch změn v krajině)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ kladně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
! vysoký index stáří (ZU10)
*
5. Příroda a krajina
+ biotop velkých savců: migrační koridor MK 155
+ 3x VKP registrovaný: Kaviny, Smolnička u Trpína, Bledule u Trpína (Nyklovický potok)
+ na území obce zasahují ochranná pásma těchto MZCHÚ: PR Kavinský potok, PP Nyklovický potok
+ na celém území obce se rozléhá PP Údolí Křetínky
+ památné stromy Lípa velkolistá a Lípa velkolistá před č.p.31
+ lokalita výskytu kriticky ohroženého hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. Bohemica)
! nízká hustota sítě ÚSES (P01)
! hodnocení indikátoru Podíl přírodních biotopů: -1 (P02)
* záměr na registraci VKP Údolí Kavinského potoka
* výsadba zeleně na obecních prostranstvích: veřejné prostranství před KD
* výsadba zeleně v krajině: alej podél cesty Trpín-Olešnice
6. Vodní režim a horninové prostředí
Dvě poddolované plochy v lesích nad Žleby, dle dotazníku bez problému.
+ přítomnost vodních zdrojů
+ bez záplavového území, neohroženo ani při přívalových deštích
! Je součástí zranitelné oblasti
*
7. Kvalita životního prostředí
+ hodnocení indikátoru Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí: 1
+ obec považuje za ovzduší na svém území za zcela neznečištěné
! stará ekologická zátěž: Chov skotu Trpín, priorita N0.0 (ZH04)
! na území obce je překročen imisní limit pro ozon
*
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ mezi roky 2009 a 2019 výrazný přírůstek v evidenci zemědělské půdy
+ část potenciálně erozně ohrožených DSO a ohrožených ploch stabilizováno zatravněním
+ nedochází k záborům PUPFL (OU10), neklesá lesnatost obce, výměra lesa vzrostla o 1 ha od roku 2016,
lesnatost o 0,1%
+ lesnatost je střední (25,1 %)
! střední až vysoké erozní ohrožení plošným odtokem na blocích orné půdy jihozápadní a severní části území
(OU04)
! několik spíše nevýrazných erozně ohrožených DSO (OU09)
*
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti

+ pozitivně hodnoceno mateřské školství, nabídka kulturních akcí, společenský a spolkový život, dětská hřiště
+ stabilizované a fungující plochy a objekty základního občanského vybavení a sportu
! chybějící zdravotnické zařízení praktického lékaře (P22)
! nedostatečná nabídka sociálních služeb (P23)
! chybějící komerční zařízení - restaurace (P27)
! chybějící veřejné prostranství u kulturního domu (P26)
*
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ téměř veškeré stálé obyvatelstvo připojeno k vodovodní síti
+ vodovodní síť v dobrém technickém stavu
+ plynofikace celé obce
+ relativně dobré napojení obce na silnici II/362
! chybí kanalizace a ČOV (ZH01)
! k řešení zkapacitnění a zkvalitnění vodovodní sítě v obou sídlech (ZH06)
! k řešení zkvalitnění signálu mobilních operátorů v sídlech (ZH10)
! nedostatečná obslužnost veřejnou hromadnou dopravou (ZD04)
! k řešení zkvalitnění místních komunikací (ZD05)
! k řešení zkvalitnění veřejného osvětlení v sídlech (ZH10)
! střet zastavitelné plochy s bezpečnostním pásmem plynovodu (SZL09)
* realizace studie na rozšíření kanalizační sítě a stavbu ČOV
* záměry kanalizace, vodovod
* záměry - chodníky
* záměry - veřejné osvětlení
* oprava místních komunikací
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! nízká míra podnikatelské aktivity (P20)
*
12. Rekreace a cestovní ruch
+ v obci se nachází 1 kulturní památka.
! bez negativ a problémů
*
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
*

