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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 

 

Základní údaje: 

Zhotovitel vyhodnocení:  AGERIS s.r.o., Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 

 

Seznam zpracovatelů: 

Vypracoval: Ing. Michal Kovář, Ph.D., AGERIS s r.o., autorizovaný projektant ÚSES -  

           ČKA 03 846  

 

Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace: „Změna č. 1 Územního plánu Petráveč“ na 

životní prostředí (dále jen vyhodnocení) je zpracováno podle ustanovení §10i) zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a ustanovení § 19 odst. 2 zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vyhodnocení vlivů  

na životní prostředí je zařazeno jako samostatný svazek odůvodnění územního plánu.  

Vyhodnocení je zpracováno na základě Zprávy o uplatňování Územního plánu Petráveč včetně 

zadání Změny č. 1 Územního plánu Petráveč. Vyhodnocení bylo provedeno na základě požadavku 

Krajského úřadu Kraje Vysočina  (číslo jednací: KUJI 20156/2013/OZP 1464/2007), ve kterém je 

z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. požadováno vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace 

na životní prostředí a dále jsou stanoveny následující požadavky zpřesňující obsah a způsob 

zpracování vyhodnocení. 

 

Obsah hodnocení je dán přílohou zákona č. 183/2006 Sb.: 

První kapitola obsahuje shrnutí obsahu a hlavních cílů posuzované územně plánovací 

dokumentace a její vztah k jiným koncepcím. Vzhledem k tomu že většina relevantních koncepcí 

je uváděna v kapitole 2. a 9. je zde rozebrán vztah posuzované územně plánovací dokumentace k 

zásadám územního rozvoje. 

Druhá kapitola zhodnocuje návrh Změny č. 1 Územního plánu Petráveč vzhledem k cílům 

ochrany životního prostředí a zdraví obyvatelstva, obsažených v národních, krajských a 

komunálních koncepčních dokumentech. Kapitola obsahuje výčet vybraných koncepčních 

dokumentů se vztahem k životnímu prostředí a zdraví obyvatelstva. Z těchto dokumentací jsou 

vybrány tzv. referenční cíle, které je vhodné v územním plánu zohlednit. 

V následující třetí kapitole je popsán stav všech složek životního prostředí (půda, voda, klima 

ad.). Při jejich hodnocení je brán zřetel také na jejich předpokládaný vývoj za situace, kdyby 

nebyla uplatněna posuzovaná Změna č. 1 Územního plánu Petráveč. Z pohledu popsaného stavu 

složek životního prostředí v zájmovém území nebyly v souvislosti s  naplněním návrhových ploch 

posuzované dokumentace identifikovány žádné významné vlivy, které by mohly závažným 

způsobem negativně ovlivnit stav životního prostředí.  

Čtvrtá kapitola stanovuje výčet charakteristik životního prostředí, které by mohly být 

uplatněním územního plánu významně ovlivněny (přímo i nepřímo). Tento výčet zohledňuje jak 

referenční cíle stanovené v první kapitole, tak výsledky posouzení složek životního prostředí 

obsažených v kapitole druhé. Vzhledem k těmto referenčním cílům jsou vyhodnoceny všechny 

návrhové plochy v kapitole 6. 
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Pátá kapitola je věnována vyhodnocení současných problémů a jevů životního prostředí, které 

by mohly být uplatněním územního plánu významně ovlivněny. Detailně je především 

vyhodnocen vliv na zvláště chráněná území, vlastnosti území chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb. 

a vliv na hygienické aspekty území v návaznosti na soubory typů nově navrhovaných ploch, které 

jsou potenciálně významné pro zvyšování negativní zátěže životního prostředí.  

Šestá kapitola je věnována kompletnímu vyhodnocení návrhových ploch vzhledem k 

charakteristikám životního prostředí - ty jsou reprezentovány tzv. soubornými skupinami 

charakteristik: ovzduší a klima, voda, půda a horninové prostředí, biodiverzita, krajinný ráz a 

kulturní dědictví, sídla a urbanizace, obyvatelstvo a veřejné zdraví. Souborné skupiny 

charakteristik reprezentují ty charakteristiky, které jsou obsahem vybraných referenčních cílů 

určených v první kapitole. Z návrhových lokalit nebyly žádné vyhodnoceny jako jednoznačně 

nevyhovující nebo ve výrazném rozporu s cíli relevantních podkladových dokumentací.  

Kapitola sedmá obsahuje porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných 

vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Změna č. 1 Územního plánu Petráveč 

je řešena invariantně a kapitola je tedy nenaplněna.  

Kapitola osmá obsahuje výčet návrhových ploch, ve kterých byly v kap. 6. identifikovány 

významné vlivy na posuzované charakteristiky životního prostředí a zdraví obyvatelstva a 

následně navržena opatření k jejich kompenzaci. V posuzovaných návrhových plochách nebyl 

identifikován (ani kumulativní) výrazně negativní vliv, který by vyžadoval realizaci speciálních 

kompenzačních opatření. Plochy mají odpovídající koeficient zastavění a poměr zeleně spolu 

s případnou realizací izolačních pásů přispívá ke kompenzaci uvažovaných negativních vlivů 

Kapitola devátá obsahuje vyhodnocení referenčních cílů ochrany životního prostředí a zdraví 

obyvatelstva stanovených v závěru 2. kapitoly. Referenční cíle jsou utříděny podle příslušných 

strategických studií. Celkově je možné konstatovat, že návrh změny č. 1 územního plánu Petráveč 

je s těmito dokumentacemi v souladu a že jejich cíle byly v dostačující míře v koncepci řešení 

zohledněny. 

Desátá kapitola stanovuje návrh ukazatelů, které umožní sledovat vliv změn vlastností území 

vyvolaných naplňováním změny územního plánu. Ukazatele jsou opět stanoveny ve vztahu  

k naplňování vybraných referenčních cílů. 

Jedenáctá kapitola obsahuje návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a 

koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů na prostředí. V kapitole je konstatováno, že 

pro zajištění minimalizace vlivů na životní prostředí je třeba rozhodovat v plochách a koridorech 

vymezených  v  územním  plánu  v  souladu  s  podmínkami využití stanovenými pro plochy   

s rozdílným  způsobem  využití  ve  výrokové části územního plánu, neboť připomínky  

k jednotlivým skupinám návrhových plochy byly do regulativů v průběhu zpracování územního 

plánu průběžně zapracovávány. 
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Závěry a doporučení včetně stanoviska ke koncepci: 

Zpracovatel vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) „Změna č. 1 Územního 

plánu Petráveč“ na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a 

veřejné zdraví navrhuje, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k posuzované územně 

plánovací dokumentaci. 

Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené relevantními strategickými 

dokumenty. Z hlediska životního prostředí a vlivu na veřejné zdraví lze návrhové lokality 

územního plánu považovat za akceptovatelné. 

 
 

B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000.  

 

Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Petráveč na evropsky významné lokality a ptačí 

oblasti nebylo Krajským úřadem Kraje Vysočina požadováno. 
 

 
C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE 

SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH  

 

Hodnocení územních podmínek pro udržitelný rozvoj je obsaženo v ÚAP ORP Velké Meziříčí, 

aktualizace rok 2012. Hodnocení je v ÚAP uvedeno za celou ORP, podrobné hodnocení podle 

jednotlivých obcí zde uvedeno není .  

Na základě aktualizovaných ÚAP a doplňujících průzkumů jsou  v předkládaném materiálu 

vybrány jevy a hodnocení, které se týkají řešeného území k. ú. Petráveč. Jednotlivé jevy jsou 

uspořádány podle pilířů udržitelného rozvoje. 
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1. Horninové prostředí a geologie za celé území ORP 
 

 
 

Zastoupení jevů a hodnocení v řešeném území: 

 

V řešeném území nejsou zastoupena chráněné ložisková území, ložiska nerostných surovin, 

dobývací prostor, poddolovaná ani sesuvná území. 
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2. Vodní režim za celé území ORP 
 

 

 
 

 

Zastoupení jevů a hodnocení za řešené území k. ú. Petráveč: 

 

Silné stánky: stanovené záplavové území řeky Oslavy, vybudovaný kanalizační sběrač na ĆOV 

Velké Meziříčí. 

Slabé stránky: nedostatečná retenční schopnost území, zhoršená kvalita povrchových vod.   

Příležitosti: zvýšení retenčního potenciálu krajiny, dořešení odkanalizování území.  

Hrozby: nízká retenční schopnost krajiny, nepříznivý vliv dálnice D1, nárůst podílu ploch   

se zpevněným povrchem. 
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3. Hygiena životního prostředí za celé území ORP 

 
 

 
 
 

Zastoupení jevů a hodnocení za řešené území k. ú. Petráveč: 

 

Silné stánky: separovaný sběr odpadů, plynofikace obce. 

Slabé stránky: výskyt starých ekologických zátěží, překračování limitů hladiny hluku. 

Příležitosti: zvýšení míry separace a likvidace odpadů, sanace starých ekologických zátěží, 

dořešení odkanalizování obce.  

Hrozby: návrat k vytápění tuhými palivy, nárůst množství odpadů ukládaných na skládky. 
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4. Ochrana přírody a krajiny za celé území ORP 
 

 
 

Zastoupení jevů a hodnocení za řešené území k. ú. Petráveč: 

 

Silné stánky: rozmanitá krajinná struktura, migračně významné  území. 

Slabé stránky: snížená hodnota ekologické stability, migračně významné území u dálnice D1, 

ÚSES u dálnice D1.   

Příležitosti: zvyšování ekologické stability realizací územního systému ekologické stability, 

ochrana oblasti krajinného rázu Třebíčsko- Velkomeziříčsko, podpora revitalizace, renaturalizace 

krajiny.  

Hrozby: výstavba areálů fotovoltaických elektráren, zhoršení prostupnosti krajiny, pozemkové 

úpravy v místech dochovaného historického členění krajiny, urbanizace volného krajinného 

prostoru. 
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5. Zemědělská půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 
 

 
 

Zastoupení jevů a hodnocení za řešené území k. ú. Petráveč: 

 

Silné stánky: vysoký podíl zastoupení zemědělského půdního (62%), vysoký podíl zemědělské 

půdy 1. a  2. třídy ochrany.  

Slabé stránky: vysoké procento zornění (65%), podíl trvalých travních porostů (32%), výskyt 

ploch bez prvků rozptýlené zeleně, méně vhodná druhová skladba lesů. 

Příležitosti: obnova a tvorba krajiny realizací pozemkových úprav,  budování interakčních prvků 

v krajině, zvýšení ekologické stability území, zvýšení retenční schopnosti území, obnova lesů 

s druhově vhodnou skladbou lesních porostů.   

Hrozby: zábor zemědělské půdy, zvýšení intenzity produkčního využití půdy. 



6. Dopravní a technická infrastruktura 

 



 
 

 

Zastoupení jevů  a hodnocení za řešené území k. ú. Petráveč: 

 

Silné stánky:  územím prochází koridor dálnice D1, rozvojová osa republikového významu 

OS6, územím prochází nadřazená přenosová soustava VVN 110 KV, obec je plynofikována, 

obec je napojena na veřejný vodovod, obec je napojena na telekomunikace.   

Slabé stránky: dosud nerealizované rekonstrukce II/602, nedostatečný rozvoj cyklostezek, 

obnova topení tuhými palivy, nedostatečná likvidace odpadních vod.     

Příležitosti: přestavba dopravní sítě, rekonstrukce silnice II/602, podpora rozvoje cyklostezek, 

rozvoj technické infrastruktury – dostavba kanalizace.   

Hrozby: nárůst tranzitní dopravy, nedostatečná ochrana obyvatelstva před hlukem, riziko 

poškození krajiny nevhodným umísťováním fotovoltaických elektráren, nedostatek finančních 

prostředků na technickou infrastrukturu. 
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7. Sociodemografické podmínky 
 

 
 

Zastoupení jevů a hodnocení za řešené území k. ú. Petráveč: 

 

Silné stánky:  příznivý vývoj počtu obyvatelstva, příznivá věková skladba, stabilita sídelní 

struktury, spádová oblast města Velké Meziříčí.  

Slabé stránky: nedostatečná občanská vybavenost obcí, ekonomická náročnost budování  

a provozu technické infrastruktury, narušení urbanistické struktury 

Příležitosti: migrace v souvislosti s rozvojem ekonomické základny a využitím potenciálu 

rozvojové osy, realizace dopravních záměrů, podpora rozvoje venkova. 

Hrozby: stárnutí obyvatelstva, nedostatek finančních prostředků, riziko úbytku trvale 

bydlících obyvatel     
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8. Bydlení 
 

 
 

Zastoupení jevů a hodnocení za řešené území k. ú. Petráveč: 

 

Silné stánky:  vysoký podíl bytů v rodinných domech, vysoký nárůst nově dokončených bytů.  

Slabé stránky: nedostatečná občanská vybavenost.  

Příležitosti: využití neobydlených bytů pro druhé bydlení, příprava nové bytové výstavby.  

Hrozby: úbytek služeb základní občanské vybavenosti,  nedostatek finančních prostředků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 3 - 

9. Rekreace a cestovní ruch 
 

 
 

Zastoupení jevů a hodnocení za řešené území k. ú. Petráveč: 

 

Silné stánky:  kulturní památky v zájmovém územní, přírodní park v zájmovém území, dobré 

podmínky  pro letní i zimní turistiku v zájmovém území, dobrá dopravní dostupnost, existující 

cyklostezky. 

Slabé stránky: nízká kapacita ubytovacích zařízení, nevyužití potenciálu krajiny pro sport a 

rekreaci.   

Příležitosti: podpora dalších forem cestovního ruchu, využití rekreačního potenciálu obcí,   

budování nových cyklostezek, využití neobydlených domů k rekreaci. 

Hrozby: zvyšování zátěže prostředí (fotovoltaické elektrárny). 
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10. Hospodářské podmínky  
 

 
 
 

Zastoupení jevů v řešeném území k. ú. Petráveč: 

 

Silné stánky:  exponovaná lokalita, blízkost města Velké Meziříčí,  dobrá dopravní 

dostupnost, nárůst nových ekonomických subjektů. 

Slabé stránky: nedostatečná dopravní a technická infrastruktura, útlum klasického  

zemědělství. 

Příležitosti: využití polohy v rozvojové ose, podpora rozvoje místních ekonomických aktivit. 

Hrozby: vysoká zátěž území nárůstem tranzitní dopravy, realizace nových výrobních areálů 

bez využití stávajících brownfields. 
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Výčet problémů k řešení v ÚPD obsažený v ÚAP 2012 

 

Výčet problémů je tabulkově členěn dle jednotlivých obcí. Zjištěný problém je vždy za obec 

označen identifikačním kódem, stručnou charakteristikou daného problému a příznakem, 

jedná-li se o problém nadregionální, k řešení v ZÚR (Z) nebo lokální, k řešení v územním 

plánu (ÚP), případně jedná-li se o problém obce, který však není řešitelný pomocí ÚP nebo 

ZÚR, pak je tento problém označen (VO). 

 

Kód problému  Popis problémů Lokalizace (katastr, parcela, č. p., místo) a 

podrobný popis problémů  

Význam  

Z/UP/VO 

PH.5  Znečištění imisemi Překročení imisního limitu BaP a Nox_r ÚP 

PU.13  Nedostatečná občanská 

vybavenost  
V obci není zdravotnické zařízení, škola, pošta ÚP 

PORP.4  Kritické místo migrace  Bariéra pro migraci zvěře  

 

ÚP 

 

Uvedené problémy jsou řešeny převážně v platném územním plánu (rekonstrukce silnice 

II/602 ve vymezeném koridoru, vymezení ploch výroby a bydlení v základní urbanistické 

koncepci, přípustnost občanské vybavenosti ve vybraných plochách RZV).  

Přínosem Změny č. 1 územního plánu je doplnění migračních koridorů a zlepšení 

prostupnosti  v místě křížení regionálního ÚSES s dálnicí D1. 
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VÝSLEDKY ANALÝZY 

SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB ÚZEMÍ 

 

Hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb za obec Petráveč  

S_ Silné stránky W_ Slabé stránky 

stanovené záplavové řeky Oslavy,  vybudovaný 
kanalizační sběrač na ĆOV Velké Meziříčí 

nedostatečná retenční schopnost území, 
zhoršená kvalita povrchových vod   
 

separovaný sběr odpadů, plynofikace obce výskyt starých ekologických zátěží, překračování 
limitů hladiny hluku 

rozmanitá krajinná struktura, migračně významné  
území 

snížená hodnota ekologické stability, migračně 
významné území u dálnice D1, ÚSES u dálnice 
D1   

vysoký podíl zastoupení zemědělského půdního 
(62%), vysoký podíl zemědělské půdy 1. a  2. 
třídy ochrany  
 

vysoké procento zornění (65%), podíl trvalých 
travních porostů (32%), výskyt ploch bez prvků 
rozptýlené zeleně, méně vhodná druhová 
skladba lesů 

územím prochází koridor dálnice D1, rozvojová 
osa republikového významu OS6, územím 
prochází nadřazená přenosová soustava VVN 
110 KV, obec je plynofikována, obec je napojena 
na veřejný vodovod, obec je napojena na 
telekomunikace   

dosud nerealizované rekonstrukce II/602, 
nedostatečný rozvoj cyklostezek, 
obnova topení tuhými palivy, nedostatečná 
likvidace odpadních vod     

příznivý vývoj počtu obyvatelstva, příznivá 
věková skladby, stabilita sídelní struktury, 
spádová oblast města Velké Meziříčí  
 

nedostatečná občanská vybavenost obcí, 
ekonomická náročnost budování a provozu 
technické infrastruktury, narušení urbanistické 
struktury 

vysoký podíl bytů v rodinných domech, vysoký 
nárůst nově dokončených bytů  

nedostatečná občanská vybavenost 

kulturní památky v zájmovém územní, přírodní 
park v zájmovém území, dobré podmínky  pro 
letní i zimní turistiku v zájmovém území, dobrá 
dopravní dostupnost, existující cyklostezky. 

nízká kapacita ubytovacích zařízení, nevyužití 
potenciálu krajiny pro sport a rekreaci.   

 

exponovaná lokalita, blízkost města Velké 
Meziříčí,  dobrá dopravní dostupnost, nárůst 
nových ekonomických subjektů 
 

nedostatečná dopravní a technická infrastruktura, 
útlum klasického  zemědělství 
 
 

O_ Příležitosti T_ Hrozby 

zvýšení retenčního potenciálu krajiny, dořešení 
odkanalizování území  
 

nízká retenční schopnost krajiny, nepříznivý vliv 
dálnice D1, nárůst podíl ploch  se zpevněným 
povrchem 

zvýšení míry separace a likvidace odpadů, 
sanace starých ekologických zátěží, dořešení 
odkanalizování obce  

návrat k vytápění tuhými palivy , nárůst množství 
odpadů ukládaných na skládky. 
 

zvyšování ekologické stability realizací územního 
systému ekologické stability, ochrana oblasti 
krajinného rázu Třebíčsko- Velkomeziříčsko, 
podpora revitalizace , re naturalizace krajiny  
 

výstavba areálů fotovoltaických elektráren, 
zhoršení prostupnosti krajiny, pozemkové úpravy 
v místech dochovaného historického členění 
krajiny, urbanizace volného krajinného prostoru. 
 

obnova a tvorba krajiny realizací pozemkových 
úprav,  budování interakčních prvků v krajině, 
zvýšení ekologické stability území, zvýšení 
retenční schopnosti území, obnova lesů 
s druhově vhodnou skladbou lesních porostů   
 

zábor zemědělské půdy, zvýšení intenzity 
produkčního využití půdy 
 

přestavba dopravní sítě, rekonstrukce silnice nárůst tranzitní dopravy, nedostateční ochrana 
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II/602, podpora rozvoje cyklostezek, rozvoj 
technické infrastruktury – dostavba kanalizace.   
 

obyvatelstva před hlukem, riziko poškození 
krajiny nevhodným umísťováním fotovoltaických 
elektráren, nedostatek finančních prostředků na 
technickou infrastrukturu. 
 

migrace v souvislosti s rozvojem ekonomické 
základny a využitím potenciálu rozvojové osy, 
realizace dopravních záměrů, podpora rozvoje 
venkova. 

stárnutí obyvatelstva, nedostatek finančních 
prostředků, riziko úbytku trvale bydlících obyvatel     

využití neobydlených bytů pro druhé bydlení, 
příprava nové bytové výstavby,  

úbytek služeb základní občanské vybavenosti,  
nedostatek finančních prostředků 

podpora dalších forem cestovního ruchu, využití 
rekreačního potenciálu obcí,   budování nových 
cyklostezek, využití neobydlených domů 
k rekreaci. 

zvyšování zátěže prostředí (fotovoltaické 
elektrárny) 
 

využití polohy v rozvojové ose, podpora rozvoje 
místních ekonomických aktivit 
 

vysoká zátěž území nárůstem tranzitní dopravy, 
realizace nových výrobních areálů bez využití 
stávajících brownfields. 

 

D.I. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb území 

 

Ve změně územního plánu jsou navrženy nové plochy pro výrobu a nové plochy pro bydlení 

v rodinných domech v návaznosti na zastavěná území shodného využití. Plochy jsou 

vymezeny na zemědělských pozemcích, obtížně dostupných z hlediska zemědělského 

hospodaření. Plochy pro bydlení jsou vymezeny v návaznosti na sídlo Petráveč, mimo vlivy 

II/602 a D1. Plochy výroby jsou vymezeny v návaznosti na silnici II/602 a průmyslovou zónu 

Jidášky. Brownfields v řešeném území nejsou zastoupeny  

Občanská vybavenost  ve změně ÚP navržena není, možnost rozšíření občanské vybavenosti 

je řešena již v platném územním plánu stanovením podmínek využití ploch s rozdílným 

způsobem využití. Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení vytváří předpoklady  

pro udržení příznivého demografického vývoje obce. 

 

D.II. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území  

 

Ve změně územního plánu jsou navrženy změny koncepce uspořádání krajiny v okolí skládky 

U Vysokého mostu. Je navržena plocha izolační zeleně na severozápadním okraji skládky. Ve 

změně ÚP je navrženo zlepšení posílení funkčnosti ÚSES v místě křížení s dálnicí D1. 

V rámci aktualizace limitů byly doplněny migrační koridory a upraveno vymezení ÚSES dle 

ZÚR Kraje Vysočina. Zlepšení dopravní infrastruktury bude dosaženo rekonstrukcí silnice 

II/602. Je navrženo zlepšení dopravního napojení průmyslové zóny Petráveč. Jsou navrženy 

koridory technické infrastruktury, a to pro nově vymezené zastavitelné plochy i pro plochy 

stávající. Jsou převzaty a zpřesněny koridory pro nadmístní technickou infrastrukturu. 
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D.III. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území 

 

Vymezení zastavitelných ploch pro výrobu v rozvojové ose OS5 v návaznosti na silnici II/602 

a v blízkosti  dálniční křižovatky, v odsunuté poloze od obytného území sídla Petrávče, 

Nových Domků a Velkého Meziříčí. Využití potenciálu rozvojové osy pro umístění výrobních 

aktivit nadmístního významu i lokálního významu pro podporu místních ekonomických 

aktivit obce Petráveč. 

Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení v rozvojové ose OS5 v návaznosti na sídlo 

Petráveč, v blízkosti centra Velké Meziříčí a hodnotné krajině Meziříčska v zájmovém území. 

Využití pracovních příležitostí a veřejné infrastruktury města Velké Meziříčí. 

 

D. IV. Vliv na stav a vývoj hodnot území. 

 

V řešeném území změny územního plánu se  kulturní památky nenacházejí. V zájmovém 

území se nachází kulturní památka – Most silniční Petráveč. Most byl součástí dnes nefunkční 

staré zemské cesty. Památkově chráněný most není změnou ÚP dotčen. 

Ve změně ÚP byla aktualizováno území s archeologickými nálezy. Jsou respektovány 

hodnoty vymezené v platném ÚP. 

K začlenění nově navrhovaných ploch do stávající urbanistické struktury jsou navrženy 

základní prostorové regulativy těchto ploch 

 

 

E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍ111HO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT 

ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 

Politika územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR) schválena usnesením vlády České 

republiky č. 929 ze dne 20. 7. 2009. 

 

Území obce se nachází v rozvojové ose OS5. Řešené území nenáleží podle tohoto dokumentu  

do žádné republikové rozvojové oblasti, obec se nenachází v republikové specifické oblasti. 

Rozvojová osa OS5 Praha–(Kolín)–Jihlava–Brno je vymezena s vazbou na významné dopravní cesty 

(dálnici D1), rozvojová osa byly zpřesněna v ZÚR Kraje Vysočina, celé správní území obce leží ve 

zpřesněné rozvojové ose OS5. Změna ÚP je v souladu s požadavky PÚR.   

 

Priority územního plánování obsažené v PÚR 

Popis způsobu naplnění republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 

území, které se vztahují k řešení změny č.1 územního plánu Petráveč: 

 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 

struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 

historie a tradice. 

Způsob: Nově vymezené zastavitelné  plochy pro bydlení v sídle Petráveč navazují na zastavěné 

území a doplňují ucelený obvod sídla. Plochy výroby a skladování jsou vymezeny  mimo návaznost na 

obytné území a na plochách velmi dobře dopravně dostupných.  

Změna územního plánu respektuje současnou urbanistickou strukturu obce, plochy navazují na 

zastavěné území a nové plochy respektují a navazují na historickou síť komunikací. Pro začlenění 

nové zástavby jdou navrženy základní prostorové regulativy nových ploch. 
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(16) Při stanovování způsobu využití území dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním 

jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. 

Způsob: Zastavitelné plochy vymezené ve změně územního plánu navazují na stabilizované plochy 

stejných typů ploch s rozdílným způsobem využití, nezhoršují užívání navazujících stabilizovaných 

ploch a neohrožují hodnoty území.  

 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování následků náhlých hospodářských změn lokalizací 

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí.  

Způsob:  Ve změně ÚP jsou vymezeny zastavitelné plochy  v průmyslové zóně Petráveč, která 

navazuje na výrobní zónu Jidašky, ležící na území města Velké Meziříčí. Tyto plochy vytvářejí 

podmínky pro vznik pracovních příležitostí v obci. 

 
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch, hospodárně využívat 

zastavěné území, zajistit ochranu nezastavěného území a veřejné zeleně, včetně minimalizace její 

fragmentace. 

Způsob:  Ve změně ÚP jsou vymezeny zastavitelné plochy, které navazují na zastavěná území, a to 

převážně na zastavěná území shodných ploch s rozdílným způsobem využití. Mimo tyto plochy je 

volná krajina respektována bez fragmentace zastavitelnými plochami. 

 

(20) Rozvojové záměry, které mohou ovlivnit charakter krajiny, umisťovat  do co nejméně konfliktních 

lokalit a následně podporovat kompenzační opatření.  

Způsob: Navrhované plochy pro průmyslovou výrobu jsou situovány do území mezi zastavěným 

územím výrobních ploch podél silnice II/602 v katastru Velké Meziříčí a Petráveč a mezi plochu 

skladky odpadů v katastru Petrávče. V rámci katastru Petrávče i navazujícího území se jedná o území 

nejméně konfliktní, v plochách nejsou zastoupeny  významné krajinné prvky, plochy jsou vymezeny 

mimo údolí vodních toků, nejsou zde vyhodnoceny přírodní  ani jiné hodnoty území. Konflikt se 

stávající i navrhovanou technickou infrastrukturou je možné řešit v rámci podrobnější dokumentace, 

což je zohledněno v podmínkách využití jednotlivých ploch. Vlivy na krajinu jsou zmírněny 

požadavkem na izolační zeleň a prostorovými regulativy ploch.  

U rozvojových ploch pro bydlení v západní části Petrávče je využití ploch podmíněno územní studií. 
 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu při 

zachování a rozvoji hodnot území.  

Způsob: Je zohledněno v platném ÚP, změna ÚP tyto podmínky respektuje. 

 

(23) Vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní  a technické 

infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. 

Způsob: komunikace a hlavní cestní síť k zajištění přístupu k zemědělským pozemkům a k zajištění  

prostupnosti krajiny je řešena v platném územním plánu. Změna územního plánu toto vymezení  

respektuje. Pro dopravní obsluhu nově vymezených zastavitelných ploch budou využity existující 

komunikace, případně komunikace vybudované v zastavitelných plochách. 

Fragmentace krajiny technickou infrastrukturou vymezenou v územním plánem není  nově navržena 

(do změny ÚP je však převzat ze ZÚR a zpřesněn koridor pro vedení VVN 110 kV).  Trasa je vedena 

v souběhu se stávajícími vedeními 110 kV a 22 kV. Z hlediska dopravní infrastruktury je počítáno 

s úpravou (homogenizací silnice II/602). Pro úpravy budou využity stávající pozemky silnice. 

 

(24) Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 

obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území 

podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

Způsob: Zlepšení dopravní situace bude řešeno rekonstrukcí silnice II/602, úpravy silnice II/602 

budou řešeny na současných pozemcích. Pro dopravní napojení nově vymezených ploch průmyslové 

výrobu bude využita stávající místní komunikace ke skládce odpadů. Je vymezena plocha pro 

vhodnější zaústění této komunikace na ul. Průmyslovou a odstranění dopravní závady u křižovatky ul. 

Průmyslová  - silnice II/602. Ve změně územního plánu bylo posouzeno ovlivnění navrhovaných 

ploch pro bydlení hlukem z dopravy. 



 - 10 - 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 

přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsahu  

případných škod.  

Způsob:  V řešeném území změny není stanoveno záplavové  území vodních toků, nejsou evidována 

sesuvná území ani rizika přírodních katastrof.  

 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 

koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti  

i v budoucnosti. 

Způsob: V lokalitě změny je vybudována dopravní a částečně technická infrastruktura. Vymezení 

ploch změn  umožní ekonomické napojení těchto ploch na technickou infrastrukturu. 

 

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Kraje Vysočina, které nabyly účinnosti dne 22. 11. 2008. 

Aktualizace č.1 ZÚR Kraje Vysočina nabyla účinnosti 23.10.2012.  

 
Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) kraje Vysočina v platném znění 

 

- ZÚR stanovují priority územního plánování v kraji Vysočina 

- území obce Petráveč se nachází v rozvojové ose celorepublikového významu OS 5 Praha - Jihlava 

– Brno  

- území obce se nachází mimo rozvojové oblasti a specifické oblasti vymezené v ZÚR 

- na území obce Petráveč jsou v ZÚR vymezeny veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury a 

veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury. 

- na území obce jsou v ZÚR vymezena veřejně prospěšné opatření pro regionální ÚSES 

- ZÚR vymezují typy krajin a stanovují zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách 

v území v nich 

- ZÚR vymezují oblasti krajinného rázu  

- ZÚR vymezují územní rezervu koridoru pro rozšíření dálnice  D1 

 
1. Naplnění priorit územního plánování Kraje Vysočina 

 

Změna územního plánu respektuje priority územního plánovaní Kraje Vysočina k zajištění 

vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území, t.j zajištění příznivého životního prostředí, stabilního 

hospodářského rozvoje a udržení sociální soudržnosti obyvatel. Změna územního plánu přispěje 

zejména k naplnění priority (07) Vytvářet podmínky pro  stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských 

činností na území kraje zvláště ve vymezené rozvojové oblasti a vymezených rozvojových osách. 

 

Naplnění priorit územního plánování Kraje Vysočina 

 

Popis způsobu naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, 

k řešenému území se vztahují zejména priority (01),(06) a (07). 
 

(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Kraje Vysočina 

založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení 

sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako 

základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánu obcí, regulačních plánu a při 

rozhodování o změnách ve využití území. 

V ÚP jsou navržena opatření k zajištění vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území. 

Z hlediska vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území (ÚAP ORP Velké Meziříčí 2012) je 

obec Petráveč zařazena do skupiny 3c s negativním hodnocením environmentálního pilíře, 

negativním hodnocením ekonomického pilíře a pozitivním hodnocením sociodemografického 

pilíře. V územním plánu jsou navržena opatření k udržení pozitivně hodnoceného pilíře a 

posílení negativně hodnocených pilířů. 
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(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které 

vytvářejí  image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména 

na: a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; b) minimalizaci 

záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahu do pozemku určených k plnění funkcí lesa; 

c) ochranu pozitivních znaku utvářejících území a lokality s vysokou hodnotou krajinného rázu a 

území, v nichž se pozitivní působení znaku krajinného rázu vizuálně a funkčně uplatňuje; d) ochranu 

kvality životního prostředí, včetně ochrany kvality podzemních a povrchových vod; e) snižování 

potenciálních rizik a přírodních katastrof v území a zvyšování přirozené retence srážkových vod;f) 

zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické 

struktury a omezit fragmentaci krajiny. 

Priority jsou naplněny. V ÚP jsou stanoveny podmínky ochrany přírodních, kulturních  

a civilizačních hodnot řešeného území.  Je stanovena koncepce uspořádání krajiny, jsou 

stanoveny podmínky pro ochranu krajinného rázu urbanistické struktury území. 

 

(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje 

zvláště ve vymezené rozvojové oblasti a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména 

na: d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou g) rozvíjení systému dopravní obsluhy a 

technické vybavenosti, likvidace odpadních vod a soustav zásobování vodou a energiemi včetně 

využívání energie z alternativních zdrojů a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem 

zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a  

Území obce Petráveč se nachází v rozvojové ose celorepublikového významu OS 5 Praha - Jihlava – 

Brno.  Ve změně  územního plánu jsou navrženy rozvojové plochy výroby, které přispějí k rozvoji 

hospodářských činností v preferované a dopravně dobře lokalitě v návaznosti na výrobní území města 

Velké Meziříčí, navržené změny přispějí ke stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje. 

 

F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ  

    ÚZEMÍ  

 

F.I Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost podmínek pro příznivé životní 

prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel, jak byla 

zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje území. 

 

1.Vyhodnocení územních podmínek pro příznivé životní prostředí (ÚAP 2012) 

 

Obec Petráveč 

 
Ukazatel Hodnocení  

1.Omezení využití území ochrannou  
ložisek výhradních nerostných surovin. 

1 

2.Kvalita ovzduší  -1 

3.Přírodní potenciál území -1 

4.Koeficient ekologické stability území (KES) 1 

5.Podíl zemědělského území na rozloze obce -1 

6.Podíl nejkvalitnější ZPF na rozloze obce -1 

7.Lesnatost území -1 

Součet  -3 

 
Obec Petráveč  je hodnocena jako obec se špatnými územními podmínkami pro životní 

prostředí. 
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2. Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel (ÚAP 2012) 

 

Obec Petráveč 

 

Ukazatel Hodnocení  

1. Počet obyvatel v obcích  6 

2.Hustota zalidnění   4 

3.Index vývoje počtu obyvatel k 31.12.2011 10 

4.Přírustek (úbytek) počti obyvatel v období 2011- 2009 6 

5.Přírůstek (úbytek)počtu obyvatel přirozenou měnou k 31.12.2011 6 

6.Podíl obyvatel ve věku 0-14 let k 31.12.2011 8 

7.Podíl obyvatel ve věku  65 a více k 31.12.2011 10 

Součet  50 

 

Obec Petráveč je hodnocena jako  obec s dobrými podmínkami sociálního rozvoje.   

 

3. Vyhodnocení územních podmínek pro hospodářský rozvoj území (ÚAP 2012). 

 

Obec Petráveč 

 

Ukazatel Hodnocení  

1. Dopravní dostupnost obcí   0 

2. Intenzita bytové výstavby  v období 2010-2011  4 

3. Míra nezaměstnanosti  k 31.12.2011 2 

4.Počet podnikatelských subjektů v roce 2011 2 

5.Výměra zastavěných ploch k 31.12.2011 2 

6.Počet ubytovacích zařízení  0 

7.Přírodní rekreační potenciál 2 

Součet  12 

 
Obec Petráveč je hodnocena jako  obec se špatnými podmínkami pro hospodářský rozvoj 

území. 

 

VYHODNOCENÍ VZÁJEMNÉ VYVÁŽENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK  

 

Obec Petráveč 

 
Obec  Životní prostředí  Soudržnost obyvatel Hospodářský rozvoj Vyváženost  
Petráveč - + - SH 

 

 

Z hlediska vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území rozvoje je  Obec Petráveč negativně 

hodnocena v pilíři životního prostředí, pozitivně v pilíři soudržnosti společenství obyvatel  

a  negativně v pilíři hospodářského rozvoje. Na základě kombinace vyhodnocení územních 

podmínek pro udržitelný rozvoj je obec Petráveč zařazena do kategorie 3c. 
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F.II Shrnutí přínosu změny územního plánu. 

 

Ve změně územního plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení venkovského typu,  

plochy jsou vymezeny v návaznosti na sídlo Petráveč a na obytné území vymezené 

v urbanistické koncepci platného územního plánu.  

Ve změně územního plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy pro průmyslovou výrobu a 

ostatní odvětví mezi skládkou Petráveč, průmyslovou zónou Jidášky a silnicí II/602. 

Průmyslová zóna je vymezena v návaznosti na plochy vymezené v platném územním plánu. 

Je navrženo zlepšení dopravního napojení průmyslové zóny a napojení ploch. na technickou 

infrastrukturu. 

Dále je ve změně územního plánu vymezen koridor pro homogenizaci silnice II/602. 

Požadavek  na vymezení vychází ze  ZÚR Kraje Vysočina, koridor byl ve změně ÚP zpřesněn  

na šířku stávající dopravní plochy. 

Ve změně územního plánu  jsou nově vymezeny koridory pro technickou infrastrukturu 

nadmístního významu – konkrétně koridor pro nadzemní vedení VVN 110 kV R Velké 

Meziříčí – R Ostrov nad Oslavou. Požadavek na vymezení vychází  ze  ZÚR Kraje Vysočina, 

koridor byl ve změně ÚP zpřesněn na šířku 200 m. 

Ve změně územního plánu provedena úprava vymezení lokálního ÚSES, důvodem je zejména 

návaznost na k.ú. Dolní  Radslavice a posílení funkčnosti ÚSES. Dále byla podél skládky 

odpadů vymezena plocha izolační zeleně. 

V změně  územního plánu byly dále aktualizovány limity využití území podle aktuálních 

ÚAP, do změny ÚP byly zapracovány požadavky aktualizace č.1 ZÚR, byl aktualizován 

seznam veřejně prospěšných staveb, aktualizováno zastavěné území a aktualizována 

katastrální mapa. 

Změna územního plánu vytváří předpoklady k posílení negativně hodnocených pilířů a 

udržení pozitivně hodnoceného pilíře. 

 

a) Přínos změny územního plánu k posílení  environmentálního pilíře (podmínek pro příznivé 

životní prostředí)  

Ve změně územního plánu jsou navrženy změny koncepce uspořádání krajiny v okolí skládky 

U Vysokého mostu. Je navržena plocha izolační zeleně na severozápadním okraji skládky. Ve 

změně ÚP je navrženo posílení funkčnosti ÚSES v místě křížení s dálnicí D1. V rámci změny 

územního  plánu byly zajištěna návaznost řešení ÚSES v navazujících katastrech, dále bylo 

upraveno vymezení regionálního ÚSES dle aktualizace č. 1 ZÚR Kraje Vysočina.  

Ve změně územního plánu byly aktualizovány limity využití území včetně limitů ochrany 

přírody a krajiny (byly doplněny migrační koridory pro velké savce). 

Do změny územního plánu bylo zapracováno vymezení krajinných oblastí podle ZÚR 

v platném znění a byly doplněny podmínky ochrany. 

Do změně ÚP byly doplněny podmínky ochrany nezastavěného území v souvislosti s §18 

novely stavebního zákona. 

K začlenění nově navrhovaných ploch do stávající urbanistické struktury jsou navrženy 

základní prostorové regulativy těchto ploch. 
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b) Přínos změny územního plánu k udržení  sociodemografického pilíře (podmínek pro 

soudržnost společenství obyvatel)  

Vymezené zastavitelné plochy pro  bydlení vytváří podmínky k udržení příznivého 

demografického vývoje obce. Rozvoj obytného území ekonomicky využívá již částečně 

vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturu a využívá potenciálu pracovních míst  

a veřejné infrastruktury města Velké Meziříčí.  

Vymezení ploch pro výrobu vytváří územní podmínky pro rozvoj místní výroby obce 

Petráveč (vznik nových pracovních míst v přímo v obci Petráveč).  

 

c) Přínos změny územního plánu k posílení  ekonomického pilíře (podmínek pro hospodářský 

rozvoj území)  

Pro posílení hospodářského pilíře jsou vymezeny zastavitelné plochy pro výrobu včetně 

dopravní technické a infrastruktury těchto ploch. Vymezené plochy pro  výrobu využívají 

potenciál rozvojové osy OS5 podél dálnice D1. V dané lokalitě  je to zejména velmi dobé 

dopravní napojení na silnici II/602 a dálnici D1 a  využití terciální sféry města Velké 

Meziříčí. Plochy výroby jsou vymezeny mimo obytná území v návaznosti na silnici II/602 a 

průmyslovou zónu Jidášky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


