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Příloha č. 1 
 

Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 
 

 březen 2016 
 

ozn. obec návrh vyhodnocení návrhu 

1 Obec Chrtníč 

Zpřesnění vymezení RBC 1624 Habry tak, aby odpovídalo vydané 

ÚPD obcí Chrtníč a Habry. Ve skutečnosti je toto RBC celé 

vymezeno na správním území Habry a jeho hranice kopíruje 

katastrální hranice mezi k.ú. Chrtníč a k.ú. Habry. Na základě 

vydaného ÚP Habry (účinnost 30. 6. 2011), ve kterém bylo RBC 

zpřesněno a při projednání nebyly vzneseny od dotčených orgánů 

žádné námitky k vymezení toho RBC.  

Návrh bude prověřen. Do kapitoly E. Návrhu zprávy o 

uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 

v uplynulém období 10/2012 – 3/2016 (dále jen „Návrh 

zprávy“) je zařazen požadavek prověřit zpřesnění 

vymezení RBC 1624 Habry tak, aby odpovídalo vydané 

ÚPD obcí Chrtníč a Habry. 

 

2 Obec Jitkov 

Po prověření, zda je nutno hájit koridor homogenizace i koridor pro 

přeložku silnice I/34, bude podán návrh na vypuštění nadbytečné 

části jmenovaných koridorů. 

Návrh bude prověřen. Do kapitoly E. Návrhu zprávy je 

zařazen požadavek prověřit nutnost vymezení koridoru 

homogenizace a současně i koridoru přeložky silnice I/34 

ve správním území obce Jitkov. 

 

3 Obec Klatovec 

Uplatňuje se požadavek ve věci trasování RBK 475 Pařezitý/Roštejn 

– Zhejral dle platného ÚP Klatovec. 

Návrh bude prověřen. Do kapitoly E. Návrhu zprávy je 

zařazen požadavek prověřit případně upravit trasování 

RBK 475 Pařezitý/Roštejn – Zhejral dle platného ÚP 

Klatovec. 
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4 Obec Krásná Hora 

Úsek silnice I/34 je ve správním území obce Krásná Hora již 

homogenizován, není nutné tento koridor a tuto VPS v ZÚR KrV 

vymezovat. Z výše popsaného plyne návrh na vypuštění VPS DK04 

na správním území obce Krásná Hora. 

Návrh bude prověřen. Do kapitoly E. Návrhu zprávy je 

zařazen požadavek prověřit vypuštění VPS DK04 na 

správním území obce Krásná Hora. 

5 Obec Lípa 

Návrh na zpřesnění vymezení RBK 440 Hradiště – Úsobský potok 

mimo území obce Lípa. V platném ÚP Lípa nebylo RBK 440 

vymezeno na správním území obce Lípa a při projednání návrhu ÚP 

Lípa nebyly vzneseny od dotčených orgánů žádné námitky k tomuto 

vymezení prvků ÚSES. 

 

Návrh bude prověřen. Do kapitoly E. Návrhu zprávy je 

zařazen požadavek prověřit zpřesnění vymezení RBK 

440 Hradiště – Úsobský potok mimo území obce Lípa. 

6 Obec Skuhrov 

Návrh na zpřesnění vymezení RBC 1620 Lučice. V ZÚR KrV toto 

RBC zasahuje na správní území Skuhrov, v ÚP je vymezeno na 

správním území Lučice a Malčín a jeho hranice kopíruje katastrální 

hranice mezi k.ú. Skuhrov, k.ú. Lučice a k.ú. Malčín – v ÚP Skuhrov 

je po této hranici vymezen RBK R012 spojující RBC 1620 Lučice a 

RBC 05 Pelestrov. Toto řešení bylo projednáno bez připomínek. 

 

Návrh bude prověřen. Do kapitoly E. Návrhu zprávy je 

zařazen požadavek prověřit vymezení RBC 1620 Lučice 

mimo správní území obce Skuhrov s ohledem na řešení 

v ÚP Skuhrov. 

7 Obec Druhanov 

Návrh na řešení koridoru homogenizace II/347 (DK14) tak, aby 

nezasahoval do k. ú. Druhanov. Při zpřesnění na měřítko katastrální 

mapy bylo zjištěno, že koridor na území obce nezasahuje. 

 

Návrh bude prověřen. Do kapitoly E. Návrhu zprávy je 

zařazen požadavek prověřit vymezení koridoru 

homogenizace II/347 (DK14) tak, aby nezasahoval do k. 

ú. Druhanov. 

8 
Obec Hamry nad 

Sázavou 

Aktualizovat hranice NRBK K124 – Žákova hora, RBC Peperek a 

RBC Babín dle zpřesnění provedeného ve stávajícím ÚP Hamry nad 

Návrh bude prověřen. Do kapitoly E. Návrhu zprávy je 

zařazen požadavek prověřit vymezení NRBK K124 – 
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Sázavou. 

 

Žákova hora, RBC Peperek a RBC Babín dle zpřesnění 

provedeného ve stávajícím ÚP Hamry nad Sázavou. 

9 
Obec Pavlov, 

ORP Žďár nad S. 

Zabývat se zpřesněním koridoru pro zdvojení el. vedení ZVN 400 

kV na území obce Pavlov konkrétně v dosahu zastavěného území. 

Návrh bude prověřen. Do kapitoly E. Návrhu zprávy je 

zařazen požadavek prověřit zpřesnění koridoru pro 

zdvojení el. vedení ZVN 400 kV na území obce Pavlov 

s ohledem na zastavěné území. 

10 Obec Čejov 

Vymezit v ZÚR KrV koridor územní rezervy pro přeložku silnice 

II/347 v úseku Čejov – Humpolec 

Návrh bude prověřen. Do kapitoly E. Návrhu zprávy je 

zařazen požadavek prověřit vymezení územní rezervy 

pro přeložku silnice II/347 v úseku Čejov – Humpolec. 

11 Obec Sedlejov 

Uplatňuje se požadavek ve věci trasování RBK 511 dle platného ÚP 

Sedlejov. 

 

Návrh bude prověřen. Do kapitoly E. Návrhu zprávy je 

zařazen požadavek prověřit trasování RBK 511 dle 

platného ÚP Sedlejov. 

12 Obec Šlapanov 

Uplatňuje se požadavek spočívající ve zpřesnění vymezení RBC 

717 Dlouhoveské rybníky a RBK 450 Stříbrné Hory – Dlouhoveské 

rybníky. V ÚP Šlapanov je RBC 717 zpřesněno a RBK 450 nebyl 

vymezen na správním území obce Šlapanov. Toto řešení bylo 

projednáno bez připomínek. 

 

Návrh bude prověřen. Do kapitoly E. Návrhu zprávy je 

zařazen požadavek prověřit zpřesnění RBC 717 

Dlouhoveské rybníky a RBK 450 Stříbrné Hory – 

Dlouhoveské rybníky dle ÚP Šlapanov. 

13 Obec Jilem 

Dojde-li po prověření prvků ÚSES ke změně vymezení těchto prvků 

na nadregionální úrovni (pořizovatel to nepředpokládá, záměrem 

bude optimalizace vymezení prvků lokální úrovně), měly by být tyto 

prvky zaneseny do ZÚR KrV. 

 

Prověřit vymezení nadregionálních a regionálních prvků 

ÚSES. Prověřit možnost koordinace s řešením v ÚP 

Jilem. 
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14 
Městský úřad 

Chotěboř 

Návrh prověření a převzetí koridoru územní rezervy obchvatu silnice 

I/37 dle ÚP Krucemburk, případně dle závěrů z jednání konaného 

dne 10. 6. 2015. Dále požadavek na zohlednění zaslaných 

připomínek k návrhu plánu regionálního systému ÚSES odboru 

životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina 

v lednu 2016. 

 

Návrh bude prověřen. Do kapitoly E. Návrhu zprávy je 

zařazen požadavek prověřit úpravu vymezení koridoru 

územní rezervy obchvatu silnice I/37 dle ÚP Krucemburk 

a také požadavek prověřit možnost zohlednění 

připomínek Městského úřadu Chotěboř zaslaných 

k návrhu plánu regionálního systému ÚSES odboru 

životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje 

Vysočina v lednu 2016. 

15 Obec Herálec 

Požadavek na upřesnění RBC Orlík v souladu s vymezením 

v územních plánech obcí Herálec a Věž. 

Návrh bude prověřen. Do kapitoly E. Návrhu zprávy je 

zařazen požadavek prověřit upřesnění RBC Orlík 

v souladu s vymezením v územních plánech obcí 

Herálec a Vež. 

16 Obec Nová Ves 

Požadavek na prověření možnosti zařazení obce Nová Ves do 

rozvojového území Kraje Vysočina. Požadavek odůvodněn tím, že 

se na území obce nachází největší průmyslová zóna na okrese 

Třebíč. 

Návrh bude prověřen. Do kapitoly E. Návrhu zprávy je 

zařazen požadavek prověřit možnost zařazení obce 

Nová Ves do rozvojové oblasti OBk 3 případně do 

rozvojové osy OSk 3. 

17 Obec Rudíkov 

Požadavek na prověření koridoru pro homogenizaci stávajícího tahu 

silnice II/360 tak, aby nezasahoval do budovy čp. 79, případně tento 

koridor zcela vypustit. Další požadavek je, aby v místě křížení 

účelové komunikace (u hřbitova) s komunikací II/360 byly doplněny 

rozhledové trojúhelníky na pozemky p.č. 2216/1, 2267/1 a 2216/2. 

Návrh bude částečně prověřen. Do kapitoly E. Návrhu 

zprávy jsou zařazeny požadavky prověřit opodstatněnost 

a účelnost koridorů pro homogenizaci stávajících tahů 

silnic a toto náležitě odůvodnit, prověřit nutnost přeložky 

silnice II/360 Vlčatín – Rudíkov, zda dopravně 

nepostačuje pouze koridor pro homogenizaci a dále 

prověřit zpřesnění koridoru homogenizace tak, aby 

nezasahoval do budovy čp. 79. 

Návrh na doplnění rozhledových trojúhelníku nebude 
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dále prověřován. Vyznačení rozhledových trojúhelníku by 

bylo podrobností nenáležející do obsahu zásad 

územního rozvoje.  

18 Obec Hluboké 

Požadavek na změnu trasy stavby VVTL plynovod DN 700 PN 63 

Kralice nad Oslavou – Bezměrov tak, aby vedla souběžně s již 

stávající trasou a nekopírovala hranice intravilánu obce Hluboké. 

Návrh bude prověřen. Do kapitoly E. Návrhu zprávy je 

zařazen požadavek prověřit možnost změny trasy 

koridoru VVTL plynovodu DN 700 PN 63 Kralice nad 

Oslavou (- Bezměrov) kolem obce Hluboké v souběhu se 

stávajícím vedením plynovodu, aby v současné době 

vymezený koridor neblokoval možný stavební rozvoj 

severně od obce. 

 


