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ÚVOD 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Územně analytické podklady (dále jen ÚAP) byly pořízeny v roce 2008. Jejich 4. úplná aktualizace 
byla zpracována v r. 2016. 

USPOŘÁDÁNÍ DOKUMENTU A POJMY 

Legislativa  

Základní pojmy jsou převzaty ze zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále 
jen stavební zákon). 

Jsou respektovány pojmy z vyhlášky č.500 „O územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti“ ze dne 10.11.2006 a vyhlášky č.501 
„O obecných požadavcích na využívání území“ ze dne 10.11.2006. Dle novely zákona č. 183/2006 
Sb. stanovuje v  § 29 odst. 1 a 2 projedná pořizovatel územně analytické podklady s obcemi. 

 

Udržitelný rozvoj  

Udržitelný rozvoj je členěn na tři základní pilíře : prostředí, společnost a hospodářství, dosavadním 
vývojem byly vytvořeny v území hodnoty kulturní, ekologické - přírodní, enviromentální - civilizační, 
sociální a ekonomické, které budou sledovány při aktualizaci zda rozvoj správního obvodu obce 
s rozšířenou působností (dále ORP) Bystřice nad Pernštejnem  je udržitelný. 

 

Dokumentace 

Úplná aktualizace zachovává formu předcházející dokumentace zpracované v roce 2008. Skládá se 
z textové a grafické části, nedílnou součástí jsou i  digitální vektorová data zpracována dle Datového 
modelu pro digitální zpracování sledovaných jevů  územně analytických podkladů v GIS (verze 4.1 - 
z r. 2012)  

 

Grafická část obsahuje: 

o výkres limitů využití území  

o výkres hodnot území 

o záměry na změnu funkčního využití území 

Bylo provedeno vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje, posouzeny limity, záměry a hodnoty území 
a na základě toho vymezeny vymezeny problémy. Dokladovány jsou v:  

o problémový výkres, který hodnotí vliv navržených záměrů i stávajícího stavu na limity 
a hodnoty území 

Ve výkrese „Hodnot území“ jsou zobrazeny plochy s rozdílným způsobem využití (plochy občanského 
vybavení a plochy výroby). 
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Použité zkratky : 

 Seznam použitých zkratek 

PÚR ČR 

ZÚR 

ÚAP 

UO 

ÚPD 

ÚPO 

ÚPN   

VÚC 

SÚ 

US 

SEA 
 

ÚSES 

VVN        

              
VN 

NN 

VTL 

STL 

NTL 

RS 

SKAO 

VDJ 

Politika územního rozvoje ČR 

Zásady územního rozvoje 

územně analytické podklady 

urbanistický obvod - statistická jednotka

územně plánovací dokumentace 

územní plán obce 

územní plán 

velký územní celek 

sídelní útvar 

urbanistická studie 

strategické posouzení koncepce  
z hlediska životního prostředí 

územní systém ekologické stability 

vedení el.energie s velmi vysokým 
napětím 

vedení el.energie s vysokým napětím 

vedení el.energie nízkého napětí 

vysokotlaký plynovod 

středotlaký plynovod 

nízkotlaký plynovod 

 regulační stanice 

stanice katodové ochrany 

vodojem 

EA 

SV 

ČS 

ÚV 

AT stanice 

ČOV 

PHO 

VKP 

PP 

TR 

HG 

PG 

RG 

JÚ 

ZPF 

PUPFL 
 

ČHMÚ 

k.ú. 

ZSJ 

IPR 

 

ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

skupinový vodovod 

čerpací stanice 

úpravna vody 

automatická tlaková stanice 

čistírna odpadních vod 

pásmo hygienické ochrany 

významný krajinný prvek 

přírodní památka 

trafostanice 

hromadná garáž 

parkovací garáž 

řadová garáž 

jímací území 

zemědělský půdní fond 

lesní půdní fond – pozemky určené  
k plnění funkcí lesa  

Český hydrometeorologický ústav 

katastrální území 

základní sídelní jednotka 

Integrovaný program rozvoje 
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PODKLADY - MAPOVÉ, DATOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ 

MAPOVÉ PODKLADY 

Název zdroj  datum Poznámky 

Účelová katastrální mapa (ÚKM) ve formátu 

*.dgn  (pro potřeby zpracování UAP 

konvertováno do formátu *.shp) 

Městský úřad 

Bystřice nad 

Pernštejnem 

2008 mapy zachycují aktuální stav – pro 
potřeby ÚP byly doplněny dle 
průzkumů v terénu 

Digitální katastrální mapa (DKM) ve formátu 

VFK (pro potřeby zpracování UAP 

konvertováno do formátu *.shp).  

Městský úřad 

Bystřice nad 

Pernštejnem 

2014  

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

Název Zhotovitel datum Poznámky 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE 
VYSOČINA 

 22.11.2008 SCHVÁLENO USNESENÍM  
0290/05/2008/ZK ZE 
ZASTUPITELSTVA KRAJE 
VYSOČINA Č. 5/2008 DNE 
16.9.2008 

1.AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE KRAJE VYSOČINA 

 23.10.2012 SCHVÁLENO USNESENÍM  
0468/05/2012/ZK 
ZASTUPITELSTVA KRAJE 
VYSOČINA DNE 18.9.2012 

1.Územní plán Blažkov STUDIO P 12/2012 Obec má schválený ÚP 

2.Územní plán Bohuňov 
Ing. arch. Jana 

Handlová 
2008 Obec má schválený ÚP 

3.Územní plán Bukov   Obec má schválený ÚP 

4. Územní plán Bystřice nad Pernštejnem 
Urbanistické 

středisko Brno 2010 Obec má schválený ÚP 

5. Územní plán Býšovec STUDIO P 12/2012 Obec má schválený ÚP 

6. Územní plán Dalečín 
Ing. arch. Miloslav 

Sohr 2008 Obec má schválený ÚP 

7. Územní plán Dolní Rožínka   Obec má schválený ÚP 

8. Územní plán Horní Rožínka 
Ing. arch. Jana 

Handlová 2008 Obec má schválený ÚP 

9. Územní plán Chlum – Korouhvice  
Ing. arch. Ladislav 

Brožek 2016 Obec má schválený ÚP 

10. Územní plán Koroužné 
Ing. arch. Miloslav 

Sohr 2015 Obec má schválený ÚP 

11. Územní plán Lísek 
Ing. arch. Miloslav 

Sohr 2010 Obec má schválený ÚP 

12. Územní plán Milasín   Obec bez ÚP 

13. Územní plán Moravecké Pavlovice   Obec bez ÚP 

14. Územní plán Nyklovice STUDIO P 12/2013 Obec má schválený ÚP 

15. Územní plán Písečné   Obec má schválený ÚP 

16. Územní plán Prosetín   Obec má schválený ÚP 

17. Územní plán Radkov STUDIO P 2009 Obec má schválený ÚP 

18. Územní plán Rodkov 
Ing. arch. Ladislav 

Brožek 2011 Obec má schválený ÚP 

19. Územní plán Rovečné STUDIO P 2014 Obec má schválený ÚP 

20. Územní plán Rozsochy   Obec má schválený ÚP 

21. Územní plán Rožná 
Ing. arch. Alena 

Košťálová 2016 Obec má schválený ÚP 
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Název Zhotovitel datum Poznámky 

22. Územní plán Sejřek 
Ing. arch. Ladislav 

Brožek 2009 Obec má schválený ÚP 

23. Územní plán Skorotice 
Ing. arch. Miloslav 

Sohr 2011 Obec má schválený ÚP 

24. Územní plán Strachujov 
Ing. arch. Alena 

Košťálová 2016 Obec má schválený ÚP 

25. Územní plán Strážek 
Ing. arch. Jana 

Janíková 2009 Obec má schválený ÚP 

26. Územní plán Střítež 
Ing. arch. Ladislav 

Brožek 2009 Obec má schválený ÚP 

27. Územní plán Sulkovec STUDIO P 2012 Obec má schválený ÚP 

28. Územní plán Štěpánov nad Svratkou STUDIO P 
2007 

 
2015 

Obec má schválený ÚP 

Právní stav p o zm.1 

29. Územní plán Ubušínek STUDIO P 2010 Obec má schválený ÚP 

30. Územní plán Ujčov STUDIO P 2008       Obec má schválený ÚP 

31. Územní plán Unčín 
Ing. arch. Miloslav 

Sohr 2007 Obec má schválený ÚP 

32. Územní plán Věchnov STUDIO P 2013 Obec má schválený ÚP 

33. Územní plán Velké Janovice 
Ing. arch. Miloslav 

Sohr 2010 Obec má schválený ÚP 

34. Územní plán Velké Tresné   Obec bez ÚP 

35. Územní plán Věstín   Obec má schválený ÚP 

36. Územní plán Věžná   Obec má schválený ÚP 

37. Územní plán Vír   Obec má schválený ÚP 

38. Územní plán Zvole 
Ing. arch. A. 
Koštálová 2008 Obec má schválený ÚP 

39. Územní plán Ždánice 
Urbanistické 

středisko Brno 2010 Obec má schválený ÚP 

 

OSTATNÍ PODKLADY 

Název Zdroj Datum Poznámky 

DOKUMENTACE ZPRACOVANÁ  V RÁMCI ČR A KRAJE 

Politika územního rozvoje České republiky, ve 

znění aktualizace č.1  

MMR ČR 2015 schváleno vládou ČR dne 15.4. 2015  

ZÚR Kraje Vysočina 

DHV CR, spol. 

s r.o. AURS, spol. 

s r.o 

10/2008  

1. aktualizace  Zásad územního rozvoje Kraje 

Vysočina 

 23.10.2012 schváleno usnesením  0468/05/2012/ZK 

zastupitelstva Kraje Vysočina dne 

18.9.2012 

2. aktualizace  Zásad územního rozvoje Kraje 

Vysočina 

 vydána 

22.9.2016 

s účinností od 

7.10.2016 

rozhodnutí o vydání usnesením  

0463/05/2016/ZK zastupitelstva Kraje 

Vysočina  

3. aktualizace  Zásad územního rozvoje Kraje 

Vysočina 

 vydána 

22.9.2016 

s účinností od 

7.10.2016 

rozhodnutí o vydání usnesením 

0464/05/2016/ZK zastupitelstva Kraje 

Vysočina  

Regionální operační program pro NUTS 2 JV    

Aktuální informace pro členy sdružení obcí RRAV 2008 Regionální rozvojová agentura – 
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Název Zdroj Datum Poznámky 

Vysočiny Vysočina 

Program rozvoje Kraje Vysočina KÚ Kraje Vysočina 2007  

DOKUMENTACE ZPRACOVANÁ  V RÁMCI MIKROREGIONU A MĚSTA 

Program rozvoje mikroregionu Bystřicko  GAREP 2000 Aktuální záměry rozvoje byly poskytnuty 

MěÚ Bystřice nad Pernštejnem. 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY 

Generel bezbariérové dopravy a 

bezbariérových tras na území města Bystřice 

nad Pernštejnem.  

PA Laub Jihlava  2006  

Revitalizace lokality Rácová PROVOD inž. spol. 

s r.o. středisko 

Tišnov 

10/2007  

OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

Kapacity občanského vybavení MěÚ Bystřice nad 

Pernštejnem – 

odbor kultury a 

školství 

2008  

VÝROBA A SLUŽBY 

Registr ekonomických subjektů – subjekty 

s počtem nad 10 zaměstnanců 

ČSÚ 2008  

Výčet ekonomických a podnikatelských 

subjektů 

Program rozvoje 

mikroregionu 

Bystřicko a aktuální 

databáze MěÚ 

  

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Celostátní sčítání dopravy ŘSD ČR 2006  

Pasport místních komunikací Bystřice n. P. 2008  

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Údaje správců sítí  Vodárenská a.s.   

E.ON              

ZVHS Brno   

Povodí Moravy  

Č. radiokomunikace 

Telefonica 

RWE Transgas 

VUSS 

2014  

Provozní řád ČOV Bystřice n. P.   

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje  2003 Aqua Procon 

Provozní řád vodovodu Domanín Bystřice n. P.   

Investiční záměr – Kanalizace Vítochov, 

Písečné, Karasín, Bystřice 

Bystřice n. P. 2000 Aqua Procon 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje 

Vysočina 

 2008  

VODNÍ REŽIM 
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Název Zdroj Datum Poznámky 

Směrný vodohospodářský plán  1976  

SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 

Sčítání lidu a bytů ČSÚ 1991, 2001, 

2011 

 

Veřejná databáze ČSÚ ČSÚ 2016  

REKREACE 

ZÚR Kraje Vysočina   2009  

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 

ložiska nerostných surovin ČGS – Geofond 2013  

Poddolovaná území ČGS – Geofond 2013  

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Ochrana ovzduší ČHMÚ  2008  

Systém evidence kontaminovaných míst MŽP 2016 http://www.sekm.cz/ 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

Generel ÚSES okresu Žďár nad Sázavou KÚKV odbor ŽP 2001  

Data ochrany přírody, ústřední seznam 

ochrany přírody 

AOPK ČR 2016  

Oborové dokumentace Kraje Vysočina KÚKV odbor ŽP 2014  

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

BPEJ VÚMOP Praha 2014  

OSTATNÍ PODKLADY 

Průzkumy prováděné v terénu US Brno 01-03 /2008  

webové stránky státní správy a samosprávy, 
tematické oborové zdroje 

 2016  

A. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ, 
ZAHRNUJÍCÍ ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ, JEHO 
HODNOT, LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ NA 
PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 

A.1. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ 

A.1.1. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Bystřice nad Pernštejnem je sídlem obce s rozšířenou působností (SO ORP) pro obce uvedené 
v souhrnné tabulce a současně je pro tyto obce sídlem pověřeného obecního úřadu (POÚ). 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem zahrnuje celkem 39 obcí, 93 částí obcí a 91 katastrálních území. 
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Základní údaje o počtu obyvatel a jeho vývoji zdroj ČSÚ 

ZUJ 
Počet obyvatel k 1.1. 

Počet obyvatel 
k 31.12.2015 

Průměrný věk 
k 31.12.2015 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

Blažkov 293 294 293 292 282 278 283 294 292 292 145 147 41,1 40,2 41,9

Bohuňov 227 233 235 253 253 262 266 268 266 266 135 131 39,1 39,1 39,1

Bukov 185 183 180 181 176 172 177 179 186 186 90 96 41,6 40,8 42,4
Bystřice nad 
Pernštejnem 8778 8783 8699 8624 8571 8485 8444 8343 8302 8302 4110 4192 42,4 41 43,8

Býšovec 130 137 137 151 154 152 155 161 162 162 85 77 46,1 45,6 46,7

Dalečín 672 670 663 654 648 644 642 639 649 649 336 313 43,9 42,3 45,6
Dolní 
Rožínka 683 678 668 660 659 641 630 623 605 605 303 302 44,7 42,8 46,5
Horní 
Rožínka 85 86 87 89 86 84 83 79 79 79 42 37 42,2 37 48,1
Chlum-
Korouhvice 44 44 44 45 45 44 45 44 43 43 21 22 40 37,6 42,3

Koroužné 262 254 246 264 258 257 261 257 260 260 147 113 44 42,1 46,4

Lísek 368 368 370 370 369 361 363 363 369 369 188 181 39,8 39,1 40,4

Milasín 54 53 51 47 46 46 46 46 45 45 22 23 48,4 46,8 49,8
Moravecké 
Pavlovice 49 49 49 56 54 53 54 55 51 51 25 26 49,1 46,5 51,7

Nyklovice 166 169 170 165 167 169 171 170 166 166 92 74 40,2 37 44,2

Písečné 203 202 200 191 192 191 196 194 199 199 106 93 42,3 41,9 42,7

Prosetín 404 399 403 404 398 386 379 392 383 383 198 185 42,3 39,8 44,9

Radkov 166 169 169 177 174 170 171 173 177 177 97 80 45 42,5 48

Rodkov 96 98 97 101 99 98 98 93 98 98 46 52 40,3 40,1 40,5

Rovečné 638 641 634 645 639 624 631 638 632 632 311 321 44,5 42,4 46,5

Rozsochy 712 709 704 699 692 694 706 706 719 719 367 352 41 40,3 41,6

Rožná 772 762 770 769 769 765 785 792 790 790 413 377 39,8 38,5 41,3

Sejřek 162 160 159 168 166 164 162 165 165 165 78 87 42,4 42,5 42,3

Skorotice 139 138 138 146 148 143 137 136 138 138 67 71 44,2 40,2 48

Strachujov 152 149 145 140 141 141 139 137 139 139 72 67 41,9 38,1 46

Strážek 901 908 899 896 905 881 865 844 835 835 385 450 46,5 44,6 48,1

Střítež 93 97 94 93 94 94 97 94 95 95 48 47 47,5 46,6 48,5

Sulkovec 194 197 186 185 188 194 188 183 180 180 87 93 45,9 43,6 48,1
Štěpánov 
nad 
Svratkou 699 707 725 714 695 699 711 693 704 704 353 351 43 41 45,1

Ubušínek 99 93 88 98 98 98 99 98 98 98 49 49 43,2 42,3 44,2

Ujčov 502 495 494 489 494 487 491 484 470 470 228 242 41,2 40,9 41,5

Unčín 199 199 204 200 195 190 192 187 188 188 94 94 41,8 39,8 43,8

Věchnov 335 335 332 325 330 331 335 336 328 328 167 161 41,7 41,7 41,7
Velké 
Janovice 127 128 126 125 124 118 119 119 121 121 66 55 40,7 40,5 40,9
Velké 
Tresné 125 118 117 121 121 120 120 114 113 113 54 59 47,6 47,1 48,1
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ZUJ 
Počet obyvatel k 1.1. 

Počet obyvatel 
k 31.12.2015 

Průměrný věk 
k 31.12.2015 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

Věstín 170 163 160 162 161 162 166 168 164 164 85 79 42,4 42,2 42,6

Věžná 195 198 209 209 215 217 227 227 230 230 119 111 42,6 41,1 44,2

Vír 730 732 732 714 725 721 716 718 702 702 331 371 44,5 43,7 45,2

Zvole 635 643 629 637 635 642 643 652 658 658 336 322 38,7 38,3 39,2

Ždánice 185 181 183 188 193 194 197 205 207 207 93 114 39 38 39,9

CELKEM 22637 22631 22499 22458 20359 20172 20190 20069 20008 20008 9991 10017 42,5 41,2 43,9 

 

A.1.2. SPÁDOVÉ ÚZEMÍ 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem leží ve východní části Kraje Vysočina a přímo sousedí 
s Pardubickým a Jihomoravským krajem.  

Srovnání základních charakteristik kraje Vysočina s ostatními kraji v rámci České republiky 
(k 1.1.2015) zdroj: ČSÚ 

Kraj  Počet 

obcí 

Obyvatelstvo 

celkem 

Míra 

ekonomické 

aktivity (%) 

Dokončené 

byty 

celkem 

Počet 

SO 

ORP 

Počet 

části obcí 

Výměra 

(km2)  

Hustota 

(obyv/km2) 

ČR  CELKEM 6 253 10 553 843 59,4 25 094 205 15 072 78 868 133,8 

v tom :  

HL. m. Praha 1 1 267 449 62,0 5 211 x 112 496 2554,6 

Středočeský kraj 1 145 1 326 876 61,1 4 872 26 2 803 11 016 120,5 

Jihočeský kraj 623 637 834 58,5 1 246 17 1 983 10 057 63,4 

Plzeňský kraj  501 576 616 61,0 1 206 15 1 538 7 561 76,3 

Karlovarský kraj 132 297 828 60,8 409 7 518 3 314 89,9 

Ústecký kraj 354 822 826 57,1 813 16 1 151 5 335 154,2 

Liberecký kraj 215 439 639 58,6 628 10 768 3 163 139,0 

Královéhradecký 

kraj 
448 551 421 58,7 1 059 15 1 075 4 759 115,9 

Pardubický kraj 451 516 149 60,1 1 096 15 991 4 519 114,2 

Vysočina 704 509 475 57,4 997 15 1 402 6 796 75,0 

Jihomoravský kraj 673 1 175 025 60,1 3 341 21 905 7 195 163,3 

Olomoucký kraj 399 634 718 57,0 1 095 13 767 5 267 120,5 

Moravskoslezský 

kraj 
307 584 676 59,0 934 13 437 3 963 147,5 

Zlínský kraj 300 1 213 311 57,9 2 187 22 622 5 427 223,6 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že kraj Vysočina patří mezi velké kraje počtem obyvatel, s vysokým 
počtem obcí. Dle demografických prognóz se předpokládá, že počet obyvatel kraje se bude 
dlouhodobě mírně snižovat. Cílem udržitelného rozvoje je vytvářet podmínky a předpoklady pro 
stabilizaci počtu obyvatel či dokonce pro jeho mírný růst.   
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Historický vývoj SO ORP: 

SO ORP Bystřice nad Pernštejnem se rozkládá v severovýchodní části Českomoravské vrchoviny, asi 
50 km severozápadně od Brna, v nadmořské výšce okolo 550-580 m n.m. K 31.12.2015 žilo na území 
ORP Bystřice nad Pernštejnem 20 008 obyvatel. Administrativně patří do okresu Žďár nad Sázavou, 
kraje Vysočina a tvoří Mikroregion Bystřicko.  

Centrem Bystřicka je město Bystřice nad Pernštejnem, které poskytuje spádovému obvodu všechny 
potřebné služby od ubytování a stravování až po možnost sportovního i kulturního vyžití. Bystřice nad 
Pernštejnem byla založena na počátku 13. století. Hlavním předpokladem vzniku zde byl rychlý tok 
říčky Bystřice, který umožňoval vznik vodních děl – mlýny a valchy, případně barvírny a další řemesla 
náročná na vodu, tedy předpoklad hospodářského rozvoje. Tehdejší osada vznikla jako správní 
středisko kolonizovaného kraje šlechtickým rodem pánů z Medlova, předky významného rodu pánů 
z Pernštejna. Za jejich vlády, zejména v 15. a 16. století, dosáhla Bystřice největšího rozkvětu, který 
vyvrcholil roku 1580, kdy Rudolf II. povýšil Bystřici na město a udělil jí nová privilegia.  

Bystřické panství změnilo v pozdějších dobách několikrát majitele, roku 1731 ho koupil rod 
Mitrovských a vlastnil až do roku 1945. Druhého rozmachu dosáhlo město po reformách Marie 
Terezie a Josefa II., stalo se jedním ze 3 nejdůležitějších center výroby sukna na Moravě.  

Rozvoj Bystřice nad Pernštejnem je však spojen až se zavedením železnice v roce 1905 
a s rozmachem uranového průmyslu koncem 50. let v nedaleké Dolní Rožínce. V současné době 
dochází k útlumu těžby uranové rudy a proto město podporuje vznik nových pracovních příležitostí, 
především v průmyslové zóně u nádraží, kde již funguje řada nových podniků.  

Bystřicko je nejčlenitější částí celé Vysočiny. Její charakteristický ráz je dán rozložením mezi 
Žďárskými vrchy a Svrateckou hornatinou. Krajina se mírně svažuje od severu k jihu, 
k nejatraktivnějším místům údolí řeky Svratky, kde převýšení činí i přes 300 m. Vrchy kolem Svratky 
vytváří hřebeny s nejvyššími vrcholy (Horní les u Nyklovic - rozhledna 774 m n.m., Samotín 774 
m.n.m. a Pletenice 734 m.n.m. u Lísku, Zadní skála u Karasína- rozhledna 712 m n.m.) a další.  

Celou oblast odvodňuje řeka Svratka s většími přítoky Bystřice a Nedvědičky. Kolem uvedených toků 
se zachovala spousta hradních zřícenin (Dalečín, Pyšolec, Zubštejn, Hradisko u Štěpánova, 
Aueršperk, Hradisko u Rožné, Pernštejn). Dvě přehradní nádrže jsou u Víru. Vír I. byl dokončen v roce 
1958, má 76,5 m vysokou hráz a plochu až 223,6 ha, Vír II. stojí od roku 1954, hráz je vysoká 13,5 m, 
plocha 12,3 ha. Z rybníků jsou nejvyhledávanější Skalský a Domanínský v těsné blízkosti Bystřice. 

Podstatná část vymezené oblasti Bystřicka leží v přírodním parku Svratecká hornatina, který byl 
vyhlášen v roce 1996.  Dále je zde národní přírodní památka Švařec, přírodní rezervace: Čepičkův 
vrch a údolí Hodonínky, Nad Horou, Ochoza, Údolí Chlébského potoka, Vírská skalka a přírodní 
památky: Javorův kopec, Kocoury, Křižník, Louky u Polomu, Nad koupalištěm, Nyklovický potok, 
Svratka, U Hamrů, Na Ostrážné, Ostražka, Vlčí kámen, Švařec II., Dědkovo. 

Bystřický region láká turistickými možnostmi, ke kterým patří výše uvedené zříceniny hradů, nedaleký 
hrad Pernštejn, přehrada Vír, Domanínský rybník, Westernové městečko – Šiklův mlýn a hlavně 
krajina s překrásnou přírodou.  

A.2. VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE HODNOT ÚZEMÍ 

A.2.1. KULTURNÍ HODNOTY 

Kromě kulturních hodnot chráněných legislativou (viz. kap. A)3. Limity využití území ) jsou v řešeném 
území vymezeny tyto kulturní hodnoty: 

Kulturní hodnoty s legislativní ochranou 

Ochrana kulturních hodnot daná legislativou vytváří limity využití území a je popsána v kapitole 
4. Limity využití území. 
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Kulturní hodnoty městského významu 

Architektonicky cenné stavby, soubory: 

Bystřice –   současná 
architektura 

 sportovní areál (fotbalový stadion, koupaliště, lanové centrum, 
sportovní hala)  

Bystřice – architektura 
minulého století  

 DPS (MŠ Okružní ul.) 

 Kulturní dům Luční ul. 

 budova SZTŠ ul. Dr. Veselého (1961) 

 ZŠ, MŠ a gymnázium Bratrská ul. (1997) 

 MŠ ul.Ant. Štourače 

 poliklinika (1963) 

 ZŠ TGM Tyršova ul. 

 LŠU ul. Ant. Štourače 

 Kotelna na biomasu (2000) 

Bystřice – zdařilé 
modernizace 

 Finanční a katastrální úřad Masarykovo nám. 

 Mětský úřad Masarykovo nám.  

 Hasičská zbrojnice Kostelní ul. 

Historicky významné stavby: 

Bystřice  domy v historickém jádru, které nejsou zapsány v seznamu 
nemovitých kulturních památek    

 středověké uličky (Koželužská, Kostelní, Bočkova) 

 zámeček Nový dvůr 

Civilizační dominanty městského významu: 

 věže kostela sv. Václava 
 věž kostela Nejsvětější trojice na hřbitově 
 kaple sv. Anny 
 objekt E.O.N na severním okraji města 
 hasičská zbrojnice na náměstí u kostela 
 komíny kotelen průmyslových zón, působící v obrazu města jako orientační body 

Objekty přispívající k identitě území: 

Bystřice 
- kašna s plastikami sv. Cyrila a Metoděje (1892) na náměstí 
- socha T.G.Masaryka před Základní školou TGM od Vincence     
   Makovského 

- pískovcový kříž s pietou na horním konci náměstí (1881) 

- kříž na rozcestí ulic Nádražní – Suchý kopec 

- kříž Na Vyhlídce 

- kříž ul. Zahradní 

- kašna na náměstí 

- kříž Pod kaštany 

- kříž u cesty do Ždánic 

- kříž v polích směrem k Víru 

- kříž na rozcestí ulic Suchý kopec – K Pernštejnu 

- kříž na rozcestí ulic Pod horou – Bratrušínská  

- kříž na rozcestí u průmyslové zóny směrem k Rodkovu  
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Kulturní hodnoty lokálního významu v obcích spádového obvodu 

Objekty přispívající k identitě území: 

Kulturními hodnotami jsou zde historicky hodnotné zemědělské usedlosti tradičního typu, kapličky a 
drobné sakrální stavby. Seznam těchto staveb bude doplňován, dle grafické části dokumentace a na 
základě průzkumu v terénu.  

  

Bratrušín - kaplička (1909) 

- kříž z bílého mramoru (1873) 

Divišov - kaplička se zvoničkou  

- železný kříž u kapličky 

Domanín - žulový kříž (1935) 

- černý kříž u silnice (1944) 

- kaplička na návsi u silnice 

- železný kříž před bývalou školou 

- kříž u silnice k Domanínku 

Dvořiště - kamenný kříž s plastikami Krista a P. Marie (1847) 

- kříž na rozcestí u silnice do Ždánic 

Karasín - železný kříž nad školou (1863) 

- kaplička na návsi u rybníčku 

- mramorový kříž na rozcestí do Vítochova (1871) 

Kozlov - zvonice s kapličkou z r. 1862 

- železný kříž z r. 1849 

- archeologická lokalita: zřícenina hrádku Kozlov na vrcholu kopce -  
Kozlovská Horka  

Lesoňovice - kaplička se zvoničkou na návsi  

- železný kříž u kapličky (1851) 

- mramorový kříž v zahrádce domu č.p. 9 

- kříž nad Lesoňovicemi u silnice do Pivonic 

Pivonice - mramorový kříž u kapličky (1871) 

Rovné - kaplička s asymetrickou mohutnou věží (1913) 

- kříž z opuky u kapličky (1860) 

- mramorový kříž za vsí (1877)   

Vítochov - mramorový kříž na návsi (1882) 

Civilizační dominanty lokálního významu: 

Dvořiště 1 zřícenina hradu Aueršperk 

Karasín 2 rozhledna 

Pivonice 3 zřícenina hradu Zubštejn 

Vítochov 4 kostel 

 

Během 4. úplné aktualizace ÚAP nebyly vymezeny nové kulturní hodnoty území. Aktualizovány byly 
objekty v rámci jednotlivých jevů, např. válečné hroby z evidence  Ministerstva obrany ČR. Seznam 
jednotlivých objektů je uveden v kap A.4.1.5. 
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A.2.2. PŘÍRODNÍ HODNOTY   

Kromě přírodních hodnot chráněných legislativou (viz. kap. A)3. Limity využití území ) jsou v řešeném 
území vymezeny tyto přírodní hodnoty: 

jev č.  sledovaný jev dle ÚAP hodnoty území 
17 oblast krajinného rázu  oblast krajinného rázu vymezená v souladu s dokumentací 

Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina 
21 územní systém ekologické 

stability 
 Územní systém ekologické stability 

o nadregionální biokoridor, nadregionální biocentrum 
o regionální biokoridor, regionální biocentrum 

22 významný krajinný prvek 
registrovaný 

 významné krajinné prvky registrované 

23 významný krajinný prvek ze 
zákona 

 významné krajinné prvky ze zákona 

o významné krajinné prvky ostatní 
o biotopové lokality 
o evidované lokality 

32 památný strom  vyhlášení památné stromy 
37 lesy ochranné  Pozemky určené k plnění funkce lesa 
38 les zvláštního určení 
39 lesy hospodářské o kompaktní a fragmentované lesní porosty v území 

V rámci aktuální úplné aktualizace územně analytických podkladů nebyly v rámci přírodních hodnot 
vymezeny nové jevy. Aktualizovány byly vrstvy pozemků určených k plnění funkcí lesa (jevy 37 – 39) 
a biotopové a evidované lokality. 

 Vodní toky 

Vodní toky v území. 

 Vodní zdroje 

Vodní zdroje v území.  

 Významná soliterní zeleň 

Vzrostlá zeleň utvářející obraz a charakter území – charakteristickým prvkem jsou významné 
soliterní dřeviny na celém území - lípy, javory, jírovce, které utvářejí charakter kulturní krajiny 
a zastavěných částí obcí. 

 

A.2.3. CIVILIZAČNÍ HODNOTY 

Jedná se o hodnoty území, spočívající např. v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou (dopravní 
a technickou infrastrukturou, občanským vybavením), dále v možnosti jeho dalšího rozvoje, možností 
pracovních příležitostí, v dopravní dostupnosti obcí, v dostupnosti veřejné dopravy, ve vlastnostech či 
různorodosti obytného prostředí, v možnosti využívání krajiny k zemědělským účelům a pod. 

V řešeném území jsou vymezeny tyto civilizační hodnoty: 

poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP hodnoty území 

2 plochy výroby  Plochy výroby - plochy a areály zajišťující pracovní příležitosti 
o výrobní a průmyslové areály 
o zemědělské areály 
o drobné provozovny 

3 plochy občanského vybavení  Plochy občanského vybavení - plochy a areály občanského 
vybavení 
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poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP hodnoty území 

o veřejné občanské vybavení (např. úřady státní správy, školská 
zařízení, zdravotní a sociální zařízení, hřbitovy, hasičské 
zbrojnice…) a vybavení zajišťující základní služby (např. 
obchodní zařízení, služby, stravování) 

o hřbitovy 
o občanské vybavení zajišťující možnost sportovního vyžití 

(rekreační a sportovní areály) 
106 cyklostezka, cyklotrasa, hipo a 

turistická stezka 
o cyklostezky, cyklotrasy 
o turistické trasy 

V rámci aktualizace územně analytických podkladů 2016 nebyly v rámci civilizačních hodnot 
vymezeny nové jevy. Aktualizován byl obsah v rámci jevu č. 2 a 3 -plochy výroby a  ploch občanského 
vybavení.  

Dále jsou v grafické části vymezeny tyto civilizační hodnoty: 

 Investice do zemědělské půdy: 

o meliorace 

 Dopravní a technická infrastruktura: 

Napojení na nadřazený dopravní skelet a hromadnou dopravu, na inženýrské sítě: 

o čistírny odpadních vod 

o základní komunikační skelet (silnice I. – III. třídy, železnice…) 

Ochrana těchto hodnot je daná legislativou a je popsána v kapitole A)3. Limity využití území. 

 

A.3. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

A.3.1. KULTURNÍ LIMITY 

Jsou patrné z grafické přílohy „Limity využití území „a zahrnují: 

A.3.1.1. Městské centrum Bystřice nad Pernštejnem 

Městské centrum v Bystřici nad Pernštejnem není vyhlášeno památkovou zónou. Rozsah ploch, 
vymezený v rámci ÚAP by mohl sloužit pro vyhlášení městské památkové zóny – dle zákona 
č. 20/1987 Sb., které by zajišťovalo plošnou ochranu centrální části města, včetně zvláštního 
stavebního režimu pro stavební činnost.  

A.3.1.2.Vesnická památková zóna Ubušínek 

Vesnickou památkovou zónou byla vyhlášena zástavba obce Ubušínek. Rozsah ploch je vymezen tak, 
aby byla zajištěna plošná ochrana centrální části obce, včetně zvláštního stavebního režimu pro 
stavební činnost.  

A.3.1.3. Nemovité kulturní památky 

 
NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY SO ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
Číslo rejstříku identifikace 

v mapě 
Část obce Číslo 

popisné 
Památka Ulice/umístění 

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
28018 / 7 - 3984 1 Bystřice n. P.   Barokní kaple sv. Anny (1749) ul. Novoměstská 
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NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY SO ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
Číslo rejstříku identifikace 

v mapě 
Část obce Číslo 

popisné 
Památka Ulice/umístění 

36301 / 7 - 7160 2 Bystřice n. P.  
Střední škola zemědělská, 
domov mládeže 

ul. Dr. Veselého 343 

29674 / 7 - 3983 3 Bystřice n. P.   

Sloup se sochou P. Marie (1727) 
a čtyřmi patrony města na 
podstavci sv. Jan Mepomucký, 
Vavřinec, Šebestián a Florián 

Masarykovo nám.  

24106 / 7 - 3977 4 Bystřice n. P. čp.1 Měšťanský dům Masarykovo nám. 
18900 / 7 - 3979 5 Bystřice n. P.  Čp. 13 Měšťanský dům Masarykovo nám. 
36340 / 7 - 3980 6 Bystřice n. P. Čp. 52 Měšťanský dům Masarykovo nám. 
24962 / 7 - 3981 7 Bystřice n. P.  Čp. 62 Měšťanský dům Masarykovo nám. 
22167 / 7 - 3982 8 Bystřice n. P. Čp.64 Měšťanský dům Masarykovo nám. 
23638 / 7 - 3975 9 Bystřice n. P. Čp. 994 Kostel sv. Vavřince Masarykovo nám. 

26610 / 7 - 3976 10 Bystřice n. P. Čp.995 
Hřbitovní pozdně gotický kostel 
Nejsvětější trojice (1614-1615) 
s renesančními prvky 

Hřbitov 

24602 / 7 - 4399 11 Divišov  Zvonička  

16007 / 7 - 3974 12 Dvořiště  Hrad Aueršperk – zřícenina 
Na kopci nad potokem 

Říčkou 
24602 / 7 - 4399 13 Karasín čp.8 Zvonice  
44962 / 7 - 4143 14 Kozlov čp.4 Venkovská usedlost Na návsi 
37898 / 7 - 4191 15 Pivnice  Hrad Zubštejn – zřícenina  
25938 / 7 - 4192 16 Pivnice  Kaple sc. Anny  

14144 / 7 - 4357 17 Vítochov  
Hrad – hrádek, archeologické 
stopy 

 

45690 / 7 – 4358 18 Vítochov  Kostel sv. Michala  
10228 / 7 – 8581  19 Vítochov čp.1 Venkovská usedlost  
10237 / 7 – 8584  20 Vítochov Čp.19 Hospoda   

BLAŽKOV 
31604 / 7 - 3936 21 Blažkov  Boží muka   

BOHUŇOV  
22112 / 7 - 3950 22 Bohuňov č.p.14 Zemědělský dvůr  

BUKOV 
19356 / 7 - 3971 23 Bukov  Kostel sv. Jakuba  
24535 / 7 - 3973 24 Bukov č.p.18 Venkovský dům  

BÝŠOVEC 
35171/ 7 - 3986 25 Smrček  kaplička  

DALEČÍN 

25282 / 7 - 3992 26 Dalečín  Hrad Dalečín, zřícenina 
Na ostrohu, v zátoce 

řeky Svratky  
34359 / 7 - 3993 27 Dalečín  Kostel sv. Jakuba  

DOLNÍ ROŽÍNKA  
23329 / 7 - 4013 28 Dolní Rožínka  Kaple s hrobkou V lese (neumístěno) 

33632 / 7 - 4014 29 Dolní Rožínka  
Architektonizované sochařské 
dílo - obelisk 

Les Templ 

20337 / 7 - 4011 30 Dolní Rožínka č.p.1 Zámek   

HORNÍ ROŽÍNKA  
29853 / 7 - 4070 31 Horní Rožínka  Zvonička  Náves  

KOROUŽNÉ 
34473 / 7 - 4139 32 Švařec  Kaple Nejsvětější Trojice  
17477 / 7 - 7084 33 Švařec  Lávka   

LÍSEK  

26862 / 7 - 4196 34 Lhota u Lísku č.p.10 
Venkovská usedlost, z toho jen 
stodola 

 

NYKLOVICE 
15884 / 7 - 4312 35 Nyklovice  Kaplička sv. Jana Nepomuckého  
37416 / 7 - 4313 36 Nyklovice č.p.4 Venkovská usedlost  
45153 / 7 - 4314 37 Nyklovice č.p.8 Venkovská usedlost  
22711 / 7 - 4315 38 Nyklovice č.p.9 Venkovská usedlost  
34488 / 7 - 4316 39 Nyklovice č.p.21 Venkovská usedlost  

PROSETÍN 
42247 / 7 - 4366 40 Prosetín  Kostel sv. Markéty  
27124 / 7 - 4368 41 Prosetín  Evangelická modlitebna  
46459 / 7 - 4369 42 Prosetín č.p.32 Venkovský dům  
38028 / 7 - 4370 43 Prosetín č.p.38 Venkovská usedlost  
18302 / 7 - 4371 44 Prosetín č.p.60 Venkovský dům  
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NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY SO ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
Číslo rejstříku identifikace 

v mapě 
Část obce Číslo 

popisné 
Památka Ulice/umístění 

 
ROVEČNÉ 

105107  Rovečné č.p.174 vila  
101697 45 Rovečné  Kostel evangelický  

13815 / 7 - 4391 46 Rovečné  Kostel sv. Martina  
36792 / 7 - 4394 47 Malé Tresné č.p.7 Venkovská usedlost  
28225 / 7 - 4395 48 Malé Tresné č.p.8 Venkovská usedlost  
14643 / 7 - 4396 49 Malé Tresné č.p.10 Venkovská usedlost Nenalezeno  
28971 / 7 - 4397 50 Malé Tresné č.p.17 Venkovská usedlost  

ROZSOCHY 
15904 / 7 - 4402 51 Rozsochy  Kostel sv. Bartoloměje  
27301 / 7 - 4406 52 Kunratice  Kaple  
20647 / 7 - 4185 53 Kunratice  Smírčí kříž Ve skále 
50473 / 7 - 8910 54 Albrechtice  Kaplička sv. Cyrila a Metoděje Náves  

ROŽNÁ 
25915 / 7 - 4407 55 Rožná  Kostel sv. Havla  
30539 / 7 - 4408 56 Rožná č.p.1 Fara   

SKOROTICE 
33958 / 7 - 4424 57 Skorotice   Kaplička sv. Jana Nepomuckého Náves  
33867 / 7 - 4426 58 Chlébské č.p.2 Venkovská usedlost  
22497 / 7 - 4427 59 Chlébské č.p.6 Venkovská usedlost  

14811 / 7 - 4425 60 Chlébské č.p.9 Vodní mlýn 
V dolní části obce, u 
Chlévského potoka 

STRÁŽEK 
38427 / 7 - 4444 61 Strážek  Hrad Mitrov  
35879 / 7 4445 62      Strážek  Kostel sv. Šimona a Judy  

19244 / 7 - 4447 63 Strážek  Výklenková kaplička sv. Floriána Náves  

28592 / 7 - 4446 64 Strážek  Socha sv. Barbory 

Začátek obce u silnice 
do Moravce, 2004; 
plastika zničena, na 

místě pouze sokl 
19057 / 7 - 4206 65 Meziboří  Boží muka  Při silnici na Vratislav 

STŘÍTEŽ 
39636 / 7 - 3970 66 Střítež  Hrad Bukovec, Lísek, zřícenina  

SULKOVEC 
15890 / 7 - 4449 67 Sulkovec  Kostel sv. Havla  
25388 / 7 - 4451 68 Sulkovec č.p.34 Venkovská usedlost  

ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU 

16492 / 7 - 4477 69 
Štěpánov nad 

Svratkou 
 Krucifix  Při č.p.2 

36669 / 7 - 4476 70 
Štěpánov nad 

Svratkou 
 Socha sv. Jana Nepomuckého Náves  

30965 / 7 - 4474 71 
Štěpánov nad 

Svratkou 
č.p.2 Fara   

UBUŠÍNEK 
101085 72 Ubušínek č.p.1 Venkovská usedlost  

24591 / 7 - 4498 73 Ubušínek č.p.3 Venkovská usedlost  
10175 / 7 - 8612 74 Ubušínek č.p.4 Venkovská usedlost  
45395 / 7 - 4499 75 Ubušínek č.p.5 Venkovská usedlost  
29758 / 7 - 4500 76 Ubušínek č.p.8 Venkovská usedlost  
14852 / 7 - 4501 77 Ubušínek č.p.11 Venkovská usedlost  
19992 / 7 - 4502 78 Ubušínek č.p.24 Venkovská usedlost  
33805 / 7 – 4503 79 Ubušínek č.p.26 Venkovská usedlost  

UJČOV 
18595 / 7 - 7027 80 Horní Čepí  Pomník II. Světové války  
34716 / 7 - 4504 81 Dolní Čepí  Kostel sv. Václava  

VELKÉ TRESNÉ 
37004 / 7 - 4398 82 Velké Tresné č.p.18 Venkovská usedlost  

VĚSTÍN 
32686 / 7 - 4601 83 Věstín č.p.1 Venkovská usedlost  
20705 / 7 - 4602 84 Věstín č.p.7 Venkovská usedlost  

VĚŽNÁ 
36812 / 7 - 4603 85 Věžná  Kostel sv. Martina  

VOJTĚCHOV 
105902  Vojtěchov  Smírčí kámen  
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NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY SO ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
Číslo rejstříku identifikace 

v mapě 
Část obce Číslo 

popisné 
Památka Ulice/umístění 

VÍR 
18237 / 7 - 4616 86 Vír č.p.7 Venkovská usedlost  
16927 / 7 - 4610 87 Vír  Hrad Pyšolec, zřícenina  
34206 / 7 - 4611  88 Vír č.p.7 Venkovská usedlost  
16374 / 7 - 4612 89 Vír č.p.7 Venkovská usedlost  
24167 / 7 - 4613 90 Vír č.p.7 Venkovský dům JV část obce 
23924 / 7 - 4614 91 Vír č.p.7 Venkovská usedlost  
23924 / 7 - 4615 92 Vír č.p.7 Venkovská usedlost  
18237 / 7 - 4616 93 Hrdá Ves č.p.7 Venkovská usedlost  

ZVOLE 
34074 / 7 – 4623 94 Zvole č.p.118 Kostel sv. Václava  

V rámci 4. úplné aktualizace byla aktualizována data a údaje na území obcí Vojtěchov a Rovečné. 

A.3.1.4. Archeologické lokality 

Na základě dosud registrovaných archeologických nalezišť dokládajících osídlení od starší doby 
kamenné až po raný středověk je řešené území územím archeologického zájmu ve smyslu § 22 
odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při zemních zásazích do terénu na 
takovém území dochází s vysokou pravděpodobností k narušení archeologických nálezů a z hlediska 
památkové péče je tedy nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu. 

Archeologické lokality byly graficky zpracovány a jsou součástí Výkresu limitů využití území. 
Archeologické lokality jsou aktualizovány v rámci datové sady 1. aktualizace 2010 na základě dat 
poskytovatele.  

 

A.3.1.5 Válečné hroby a pohřebiště, pietní místa 

 

Výpis z evidence pomníků a pamětních kamenů obětem světových válek 

OBEC IDENTIFIKACE POPIS 

Blažkov CZE-6101-09822  Pietní místo - objekt 

Bohuňov CZE-6101-30645 Pietní místo - objekt 

Bukov CZE-6101-08779 Pietní místo - objekt 

Bukov CZE-6101-08780 Pietní místo - objekt 

Bystřice nad Pernštejnem CZE-6101-08478 Válečný hrob s ostatky 

Bystřice nad Pernštejnem CZE-6101-09732 Pietní místo – deska 31 jmen obětí 1. 
světové války 

Bystřice nad Pernštejnem CZE-6101-09733 Pietní místo - deska 

Bystřice nad Pernštejnem CZE-6101-09735 Pietní místo - deska 

Bystřice nad Pernštejnem CZE-6101-09738 Pietní místo - deska 

Bystřice nad Pernštejnem CZE-6101-09823 Válečný hrob s ostatky 

Bystřice nad Pernštejnem CZE-6101-09904 Pietní místo – objekt - 4 jména padlých ve 2. 
svět. válce  

Bystřice nad Pernštejnem CZE-6101-09921 Pietní místo - objekt 

Bystřice nad Pernštejnem CZE-6101-09905 Pietní místo – deska pamětní deska 

Bystřice nad Pernštejnem CZE-6101-26871 Pietní místo - objektNa památníku jsou 
uvedena jména obětí 1. světové války z obce 
Písečné, Ždánice, Vítochov a Karasín 
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OBEC IDENTIFIKACE POPIS 

Bystřice nad Pernštejnem CZE-6101-26872 Pietní místo - objekt 

Bystřice nad Pernštejnem CZE-6101-27366 Pietní místo - objekt 

Býšovec CZE-6101-08783 Pietní místo - objekt 

Býšovec CZE-6101-08784 Pietní místo - objekt 

Dalečín CZE-6101-08867 Válečný hrob s ostatky 

Dalečín CZE-6101-08912 Válečný hrob s ostatky 

Dalečín CZE-6101-28799 Pietní místo - objekt 

Dalečín CZE--6101-36916 Pietní místo - objekt 

Dolní Rožínka CZE-6101-09824 Pietní místo - deska 

Horní Rožínka CZE--6101-41793 Pietní místo - objekt 

Koroužné CZE-6101-08786 Pietní místo - objekt 

Koroužné CZE-6101-08787 Pietní místo - objekt 

Lísek CZE-6101-08929 Pietní místo - objekt 

Lísek CZE-6101-08932 Pietní místo - objekt 

Nyklovice CZE--6101-41795 Pietní místo - objekt 

Písečné CZE-6101-09185 Pietní místo - deska 

Písečné CZE-6101-09186 Pietní místo – objekt jedná se o 2 pomníky 
na místě 

Prosetín CZE-6101-08774 Válečný hrob s ostatky 

Prosetín CZE-6101-08775 Válečný hrob s ostatky 

Prosetín CZE-6101-08776 Pietní místo – objekt 

Prosetín CZE-6101-08778 Pietní místo - deska 

Rovečné CZE-6101-08914 Pietní místo - objekt 

Rozsochy CZE-6101-09174 Pietní místo - objekt 

Rozsochy CZE-6101-09180 Pietní místo - objekt 

Rozsochy CZE-6101-30723 Pietní místo - objekt 

Rožná CZE-6101-08906 Válečný hrob s ostatky 

Rožná CZE-6101-08911 Válečný hrob s ostatky 

Rožná CZE-6101-09831  Pietní místo - objekt 

Skorotice CZE-6101-31137 Pietní místo - objekt 

Skorotice CZE-6101-31145 Pietní místo - deska 

Strážek CZE-6101-09181 Pietní místo - objekt 

Strážek CZE-6101-09184 Pietní místo - objekt 

Štěpánov nad Svratkou CZE-6101-09002 Válečný hrob s ostatky 

Štěpánov nad Svratkou CZE-6101-09003 Válečný hrob s ostatky 

Štěpánov nad Svratkou CZE-6101-09004 Válečný hrob s ostatky 

Štěpánov nad Svratkou CZE-6101-09169 Pietní místo - objekt 
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OBEC IDENTIFIKACE POPIS 

Štěpánov nad Svratkou CZE-6101-09170 Pietní místo – objekt 

Štěpánov nad Svratkou CZE-6101-09171 Pietní místo – objekt 

Ubušínek CZE-6101-08858 Pietní místo - objekt 

Ujčov CZE-6101-08777 Pietní místo - objekt 

Ujčov CZE-6101-08781 Pietní místo - objekt 

Ujčov CZE-6101-08782 Pietní místo - objekt 

Věchnov CZE-6101-31135 Pietní místo - objekt 

Věstín CZE-6101-09825 Pietní místo – objekt 11 jmen obětí 1. 
světové války 

Věstín CZE-6101-09826 Pietní místo - objekt 

Věžná CZE--6101-41796 Pietní místo - objekt 

Vír CZE-6101-09472 Pietní místo - objekt 

Vír CZE-6101-09474 Pietní místo – deska pamětní deska na 
budově MŠ  

Vír CZE-6101-09475 Pietní místo - objekt 

Válečné hroby byly získány z evidence  z veřejně přístupného zdroje http://valecnehroby.army.cz/. 

Data aktualizována v rémci 4. aktualizace 2016. 

Na území SO ORP k.ú. Sejřek zasahuje ochranné pásmo Hradu Pernštejna, zakresleno dle 
rozhodnutí ONV Žďár nad Sázavou, č.j. VÝST./1293/66.  
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A.3.2. PŘÍRODNÍ LIMITY 

Jsou patrné z grafické přílohy Limity využití území a zahrnují: 

A.3.2.1. Zvláště chráněná území 

Na západě řešeného území zasahuje na území obcí Lísek, Bystřice nad Pernštejnem (katastr Rovné 
a Divišov) a Rozsochy CHKO Žďárské vrchy. Výměra činí cca 1700 ha z pochy ORP, převažuje III. 
zóna odstupňované ochrany.  

Lokality zažazené do I. a II. zóna CHKO se nacázení v relativně malém rozsahu v rámci lesních 
i nelesních ploch.  

Maloplošná zvláště chráněná území jsou na území ORP vyhlášena v jihovýchodní a severovýchodní 
části. 

 NPP Švařec 

 PR Údolí Chlébského potoka 

 PR Hrádky 

 PR Nad horou 

 PR Ochoza 

 PR Vírská skalka 

 PR Čepičkův vrch a údolí Hodonínky 

 Přírodní památky: Svratka, Švařec II, Nad koupalištěm, U Hamrů, Kocoury, Ostražka, 
Javorův kopec, Nyklovický potok, Louky u Polomu, Křižník, Dědkovo, Vlčí kámen, Na 
Ostrážné. 

Orgán ochrany přírody připravuje vyhlášení dalších lokalit v kategorii přírodní památka, jejichž územní 
rozsah je znázorněn ve výkrese záměrů. 

Lokality Natura 2000 – na území ORP se nenachází ptačí oblast soustavy Natura 2000. Z evropsky 
významných lokalit se na území ORP nachází: 

 CZ0623324,Bobrůvka 

 CZ0613012,Na Ostrážné 

 CZ0610005,U Hamrů 

 CZ0620194,Čepičkův vrch a údolí Hodonínky 

 CZ0620132,Údolí Chlébského potoka 

 CZ0612133,Dědkovo 

 CZ0610056,Švařec  

A.3.2.2. Památné stromy 

Na území ORP jsou vyyhlášeny a v evidenci Agentury ochrany přírody a krajiny vedeny památné 
stromy:  

Zvole: PS Lípa ve Zvoli 

Lísek: PS Klen v Lísku 

 PS Smrčkova lípa v Lísku 

Ujčov:  PS Humpolíčkova lípa 

 PS Tři lípy velkolisté 

 PS Lípy srdčité 

Sejřek: PS Krušinova lípa 

 PS Lípa u hasičské zbrojnice 

 PS Šindelkovy lípy 

Býšovec:  PS Buk u Býšovce 

Blažkov: PS Tis červený v Dolní 
Rozsíčce 
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Vír:  PS Navrátilova lípa 

  PS Valnerova lípa 

Prosetín: PS Prosetínský dub

A.3.2.3. Významné krajinné prvky 

Na území se nachází tři registrované významné krajinné prvky: 

 Údolí Janovického potoka 

 Lísecké prameniště 

 Pod Vrchy   

A.3.2.4. Přírodní parky 

Přírodní park Svratecká hornatina – přírodní park zahrnuje východní a jihovýchodní část území. 
Hranici tvoří převážně komunikace III. třídy, má celkovou rozlohu 100,7 km2 a byl vyhlášen v roce 
1990. 

Ostatní prvky ochrany přírody 

Vymezeny jsou lokality výskytu zvláště chráněnách druhů, biotopové a evidované lokality se zvýšenou 
přírodní a ekologickou hodnotou, které byly vymezeny v rámci mapování biotopů ČR. Tyto lokality jsou 
zařazeny v rámci vyhodnocení ÚAP jako lokality významných krajinných prvků ze zákona, které 
nejsou vyjádřeny jinou položkou.  

Tyto lokality jsou vymezeny na území obcí : Prosetín, Štěpánov nad Svratkou, Ujčov, Sejřek, Střítež, 
Strážek, Rožná, Zvole, Velké Janovice, Lísek, Dalečín, Sulkovec, Věstín, Bystřice Nad Pernštejnem. 

A.3.2.5. Ochranná pásma povrchových a podzemních zdrojů vody 

Ve výkrese limitů využití území jsou zakreslena ochranná pásma vodárenské nádrže Vír, místních 
vodních zdrojů a ochranné pásmo 3. stupně Brno-Pisárky. 

A.3.2.6. Ochrana lesů 

Dle zákona č.289/1995 Sb. je nutno respektovat území v návaznosti na pozemky určené k plnění 
funkcí lesa - do 50 m musí být v podrobnější dokumentaci projednány se státní správou lesů, 
zástavba musí být obrácena k lesnímu porostu nezastavěnou částí pozemku. V rámci úplné 
aktualizace ÚAP byl aktualizován rozsah lesů ochraných a lesů zvláštního určení. 

 

A.3.3. TECHNICKÉ - CIVILIZAČNÍ LIMITY 

A.3.3.1. Ochrana přírodních zdrojů, ochrana ložisek 

poř. 
č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP limity využití území – řešené území 

39 lesy hospodářské  pozemky určené k plnění funkce lesa – 
lesy hospodářské 

40. vzdálenost 50 m od okraje lesa  vzdálenost 50 m od okraje lesa 
– Dle zákona č.289/1995 Sb. je nutno 

respektovat území v návaznosti na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa - 
do 50 m musí být v podrobnější 
dokumentaci projednány se státní 
správou lesů, zástavba musí být 
obrácena k lesnímu porostu 
nezastavěnou částí pozemku 

41 bonitovaná půdně ekologická jednotka  zemědělská půda I. a II. třídy ochrany 
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poř. 
č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP limity využití území – řešené území 

44. vodní zdroj povrchové, podzemní vody 
včetně ochranného pásma 

 ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně  
 ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně 

– vnitřní 
 ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně 

– vnější 
 ochranné pásmo vodního zdroje 3. stupně 

45. chráněná oblast přirozené akumulace vod  CHOPAV Žďárské vrchy 
46. zranitelná oblast  Branišov nad Pernštejnem 

 Divišov 
 Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem 
 Zvole nad Pernštejnem 

47. vodní útvar povrchových, podzemních 
vod 

 Svratka po vzdutí nádrže Vír I 
 Svratka po hráz nádrže Vír I 
 Svratka po soutok s tokem Bobrůvka 
 Bystřice po ústí do toku Svratka 
 Nedvědička po ústí do toku Svratka 
 Hodonínka po ústí do toku Svratka 
 Nedvědička po ústí do toku Svratka 
 Krystalinikum v povodí Svratky – západní 

část 
48. vodní nádrž  Vodárenská nádrž Vír 

Chráněná ložisková území 

Evidovány jsou dvě chráněná ložiska netostných  surovin: 
 

 CHLÚ Malé Tresné 
 CHLÚ Smrček 

Vodní toky 

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po 
předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to 

 u významných vodních toků v šířce do 8 m 

 u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry 

Záplavové území 

V grafické části dokumentace je zakresleno záplavové území Q100 a území zvláštné povodně pod 
vodním dílem Vír.  

Podél toku je nutno respektovat záplavové území. Nová výstavba v záplavovém území je nežádoucí a 
vždy bude limitována podmínkami vycházejícími z hydrotechnických potřeb. Veškeré stavby a činnosti 
v záplavovém území podléhají souhlasu vodoprávního úřadu podle Vodního zákona. 

A.3.3.2. Ochrana dopravní a technické infrastruktury 

poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP limity využití území – řešené území 

67. technologický objekt zásobování vodou 
včetně ochranného pásma 

 vodojem včetně ochranného pásma 
– ochranné pásmo=oplocení 

68. vodovodní síť včetně ochranného pásma  hlavní vodovodní řad včetně 
ochranného pásma 
ochranné pásmo vodovodních řadů: 
- ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 

500 mm  1,5 m na každou stranu od vnějšího 
líce potrubí 
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poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP limity využití území – řešené území 

- ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 
500 mm  2,5 m na každou stranu od vnějšího 
líce potrubí 

- u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, 
jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 
m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od 
vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

69. technologický objekt odvádění a čištění 
odpadních vod včetně ochranného 
pásma 

 čistírna odpadních vod 
 městská ČOV - pásmo ochrany prostředí 

70. síť kanalizačních stok včetně 
ochranného pásma 

 kmenová kanalizační stoka včetně 
ochranného pásma 
ochranné pásmo vodovodního řadu a 
kanalizačních sběračů: 
- ochranné pásmo kanalizačních stok do 

průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu od 
vnějšího líce potrubí 

- ochranné pásmo kanalizačních stok nad 
průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu od 
vnějšího líce potrubí 

- u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, 
jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 
m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od 
vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

72. elektrická stanice včetně ochranného 
pásma 

 trafostanice včetně ochranného pásma 
– ochranné pásmo elektrické stanice 

stožárové - 7 m  
73.. nadzemní a podzemní vedení 

elektrizační soustavy včetně ochranného 
pásma 

 nadzemní vedení VVN a VN  
– od krajního vodiče 

a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně: 
- pro vodiče bez izolace - 7 m 
- pro vodiče s izolací základní – 2m 
- pro závěsná kabelová vedení – 1m 

b) u napětí nad 35kV a do 110kV 
včetně – 12m 
c) u napětí nad 110kV a do 220kV 
včetně – 15m 
d) u napětí nad 220kV a do 400kV 
včetně – 20m

74. technologický objekt zásobování plynem 
včetně ochranného a bezpečnostního 
pásma 

 regulační stanice vysokotlaká včetně 
ochranného a bezpečnostního pásma 
– ochranné pásmo VTL regulační 

stanice - 10 na všechny strany od 
půdorysu 

– bezpečnostní pásmo VTL regulační 
stanice - 10 na všechny strany od 
půdorysu  

–  
75. vedení plynovodu včetně ochranného a 

bezpečnostního pásma 
 VTL plynovod  
 ochranné pásmo VTL plynovodu 
– 4m na obě strany od půdorysu 
 bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
– vysokotlaké plynovody do DN 100 – 15m 

na obě strany od půdorysu 
– vysokotlaké plynovody nad DN 250 – 40 m 

na obě strany od půdorysu 
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poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP limity využití území – řešené území 

79. technologický objekt zásobování teplem 
včetně ochranného pásma 

 U výměníkových stanic 
  určených ke změně parametrů 
teplonosného média v samostatných budovách 
je ochranné pásmo vymezeno svislými 
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 
2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic. 

80. teplovod včetně ochranného pásma U zařízení na výrobu či rozvod tepla 
 Šířka ochranných pásem je vymezena 
svislými rovinami vedenými po obou stranách 
ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k 
tomuto zařízení, která činí 2,5 m. 

81. elektronické komunikační zařízení včetně 
ochranného pásma 

 

82. komunikační vedení včetně ochranného 
pásma 

 Dálkový optický kabel 
– ochranné pásmo DOK – 1,5 m na obě 

strany od půdorysu  
90. silnice I.třídy včetně ochranného pásma  silniční ochranné pásmo silnice I.třídy 

– 50 m od osy vozovky nebo přilehlého 
jízdního pásu, mimo souvisle 
zastavěné území 

91. silnice II.třídy včetně ochranného pásma  silniční ochranné pásmo silnice II. a III. 
třídy  
– 15 m od osy vozovky nebo osy 

přilehlého jízdního pásu, mimo 
souvisle zastavěné území 

95. železniční dráha regionální včetně 
ochranného pásma 

podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění, 
o dráhách, je dáno vzdáleností - 

 u dráhy - 60 m od osy krajní koleje, 
nejméně však 30 m od hranic obvodu 
dráhy 

 u vleček - 30 m od osy krajní koleje 
102. letiště včetně ochranných pásem 

 letiště Domanínek má stanoveno ochranné 
pásmo 

A.3.3.3. Ostatní limity 

poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP limity využití území – řešené území 

43. investice do půdy za účelem zlepšení 
půdní úrodnosti 

 meliorace 

113 ochranné pásmo hřbitova  ochranné pásmo okolo veřejných 
pohřebišť 
– zřizuje se v šíři nejméně 100m 

114. jiná ochranná pásma – AGRA Ždánice – zemědělské středisko 
– Zvole – zemědělské středisko 
– ČOV Bystřice nad Pernštejnem 
– návrh pásma 3 km od pánovaného 

centrálního skladu (CSVJP) Skalka 
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Úplná aktualizace 2010  

Úplná aktualizace zohlednila dva záměry, které nebyly součástí vyhodnocení rozboru udržitelného 
rozvoje území z roku 2008. Jedná se o záměr na umístění podzemního zásobníku plynu a umístení 
centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva v lokalitě Skalka. 

- vymezení záměr na vybudování podzemního zásobníku plynu v areálu dolu Rožná. Jedná se 
o projekt v počáteční fázi realizace. Tento záměr má výrazný potenciál pro zlepšení hospodářského 
rozvoje území, zlepšení stavu zaměstnanosti a rozvoji  sociálních hodnot území. 

- vymezen je záměr na umístění areálu technického vybavení  - centrálního skladu vyhořelého 
jaderného paliva Skalka. Tento záměr je v počáteční fázi rozvoje. Jedná se o původně uvažovanou 
lokalitu plánovaného meziskladu vyhořelého jaderného paliva Skalka. Záměr byl zohledněn ve 
vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje.  

V rámci Aktualizace územně analytických podkladů 2010 byla aktualizována data inženýrských sítí . 
Byl aktualizován jak rozsah tras, jednotlivých objektů, tak případné trasy a objekty nové, nebo 
zrušené. Aktualizace byly provedeny dle dostupných dat jednotlivých poskytovatelů. Byly rovněž 
aktualizovány vodní útvary.  

Úplná aktualizace 2012  

Úplná aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Bystřice nad Pernštejnem zapracovala a 
zhodnotila 1. aktualizaci zásad územního rozvoje kraje Vysočina  

Úplná aktualizace 2014  

V rámci 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů 2014 byla aktualizována data 
inženýrských sítí podkladů Agentury ochrany přírody, Povodí Moravy, podzemního zásobního plynu 
Rožná a další. Aktualizace byly provedeny dle dostupných dat jednotlivých poskytovatelů. 

Úplná aktualizace 2016  

V rámci 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů 2016 byla aktualizována data dostupných 
inženýrských sítí podkladů, ochrany přírody, Povodí Moravy (Mapy povodňového rizika) a další. 
Aktualizace byly provedeny dle dostupných dat jednotlivých poskytovatelů. 
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A.4. ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 

A.4.1. ZÁMĚRY DLE AKTUA“IZACE č.1 POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ 
REPUBLIKY  

Pro SO ORP Bystřici nad Pernštejnem vyplývá z polohy obvodu, ležícího mimo hlavní rozvojové 
oblasti a osy nutnost zlepšení dopravní dostupnosti výše uvedených rozvojových center a os 
a vytváření podmínek pro realizaci hlavních strategických cílů rozvoje regionu, daných rozvojovými 
programy kraje Vysočina. 

A.4.2. ZÁMĚRY DLE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE 

ZÚR kraje Vysočina: 
Z nadřazené územně plánovacích dokumentace – Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (ZUR 
kraje Vysočina), vydané v roce 2009 a z 1. aktualizace ZUR kraje Vysočina (vydáno v r. 2011) a 2. a 
3. aktualizace vydané 22.9.2016 s účinností od 7.10.2016 vyplývá pro ÚAP SO ORP Bystřice nad 
Pernštejnem nutnost respektování veřejně prospěšných staveb (VPS) veřejné infrastruktury, vymezení 
koridorů pro veřejně prospěšné stavby a územní systém ekologické stability jako veřejně prospěšná 
opatření (VPO).  

doprava : největší význam pro rozvoj regionu Bystřicko má tzv. severojižní propojení kraje 
Vysočina na dálnici D1.  

 DK02 – obchvat silnice I/19 Rovné – Divišov  
 DK20 – silnice II/357 – Bystřice n. P. – Dalečín – Písečné – Strachujov – Unčín – 

Ždánice   
 DK21 – silnice II/360 – Lísek – Radkov  
 DK23 – silnice II/387 – Bystřice n.P. – Štěpánov n.S. – Ujčov  
 DK24 – silnice II/388 – Bystřice n.P. – Rodkov – Rozsochy – Rožná   
 DK25 – silnice II/389 – Strážek  
 DK35 – silnice III/3853 – Blažkov – Dolní Rožínka – Rožná – Strážek   

 

ÚSES :     prvky územního systému ekologické stability jsou v ZÚR vymezeny jako veřejně  
    prospěšná opatření (VPO):  

 UO06 NRBC Údolí Hodonínky     (62)  
 UO20 NRBK Žákova hora – Údolí Hodonínky   (127)  
 UO21 NRBK Údolí Hodonínky – Podkomorské lesy   (128)   
 UO25 RBC Bukáčkův kout         -  
 UO42 RBC Samotín     (1446)   
 UO65 RBC Havlov       (291)  
 UO66 RBC Pernštejn     (292)  
 UO68 RBC Bařovec      (294)   
 UO72 RBC Dubovice     (300)   
 UO73 RBC Laškovec      (305)  
 UO74 RBC Holotín      (306)  
 U176 RBC Nad Horou      (307)   
 U282 RBK Pohledecká skála – Samotín    (1374)   
 U283 RBK Samotín – Holotín      (1375)   
 U287 RBK Kalvárie – Bařovec      (1396)   
 U288 RBK Bařovec – Havlov – Vrbka     (1397)   
 U292 RBK Pernštejn – K128     (1403)   
 U293 RBK Pernštejn – RK1397     (1404)   
 U320 RBK -      (R15)   
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Na základě druhé aktualizace ZUR Kraje Vysočina byl aktualizován průběh regionálního biokoridoru a 
doplněn záměr na centrální sklad vyhořelého jadrného paliva Skalka, vše na územíé obce Strážek. 

A.4.3. ZÁMĚRY DLE ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ KRAJE  

PLÁN ROZVOJE VODOVODU A KANALIZACÍ KRAJE VYSOČINA: 

PRVK v SO ORP vymezuje tyto záměry: 

 čistírna odpadních vod 

 kanalizace 

 vodojem 

 vodovod 

V grafické části dokumentace jsou zakresleny záměry na dořešení obcí zásobováním vodou, 
odkanalizování, včetně návrhů čištění odpadních vod. 

A.4.4. ZÁMĚRY NA ZMĚNU VYUŽITÍ ÚZEMÍ DLE POŽADAVKŮ MĚSTA A OBCÍ 
SO ORP 

V území SO ORP Bystřice nad Pernštejnem jsou z platných ÚPD obcí vymezeny funkční plochy 
a plochy s rozdílným způsobem využití. Rozvojové záměry z těchto územních plánů byly zahrnuty do 
aktualizace ÚAP a vyhodnoceny v rámci rozboru udržitelného rozvoje území. 

poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP záměry na provedení změn v území 

117 Zastavitelná plocha  hranice – zastavitelné území, zastavitelné plochy 
 plochy – funkční plochy, plochy s rozdílným způsobem využití 

(viz. Přehled ploch) 

Dále jsou z platných ÚPD obcí vymezeny územní rezervy pro plochy bydlení a plochy smíšené 
výrobní. 

Jiné záměry: 

Jedná se o záměry z rozpracovaných ÚPD obcí a další záměry na rozvoj sídel uplatněné zástupci 
obcí. 

poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP záměry na provedení změn v území 

118 Jiné záměry  záměry z rozpracovaných ÚPD obcí (viz. Přehled jiných 
záměrů) 

 další záměry na rozvoj sídel uplatněné zástupci obcí (viz. 
Přehled jiných záměrů) 

PŘEHLED JINÝCH ZÁMĚRŮ: 

o plochy bydlení 

o plochy smíšené obytné 

o plochy výroby  

o plochy občanského vybavení 

o plochy vodní a vodohospodářské 

o plochy veřejné zeleně 

o plochy rekreace 

o plochy krajinné zeleně, zalesnění 

o plochy pro dopravu 
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o železniční doprava - trasa VRT z rozpracované ÚPD - územní rezerva 

o železniční doprava - plocha pro  VRT z rozpracované ÚPD - územní rezerva 

o komunikace, účelové cesty 

o záměr na vybudování lyžařského svahu 

o záměr na revitalizaci toku 

o další dopravní propojení 

o pěší propojení, cyklotrasy, účelové komunikace (obnova cest) 

o záměr na vybudování rozhledny 

A.4.5. OSTATNÍ ZÁMĚRY  

Záměr regionálního významu: 

o lokalita Skalka - záložní lokalita meziskladu použitého jaderného paliva 

o lokalita Kraví hora - variantní zvažovaná lokalita budoucího hlubinného úložiště jaderného 
odpadu  

A.4.6. SHRNUTÍ  

Základní požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny : 

Na základě výše uvedených záměrů lze konstatovat priority v rozvoji: 

o do ÚPD obcí zapracovat a upřesnit záměry z Politiky územního rozvoje, koncepční záměry kraje 
a záměry z dalších dokumentací kraje Vysočina. 

o dokončit rozpracované ÚPD obcí 

o posoudit aktuálnost záměrů z platných ÚP (některé rozvojové plochy jsou již zastavěny) 

o posoudit a zkoordinovat jiné záměry na rozvoj sídel, uplatněné zástupci obcí, se záměry 
z platných ÚP a nadřazené ÚPD 
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B. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

B.1. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
S UVEDENÍM JEHO SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ 
A HROZEB 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

B.1.1. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 

Základní charakteristika 

Podstatnou část území tvoří převážně proterozoické horniny assyntsky zvrásněné, s různě silným 
variským přepracováním (břidlice, fylity, svory až pararuly). Výskyt nerostných surovin, jejich těžba 
důsledky důlní činnosti se podílí na utváření prostředí a vývoji území ORP. Jinak na pestrost 
nerostných surovin poměrně chudé, je území významné výskytem rud uranu, které tvoří dominantní 
složku podílu nerostných surovin  

Zemský reliéf - svahy, registrované sesuvy, zóny zvýšeného rizika sesuvů : 

B.1.1.1. Chráněná ložisková území, dobývací prostor 

Na území obce jsou evidovány: 

 CHLÚ Malé Tresné 

 CHLÚ Smrček  

 CHLÚ Rožná 

 CHLÚ Rožná  - podzemní zásobník plynu 

 DP Rožná 

 DP Střítěž 

B.1.1.2. Ochrana proti sesuvům 

Na území není Českou geologickou službou – Geofondem ČR evidována lokalita sesuvného území. 

B.1.1.3. Důlní díla, poddolovaná území, haldy 

Na území je Českou geologickou službou – Geofondem ČR evidováno několik lokalit poddolovaného 
území. 

Poddolovaná území plošného charakteru se nachází především ve střední a východní části území, 
v katastrech  Horní Rožínka, Dolní Rožínka, Bukov, Milasín, Rožná, Blažkov, Rodkov, Býšovec, 
Střítež, Koroužné, Věchnov, Štěpánov nad Svratkou, Bystřice Nad Pernštejnem, Rozsochy.  

Poddolované území, které může potenciálně omezovat, nebo ztížit rozvojové záměry obcí (zasahuje 
podstatně do zastavěného území obce) se nachází v obci: 

 BUKOV, místní část  Bukov na Moravě 

 DOLNÍ ROŽÍNKA, místní část Dolní Rožínka 

 HORNÍ ROŽÍNKA, místní část Horní Rožínka 

 ROŽNÁ, místní část Rožná 

 ROZSOCHY, místní část Blažejovice nad Pernštejnem 

 VELKÉ TRESNÉ, místní část Velké Tresné 
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 KOROUŽNÉ, místní část Koroužné 

 ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU, místní část Borovec 

 BÝŠOVEC, místní část Smrček 

V řešeném území jsou dále evidovány lokality poddolovaného území bodového charakteru. 

B.1.1.4.Radonové riziko 

Dle map radonového indexu území převažuje v celém řešeném území střední riziko výskytu radonu 
z geologického podloží. Enklávy s relativně vyšším rizikem výskytu radonu z podloží se nacházejí 
v katastru obce Rozsochy, Horní Rožínka, Dolní Rožínka. 

VYHODNOCENÍ: 

Silné stránky 
 zásoby strategické suroviny nerostných surovin 
 převážně bezkolizní základové podmínky pro výstavbu 

Slabé stránky 
 útlum těžby  
 omezující důsledky a následky po těžbě uranu – poddolovaná území, odkaliště 

a jinak nevyužitelné plochy s nutností revitalizace 
 střední riziko výskytu radonu z podloží v návaznosti na zastavěné území města 

Příležitosti  
 zakonzervování ložiska pro případné budoucí šetrné technologie využití ložiska 

Hrozby   
 důsledná  likvidace následků po těžbě nerostných surovin 

B.1.2. VODNÍ REŽIM V KRAJINĚ 

Vodní režim území SO ORP Bystřice nad Pernštejnem zasahuje do povodí Moravy. Hlavními toky na 
území SO ORP jsou Svratka, Bystřice a Nedvědička, Svratka je levostranným přítokem Dyje (nádrž 
Nové Mlýny). Na území SO ORP se nachází řada vodních ploch, z nichž nejvýznamnější je 
Vodárenská nádrž Vír.  
Území SO ORP zasahuje svým západním okrajem do chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 
Jedná se o CHOPAV Žďárské vrchy – hranice prochází obcemi Rovné a Divišov. 

Hydrogeologické poměry jsou poměrně stálé na celém území, jenž patří geologicky do krystalinika 
Českého masívu s vysokou puklinatostí a vyznačují se velkým množstvím drobných zdrojů podzemní 
vody. Prakticky zde neexistují významné zdroje podzemní vody situované běžně v údolních nivách 
řek. Charakteristickým negativem pro zásobování obyvatelstva z těchto drobných zdrojů téměř na 
celém území okresu je existence radonu v podzemní vodě, který musí být, a také je, odvětráván. 

B.1.2.1. Vodní režim v krajině 

Neporušená krajina má schopnost akumulovat a zpomalit odtok velkého množství převážně 
povrchové vody. Tato schopnost krajiny je výrazně snížena především velkovýrobními způsoby 
hospodaření v krajině, jež se projevují vysokým zorněním půdy, velkými půdními bloky s nízkým 
obsahem organického podílu v půdě, nevhodnou skladbou dřevin v lese (smrková kultura na 
nevhodných místech) atd. Důsledkem negativních projevů takového hospodaření je nižší stabilita 
krajiny a v konečném důsledku zvyšující se riziko povodní. 
Nejhorší kombinací pro přirozený vodní režim v krajině je intenzivní zemědělská činnost na svažitém 
území. Dle metodik je z hlediska zrychleného odtoku pro ornou půdu považován za kritický sklon nad 
7° - pak dochází ke zhoršování přirozeného vodního režimu v krajině. Důsledkem je zvýšené riziko 
vzniku lokálních povodní nebo vysychání a degradace půdy 

B.1.2.2 Stav povrchových a podzemních vod 

Znečištění vod je jedním z největších environmentálních problémů současného světa. Voda 
transportuje živiny, ale zúčastňuje se rovněž na zprostředkování pohybu škodlivin v rámci různých 
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ekosystémů. Důsledkem je, že může dojít ke kumulaci – nahromadění škodliviny v některé ze součástí 
životního prostředí. Hlavním typem znečištění vod v našich podmínkách je eutrofizace – znečištění 
vod nadměrným obsahem živin. 
Významnou měrou se na znečištění vod podílí také zemědělská výroba.  
Situace na území SO ORP Bystřice nad Pernštejnem - stav povrchových vod z hlediska čistoty je 
částečně nevyhovující. 

B.1.2.3 Rizikovost útvarů povrchových vod tekoucích z hlediska splnění environmentálních 
cílů 

Hodnocené útvary jsou zařazeny do tříd rizikovosti podle výsledků hodnocení HEIS VÚV T.G.M. Třídy 
rizikovosti (rizikový, nejistý, nerizikový) identifikují tzv. rizikové vodní útvary - útvary vod, u kterých je 
dosažení dobrého stavu dlouhodobější záležitostí, pokud nebudou přijata příslušná opatření.  

B.1.2.4 Rizikovost útvarů podzemních vod z hlediska splnění environmentálních cílů 

Hodnocené útvary jsou zařazeny do tříd rizikovosti podle výsledků hodnocení HEIS VÚV T.G.M. Třídy 
rizikovosti (rizikový a nerizikový) identifikují tzv. rizikové vodní útvary - útvary vod, u kterých je 
dosažení dobrého stavu dlouhodobější záležitostí, pokud nebudou přijata příslušná opatření. 

Svratka a Bystřice: 

Vodohospodářsky významné vodní toky řešeného území, oba mají vyhlášeno záplavové území. 
Aktivní zóna záplavového území je zakreslena v grafické části, nebyla však vyhlášena vodoprávním 
úřadem. 

Seznam nádrží: 
 Vodárenská nádrž Vír I a Vír II 
 Domanínský rybník 
 Bezejmenné rybníky 

B.1.2.5. Vodní eroze, extravilánové vody 

Vodní eroze 

Vodní eroze je jev, na jehož vzniku a průběhu se podílí celá řada faktorů, např. náchylnost půdy 
k erozi, délka a sklon svahu, ochranný vliv vegetace, odolnost půdy proti destrukční činnosti vody 
(obsah humusu, složení a vlhkost půdy), protierozní opatření. 

V zemědělsky využívané části krajiny řešeného území převládá intenzivní zemědělská činnost 
s velkovýrobními způsoby obhospodařování a s nimi spojené negativní zásahy do krajiny (meliorace, 
rušení rybníků, mezí, mokřadů, regulace a zatrubňování vodních toků). Zemědělská půda tak 
vykazuje nízké procento zeleně a malou retenční schopnost, dochází k nežádoucím vlivům na vodní 
režim – rychlý odtok, vodní eroze, splachy půdy, zanášení vodních toků a svodnic. 

Problém vodní eroze se v řešeném území vyskytuje: 

 na velkých nečleněných blocích zemědělské půdy 

 nadměrně sklonitých pozemcích s ornou půdou, ohrožených vodní erozí 

Extravilánové vody, lokální záplavy 

Problém s extravilánovými vodami a přívalovými dešti se vyskytuje zejména na okraji sídel při 
přechodu zástavby do krajiny kde dochází k ohrožení majetku, narušení systému kanalizace a pod. 
Dále v krajině s vazbou na plochy orné půdy nečleněných velkých bloků, nebo s rizikovým sklonem, 
kde při přívalových deštích dochází k zanášení vodních toků, rybníků, svodnic. 

 severně od zastavěného území Bystřice (lokalita Rácová) 
 ostatní lokality byly doplněny obcemi, dle místních znalostí 

 
V rámci 3. aktualizace ÚAP ORP BnP byly doplněny záměry posílení protipovodňové ochrany 
v povodí Svratky, jejichž poskytovatelem je Povodí Moravy. Jedná se o soustavu opatření zahrnující 
např. zvýšení kapacity koryta, odtrubnění toku, rekonstrukci zatrubnění, poldry a ochranné hráze.  
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VYHODNOCENÍ: 

Silné stránky 
 část území má vyšší retenční schopnost (lesní porosty) 
 CHOPAV Žďárské vrchy 

Slabé stránky 
 erozně ohrožené plochy – krajina s intenzivní zemědělskou výrobou má malou 

retenční schopnost, dochází k nežádoucím vlivům na vodní režim – rychlý odtok, 
vodní eroze půdy, zanášení vodních toků a svodnic, kanalizace a komunikací 
v návaznosti na zastavěné území 

 nedostatečné členění zemědělské půdy 
 problémy s extravilánovými vodami 
 malé zastoupení vodních ploch v krajině 
 znečištění vodních toků v důsledku zemědělské činnosti 

Příležitosti 
 hospodaření s dešťovými vodami, zvýšení retence vody v krajině a snížení vodní 

eroze sníží riziko záplav a zlepší hospodaření s vodou v řešeném území 
 realizace protipovodňových opatření 

Hrozby 
 lokální záplavy způsobené extravilánovými vodami při extrémních srážkách 
 záplavové území Svratky a Bystřice 

B.1.3. HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

B.1.3.1. Klimatické poměry 

Řešené území se dle členění Quitt (1975) řadí do chladné a několika mírně teplých oblastí. Ze severu 
zasahuje na území ORP chladná oblast CH7, střední a východní část zasahuje do mírně teplé oblasti 
MT3. Jihovýchodní část pak MT9 a jihozápad MT5. Vlhčí a teplejší (MT9) je charakteristická pro 
členitý reliéf na jivýchodě řešeného území. Relativně sušší a chladnější je území na jihozápadě (MT5).  

B.1.3.2. Ovzduší 

Ovzduší je velmi podstatnou složkou životního prostředí a míru jeho znečištění je nutno zodpovědně 
sledovat a ovlivňovat. Na území správního obvodu Bystřice nad Pernštejnem nebyla v nařízení vlády 
č.350/2002 Sb., v platném znění, ani ve věstníku MŽP (12/2004) vyhlášena oblast se zhoršenou 
kvalitou ovzduší. Bystřice nad Pernštejnem proto není zařazena mezi prioritní a zřejmě nebude 
zařazena mezi prioritní ani na základě hodnocení imisních dat za následující roky. Podíl stacionárních 
zdrojů kategorie REZZO1 a 2 na území SO ORP Bystřice nad Pernštejnem na celkových krajských 
emisích znečišťujících látek je zanedbatelný. 

Sledují se zejména tyto složky znečištění - oxidy dusíku (NOx, zvláště NO a NO2) 
      - oxid siřičitý (SO2) 
      - polétavý prach 

     - přízemní ozón (O3). 

Imisní limity pro znečišťující látky se stanovují dle nařízení vlády ČR 350/2002Sb., v platném znění 
(novela 429/2005 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, 
hodnocení a řízení kvality ovzduší, jsou uvedeny spolu s příslušnými mezemi tolerance 
v následujících přehledných tabulkách zvlášť pro ochranu zdraví a zvlášť pro ochranu vegetace a 
ekosystémů.   

Dle vyhodnocení kvality ovzduší  a případného překročení imisního limitu, zvýšeného o mez tolerance  
(SO2, CO, PM10, Pb; benzen a NO2 i s mezí tolerance MT) se území ORP Bystřice nachází v oblasti 
bez překročení limitů.  
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Imisní limity a cílové imisní limity pro látky znečišťující venkovní ovzduší platné v ČR od 
r. 2002 na rok 2005 – a dále (ug.m-3/kalendářní rok) 

Znečišťující 
látka 

SO2 NOx PM10 NO2 Pb Benzen Prašný 
spad  

CO O3 

Pro ochranu 
zdraví 

20 30 40 40 0,5  5 12,5g.m-2 10000/den  120/den 

pro ochranu 
ekosystémů 
a vegetace 

20 30       6000/den

 

Vyhodnocení zdrojů znečištění ovzduší v řešeném území: 

 Stacionární zdroje znečištění ovzduší – velké (REZZO1): 

Provozovatel Lokalizace zdroje znečištění t/rok 

Bystřická tepelná 
s.r.o. – Kotelna III   

Výroba a rozvod páry a teplé vody, Hornická ul.  

Tuhé emise 1,354 

Oxid siřičitý 0,601 

Oxidy dusíku 7,316 

Oxid uhelnatý 3,462 

Organické látky 0,093 

Celkový výkon provozovny 9 MWh 

Palivo ze spalovacího procesu Dřevní odpad    

Bystřická tepelná 
s.r.o. – Kotelna K1 
By   

Výroba a rozvod páry a teplé vody, výroba chladu, Višňová ul.  

Tuhé emise 0,00175 

Oxid siřičitý 0,00084 

Oxidy dusíku 0,102 

Oxid uhelnatý 0,000043 

Organické látky 0,0056 

Celkový výkon provozovny 5,6 MWh 

Palivo ze spalovacího procesu Zemní plyn         

COLAS CZ, a.s. Obalovna živičných směsí, Suchý kopec  

Tuhé emise 0,10067 

Oxid siřičitý 0,002 

Oxidy dusíku 0,2075 

Oxid uhelnatý 0,63084 

Organické látky 0,03155 

Polycyklické aromatické uhlovodíky 0,0000009 

Celkový výkon provozovny 0,7 MWh 

Palivo ze spalovacího procesu Zemní plyn      

Použitá technologie – zdroje nevyjmenované (NV č.353/2002)  200000 

Palivo pro technologii Zemní plyn 

Agrofarm 
Rozsochy a.s. 

Chov vepřového dobytka, Rozsochy  

Amoniak 5,64 t/rok 

DIAMO, st.p. 
odštěp.z. GEAM 

Skládka TKO Bukov, dobývání a úprava uranových a thoriových rud  

přijímá více než 10t odpadu /den  

DIAMO, st.p. 
odštěp.z. GEAM 

Dobývání a úprava uranových a thoriových rud, chemická úpravna 
Rožná 

 

Tuhé emise 0,648 
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Provozovatel Lokalizace zdroje znečištění t/rok 

Oxid siřičitý 0,091 

Oxidy dusíku 15,132 

Oxid uhelnatý 1,623 

Organické látky 0,233 

Amoniak  2,467 

Celkový výkon provozovny 38,868 MWh 

Cihelna Bořinov, 
Ujčov 

Výroba cihel, pálené krytiny, kameniny pro stavebnictví, Bořinov  

Tuhé emise 2,87 

Oxid siřičitý 4,33 

Oxidy dusíku 2,14 

Oxid uhelnatý 13,80 

Organické látky 0,33 

Fluor  0,07 

Celkový výkon provozovny 0,345 MWh 

Palivo ze spalovacího procesu Hnědé uhlí        

Železárny 
Štěpánov, 
spol.s.r. 

Odlévání kovů (slévárenství) Štěpánov nad Svratkou  

Tuhé emise 2,14 

Oxid siřičitý 11,05 

Oxidy dusíku 4,05 

Oxid uhelnatý 45,234 

Organické látky 8,927 

Palivo ze spalovacího procesu Zemní plyn, 
koks             

 

 Stacionární zdroje znečištění ovzduší – střední (REZZO 2): 

Provozovatel Lokalizace zdroje znečištění Tuhé 
zneč 
látky 

SO2 NOX CO Org. 
látky 

 Nebyly šetřeny      

 Doprava: 

Dominantním zdrojem znečišťování ovzduší v řešeném území je stále se zvyšující osobní a nákladní 
automobilová doprava, zejména na silnici I/19. 

Další potenciální zdroje znečištění ovzduší v řešeném území: 

 domácnosti používající jako topné médium uhlí (negativní dopady na lidské zdraví, vegetaci 
a ekosystémy – znečištění ovzduší PM10 a PM2,5 a polycyklickými aromatickými uhlovodíky) 

 drobné provozovny situované v rámci zastavěného území - nejsou známy překročení 
hygienických limitů 

B.1.3.3. Voda 

Srážkové poměry: 

Průměrné roční srážky -  650 mm srážek 

Odtokové poměry: 

Přímým recipientem vyčištěných odpadních vod pro Bystřici nad Pernštejnem (největší producent 
odpadních vod v řešeném území) je vodní tok Bystřice, která se vtéká do Svratky. 
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Z hlediska regionalizace povrchových vod České republiky (V. Vlček 1971) patří řešené území 
Bystřice nad Pernštejnem do málo vodné oblasti se specifickým odtokem 3 - 6 litrů za sekundu z km2. 
Retenční schopnost území je velmi malá, odtok je v průběhu roku silně rozkolísaný, koeficient odtoku 
střední (0,21 - 0,30). Rovněž specifický odtok podzemních vod je zde velmi nízký – pod 0,30 litrů za 
sekundu z km2 (H. Kříž 1971). 

Jakost povrchových vod: 

Znečištění vodního toku je dáno převážně zemědělskou činností. 

B.1.3.4. Půda 

Staré ekologické zátěže. 

V řešeném území se nachází plochy evidované jako staré ekologické zátěže Jedná se o území 
soustředěné zejména do prostoru povrchových projevů hlubinné těžby uranu a dále o plochy 
historických nezabezpečených obecních skládek.:  

Dolní Rožínka  Dolní Rožínka - starý lom 
Strážek   U černého lesa 
Bystřice n.P.   Bystřice n. P. - areál Sagras a.s. 

U Lesoňovic 
Rovečné   Obecní skládka 
Věchnov   Železinka 
Štěpánov   Železárny Štěpánov, spol.s.r.o 
Radkov   skládka pod Podtvrzníkem 
Rožná   skládka Rožná – K1 

skládka Rožná – K2 
skládka Rožná – jámy R2 a R3 
skládka Rožná – jáma R1 
skládka Dolní Rožínka – jáma R 

Milasín   skládka Milasín – šachtice 37 
skládka Habří 

Bukov   skládka Bukov (3 lokality) 
Věchnov   Bystřice n. P. – obalovna 

 

VYHODNOCENÍ: 

Silné stránky 
 dobrá provětrávatelnost většiny území, s výjimkou inverzních lokalit v údolích  
 dobrá kvalita ovzduší 

Slabé stránky 
 vysoký podíl starých ekologických zátěží 
 stará ekologická zátěž po těžbě uranu má regionální dosah 

Příležitosti  
 snížení negativních účinků dopravy na hygienu prostředí, podporou nemotorové 

dopravy a integrovaného způsobu dopravy 
 zlepšení kvality prostředí sanacemi SEZ 

Hrozby 
 trvalé zvyšování podílů liniových zdrojů (automobilová doprava) na zhoršování 

kvality ovzduší a hlukové zátěže 
 riziko narušení životního prostředí ponecháním území SEZ bez sanací 

B.1.3.6. Hluk 

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., s účinností 
nabytou od 1.11.2011. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním 
prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční 
dobu a místo. Na silnicích III. třídy nesmí být překročena v denní době hodnota 55 dB a v noční době 
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45 dB. V případě silnic I. a II. třídy limit představuje 60 dB v denní a 50 dB v noční době. V případě 
staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích je limit pro denní dobu stanoven na 70 
dB, v noční době 60 dB. V případě železnice představuje limit 60 dB v denní a 55 dB v noční době 
v OPŽ. 

Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídelních 
útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z roku 1991 
bylo několikrát novelizováno. Poslední novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy je z roku 2005. 

 

A - Hluk ze železniční dopravy 

Zdrojem hluku je jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať č. 251 Žďár nad Sázavou – Nové 
Město na Moravě – Tišnov, je upravená na rychlost 50 km/hod. Vlaková intenzita - osobní vlaky  22 
v Bystřici, resp. 21 v Rovném v denní době a 4 resp 3 v noční době, nákladní vlaky max. 2 v denní 
době, v noci nejezdí. Vlakové intenzity jsou použity podle údajů ČD. 

Trať č. 251 Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Tišnov  

Denní doba: Hladina hluku během dne dosahuje 60,3 dB  

Izofona hluku 60 dB - ve vzdálenosti 7,9 metrů – rozhodující limit 

 

Noční doba:  Hladina hluku během noci dosahuje 55,1 dB 

Izofona hluku 55 dB - ve vzdálenosti 7,6  metrů – rozhodující limit 

 

B- Hluk od silniční dopravy 

Intenzita dopravy pro výpočet hluku je převzata z výsledků celostátního sčítání dopravy na silniční a 
dálniční síti ČR v r. 2010. 

Zatížení komunikací v roce 2010 na stávající silniční síti 

Silnice stanoviště Popis celkem 
za 24 h

těžké Osobní 

I/19 6-1180 Rovné 2803 450 2323 

 6-1190 Domanínek 3031 392 2621 

 6-1200 Sever Bystřice 4295 522 3750 

 6-1210 Lesoňovice 2538 342 2155 

II/35
7 

6-4026 Severně od I/19 1691 143 1523 

 6-4027 Město 2839 152 2645 

II/38
8 

6-3570 Severně od I/19 1074 98 951 

 6-3568 Město 5126 682 4367 

 6-3567 Jih, za II/357 1998 198 1784 

III/38
810 

6-7320 Jih 466 56 402 

Posouzení ve dne 

Silnice stanoviště Popis F1 F2 F3 Y     
[dB] 

60 dB 
[m] 

I/19 6-1180 Rovné 8,524E+06 1,06 1,00 59,5 6,7 

 6-1190 Domanínek 8,138E+06 1,06 1,00 59,3 6,5 
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Silnice stanoviště Popis F1 F2 F3 Y     
[dB] 

60 dB 
[m] 

 6-1200 Sever Bystřice 1,115E+07 1,13 1,00 60,9 8,8 

 6-1210 Lesoňovice 6,972E+06 1,13 1,00 58,9 6,0 

II/357 6-4026 Severně od I/19 3,669E+06 1,13 1,00 56,1 2,6 

 6-4027 Město 5,099E+06 1,21 1,00 57,8 4,7 

II/388 6-3570 Severně od I/19 2,416E+06 1,30 1,00 54,9 -- 

 6-3568 Město 1,409E+07 1,21 1,00 62,2 10,8 

 6-3567 Jih, za II/357 4,683E+06 1,13 1,00 57,1 3,9 

III/38810 6-7320 Jih 1,218E+06 1,13 1,00 51,3 -- 

 

Posouzení v noci 

Silnice stanoviště Popis F1 F2 F3 Y      
[dB] 

50 dB 
[m] 

I/19 6-1180 Rovné 1,827E+06 1,06 1,00 52,8 11,7 

 6-1190 Domanínek 1,594E+06 1,06 1,00 52,2 10,7 

 6-1200 Sever Bystřice 2,132E+06 1,13 1,00 53,7 13,5 

 6-1210 Lesoňovice 1,388E+06 1,13 1,00 51,9 10,2 

II/357 6-4026 Severně od I/19 6,000E+05 1,13 1,00 48,2 5,2 

 6-4027 Město 7,640E+05 1,21 1,00 49,6 6,9 

II/388 6-3570 Severně od I/19 4,016E+05 1,30 1,00 47,1 3,9 

 6-3568 Město 2,558E+06 1,21 1,00 54,8 15,8 

 6-3567 Jih, za II/357 7,927E+05 1,13 1,00 49,4 6,7 

III/38810 6-7320 Jih 1,961E+05 1,13 1,00 43,4 -- 

Faktor F1 vyjadřuje vliv rychlosti dopravního proudu a zastoupení osobních a nákladních vozidel 
s různými hlukovými limity v dopravním proudu na hodnoty LAeq. 

Faktor F2 vyjadřuje vliv podélného sklonu nivelety komunikace na hodnoty LAeq. 

Faktor F3 vyjadřuje vliv povrchu vozovky na hodnoty LAeq. 

LAeq je ekvivalentní hladina akustického tlaku ve sledovaném úseku, která je v tabulce zastoupena 
pomocnou veličinou Y [dB] (LAeq ve vzdálenosti 7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu komunikace). 

Orientační výpočet je posouzen pro pohltivý terén na silnicích v průjezdném úseku obcí Skrchov pro 
výhledový rok 2030. Výpočet je proveden dle novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 
MŽP 2005. Pro posouzení je použito korekce +10dB(A), je posuzován hluk z dopravy na silnici I. a II. 
třídy. 

Rozhodující izofony pro 60 dB podél hlavních průtahů městem tzn. silnic I. a II. tř. jsou zakresleny 
v problémovém výkrese. Na silnicích III. třídy v řešeném území nebylo většinou prováděno celostátní 
sčítání nebo jsou intenzity velice nízké, proto nelze ani stanovit hladiny hluku, ty však budou vzhledem 
k celkové dopravní situaci zanedbatelné. Problematika hlukového zatížení musí být řešena 
podrobnější dokumentací dle konkrétní situace. 

VYHODNOCENÍ: 

Silné stránky 
 fungující veřejný dopravní systém 
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Slabé stránky 
 zátěž z dopravy - hluk, vibrace, exhalace na silnici I/19,  železnice  
 izofona hluku 60 dB pro den, vymezená podél silnic I. a II. třídy, procházejících 

zastavěným územím města a obcí spádového obvodu, zasahuje i do ploch 
bydlení (zasahuje objekty bydlení a chráněný venkovní prostor) 

 okolí výrobních areálů (sousedících s obytnou zónou) je obtěžováno hlukem 
a těžkou nákladní přepravou 

Příležitosti  
 snížení negativních účinků dopravy na hygienu prostředí, podporou nemotorové 

dopravy a integrovaného způsobu dopravy 
Hrozby 

 trvalé zvyšování podílů liniových zdrojů (automobilová doprava) na zhoršování 
kvality ovzduší a hlukové zátěže 

 

B.1.4. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

B.1.4.1.   Základní charakteristika 

Řešené území je charakteristické harmonií přírodního a kulturního prostředí s významnými prvky 
kulturně-historických hodnot. Území se vyznačuje vysokou kvalitou přírodního prostředí, tak i znaky 
kvalitního krajinného rázu, jako je například vysoká horizontální členitost, dynamika terénu, 
strukturovanost ploch a pestrost krajinných formací. Na území se nachází CHKO Žďárské vrchy, 
maloplošná zvláště chráněná území zvláště chráněné území, značná část území je součástí 
přírodního parku.  

B. 1.4.2.   Fytogeografické členění : 

Podle regionálně fytogeografického členění České republiky použitého v Květeně ČSR 1 (Hejný et 
Slavík 1988) se nachází v okrsku č. 67 – Českomoravská vrchovina, který je součástí Českého 
mezofytika. 

Ochrana přírody daná legislativou je uvedena v kapitole 4. Limity využití území. 

Biogeografické členění: 

Na území města lze vymezit celkem tři bioregiony (Culek, 2002).  

1.50 Velkomeziříčský bioregion – střední a jihovýchodní část území 

1.51 Sýkořský  bioregion – převažující bioregion v území  - severní, východní a jižní část území 

1.64 Žďárský bioregion – severozápadní část území 

B.1.4.3.   Územní systém ekologické stability 

Koncepce územního systému ekologické stability vychází z územně technického podkladu 
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj – Regionální a nadregionální ÚSES 
ČR z roku 1996. Na lokální úroveň byl podklad dopracován oborovými dokumentacemi - generely 
lokálního ÚSES. Koordinace proběhla v roce 2002, kdy byl zpracován Okresní generel okresu Žďár 
nad Sázavou. 

Regionální a nadregionální územní  systém ekologické stability 

Zastoupen je nadregionálními a regionálními biocentry a biokoridory, které na území ORP zasahují. 
Koordinace vymezení byla na regionální úrovni provedena v rámci zpracování konceptu Velkého 
územního celku kraje Vysočina, regionální a nadregionální prvky ÚSES jsou pak schváleny v rámci 
veřejně prospěšných opatření Zásad územního rozvoje kraje Vysočina.  
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Místní územní systém ekologické stability 

Základní větve místního územního systému ekologické stability jsou vymezeny okresním generelem 
ÚSES pro okres Žďár nad Sázavou (Ageris, 2002). Dokumentace je zpracována v měřítku 1:10000, 
v rámci zpracování územních plánů obcí je nutné ji respektovat a podrobnější vymezení  koordinovat. 

VYHODNOCENÍ: 
Silné stránky 

 vysoký podíl stabilních krajinných formací 
 pestrost a členitost ploch s přírodním potenciálem (vody, lesy, remízy, liniové 

polní prvky atp.)  
 vysoký podíl existujících skladebných částí ÚSES 
 existující hierarchická koncepce vymezení ÚSES jako aktivního krajinotvorného 

prvku zakotvená v ZUR Vysočina a v ÚP 
Slabé stránky 

 negativní důsledky kolektivizace a skokové změny hospodaření v II. pol. 20. stol. 
na krajinu (prvky geometrizace)  

 upřesnění a koordinace prvků ÚSES v územně plánovací dokumentaci obcí 
Příležitosti 

 vysoký rekreační potenciál 
Hrozby 

 geometrizace krajiny 
 riziko snížené prostupnosti krajiny 

B1.4.3  Oblasti a místa krajinného rázu 

Na území kraje Vysočina je zpracována Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina. 
Zpracována je z důvodu zachování a ochrany vysoké kulturní a společenské potřeby kvalitního 
krajinného prostoru jako místa pro obývání a odpočinek. Na území ORP Bystřice nad Pernštejnem 
jsou vymezeny následující oblasti krajinného rázu: 

 Chotěbořsko – Golčojeníkovsko 

 Havlíčkobrodsko 

 Humpolecko 

 Střední Posázaví 
 

Součástí dokumentace Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina jsou základní charakteristiky 
oblastí krajinného rázu i opatření k ochraně pozitivních hodnot krajinného rázu a jejich ochranné 
podmínky, které je nutno respektovat a zapracovat v územně plánovací dokumentaci obcí. 
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B.1.5. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Pedologické poměry : 

V řešeném území se na vývoji půd podílí kyselé horniny moldanubika. Pedologické podmínky území 
jsou monotónní, převažují hnědé půdy kyselé, na vlhčích polohách oglejené, popřípadě glejové.  
 
V území jsou zastoupeny bonitované půdní ekologické jednotky 5 -  9. vegetačního stupně. 
 
Převažující hlavní půdní jednotky: 

HPJ 29. Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, 
svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně 
skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry  

HPJ 34. Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách, 
rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově zásobené, vždy však v 
mírně chladném klimatickém regionu  

HPJ 37. Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na 
pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, 
slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na 
srážkách  

HPJ 40. Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, 
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou 
skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici  

HPJ 50. Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách 
(které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se 
sklonem k dočasnému zamokření  

Podél vodních toků, v údolích a sníženinách: 

HPJ 58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo 
středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění 
příznivé 

HPJ  64. Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních 
uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středně 
těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité  

HPJ 67. Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých 
depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, 
zaplavované, těžko odvodnitelné  

HPJ 68. Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních 
uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, 
středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim  

HPJ 75. Kambizemě oglejené, kambizemě glejové, pseudogleje i gleje, půdy dolních částí svahů, 
zamokření výraznější než u HPJ 74, obtížně vymezitelné přechody, na deluviích hornin 
a svahovinách, až středně skeletovité  

Investice do půdy: 

V řešeném území jsou vybudovány investice do půdy v rozsahu 3740 ha zemědělské půdy. 
Zemědělské půdy s realizovaným odvodněním převažují v západní části území. Kvalita a funkčnost 
melioračních soustav je různá. 
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Eroze: 

Vodní eroze se projevuje rovnoměrně po celém území. Relativně větší projevy jsou v západní části 
v území s dlouhými táhlými svahy. 

Uplatněním kombinace tří přístupů lze omezit vodní erozi, a to technickými protierozními opatřeními, 
průlehy, případně organizací obdělávání zemědělské půdy jako je např. hrázkování, vrstevnicové 
obdělávání, protierozními osevními postupy a pásovým střídáním plodin.  

 

VYHODNOCENÍ: 
Silné stránky 

 relativně vysoká produkční schopnost zemědělských půd v severní a západní 
části ORP 

 vysoký podíl trvalých travních porostů 
Slabé stránky 

 vazba na zpracovatelský průmysl 
Příležitosti 

 kombinace extenzivních forem hospodaření s turistikou a agroturistikou  
 dlouhodobá zemědělská tradice 

Hrozby 
 erozní ohrožení 
 narušení melioračních soustav výstavbou na okraji zastavěného území a riziko 

následného zamokření pozemků  

B.1.6. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Základní charakteristika 

V území vyšší podíl lesních pozemků, průměrná lesnatost činí přes 33 %.  Lesní komplexy jsou 
soustředěny zejména ve východní a jihovýchodní části. Fragmentované porosty se nacházejí zejména 
na jihozápadě území. Vysoce kompaktní porosty plní mimo funkci hospodařskou i funkci ochrannou a 
vodohospodářskou. V posledních letech se posiluje i význam rekreační. 

Charakter lesních porostů je převážně jehličnatý, místy mají významnější zastoupení listnaté dřeviny, 
které přispívají ke stabilitě  porostů.  

Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou stabilizované, navrhované záměry v území nenavrhují 
výraznější zásah do jejich struktury.  

 

VYHODNOCENÍ: 
Silné stránky 

 podíl lesních porostů – kompaktní celky  
 relativně vysoký podíl přirozených druhů dřevin posilujících stabilitu a odolnost 

porostů 
Slabé stránky 

 vysoký podíl monokulturních porostů 
Příležitosti 

 vysoký potenciál rekreace  
 lesní hospodářství, jako ekonomická základna obcí 

Hrozby 
 lokálně zvýšené stavy zvěře – hrozba okusů 
 v exponovaných polohách riziko námrazy a bořivých větrů 
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SPOLEČNOST 

B.1.7.   DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Železniční doprava 

Řešeným  územím  prochází regionální jednokolejná železniční trať č. 251 Žďár nad Sázavou – Nové 
Město na Moravě – Tišnov. Tato  trať  má nezávislou  dieselovou trakci. 

Řešené území je obsluhováno ze stávající železniční stanice Bystřice n.P. (nádraží) a železniční 
zastávky Rovné – Divišov, další zastávky jsou Rožná, Věžná a Rozsochy.  

Do železniční stanice Bystřice je napojena vlečka délky 820 m, podle ÚP dokumentace je uvažováno 
s dalším zavlečkováním. Nádraží je situováno jihozápadně od centra města, v železniční stanici se  
přepraví denně cca 300 osob.  

Stav tratě je v současné době stabilizovaný. 

Ve výhledových záměrech se řešeného území nedotýká trasa vysokorychlostní tratě (VRT). 

Silniční doprava 

Řešené území  není napojeno na dálniční síť.   

Územím spádového obvodu procházejí v současné době tyto silnice I. a II. třídy: 
I/19   Nezbavětice (I/20) - Rožmitál p.Třemšínem - Lety - Milevsko - Oltyně - Tábor - 

Pelhřimov - Pohled - Žďár n.Sázavou - Nové Město na Moravě - Sebranice (I/43)  
II/357 Bystřice n.P. – Jimramov – Vysoké Mýto – Choceň 
II/362 Polička – Bystré – Nyklovice – Olešnice – Rozseč nad Kunštátem 
II/375 Jimramov – Nyklovice 
II/385 Nové Město na Moravě – Zvole – Dolní Loučky – Tišnov - Kuřim 
II/387 Vír – Štěpánov nad Svratkou – Nedvědice – Tišnov 
II/388  Bohdalov – Ostrov nad Oslavou – Bobrová – Bystřice n.P. – Vír 
II/389 Moravec – Strážek – Žďárec – Dolní Loučky 
II/390 Budišov – Osová Bítýška – Nedvědice 

Silniční síť doplňují silnice III. třídy: 
III/018 46 Lesoňovice – Pivonice 
III/018 47 Kobylnice – spojovací 
III/357 27 Unčín – Ubušín 
III/357 28 Dalečín – Ubušínek 
III/357 30 Velké Janovice – příjezdná 
III/357 31  Bystřice n.P. – Ždánice – Vítochov 
III/357 32  Karasín – spojovací 
III/357 33  Bystřice n.P. - Domanínek 
III/357 34  Bystřice n.P. – průjezdná 
III/360 34 Rozsochy – Lísek – Jimramovské Pavlovice 
III/360 35 Bystřice n.P. – Bohuňov – Lísek 
III/360 36 Janovičky – spojovací 
III/360 39 Nové Město na Moravě – Vojtěchov u Lísku 
III/360 42 Mirošov – Blažkov – Dolní Rožinka 
III/360 44 Křižanov – Krčma 
III/362 5 Velké Tresné – spojovací 
III/362 9 Olešnice – Hodonín 
III/362 10 Křtěnov – Lhota u Olešnice – Bolešín 
III/369 4 Moravecké Janovice – příjezdná 
III/375 2 Sulkovec – Polom 
III/385 2 Zvole – Blažkov 
III/385 3 Strážek – Dolní Rožínka – Rozsochy 
III/385 5 Rozsochy – Kundratice 
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III/385 6 Rozsochy – Albrechtice 
III/385 7 Rozsochy – Vojetín 
III/385 8 Horní Rozsička – příjezdná 
III/385 9 Bukov – Mitrov – Habří 
III/385 12 Moravecké Pavlovice – příjezdná 
III/385 13 Bor u Nedvědice – příjezdná 
III/387 1 Borovec – Prosetín 
III/387 2 Švařec – Prosetín 
III/387 4 Olešnička – Vrtěžíř 
III/387 5 Lískovec – příjezdná 
III/387 6 Dolní Čepí – příjezdná 
III/387 7 Chlébské – Hodonín 
III/387 9 Nedvědice – Kovářová 
III/387 10 Nedvědice – Dolní Rožinka 
III/387 13 Milasin – příjezdná 
III/387 14 Černvir – Skorotice 
III/388 6 Račice – příjezdná 
III/388 7 Olešínky - příjezdná 
III/388 8 Bystřice n.P. – příjezdná 
III/388 9  Bystřice n.P. – spojka v ul.Nádražní 
III/388 10 Bystřice n.P. – Věchnov – Nedvědice 
III/388 11 Bystřice n.P. – Zlatkov – Rožná 
III/388 12 Josefov – příjezdná 
III/388 13 Bystřice n.P. – Bratrušín 
III/388 14  Dvořiště – spojovací  
III/388 15 Vír – Dalečín  
III/388 16 Věstínek – příjezdná 
III/388 17 Věstín – příjezdná 
III/388 18 Rovečné – Malé Tresné 
III/389 2 Moravec – Radkov 
III/389 2 Radkov – příjezdná 

Hlavní komunikační systém Bystřice nad Pernštejnem je tvořen stávajícími průtahy silnic I. a II.třídy, 
jež v zastavěném území mají charakter městských sběrných komunikací. 

Nemotorová doprava 

Podél průtahů silnic i podél místních komunikací jsou již téměř všude v Bystřici nad Pernštejnem 
vybudované oboustranné chodníky, místy jsou od vozovky odděleny zeleným pásem. V obcích 
spádového obvodu chybí a budou proto řešeny územními plány.   

Přes řešené území jsou směrovány  značené turistické i cyklistické  trasy. 

Přes řešené území jsou směrovány  tyto značené  cyklistické  trasy: 

 - č. 1   zvaná Pražská  – Praha – Kutná Hora – Hlinsko – Kadov – Lísek – Bystřice n.P. – 
Nedvědice – Tišnov – Brno (nadregionální) 

- č. 19 Lísek – Nové Město na Moravě 

- č. 104 Kadov – Sněžné – Jimramov – Bystré - Svojanov 

- č. 5061 zvaná Santiniho –  Bystřice n. Pern. – Ostrov n. O. – Žďár n. Sáz. – Vepřová 

- č. 5086 Olešnice – Hodonín – Nedvědice 

- č. 5087 Olešnice – Koroužné 

- č. 5130 Nedvědice – Rožná – Nové Město 

- č. 5180 Bystřice n. P. – Karasín – Dalečín 

- č. 5218 Karasín – Nádrž Vír – Chlum – Nyklovice 

- č. 5235 Osová Bítýška – Strážek – Blažkov – Zvole – Nové Město 

- č. 4025 Nedvědice – Štěpánov – Koroužná – Vír –Dalečín – Jimramov – Borovnice – Polička 
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Cyklotrasy jsou značené ve Velké cykloturistické mapě a v propagačních materálech např. Cyklotrasy 
Novoměstsko, Žďársko (zprac. SHOCART). Jsou vyznačeny v grafické části. 

Městem Bystřice nad Pernštejnem prochází tři značené turistické trasy: 
- červená – náměstí – Rozsochy – Zvole – Sklené n. Oslavou 
- modrá – Pivonice  – Dvořiště –  město – Bratrušín – Věchnov – Nedvědice 
- žlutá – Vír – Dalečín – Domanínek – město  – Štěpánov – Olešnice 

Další značené turistické trasy: 
- červená – Štěpánov  – Pivonice – Vír -  Karasín – Vítochov – Dalečín   
- zelená –  Vír -  Karasín – Vítochov – Písečné – Lísek 

Přes řešené území jsou směrovány v terénu orientačně značené a udržované lyžařské běžecké  trasy 
Bystřicka, na ně navazují tratě Novoměstska. Koncovými body sítě je nádraží Bystřice n.P., sídliště II, 
rekreační středisko Borovinka, Domanínský rybník, a Skalský Dvůr. Do Skalského Dvora vedou 
udržované tratě Novoměstské, které také prochází přes Divišov a Rovné. Nejoblíbenější stopa do 
Bystřice vede ze Skalského dvora k Domanínskému rybníku, kde se dělí na jižní větev (po staré 
silnice kolem parkoviště k letišti, školnímu statku a kolem stadionu do města) a severní větev (kolem  
Domanína přes Černý vršek do Bystřice). 

Hospodářská doprava 

Zemědělská a lesní doprava využívá stávající účelové komunikace a silnice III. třídy. V katastrálních 
územích města nejsou zpracované komplexní pozemkové úpravy. 

Síť účelových komunikací napojuje izolované obytné usedlosti a rekreační objekty včetně 
zahrádkářských lokalit. 

Veřejná doprava 

Veřejná doprava je zastoupena železniční a autobusovou linkovou dopravou. 

V Bystřici n.P. je vybudováno autobusové nádraží severně od středu  města  v  návaznosti  na  silnici  
I/19,  má dostatečnou kapacitu, je vyhovující. Prochází tudy 21 linek příměstských a 1 dálková, tyto 
nezajíždí do centra  města.   

Ve městě je v provozu jedna linka  městské hromadné dopravy (MHD),  která však nemá časové 
intervaly odpovídající městské dopravě. Linka MHD obslouží celé  město a nejbližší okolí, nezajíždí 
však do všech místních částí,  rozmístěno je 23 zastávek MHD, z toho je 14 pouze pro MHD a 9 je 
společných se zastávkami příměstských linek . 

Statická doprava 

Vzhledem k charakteru zástavby jsou osobní automobily odstavovány převážně na vlastních 
pozemcích majitelů rodinných domů v  individuálních garážích, pro obyvatele bytových domů na 
sídlištích a některých  rodinných domů v centru města jsou vybudovány řadové garáže.   

Dopravní zařízení 

V současné  době  je  zřízena  v  Bystřici  n.P.  čerpací stanice pohonných  hmot a  to severně  silnice 
I/19  s napojením  na tuto silnici  v  nově  navržené  komerční  zóně,  kde se rovněž počítá s dalšími 
službami pro motoristy např. autoservis atd. 

ČSAD - má  své provozní a garážovací plochy  v průmyslové oblasti u nádraží.   

Správa  a  údržba  silnic  -  provozní  středisko má areál v průmyslové oblasti. 

Letecká doprava 

Jihozápadně od Domanínku je realizováno  letiště pro ultralehká letadla – Plocha SLZ neveřejná. 
Provozní plochy letiště byly stanoveny podle Směrnice pro provoz a řízení UL-1, Letecké asociace 
ČR. Dráhový systém 16/34. Délka vzletové a přistávací dráhy je 410 m, šířka 15 m. Kolem VPD jsou 
navrženy pro nouzové případy minimální rozměry vzletové a přistávací plochy (VPP). Min. šířka VPP 
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je 17,5 m od osy VPD, min. délka přesahuje o 50 m na každou stranu VPD. Zakresleny jsou 
překážkové roviny, které činí 18 m ve vzdálenosti 600 m od hrany VPP. Ochranné pásmo letiště je 
stanoveno o poloměru 500 m. Při východní hraně pozemku pro letiště je realizován  hangár o 
rozměrech 60 x 8 m, uvažováno je zvětšení o 20 m na každou stranu (délka  cca 100 m). 

Lokalita je dopravně napojena na silniční síť účelovou komunikací. 

Ochranná pásma 

Ochranné silniční pásmo je dáno Zákonem č. 13 o pozemních komunikacích ze dne 23.1.1997 § 30, 
v platném znění, a činí mimo souvisle zastavěné území obce – 50 m od osy vozovky nebo osy 
přilehlého jízdního pásu u silnic I.třídy, 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu u 
silnice II. a III. třídy. 

Ochranné pásmo dráhy je dáno Zákonem č. 266 o drahách ze dne 14.12.1994 § 8, v platném znění, 
a činí u železniční tratě 60 m od osy krajinní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy pro 
rychlost do 160 km/hod, u vleček 30 m od osy krajní koleje. V ochranném pásmu železnice není 
doporučována výstavba pro bydlení.  

Intenzita silniční dopravy 

Dopravně-inženýrskými podklady pro vlastní řešené území jsou výsledky celostátního sčítání dopravy 
v letech 2010, které zpracovalo ŘSD ČR.  

Intenzity dopravy jsou uvedeny v kapitole B.1.3.6 Hluk od silniční dopravy. 

VYHODNOCENÍ: 
Silné stránky 

 železniční spojení města s významnými městy v ČR – Žďár n.S., Havl. Brod  
a Praha, resp. přes Tišnov Brno 

 silniční  tranzitní doprava je vedena mimo obytné území vlastního  města 
 dobrá dopravní obslužnost – silnice I/19 
 fungující veřejný dopravní systém  
 značené cyklotrasy 
 značené lyžařské trasy, lyžařské vleky 
 značené turistické trasy 
 neveřejné letiště  pro ultralehká letadla apod. 

Slabé stránky 
 silniční  tranzitní doprava je vedena přes místní části Divišov, Rovné, Lesoňovice 
 chybějící severojižní propojení 
 nevyhovující dopravní napojení na krajské město 
 úrovňové železniční přejezdy 
 nedostatek odstavných a parkovacích stání na sídlištích a v centru města 
 chybí chodníky podél průtahu  I/19 
 nebezpečná křižovatka silnic I/19 a II/388 
 průchod intenzivně zatížených komunikací zastavěným územím 
  

Příležitosti  
 naplňování navržených aktivit ve schválených strategických materiálech 
 nové napojení na nadřazenou dopravní infrastrukturu České republiky  
 podpora nemotorové dopravě a integrovanému způsobu dopravy 
 hustá síť pozemních komunikací málo zatížených automobilovou dopravou – 

vhodné pro další rozvoj cyklodopravy 
 omezení tranzitní a nákladní dopravy v centru 
 zklidnění centra po vybudování přeložky silnice západně města 
 zpracovaný generel bezbarierové dopravy a tras na území m. Bystřice n.P. 

Hrozby 
 trvalý nárůst automobilové dopravy  
 nedostatek vhodných ploch v okolí centra pro návrh parkovišť 
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B.1.8. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Zajištění kvalitních podmínek pro bydlení je základní podmínkou udržitelného rozvoje venkova. Bez 
dostupnosti základní technické infrastruktury bude i nadále docházet k postupnému vylidňování 
zejména u mladší generace, která požaduje vyšší standardy bydlení než mnohé obce v současnosti 
nabízejí. Napojení 100 % bytového fondu také v řadě obcí nelze zajistit z důvodu existence odlehlých 
malých osad či samot a dostupnosti vlastní sítě. Pro ÚAP ORP jsou sledovány: 

 zásobování vodou 

 odkanalizování a čištění odpadních vod 

 zásobování plynem 

 zásobování elektrickou energií 

 zásobování teplem 

 spoje 

B.1.8.1. Vodovody 

Pro zpracování této kapitoly byla využita zejména studie „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje 
Vysočina“ (PRVK) zpracovaná firmou AquaProcon Brno v roce 2004 a její průběžná aktualizace. Z 
této studie vyplývá skutečnost, že v převážné míře je v jednotlivých obcích SO ORP Bystřice nad 
Pernštejnem zásobování vodou vyhovující, většina obyvatel je napojena na veřejné vodovody, jen 
malá část obyvatel je odkázána na individuální zásobování pomocí studní. Podíl osob využívajících 
veřejný vodovod dosahuje 87,17 %. 

Obce bez veřejného vodovodu: 

Býšovec, Koroužné, Lísek, Ubušínek, Sejřek, Velké Tresné 

Místní části bez veřejného vodovodu: 

Kozlov, Pivonice (Bystřice nad Pernštejnem), Smrček (Býšovice), Kobylnice (Koroužné), Vojetín 
(Rozsochy), Bor (Sejřek), Krčma, Meziboří, Moravecké Janovice (Strážek), Vrtěžíř (Štěpánov nad 
Svratkou), Horní Čepí (Ujčov), Jabloňov (Věžná) 

Kvalita vyrobené vody odpovídá, až na malé výjimky – u lokálních zdrojů, požadavkům vyhlášky MZ č. 
252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah její kontroly. Ve většině případů 
zjištěných překročení limitů ukazatelů, se jedná o dusičnany, železo, mangan a radon, v ojedinělých 
případech o chloridy a sírany. 

Hlavním provozovatelem vodovodů na území ORP je Vodárenská akciová společnost Brno, divize 
Žďár nad Sázavou. 

Hlavní zdroj vody: vodárenská nádrž Vír 

Rozvoj skupinového vodovodu Vír 
 rozvoj jižní větve – přes Pernštejnské Jestřabí – Sejřek, Olší, Kaly. 

Rozvoj Vírského oblastního vodovodu  
 Štěpánov, Koroužné – z ÚV Švařec 
 Černvír, Doubravník – boční štolou ze štoly Švařec – Běleč  
 Dolní Loučky, Horní Loučky, Újezd u Tišnova – napojení na přivaděč u Předklášteří (mimo 

řešené území) 

Samostatné vodovody 

V rámci rozvoje vodního hospodářství se plánuje zejména zkvalitnění stávajících vodovodů formou 
rekonstrukce zařízení (řady, vodojemy, čerpací stanice), zřizování nových zdrojů vody i výstavba 
nových zařízení. Rovněž je plánováno vzájemné propojení samostatných vodovodů do společného 
skupinového vodovodu. Přehled plánovaných staveb je uveden v PRVK. 
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VYHODNOCENÍ: 

Silné stránky 
 dostatečné zdroje pitné vody 
 dostatečná akumulace vody 
 stabilizovaná vodovodní síť (pouze dílčí úpravy) 

Slabé stránky 
 zaokruhování a rozšíření vodovodní sítě 
 chybějící veřejné vodovody 
 v některých případech technický stav vodovodní sítě 

Příležitosti 
 budování nových veřejných vodovodů 
 doplnění vodovodních systémů 
 propojení stávajících systémů 

Hrozby 
 kontaminace povrchových a podzemních zdrojů vody 

B.1.8.1.2. Kanalizace 

V oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod (ČOV) je nutné zajistit naplňování Směrnice č. 91/271 
EHS, o čištění městských odpadních vod, ve které je stanovena mimo jiné povinnost obcí nad 2 000 
ekvivalentních obyvatel (EO) mít odpovídající kanalizační systém zakončený ČOV. Obce s produkcí 
znečištění pod úroveň 2 000 EO musí zajistit přiměřené čištění produkovaných odpadních vod. 
V řešení problému odpadních vod není situace tak příznivá jako u zásobování vodou. První část výše 
zmíněné směrnice je v zásadě plněna, neboť obec nad 2000 obyvatel – Bystřice nad Pernštejnem – 
má k dispozici kanalizaci a vybudovanou ČOV. 

Horší situace je u menších obcí. Ve většině z nich není vybudována kanalizace vůbec nebo pouze 
umožňuje odvádění dešťové vody do některé z místních vodotečí. Tyto místní kanalizace bývají často 
ve velmi špatném technickém stavu. Odkanalizování individuálních objektů je obvykle řešeno jímkami 
s vyvážením nebo dokonce provozem septiků s přepadem do dešťové kanalizace. Jejich další provoz 
není v souladu se stávající legislativou a je tedy nutná úprava kanalizačního systému. 

Vlastní ČOV mají ještě vybudovány obce: 
 Bystřice nad Pernštejnem 
 Dalečín 
 Dolní Rožínka 
 Lísek (nevyhovující) 
 Rozsochy 
 Rožná 
 Štěpánov nad Svratkou 
 Místní část Koroužné - Švařec 

U všech ostatních obcí se až na výjimky uvažuje s vybudováním splaškové kanalizace zakončené 
malou čistírnou odpadních vod, případně převedením odpadních vod na již stávající čistírnu. 
V případě odlehlých objektů, kde by vedení kanalizačního řadu nebylo ekonomické se budou budovat 
domovní ČOV. 

Nadmístní systémy se navrhují pro obce: 

Přivedení odpadních vod do ČOV Bystřice nad Pernštejnem: 
 Písečné, Ždánice 
 Věchnov 
 místní části města  

Pro obce s rozptýlenou zástavbou se předpokládá řešení lokálními systémy. 

VYHODNOCENÍ: 

Silné stránky 
 fungující systém kanalizace s odvodem odpadních vod na čistírnu odpadních vod 

Slabé stránky 
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 chybějící systémy odkanalizování a čištění odpadních vod 
 špatný stavební stav některých kanalizačních sběračů  
 vypouštění odpadních vod do recipientů 

Příležitosti 
 zlepšení čistoty vody v tocích 
 budování nových kanalizací převážně splaškové kanalizace 
 doplnění kanalizačních sběračů  
 vybudování čistíren odpadních vod 

Hrozby 
 špatné hospodaření s dešťovými vodami snižuje účinek odvádění odpadních vod 

na čistírnu a zvyšuje riziko znečištění toku (Svratka, Bystřice) 
 odvádění odpadních vod z místních částí přímo do místních recipientů 

B.1.8.2. Energetika, spoje 

Trasy zvláštních inženýrských sítí, mezi které řadíme VVTL plynovod, produktovod a ropovod, 
řešeným územím neprocházejí. 

B.1.8.2.1. Zásobování plynem 

Základní charakteristika 

Zásobování plynem je třetí důležitou položkou v oblasti technické infrastruktury. Řešené území ORP 
je dostatečně protkáno trasami VTL plynovodů, čímž je dosaženo poměrně vysoké procento 
plynofikace jednotlivých obcí. V současnosti je plynofikováno 27 obcí. Postupná plynofikace dalších 
obcí probíhá podle zájmu a finančních možnostech obcí a dostupnosti napojení do systému rozvodu 
zemního plynu. 

Plynofikace obcí je realizovaná středotlakým plynovodem, a to buď přes vysokotlakou regulační 
stanici plynu, nebo v návaznosti na již vybudovaný středotlaký systém sousedící obce. Jednotliví 
odběratelé jsou pak napojeni přes regulátory plynu. 

VYHODNOCENÍ: 

Silné stránky 
 poměrně vysoké procento plynofikace 
 dobrý stav sítě 

Slabé stránky 
 omezení ve využití území stávajícími VTL plynovody (ochranná a bezpečnostní 

pásma)  
 chybějící plynofikace 
 nízký podíl využívání alternativních zdrojů energie pro vytápění 

Příležitosti 
 zvyšování životní úrovně s možností výběru topného média (dle lokality), zlepšení 

životního prostředí 
 doplnění STL plynovodu pro zastavitelné území 
 možnost plynofikace místních částí 
 využití alternativních zdrojů 

Hrozby 
 výbušná směs – hlavně zastavěné území 

B.1.8.2.2. Zásobování elektrickou energií 

Základní charakteristika 

Na území SO ORP se nenacházejí klasické zdroje elektrické energie a proto je celé území 
charakteristické importem elektrické energie z jiných regionů. V řešeném území ORP je vybudovaná 
rozvodna 110/22 kV umístěná severně od Bystřice nad Pernštejnem a je napojena nadzemním 
vedením vvn 110 kV.  
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Území ORP je zásobované systémem nadzemních vedení vn 22 kV, které distribuuje elektrickou 
energii na jednotlivé trafostanice. V zastavěném území Bystřice nad Pernštejnem je zrealizováno 
podzemní vedení vn 22 kV.  
Charakter regionu poskytuje poměrně příznivé podmínky pro rozvoj pěstování biomasy jakožto 
energetického zdroje, či jejího získávání formou zpracování odpadů ze zemědělské výroby. V Bystřici 
nad Pernštejnem je vybudována kotelna na biomasu, která však primárně slouží pro zásobování 
města teplem. 

VYHODNOCENÍ: 

Silné stránky 
 zásobování el. energií je stabilizované 

Slabé stránky 
 nadzemní vedení v zastavěném území – omezení výstavby 

Příležitosti 
 rozšíření stávajících rozvodů 
 zvyšování životní úrovně s možností výběru topného média (dle lokality), zlepšení 

životního prostředí 
 při nedostatku výkonu budování nových trafostanic 

Hrozby 
 přerušení dodávky z hlavního distribučního bodu 

B.1.8.2.3. Zásobování teplem 

Základní charakteristika 

Na území ORP jsou pro vytápění využívány hlavně tři zdroje tepelné energie:  

 zemní plyn 

 pevná paliva, elektrická energie, topné oleje 

 biomasa (Bystřice nad Pernštejnem) 

Plynofikované obce z 80 % využívají pro vytápění zemní plyn, zbývající část pak ostatní zdroje 
(elektrickou energii, pevná paliva, topné oleje….). 

V Bystřici nad Pernštejnem byla provedena rekonstrukce staré uhelné kotelny – byly nahrazeny 
uhelné kotle za kotle na spalování biomasy o výkonu 2 x 4,5 MW. 

Biomasou se v tomto případě rozumí: 

 piliny a hobliny 

 dřevěné štěpky 

 nedělená stromová kůra 

 řepková sláma. 

Kotelna zásobuje teplem tři části města Bystřice nad Pernštejnem (střed města, sídliště I a sídliště II).  

 

VYHODNOCENÍ: 

Silné stránky 
 vysoký stupeň plynofikace 
 způsob teplofikace města Bystřice nad Pernštejnem 

Slabé stránky 
 využívání pevných paliv 
 bez alternativních zdrojů – tepelná čerpadla, solární energie 

Příležitosti 
 zvyšování životní úrovně s možností výběru topného média (dle lokality), zlepšení 

životního prostředí 
 plynofikace obcí 
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 využití alternativních zdrojů 
Hrozby 

 havárie na zdrojích tepla 

B.1.8.2.4. Spoje, telekomunikace 

Základní charakteristika 

V oblasti telekomunikací je důležité zajistit ochranu radioreléových spojů, pro jejichž provoz je nutné 
zajistit přímou viditelnost spolupracujících stanic. Proto jsou tyto stanice umisťovány zejména na 
terénní dominanty (nejvyšší kóty v terénu). Ochrana těchto spojů je prováděna vyhlašováním 
ochranných pásem procházejících paprsků a kruhových ochranných pásem kolem spojových objektů 
v poloměru 500 m, které mají za úkol zabránit stínění a rušení těchto spojů. Na území SO ORP 
Bystřice nad Pernštejnem se žádný takový vysílač nenachází. V jihovýchodní části řešeného území je 
umístěn televizní převaděč s ochranným pásmem 30 m. 

 

Nad řešeným územím ORP Bystřice nad Pernštejnem procházejí paprsky radioreléových tras ve 
správě  Českých radiokomunikací a.s. - ochrana paprsku přichází v úvahu pouze v případě extrémně 
vysokých staveb, např. větrných elektráren, situovaných ve vzdálenosti do 200 m od osy paprsku. V 
těchto případech je nezbytně nutné předkládat záměry takových staveb k posouzení provozovateli. 

Dále řešeným územím procházejí trasy optických kabelů – dálkových, metropolitní síť města Bystřice 
nad Pernštejnem, kabelové rozvody televizní sítě Bystřice nad Pernštejnem, kabelové rozvody firmy 
SelfServis. 

Na území se nacházejí zařízení mobilních operátorů – Telefónica O2, T mobile, Vodafone.  

VYHODNOCENÍ: 

Silné stránky 
 stabilizovaná síť 

Slabé stránky 
 rozšíření datových sítí 

Příležitosti 
 mobilní sítě, internet 

Hrozby 
 bez hrozeb 

 
B.1.9. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Integorvaný systém nakládání s odpady kraje Vysočina (r. 2011) rozpracovává výhledové koncepce  
odpadového hospodářství kraje. Plán odpadového hospodářství pro Kraj Vysočina je zpracován na 
období let 2016 - 2025. Roční produkce odpadů v roce 2012 činí 2 202 t nebezpečného odpadu (NO) 
a 25 739 t ostatního odpadu. Pro Bystřici nad Pernštejnem a okolí zajišťují svoz Technické služby 
města.   

1. Komunální odpad 

a) Technické služby města Bystřice nad Pernštejnem odváží pravidelně tříděný odpad na 
řízenou skládku Bukov u Rožínky, část odpadu je odvážena i mimo region. Na území 
města je v provozu kotelna na zpracování biomasy (dřevných štěpků) 

b) Na území města Bystřice nad Pernštejnem byla v rámci systému likvidace odpadu 
zprovozněna kompostárna. 

2. Nebezpečný odpad 

a) Na území města Bystřice je sběrné místo pro shromažďování nebezpečného odpadu, 
který je likvidován mimo řešené území. 
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VYHODNOCENÍ: 

Silné stránky 
 vybudovaný systém odpadového hospodářství, včetně separace komunálního 

odpadu 
Slabé stránky 

 prostor skládky inertního materiálu je mimo území města 
Příležitosti 

 zájem města řešit problematiku materiálového a energetického využití odpadu 
Hrozby 

 zvyšující se produkce odpadů, nízký podíl recyklace 
 

B.1.10. OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

Zastoupení zařízení občanského vybavení je celkově na dobré úrovni, nabídka odpovídá velikosti, a 
významu SO ORP. 

B.1.10.1. Veřejná vybavenost, služby 

Veřejná vybavenost obcí v rámci SO ORP Bystřice nad Pernštejnem je v rozhodujících oblastech 
(školství, zdravotnictví, sociální péče) ve většině případů v porovnání s krajem Vysočina 
nadprůměrná. Převážná část veřejného vybavení je soustředěna do centra ORP – Bystřice nad 
Pernštejnem, v ostatních sídlech převládá základní vybavenost. Vybavenost nadmístního významu se 
nachází v krajském městě Jihlavě. 

Služby v oblasti obchodu a prodeje, ubytování a stravování jsou většinou záležitostí právnických nebo 
fyzických osob a jsou realizovány v rámci ploch občanského vybavení, smíšených ploch, popř. 
v obytných zónách. Sociální služby jsou lokalizovány v obcích Bystřice nad Perštejnem, Strážek a Vír. 

Mezi významné již realizované záměry patří "Centrum zelených vědomostí Eden". V Bystřici nad 
Pernštejnem byl revitalizován prostor bývalého školního statku a vzniklo zde zábavní a poznávací 
centrum, které se zaměřuje na šetrný cestovní ruch, obnovitelnou energetiku a další činnosti 
související se zdravým životním stylem. 

Údaje o občanském vybavení zahrnují i data z platné ÚPD, tedy vydané územní plány obcí - plochy 
občanského vybavení (sledovaný jev č. 3 dle Vyhl. č. 500/2006 Sb.) vymezené v těchto 
dokumentacích. 

Střední školy 

Název zařízení Kapacita k 
1.1.2008 

Počet žáků 
2007/2008 

Gymnázium, Nádražní 760 360 Neuvádí se 

Vyšší odborná škola a střední odborná škola 
zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem 

500 Neuvádí se 

SOU zemědělské Bystřice nad Pernštejnem - Neuvádí se 

Pečovatelská služba 

Název zařízení Kapacita k 1.1.2007 

Bystřice nad Pernštejnem - Dům s pečovatelskou službou  90 b.j. 

Vír - Dům s pečovatelskou službou  5 b.j 

Dolní Rožínka - terénní pečovatelská služba 58 klientů 

Vír – terénní pečovatelská služba 66 klientů 

Strážek – Domov pro seniory Mitrov 136 lůžek 

Ostatní sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV 

Typ služby Název zařízení 

denní stacionáře Rosa - denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným 
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Typ služby Název zařízení 

 
postižením 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

odborné sociální poradenství, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Občanská poradna Nové Město na Moravě, člen Asociace 
občanských poraden ČR 

osobní asistence Osobní asistence Velké Meziříčí - pobočka Bystřice nad 
Pernštejnem 

domov pro osoby se zdravotním 
postižením 

Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace 

sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

Včela - centrum aktivizačních služeb pro seniory Bystřice nad 
Pernš. 

sociální rehabilitace Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví 

Přehled ubytovacích zařízení 
Hotely a penziony Kapacita Umístění 
Bystřice - Hotel ANGELA  50 lůžek Masarykovo náměstí 

56 
Bystřice - Penzion HOTELOVKA  35 lůžek Hornická 643 
Bystřice - Penzion Pod Lipami 12 lůžek Domanin 85 
Dalečín – ubytování v soukromí 8 lůžek  
Dolní Rožínka – hotel Dolní Rožínka 20 lůžek  
Horní Rožínka – penzion Doubravka 20 lůžek  
Lísek – Hotel Skalský dvůr  118 lůžek  
Rožná  - Hotel Hájek 15 lůžek  
Skorotice – Chlébské – Hotel Bednář 40 lůžek  
Štěpánov n. S. – Hotel Hodůnka 20 lůžek  
Vír – Hotel Siesta 44 lůžek  
Vír – penzion Po Přehradou 8 lůžek  
Zvole – penzion Westernové městečko Šiklůvm  
mlýn 30 lůžek  

Ubytovny Kapacita  
Bystřice - DM ubytování o prázdninách 116 lůžek Dr. Veselého 343
Bystřice - Internát Pod Horou 35 lůžek Pod Horou 191 

Bystřice - Turistická ubytovna – Sporthotel  51 lůžek + 13 
přistýlek Dr. Veselého 268 

Bystřice - Borovinka – sportovní areál Orla 49 lůžek Domanin 127 

Bystřice - Domanínský rybník – chatky 
32 lůžek v 8 
chatách, 
 22 stanových 
míst

Domanínský rybník 

Bystřice - Ubytovna v Hájence 4 lůžka Karasín 
Bystřice - Autocamp Na Kopci 144 lůžek  
Chlum-Korouhvice – rekreač. středisko Povodí 
Moavy 80 lůžek  

Prosetín  - rekreač. středisko Chemont Brno 30 lůžek  
Rožná – ubytovna OÚ 8 lůžek  
Sejřek – ubytování v soukromí 2 lůžka  
Skorotice – Chlébské – turistická ubytovna OÚ 23 lůžek  
Strážek – rekreač. středisko Stavbař Praha 120 lůžek  
Sulkovec – rekreač. středisko Polom 20 lůžek  
Unčín – rekreač. středisko DPMB 24 lůžek  
Unčín – rekreač. středisko Fiharmonie 12 lůžek  
Unčín – rekreač. středisko Magistrát MB 10 lůžek  
Unčín – rekreač. středisko Karborundum 16 lůžek  
Unčín – rekreač. středisko Večeřa 16 lůžek  
Věchnov – rekreač. středisko GEAM 8 lůžek  
Vír – turistická ubytovna OÚ  

B.1.10.2. Sport 

Město má dvě fotbalová hřiště a jedno víceúčelové hřiště s umělým trávníkem, tenisovými  
a volejbalovými kurty, hřištěm na beach volejbal, lyžařský vlek a především víceúčelovou sportovní 
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halu, v níž lze využít bazén, horolezeckou stěnu, posilovnu, masáže, hřiště na basketbal, squasch, 
bowling, a kuželky. Venkovní koupaliště má tři bazény, z toho jeden se slanou vodou. Nedaleko 
sportovní haly byla v roce 2006 vybudována turistická ubytovna a Lanový park Siesta.  

Moderní sportovně rehabilitační areál a rozhledna jsou v Karasíně (2002). Všechny atraktivity jako 
zříceniny hradů Zubštejn, Pyšolec a Aueršperk a další jsou dostupné po turistických a cykloturistických 
stezkách – Svratecké vodohospodářské naučné stezce, nebo Zubří zemí na kole i pěšky. 

K aktivnímu odpočinku lze využít příměstské rekreační zařízení Domanínský rybník. Za Domanínkem 
je v provozu sportovní letiště. 

V rámci hodnot jsou v grafické části vymezeny plochy pro sport v rámci jednotlivých sídel. Jedná se o 
základní strukturu ploch pro sport, které zajišťují primární funkce na místní úrovni. 

Regionálního významu, nikoliv plošně rozsáhlého, dosahuje tréninkový horolezecký areál "ledové 
stěny" ve Víru. 

B.1.10.3. Veřejná pohřebiště 

V rámci výkresu limitů jsou vyznačena pietní pásma veřejných pohřebišť.  

VYHODNOCENÍ: 

Silné stránky 
 relativně dobrá nabídka veřejného vybavení v rámci kraje Vysočina 
 dobrá dostupnost vybavenosti nadmístního významu 
 progresivní přístup rozvoje turistické atraktivity území 

Slabé stránky 
 nevyhovující dostupnost nadmístní veřejné vybavenosti krajského městě 
 chybějící plochy pro řešení problematiky starších občanů zejména v lokalitách 

sídlišť a místních částech   
 nedostatek vybavených dětských hřišť 

Příležitosti 
 integrace občanského vybavení (zejména sociálních zařízení) do ploch 

bydlení a ploch se smíšeným využitím 
 využití rezervních kapacit stávajících objektů občanského vybavení 

Hrozby 
 tlak investorů na výstavbu kapacitních komerčních zařízení v blízkosti centra – 

hrozba narušení hodnot území 
 zvýšený nárůst poproduktivního obyvatelstva bude klást nároky na sociální 

služby 
 
 

B.1.12. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 

1.Sociodemografická analýza 

Sociodemografické charakteristiky jsou na rozdíl od fyzickogeografickych často velmi variabilní 
a proměnné v čase. Jednotlivé jevy a hodnoty se v průběhu času mění a dochází buď k jejich 
navyšování nebo snižování. Populace jako hlavní  hybatel sociodemografických procesů se vyvíjí, což 
ukazují i tabulky a grafy níže uvedené. Správní obvod Bystřice nad Pernštejnem je lokalizován ve 
východní části Kraje Vysočina. Území správního obvodu zahrnuje celkem 39 obcí, daný počet 
odpovídá krajskému průměru. Správní obvod ORP Bystřice nad Pernštejnem se na celkové rozloze 
kraje podílí 6 procenty. Jediným městem ve správním obvodě je město Bystřice nad Pernštejnem, ve 
kterém žije přibližně 40 % všech obyvatel správního obvodu. V roce 2015  žilo na území správního 
obvodu ORP Bystřice nad Pernštejnem 20 008 obyvatel. 

Při pohledu na tabulku je patrné, že počet obyvatel za posledních 12 let postupně klesá.  
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Nepříznivý je dlouhodobý trend přirozené měny obyvatel (poměr narozených a zemřelých) a i počet 
vystěhovalých je dlouhodobě vyšší než počet přistěhovalých. Celkově lze tedy konstatovat trend 
vývoje počtu obyvatel je v ORP negativní.  

Vybrané demografické charakteristiky pro SO ORP Bystřice nad Pernštejnem zdroj: ČSÚ 
OBYVATELSTVO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Počet obyvatel (k 
31. 12.) 

20934 20889 20816 20704 20629 20622 20489 20391 20359 20172 20190 20069

Živě narození 206 172 196 192 195 238 201 175 161 178 194 195 

Zemřelí celkem 221 245 231 213 213 207 215 233 214 250 202 227 
podíl zemřelých 

na novotvary (%) 
23.1 21.2 26.8 21.1 31.0 21.3 23.7 22.7 22.9 22.8 22.3 23.8 

podíl zemřelých 
na nemoci oběhové 
soustavy (%) 

59.3 55.5 56.3 63.8 52.6 57.0 57.2 53.2 59.3 59.2 53.0 55.9 

podíl zemřelých 
na nemoci dýchací 
soustavy (%) 

1.8 6.1 3.0 3.3 4.2 7.7 5.1 4.7 4.2 6.0 4.0 4.4 

Přirozený přírůstek 
obyvatel (narození - 
zemřelí) 

-15 -73 -35 -21 -18 31 -14 -58 -53 -72 -8 -32 

Přistěhovalí 196 232 231 187 229 226 179 197 206 150 238 181 

Vystěhovalí 251 204 269 278 286 264 298 237 241 265 212 270 
Přírůstek obyvatel 
stěhováním 
(přistěhovalí - 
vystěhovalí) 

-55 28 -38 -91 -57 -38 -119 -40 -35 -115 26 -89 

Celkový přírůstek 
(úbytek) obyvatel 

-70 -45 -73 -112 -75 -7 -133 -98 -88 -187 18 -121 

Sňatky 98 90 91 108 119 120 95 85 94 81 81 87 

Rozvody 50 37 53 35 42 40 49 44 40 29 47 29 

Potraty 48 46 54 47 60 67 49 56 55 62 54 57 
Průměrný věk mužů 
(roky) 

37.4 37.6 38.1 38.4 38.7 38.9 39.3 39.6 40.1 40.4 40.6 40.9 
Průměrný věk žen 
(roky) 

40.4 40.8 41.0 41.4 41.9 42.1 42.4 42.7 43.0 43.3 43.6 43.9 
Podíl obyvatel ve 
věku 65 a více let 
(%) 

14.1 14.4 14.8 15.0 15.4 15.7 16.2 16.8 17.5 18.1 18.6 19.2 

Index stáří (počet 
osob ve věku 65 a 
více let na 100 dětí 
ve věku 0 - 14 let) 

86.2 90.8 96.3 100.0 104.5 108.4 113.4 118.3 123.1 128.8 131.5 135.2 

 

Hustota zalidnění v jednotlivých obcích SO ORP Bystřice nad Pernštejnem k 31.12.2015 zdroj: ČSÚ 

Obec 
Hustota 

obyvatelstva 
Obec 

Hustota 
 obyvatelstva 

Blažkov 39 Rožná 61 

Bohuňov 60 Sejřek 22 

Bukov 35 Skorotice 19 

Bystřice n. P. 156 Strachujov 48 

Býšovec 28 Strážek 36 

Dalečín 40 Střítež 16 

Dolní Rožínka 135 Sulkovec 21 

Horní Rožínka 39 
Štěpánov nad 
Svratkou 65 
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Obec 
Hustota 

obyvatelstva 
Obec 

Hustota 
 obyvatelstva 

Chlum-Korouhvice 
11 

Ubušínek 
35 

Koroužné 42 Ujčov 39 

Lísek 22 Unčín 49 

Milasín 21 Věchnov 48 

Moravecké 
Pavlovice 

11 
Velké Janovice 

35 

Nyklovice 50 Velké Tresné 41 

Písečné 30 Věstín 18 

Prosetín 24 Věžná 27 

Radkov 45 Vír 132 

Rodkov 30 Zvole 39 

Rovečné 54 Ždánice 47 

Rozsochy 46    

 

Hustota zalidnění v SO ORP Bystřice nad Pernštejnem zdroj: ČSÚ 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Hustota 
zalidnění 
(osoby/km2) 

59,8 59,5 59,3 59,3 58,9 58,6 58,5 58,0 58,0 57,7 57,5

Nejčastěji  používaným ukazatelem rozmístění obyvatelstva je hustota zalidnění. Hustota obyvatelstva 
je významná strukturální charakteristika území. Hustota obyvatelstva v obcích SO ORP Bystřice nad 
Pernštejnem je značně variabilní a kromě  Dolní Rožínky, Zvole a Bystřice nad Pernštejnem je ve 
všech obcích několikanásobně nižší než je průměr České republiky.  Nejnižší hustota zalidnění je 
v obci Chlum – Korouhvice a Moravecké Pavlovice, kde je hustota přibližně 12x nižší než je 
celorepublikový průměr a 14x nižší než hustota v centru správního obvodu Bystřici nad Pernštejnem. 

 

Základní demografické údaje k obcím SO ORP Bystřice nad Pernštejnem k 31.12.2015 zdroj: ČSÚ 

  

Počet 
katastrů 

Počet obyvatel 
Index 
stáří 

Průměrný 
věk Celkem 

z  toho 
ženy 

Blažkov 2 292 147 106,0 41,1 

Bohuňov 2 266 131 81,3 39,1 

Bukov 1 186 96 139,1 41,6 

Bystřice nad Pernštejnem 12 8302 4 192 136,7 42,4 

Býšovec 2 162 77 188,9 46,1 

Dalečín 3 649 313 176,7 43,9 

Dolní Rožínka 2 605 302 183,8 44,7 

Horní Rožínka 1 79 37 242,9 42,2 

Chlum-Korouhvice 2 43 22 87,5 40,0 

Koroužné 3 260 113 137,5 44,0 

Lísek 3 369 181 85,5 39,8 
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Počet 
katastrů 

Počet obyvatel 
Index 
stáří 

Průměrný 
věk Celkem 

z  toho 
ženy 

Milasín 1 45 23 200,0 48,4 

Moravecké Pavlovice 2 51 26 360,0 49,1 

Nyklovice 1 166 74 77,1 40,2 

Písečné 1 199 93 150,0 42,3 

Prosetín 3 383 185 159,2 42,3 

Radkov 1 177 80 170,8 45,0 

Rodkov 1 98 52 122,2 40,3 

Rovečné 2 632 321 157,0 44,5 

Rozsochy 5 719 352 113,0 41,0 

Rožná 3 790 377 88,5 39,8 

Sejřek 2 165 87 133,3 42,4 

Skorotice 2 138 71 152,6 44,2 

Strachujov 1 139 10 017 138,1 41,9 

Strážek 6 835 67 232,0 46,5 

Střítež 2 95 450 281,8 47,5 

Sulkovec 2 180 47 210,5 45,9 

Štěpánov nad Svratkou 2 704 93 129,4 43,0 

Ubušínek 1 98 351 126,7 43,2 

Ujčov 5 470 49 105,3 41,2 

Unčín 1 188 242 160,0 41,8 

Věchnov 1 328 94 120,8 41,7 

Velké Janovice 1 121 161 121,1 40,7 

Velké Tresné 1 113 55 180,0 47,6 

Věstín 3 164 59 133,3 42,4 

Věžná 3 230 79 118,8 42,6 

Vír 1 702 111 173,9 44,5 

Zvole 3 658 371 77,3 38,7 

Ždánice 1 207 322 67,6 39,0 

Typologií většina obcí spadá do kategorie obce s méně než 1000 obyvateli. Pouze město Bystřice nad 
Pernštejnem, jakožto správní středisko a komplexní centrum regionu, má více než 1000 obyvatel a to 
8 302 obyvatel. Z celkového počtu 46 obcí je 7 obcí s méně než 100 obyvateli. 

2. Populační vývoj 

Populační vývoj vychází z dat v horizontu několika let a desetiletí. Díky dlouhodobým statistickým 
údajům tak lze srovnávat  data týkající se jednak samotného počtu obyvatel, ale také i přirozeného 
přírůstku a migračních vln a jiných demografických údajů. Vývoj populace ve správním obvodě ORP 
Bystřice nad Pernštejnem je značně  nehomogenní, což je patrné na grafu č.1. Stejně tak jako na 
území celé České republiky, tak i ve správním obvodě ORP Bystřice nad Pernštejnem se projevil 
odsun německého obyvatelstva. Za posledních 30 let došlo k nepatrnému snižování počtu obyvatel, 
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což  je důsledek jednak vyššího vystěhovávání se ze správního obvodu, tak i snižování porodnosti. 
Tento trend nadále pokračuje. Mezi roky 2014 a 2015 je patrný nepatrný nárůst o 61 obyvatel. Rozdíl 
mezi lety 2001 a 2009 je však výrazný zejména z důvodu změny administrativních hranic mezi krajem 
Vysočina a Jihomoravským krajem. 

Vývoj počtu obyvatel v SO ORP Bystřice nad Pernštejnem v letech 1869 – 2015 zdroj: ČSÚ 
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Vývoj počtu obyvatel  v SO ORP Bystřice nad Pernštejnem

  

Snižování počtu obyvatel v SO ORP Bystřice nad Pernštejnem v devadesátých letech 20. stol a jeho 
další pokles, i když s nižsí razancí (v druhém desetiletí 21. stol.), má za následek zejména nízká míra 
porodnosti, ale i vystěhovávání se z SO ORP Bystřice nad Pernštejnem. Zpomalení poklesu počtu 
obyvatel v posledních letech je způsoben relativně vyšší porodností populačně silných ročníků 70 a 
80. let. 

Bilance přirozeného pohybu obyvatelstva SO ORP Bystřice nad Pernštejnem zdroj: ČSÚ 
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Bilance přirozeného pohybu obyvatelstva SO ORP Bystřice nad Pernštejnem v r. 2015 zdroj: ČSÚ  

 aktuální údaje o 
obyvatelstvu v obcích 
SO ORP Bystřice nad 
Pernštejnem v r. 2015 

Počet 
bydlících 
obyvatel 

Přirozený 
přírůstek 

Saldo 
migrace 

Podíl obyvatel 
ve věku 0 - 14 

let na celkovém 
počtu obyvatel 

(%) 

Podíl 
obyvatel ve 
věku 65 let 
a více na 
celkovém 

počtu 
obyvatel 

(%) 

Ž
iv
ě 

na
ro

ze
ní

 

Z
em

ře
lí 

P
řis

tě
ho

va
lí 

 

V
ys

tě
ho

va
lí 

 celkem ORP BnP 
20008 -35 -26 14,3 19,5 202 237 230 256 

Blažkov 
292 -5 3 17,1 18,2 1 6 7 4 

Bohuňov 
266 0 -2 18,0 14,7 1 1 3 5 

Bukov 
186 1 6 12,4 17,2 1 0 6 0 

Bystřice nad 
Pernštejnem 8302 2 -43 13,7 18,8 89 87 130 173 

Býšovec 
162 -1 2 16,7 31,5 1 2 2 0 

Dalečín 
649 6 4 11,2 19,9 8 2 13 9 

Dolní Rožínka 
605 -14 -4 12,2 22,5 2 16 13 17 

Horní Rožínka 
79 1 -1 8,9 21,5 1 0 0 1 

Chlum-Korouhvice 
43 -1 0 18,6 16,3 0 1 0 0 

Koroužné 
260 3 0 15,4 21,2 7 4 6 6 

Lísek 
369 1 5 16,8 14,4 4 3 8 3 

Milasín 
45 -1 0 13,3 26,7 0 1 0 0 

Moravecké 
Pavlovice 51 -2 -2 9,8 35,3 0 2 0 2 

Nyklovice 
166 -1 -3 21,1 16,3 2 3 0 3 

Písečné 
199 2 3 12,1 18,1 3 1 7 4 

Prosetín 
383 -3 -6 12,8 20,4 4 7 3 9 

Radkov 
177 2 2 13,6 23,2 3 1 3 1 

Rodkov 
98 -1 6 18,4 22,4 0 1 6 0 

Rovečné 
632 2 -8 14,7 23,1 10 8 11 19 

Rozsochy 
719 6 7 16,0 18,1 10 4 20 13 

Rožná 
790 0 -2 16,6 14,7 10 10 18 20 

Sejřek 
165 0 0 16,4 21,8 1 1 0 0 

Skorotice 
138 0 2 13,8 21,0 1 1 3 1 

Strachujov 
139 0 2 15,1 20,9 0 0 2 0 

Strážek 
835 -12 3 11,6 26,9 10 22 25 22 

Střítež 
95 -1 2 11,6 32,6 0 1 5 3 

Sulkovec 
180 -4 1 10,6 22,2 0 4 4 3 

Štěpánov nad 
Svratkou 704 0 11 15,5 20,0 10 10 27 16 

Ubušínek 
98 -2 2 15,3 19,4 0 2 2 0 

Ujčov 
470 -3 -11 16,0 16,8 3 6 4 15 
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 aktuální údaje o 
obyvatelstvu v obcích 
SO ORP Bystřice nad 
Pernštejnem v r. 2015 

Počet 
bydlících 
obyvatel 

Přirozený 
přírůstek 

Saldo 
migrace 

Podíl obyvatel 
ve věku 0 - 14 

let na celkovém 
počtu obyvatel 

(%) 

Podíl 
obyvatel ve 
věku 65 let 
a více na 
celkovém 

počtu 
obyvatel 

(%) 

Ž
iv
ě 

na
ro

ze
ní

 

Z
em

ře
lí 

P
řis

tě
ho

va
lí 

 

V
ys

tě
ho

va
lí 

Unčín 
188 -3 4 10,6 17,0 1 4 10 6 

Věchnov 
328 -3 -5 14,6 17,7 0 3 1 6 

Velké Janovice 
121 2 0 15,7 19,0 2 0 0 0 

Velké Tresné 
113 0 -1 13,3 23,9 1 1 0 1 

Věstín 
164 -3 -1 12,8 17,1 1 4 3 4 

Věžná 
230 -1 4 20,9 24,8 2 3 4 0 

Vír 
702 -3 -13 13,1 22,8 4 7 15 28 

Zvole 
658 1 5 19,5 15,0 7 6 13 8 

Ždánice 
207 0 2 16,4 11,1 2 2 9 7 

3. Struktura obyvatelstva 

Věková struktura poukazuje nejen na rozložení obyvatelstva dle současného věku, ale lze podle ní 
vydedukovat i ekonomickou aktivitu obyvatelstva a jiné charakteristiky. 

Věková struktura v SO ORP Bystřici nad Pernštejnem je podobná jako je celorepublikový průměr a 
tedy vyšší procenta osob v postproduktivním věku než dětí. Při srovnání let 1991 a 2015 je patrný 
snižující se počet osob ve věkové kategorii 0-14 let a zvyšující počet osob v kategorii 65 a více. 

Věková struktura obyvatel v SO ORP Bystřice nad Pernštejnem v letech 1991, 2003, 2009, 2011, 
2013 a 2015 zdroj: ČSÚ 
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Struktura obyvatelstva dle věkových skupin v jednotlivých obcích SO ORP Bystřice nad 
Pernštejnem a jejich vzájemné srovnání za roky 2004 a 2015 zdroj: ČSÚ 

 Celkem k 31.12.2004 (%) Celkem k 31.12.2015 (%) 
rozdíl 2015 – 2004 

(%) 
 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 0-14 65+ 

Blažkov 16,9 69,9 13,2 17,1 64,7 18,2 0,2 5,0 

Bohuňov 16,5 75,2 8,3 18,0 67,3 14,7 1,5 6,4 

Bukov 19,4 63,9 16,8 12,4 70,4 17,2 -7,0 0,4 
Bystřice nad 
Pernštejnem 

15,7 73,3 11,0 13,7 67,5 18,8 -2,0 7,8 

Býšovec 15,4 66,9 17,7 16,7 51,9 31,5 1,3 13,8 

Dalečín 15,2 71,0 13,9 11,2 68,9 19,9 -4,0 6,0 

Dolní Rožínka 17,0 66,3 16,7 12,2 65,3 22,5 -4,8 5,8 

Horní Rožínka 23,6 62,9 13,5 8,9 69,6 21,5 -14,7 8,0 
Chlum-
Korouhvice 

21,7 67,4 10,9 18,6 65,1 16,3 -3,1 5,4 

Koroužné 12,8 64,2 23,0 15,4 63,5 21,2 2,6 -1,8 

Lísek 18,5 69,9 11,6 16,8 68,8 14,4 -1,7 2,8 

Milasín 23,2 67,9 8,9 13,3 60,0 26,7 -9,9 17,8 
Moravecké 
Pavlovice 

20,7 55,2 24,1 9,8 54,9 35,3 -10,9 11,2 

Nyklovice 9,2 75,0 15,8 21,1 62,7 16,3 11,9 0,5 

Písečné 18,0 67,5 14,6 12,1 69,8 18,1 -5,9 3,5 

Prosetín 21,2 67,8 11,0 12,8 66,8 20,4 -8,4 9,4 

Radkov 12,1 67,8 20,1 13,6 63,3 23,2 1,5 3,1 

Rodkov 22,0 62,6 15,4 18,4 59,2 22,4 -3,6 7,0 

Rovečné 14,0 69,2 16,8 14,7 62,2 23,1 0,7 6,3 

Rozsochy 19,6 63,5 16,9 16,0 65,9 18,1 -3,6 1,2 

Rožná 16,4 72,2 11,3 16,6 68,7 14,7 0,2 3,4 

Sejřek 18,8 63,6 17,5 16,4 61,8 21,8 -2,4 4,3 

Skorotice 12,6 61,5 25,9 13,8 65,2 21,0 1,2 -4,9 

Strachujov 17,7 67,3 15,0 15,1 64,0 20,9 -2,6 5,9 

Strážek 15,5 65,4 19,1 11,6 61,4 26,9 -3,9 7,8 

Střítež 13,0 74,0 13,0 11,6 55,8 32,6 -1,4 19,6 

Sulkovec 13,8 67,0 19,1 10,6 67,2 22,2 -3,2 3,1 
Štěpánov nad 
Svratkou 

13,3 69,8 16,9 15,5 64,5 20,0 2,2 3,1 

Ubušínek 15,5 70,1 14,4 15,3 65,3 19,4 -0,2 5,0 

Ujčov 17,7 67,5 14,8 16,0 67,2 16,8 -1,7 2,0 

Unčín 18,2 71,2 10,6 10,6 72,3 17,0 -7,6 6,4 

Věchnov 15,5 73,0 11,5 14,6 67,7 17,7 -0,9 6,2 
Velké 
Janovice 

17,2 69,7 13,1 15,7 65,3 19,0 -1,5 5,9 
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 Celkem k 31.12.2004 (%) Celkem k 31.12.2015 (%) 
rozdíl 2015 – 2004 

(%) 
 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 0-14 65+ 

Velké Tresné 6,8 72,9 20,3 13,3 62,8 23,9 6,5 3,6 

Věstín 14,9 64,1 21,0 12,8 70,1 17,1 -2,1 -3,9 

Věžná 13,4 56,4 30,2 20,9 54,3 24,8 7,5 -5,4 

Vír 15,7 73,1 11,2 13,1 64,1 22,8 -2,6 11,6 

Zvole 18,1 69,3 12,6 19,5 65,5 15,0 1,4 2,4 

Ždánice 16,7 62,8 20,6 16,4 72,5 11,1 -0,3 -9,5 

Při porovnání rozdílů nárůstu nebo poklesu mezi lety 2004 a 2015 u věkových skupin 0-14 a nad 65 
let je z výsledných dat patrný celkový pokles zastoupení obyvatel ve věkové skupině 0-14 u většiny 
obcí (celkem 26). Nárust se projevuje zejména u skupiny 65 let a více (celkem 34 obcí).  

Struktura obyvatelstva dle ekonomické aktivity 

Podíl nezaměstnaných osob pro celé ORP Bystřice nad Pernštejnem je vyšší než celorepublikový 
průměr (6,2 %). Co se týče jednotlivých obcí, tak 20 obcí vykazuje vyšší hodnotu a 17 obcí nižší 
hodnotu než průměr ČR. Nejpříznivější je nezaměstnanost v obci Střítež, nejvyšší v obci Skorotice. 

Struktura obyvatelstva dle ekonomické aktivity a nezaměstnanost v jednotlivých obcích SO 
ORP Bystřice nad Pernštejnem v letech 2013 až 2015 zdroj: ČSÚ 

 
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní 

Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných 
v % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Blažkov 13 15 16 7,0 7,8 8,3

Bohuňov 13 14 12 7,2 7,9 6,8

Bukov 12 11 7 9,9 8,7 5,6

Bystřice nad Pernštejnem 590 529 467 10,0 9,3 8,2

Býšovec 6 7 4 7,0 8,0 4,6

Dalečín 30 34 23 6,6 7,5 5,1

Dolní Rožínka 29 23 19 7,1 5,7 4,7

Horní Rožínka 2 1 2 3,4 1,8 3,5

Chlum-Korouhvice 3 3 2 10,0 10,0 6,7

Koroužné 26 24 15 15,4 14,5 9,1

Lísek 9 11 8 3,5 4,4 3,2

Milasín 2 1 2 6,5 3,6 7,1

Moravecké Pavlovice 2 3 4 7,4 9,7 12,9

Nyklovice 9 4 4 8,9 3,9 3,9

Písečné 10 4 5 7,4 2,9 3,6

Prosetín 22 20 20 8,1 7,5 7,5

Radkov 11 12 6 9,6 10,8 5,4

Rodkov 1 2 5 1,7 3,6 8,9

Rovečné 43 38 37 10,7 9,5 9,2
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Uchazeči o zaměstnání dosažitelní 

Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných 
v % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Rozsochy 40 47 27 8,5 9,9 5,7

Rožná 43 43 42 7,9 7,8 7,6

Sejček 8 13 5 8,2 12,9 5,0

Skorotice 12 10 13 13,5 11,4 14,8

Strachujov 13 7 3 15,5 8,1 3,5

Strážek 39 45 33 7,2 8,6 6,3

Střítež 4 3 1 6,3 5,5 1,8

Sulkovec 10 6 4 7,4 4,8 3,2

Štěpánov nad Svratkou 56 47 44 12,1 10,3 9,7

Ubušínek 6 2 2 9,5 3,2 3,2

Ujčov 35 29 26 10,4 8,9 8,0

Unčín 13 10 7 9,5 7,5 5,2

Věchnov 21 15 9 9,3 6,5 3,9

Velké Janovice 6 5 5 7,4 6,3 6,3

Velké Tresné 9 3 5 11,7 4,0 6,7

Věstín 14 10 11 12,6 8,6 9,5

Věžná 9 6 8 7,4 4,8 6,5

Vír 52 49 39 10,7 10,6 8,4

Zvole 37 27 37 8,5 6,2 8,5

Ždánice 8 7 6 5,8 4,7 4,0

 
Nezaměstnanost v SO ORP Bystřice nad Pernštejnem (k 31. 12. dle MPSV) 
 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015 

              
Evidovaní uchazeči o 
zaměstnání 

1 202 1 356 1 325 1 172 942 907 1 334 1 355 1 205 1 289 1 150 
z počtu uchazečů dosažitelní 

(%) 
. . 96,7 95,0 94,6 97,4 96,9 98,6 99,1 98,4 99,1 

z počtu uchazečů občané se 
zdravotním postižením (%) 

25,4 24,3 24,9 26,2 31,6 30,3 25,6 26,3 25,3 23,0 25,5 
z počtu uchazečů absolventi 

(%) 
11,5 9,9 9,0 7,2 5,5 7,1 7,9 6,2 9,1 6,3 6,1 

z počtu uchazečů osoby s 
délkou evidence nad 12 měsíců 
(%) 

44,1 40,5 46,7 49,6 48,8 40,9 33,2 41,0 42,4 46,0 51,7 

Volná pracovní místa 19 22 18 76 121 48 29 18 10 36 31 
Počet uchazečů na 1 volné 
pracovní místo 

63,3 61,6 73,6 15,4 7,8 18,9 46,0 75,3 120,5 35,8 37,1 
Podíl nezaměstnaných osob 
(%) 

- - 8,81 7,68 6,18 6,14 9,08 9,49 8,59 9,26 8,39 
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VYHODNOCENÍ: 

Silné stránky 

 Relativně vysoká naděje dožití poukazující na příznivé úmrtnostní poměry ve 
správním obvodě 

 Mírný nárůst počtu obyvatel mezi roky 2014 a 2015 
Slabé stránky 

 Klesající počet obyvatel přirozenou měnou 
 Velký počet obcí s nízkým počtem obyvatel 
 Vylidňování menších obcí mající ekonomické a společenské negativní 

důsledky 
 Vyšší variabilita míry nezaměstnanosti dle jednotlivých obcí 
 Vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných 
 Snižující se počet obyvatel v dětské složce 
 Zvyšující se počet obyvatel v postproduktivní složce 

Příležitosti 
 Oživení výstavby a zvýšení migrační aktivity do správního obvodu 
 Vytvoření nových pracovních příležitostí 
 Zlepšení vzdělanostní struktury v návaznosti na pracovní příležitosti 

Hrozby 
 Stárnutí obyvatelstva, které povede ke zvyšování nároku na kvalitu i kvantitu 

sociálních služeb 
 Emigrace mladých a kvalifikovaných obyvatel 
 Snižující se počet obyvatel mající za následek negativní populační vývoj 

 

 
B.1.13.   BYDLENÍ 

Základní charakteristika  

Počet bytů má stoupající tendenci, projevuje se zlepšující úroveň bydlení. Aktuální počty obyvatel jsou 
obsaženy v tabulkové části. 

Velikost bytového fondu (údaje za město Bystřici nad Pernštejnem) zdroj: ČSÚ - SLBD 2011 

 počet trvale 
obydlených 

domů 

počet 
obydlených 

bytů 

obydlené 
byty v 

RD 

obydlené 
byty v 

bytových 
domech 

obydlené byty v 
ostatních 
budovách 

2011 4405 7251 4820 2312 119 

V řešeném území SO převládá bydlení v rodinných domech. Největší koncentrace bytů v bytových 
domech je v Bystřici n. P., na sídlištích I. a II. V posledních letech výrazně roste bytová výstavba 
v rodinných domech zejména v lokalitách na západním okraji města, které se budou dále rozšiřovat.   

Dokončené byty v SO ORP Bystřice nad Pernštejnem zdroj: ČSÚ 
BYTY 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dokončené byty 11 20 35 17 14 45 15 38 36 27 30 28 32 
Dokončené byty na 
1 000 obyvatel 

0,5 1,0 1,7 0,8 0,7 2,2 0,7 1,8 1,8 1,3 1,5 1,4 1,6 
Podíl bytů 
dokončených v 
rodinných domech 
(%) 

54,5 60,0 22,9 82,4 64,3 82,2 80,0 89,5 88,9 85,2 83,3 96,4 96,9 

Průměrná obytná 
plocha 1 
dokončeného bytu 
(m2) 

81,0 74,6 60,7 82,8 92,5 90,0 83,1 86,0 93,1 103,3 85,0 86,1 94,1 
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Počet dokončených bytů se v posledních letech pohybuje na stabilní úrovni okolo 30 bytů. Průměrná 
plocha dokončeného bytu se po roce 2011 razantně snížila, avšek v následujících letech se opět 
zvyšuje. 

Kvalita bytového fondu (údaje za město Bystřici nad Pernštejnem) zdroj: ČSÚ - SLBD 1991, 2001 

 
počet 
bytů 

počet osob 
na byt 

počet 
obytných 

místností na 
byt 

obytná plocha 
na osobu 

počet osob 
na obyt. 
místnost 

1991 3251 3,13 2,55 13,8 1,23 

2001 3163 2,86 2,56 16,04 1,12 

Stáří domovního fondu (údaje za město Bystřici nad Pernštejnem) zdroj: ČSÚ - SLBD 

období do r.1919 1920-1945 1946-1980 1981-2001 

domy postavené 100 145 605 306 

Postupně se začíná projevovat zvyšující se úroveň bydlení. Převážná část domů byla postavena po r. 
1945, zlepšují se jednotlivé parametry. Klesá počet osob na obytnou místnost, obložnost bytu (počet 
obyvatel na 1 byt) je již v podstatě na celostátním průměru a díky další plánované výstavbě lze 
očekávat další postupné snižování. Průměrné stáří obydlených domů je 38 let.    

VYHODNOCENÍ: 

Silné stránky 
 oblast s kvalitním životním prostředím 
 příznivé klimatické podmínky pro bydlení 
 převážná část bytů je v kvalitním prostředí s dostatkem zeleně v kompaktní zástavbě, 

v izochroně zastávek hromadné dopravy a základního občanského vybavení 
 převážná část bytů je napojena na městskou technickou infrastrukturu 
 disponibilní plochy pro bydlení různých forem 
 zlepšující se úroveň bydlení (m2 obytné plochy na osobu, počet bytů na 1000 

obyvatel…) 
Slabé stránky 

 chátrající a neobydlené domy především v místních částech  
 domy postavené před r.1945 většinou nesplňují požadavky na úsporu energií 
 místní části nemají dostatečnou technickou infrastrukturu 
 stagnující počet dokončených bytů v posledních letech 

Příležitosti 
 nabídkou kvalitního bydlení stabilizovat obyvatele, zvláště mladé rodiny 
 trend zkvalitňování bydlení v důsledku ekonomického růstu 
 revitalizace panelových sídlišť 
 chátrající a neobydlené domy využít k rekreační funkci (chalupaření) 

Hrozby 
 vytváření monofunkčních lokalit bydlení bez veřejné vybavenosti 

B.1.14. REKREACE 

Základní charakteristika 

Rekreace – rozděluje rekreaci obyvatel na aktivity ve volné přírodě (kompenzace tlaku umělého 
prostředí) a sportovní aktivity (kompenzace nedostatku pohybu). 

Dle lokalizace a způsobu rekreace se rozlišují: 

 indoor aktivity – činnosti v interiérovém prostoru (areálech) 

 outdoor aktivity – činnost v exteriérovém prostoru 
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Rekreační činnosti v interiéru (areálech): 

 stávající zařízení jsou stabilizované - podrobněji viz. kap. B.1.10.7. Tělovýchova a sport 

Rekreační činnosti v exteriéru: 

 pro pohyb v přírodě slouží stávající turistické cesty a cykloturistické trasy - podrobněji viz. 
kap. B.1.7.4. Nemotorová doprava 

Předpoklady pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu jsou na Bystřicku nadprůměrné. Primárně 
nejvýznamnějším faktorem je kulturní krajina, zahrnující množství významných přírodních lokalit 
a kulturních památek (za všechny hrad Pernštejn). Terény jsou zde vhodné pro letní i zimní turistiku, 
lyžování, cykloturistiku. Oblast bystřické části Vysočiny je známá také hodnotnou lidovou 
architekturou, a hodnotným celkovým vzhledem drobných sídel, citlivě zasazených do krajiny. Za 
rekreační prostory je možno považovat rozsáhlé území údolí Svratky a jejích přítoků Bystřice, 
Hodonínky, Nedvědičky a dalších (přírodní park Svratecká hornatina) a na severozápadě CHKO 
Žďárské vrchy, s naučnými stezkami,  sportovními areály, přírodními koupališti a plochami rodinné 
rekreace. 

V oblasti individuální rekreace je na území města Příměstské rekreační zařízení DOMANÍNSKÝ 
RYBNÍK.Poloha rekreačního střediska nabízí bohaté možnosti letní rekreace a turistiky poblíž vody a 
uprostřed lesů. Ubytování je ve 4 lůžkových chatkách, nebo stanech v přilehlém tábořišti. Součástí 
vybavení je volejbalové hřiště, houpačky a pískoviště pro děti, ohniště. Možnosti jsou i pro vodní 
sporty a rybolov.  

Hromadná ubytovací zařízení v SO ORP Bystřice nad Pernštejnem zdroj: ČSÚ 
CESTOVNÍ RUCH 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hromadná ubytovací zařízení 12 15 15 14 12 13 14 25 27 21 24 

lůžka 747 746 887 731 634 925 735 1 291 1 363 1 068 1 284 

VYHODNOCENÍ: 

Silné stránky 
 stabilizované a fungující plochy rekreačních a sportovních areálů 
 dobré podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku 
 možnost zahradničení a rekreačního bydlení 

Slabé stránky 
 v místních částech chybí plochy hřišť, výletiště  nebo rekreační louky  

Příležitosti 
 využití prostředků z rozvojových programů pro podporu rekreace a cestovního ruchu 
 záměr rozšíření ploch pro sportovní a rekreační aktivity 
 rozšiřování nabídky ubytování 
 možnost rozvoje a budování naučných a tematických stezek 

Hrozby 
 vznik ploch pro bydlení v zahrádkářských osadách vytváří problém nejen v soužití, ale 

i v obsluze území (komunikace, inženýrské sítě) 
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HOSPODÁŘSTVÍ 

B.1.15. HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

Základní charakteristika 

Město Bystřice nad Pernštejnem má průmyslovou tradici a patří k významným ekonomickým centrům 
v rámci okresu. Strategický plán města si klade za cíl rozvoj moderního průmyslu, při zachování 
přírodních krás a vzhledu krajiny. Pro Bystřicko je nadále charakteristická méně příznivá odvětvová 
struktura průmyslu s vysokým zastoupením odvětví, která lze obecně v rámci ČR označit za 
problémové (těžba uranu, textilní, oděvní a kožedělný průmysl, částečně i strojírenství). Na druhou 
stranu lze pozitivně hodnotit vybudování plně zainvestované průmyslové zóny v centru regionu a velmi 
aktivní přístup místní radnice při nabídce možnosti podnikání v zóně potenciálním investorům.  

Míra nezaměstnanosti v Bystřici nad Pernštejnem a okolí v uplynulých letech vykazuje neustálý růst a 
dlouhodobě překračuje průměr v ČR i okresu Žďár nad Sázavou. Zejména proto je vedle výstavby 
bytů hlavní prioritou vytváření pracovních příležitostí. Základním zdrojem nových pracovních míst je 
nepochybně nový průmysl umístěný v Průmyslové zóně U Nádraží. Region Bystřicko patří dlouhodobě 
mezi území kraje Vysočina i České republiky s mírně nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti a dá se 
z tohoto pohledu charakterizovat jako území problémové a situaci na trhu práce hodnotit jako 
nestabilizovanou. Na začátku roku 2008 činila v Bystřici nad Pernštejnem městě i celém ORP  – 5,7 % 
( kraj Vysočina 4,8 %, ČR 5,2 %). K 31.12.   2015 činil podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje 
podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku, 
7,4 %. Tento ukazatel nahrazuje míru registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny 
dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.  

Primární sektor – Bystřicko se vyznačuje ve srovnání s ostatními územími okresu nadprůměrným 
podílem primárního sektoru (zemědělství, lesní a vodní hospodářství – hlavním cílem rozvoje 
zemědělství bude především udržení krajinotvorné funkce zemědělství, při zachování intenzivního a 
extenzivního zemědělství  na co největší ploše). Rozvoj konkurenceschopné, intenzivní, avšak 
enviromentálně šetrné zemědělské výroby, ke které má sledované území místy ještě vhodné 
předpoklady, by měl být doprovázen také diverzifikací zemědělských podniků i do výroby netradičních 
zemědělských surovin pro nepotravinářské využití a do nezemědělských činností. Zemědělství 
regionu se také musí výrazně spolupodílet na zachování a dalším rozvoji venkovského prostředí a 
udržení osídlení venkova. Vyšší podíl zaměstnanosti v primárním sektoru je dána charakterem území 
ORP, kde je výrazně zastoupena zemědělská a lesnická činnost. 

 

Sekundární sektor – Průmyslová zóna v Bystřici nad Pernštejnem má v současnosti k dispozici asi 24 
ha, z toho většina je ve vlastnictví města a je již dnes kompletně vybavena inženýrskými sítěmi a je 
tedy připravena k okamžité investici. Voda, plyn, telefonní linky i kanalizace jsou přivedeny 
v dostatečném množství a kapacitě na okraj tohoto pozemku, způsob připojení bude záviset na 
požadavcích investorů. Část pozemků byla již odkoupena významnými investory (CORMEN, s.r.o., 
MEGA – TEC, s.r.o., L.O.O. S.R.O, ELVOLT, s.r.o., Dahlhausen CZ spol. s r.o). 

Územní ani odvětvová struktura průmyslové základny nedoznala v posledních letech výraznějších 
změn. Většina významných průmyslových firem dosahuje stabilních hospodářských výsledků 
a v žádné z nich nebyla ukončena činnost. Dalším kladným rysem je snaha o odvětvovou pestrost -   
tradiční odvětví doplňuje stavebnictví a výroba stavebních prvků. Pro většinu průmyslových podniků je 
charakteristická výrazná exportní orientace, většina je v současnosti kontrolována zahraničními 
vlastníky. 

Vyšší podíl zaměstnanosti v sekundárním sektoru je dána charakterem území ORP - vazba na 
zpracovatelský průmysl. 

 

Terciální sektor – oblast veřejných služeb představuje souhrn zařízení, institucí a programů, které sice 
nemají přímou vazbu na hospodářský výkon města a regionu, ale jsou nejefektivnější investicí 
k posílení hospodářského významu města a regionu v budoucnosti. Díky privatizaci a možnosti 
soukromého podnikání se rozvíjí především v komerční sféře – obchodu a služeb obyvatelstvu. 
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Cestovní ruch – rozvoj cestovního ruchu je založen zejména na atraktivitě krásného přírodního okolí 
(vysoká scénická hodnota a turistická atraktivita zdejší krajiny, vysoká lesnatost), zachovalém 
historickém jádru s řadou stavebních památek a skutečnosti, že v okolí města je řada památek. 
V poslední době se ve městě zvyšuje nabídka služeb – ubytování a stravování, do budoucna je nutno 
podpořit rozvoj služeb i v místních částech (agroturistika, jezdectví, ekologické zemědělství). 

Charakteristika ekonomických subjektů v SO ORP Bystřice nad Pernštejnem zdroj: ČSÚ 
EKONOMICKÉ SUBJEKTY SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU (k 31. 12.) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ekonomické 
subjekty celkem 
(podle Registru ek. 
subjektů) 3 882 3 946 3 415 3 466 3 515 3 646 3 557 3 661 3 730 3 774 3 859 3 928

fyzické osoby 3 228 3 273 2 802 2 851 2 882 2 982 2 903 2 989 3 057 3 091 3 181 3 235
z toho 

zemědělští 
podnikatelé2) 498 506 444 432 425 427 213 215 213 218 216 216

právnické osoby 654 673 613 615 633 664 654 672 673 683 678 693
z toho 

obchodní 
společnosti 210 220 201 210 218 222 227 241 246 253 252 255

Podíl ekonomických subjektů podle vybraných odvětví ek. činnosti (%)3) 

zemědělství, 
lesnictví a rybářství 16,3 16,2 17,0 16,4 16,4 16,0 11,1 11,2 11,0 11.4 11,1 10,9

průmysl celkem 15,9 15,8 15,3 15,6 15,1 14,3 15,1 15,4 15,8 15.6 15,5 15,6

stavebnictví 11,2 12,0 12,6 13,1 13,8 14,5 15,7 15,7 15,3 14.9 14,8 14,9
obchod, 

ubytování, 
stravování a 
pohostinství 28,7 27,8 26,2 25,9 25,9 26,0 26,1 25,9 25,8 25.7 23,1 22,9

Počet subjektů  podle počtu zaměstnanců 

bez zaměstnanců 2 657 2 473 1 156 1 205 1 060 1 326 1 300 1 343 1 383 1 377 1 401 1 468
1 - 9 zaměstnanci 

(mikropodniky) 305 295 232 250 250 256 260 264 274 270 272 273
10 - 49 

zaměstnanci (malé 
podniky) 95 99 87 83 93 85 81 80 78 72 70 68

50 - 249 
zaměstnanci 
(střední podniky) 17 16 14 16 14 14 12 11 9 10 7 8

250 a více 
zaměstnanci (velké 
podniky) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

nezjištěno 807 1 062 1 925 1 911 2 097 1 964 1 903 1 962 1 985 2 044 2 108 2 110

Počet ekonomických subjektů v ORP se za poslední roky zvyšuje, narůstá zejména počet fyzických 
osob. V ORP dominují subjekty bez zaměstnanci a nebo s 1-9 zaměstnanci. 

Níže je v tabulce aktuální přehled o počtu ekonomických subjektů a o počtu malých a středních 
podniků (MSP) – společností s ručením omezeným nebo akciových společností s počtem 
zaměstnanců od 6 do 249, které tvoří většinu regionálních subjektů. Tato kategorie podniků je 
v moderních ekonomikách díky své adaptabilitě a dynamice považována za motor podnikání aktivních 
ekonomických subjektů. 

Registrované ekonomické subjekty v obcích SO ORP zdroj: ČSÚ 

OBEC 
Registrované ES 

ES s 6 až 249 
zaměstnanci OBEC 

Registrované ES 
ES s 6 až 249 
zaměstnanci 

31.12.2015 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2013 

Blažkov 4 031 - Rožná 135 7 
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OBEC 
Registrované ES 

ES s 6 až 249 
zaměstnanci OBEC 

Registrované ES 
ES s 6 až 249 
zaměstnanci 

31.12.2015 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2013 

Bohuňov 48 2 Sejřek 147 - 

Bukov 51 - Skorotice 40 - 

Bystřice nad 
Pernštejnem 33 50 Strachujov 29 - 

Býšovec 1 663 - Strážek 23 7 

Dalečín 33 4 Střítež 163 - 

Dolní Rožínka 132 4 Sulkovec 23 1 

Horní Rožínka 155 - 
Štěpánov nad 
Svratkou 38 3 

Chlum-Korouhvice 26 - Ubušínek 127 2 

Koroužné 16 - Ujčov 22 3 

Lísek 52 1 Unčín 93 2 

Milasín 81 - Věchnov 50 2 
Moravecké 
Pavlovice 7 - Velké Janovice 67 - 

Nyklovice 10 1 Velké Tresné 22 1 

Písečné 30 3 Věstín 34 2 

Prosetín 54 5 Věžná 34 1 

Radkov 80 1 Vír 34 3 

Rodkov 29 - Zvole 153 4 

Rovečné 21 5 Ždánice 114 2 

Rozsochy 130 4    

Malých a středních podniků je nejvíce v centru správního obvodu Bystřici nad Pernštejnem, mimo 
centrum, v ostatních obcích počet podniků klesá. Druhý nejvyšší počet připadá na Rožnou a Strážek 
(obě obce po 7 subjektech). 

Aktivní ekonomické subjekty v obcích SO ORP podle sektorů k 31.12.2015 zdroj: ČSÚ 

obec P* S* T* celkem převažující  obec P* S* T* celkem převažující 

Blažkov 5 8 8 21 sekundární 

a terciární 

Rožná 21 20 48 92 terciární 

Bohuňov 6 13 6 26 sekundární Sejřek 13 3 3 19 primární 

Bukov 2 8 9 19 terciární Skorotice 1 5 8 14 terciární 

Bystřice nad 

Pernštejnem 

68 29

8 

502 887 terciární Strachujov 3 5 6 14 terciární 

Býšovec 3 1 8 14 terciární Strážek 25 24 44 96 terciární 

Dalečín 12 25 33 72 terciární Střítež 5 3 5 13 primární 

a terciární 

Dolní Rožínka 11 23 47 83 terciární Sulkovec 7 5 14 26 terciární 

Horní Rožínka 7 5 10 22 terciární Štěpánov nad 

Svratkou 

9 29 31 70 terciární 
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obec P* S* T* celkem převažující  obec P* S* T* celkem převažující 

Chlum-

Korouhvice 

4 1 4 9 primární 

a terciární 

Ubušínek 4 4 4 12 žádný 

nepřevažuje 

Koroužné 6 8 14 28 terciární Ujčov 10 25 27 62 terciární 

Lísek 10 22 23 56 terciární Unčín 9 15 10 34 sekundární 

Milasín 2 0 3 5 terciární Věchnov 7 15 21 43 terciární 

Moravecké 

Pavlovice 

3 0 4 7 terciární Velké 

Janovice 

7 5 4 16 primární 

Nyklovice 8 2 9 19 terciární Velké Tresné . 8 11 19 primární 

Písečné 9 11 13 34 terciární Věstín 9 4 8 21 primární 

Prosetín 10 14 26 51 terciární Věžná 3 2 12 17 terciární 

Radkov 8 3 7 19 primární Vír 11 20 45 81 terciární 

Rodkov 6 4 4 14 primární Zvole 21 22 27 72 terciární 

Rovečné 9 30 35 76 terciární Ždánice 5 5 6 16 terciární 

Rozsochy 17 25 32 76 terciární Rožná 21 20 48 92 terciární 

*P-primární sektor; S-sekundární sektor, T-terciární sektor; zdroj: www.czso.cz 

Ve většině obcí převažují aktivní ekonomické subjekty v terciárním sektoru, v primárním sektoru zcela 
převažuje u 6 obcí a sekundární sektor převažuje pouze u dvou obcí.  

VYHODNOCENÍ: 

Silné stránky 
 připravenost ploch pro příliv investic 
 dobrá spolupráce města s podnikatelskou sférou 
 dobré napojení průmyslové zóny Bystřice nad Pernštejnem na silniční síť a železnici 
 posilování (zvyšování počtu) ekonomických subjektů v obcích 

Slabé stránky 
 vysoký podíl ekonomicky aktivních v primárním sektoru 
 vysoký podíl ekonomických subjektů bez zaměstnanců 
 poloha regionu  – mimo hlavní oblasti a osy rozvoje ČR 
 chátrání bývalých zemědělských areálů – brownfields 
 sezónnost cestovního ruchu, převažují jednodenní návštěvníci 
 míra nezaměstnanosti je vysoká 
 rozvoj služeb a cestovního ruchu 

Příležitosti 
 využití prostředků z rozvojových programů pro podporu podnikání 
 příležitost pro rozvoj služeb – nástupní centrum do oblasti s rekreačním potenciálem - 

využití atraktivit v okolí pro zvýšení cestovního ruchu i v místních částech 
Hrozby 

 postupné snižování kvality urbanistické struktury a architektonické kvality jako jedné 
z hlavních atraktivit cestovního ruchu ve městě 

 snižování kvality podnikatelského prostředí  
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B.2. CELKOVÁ ANALÝZA SILNÝCH, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ 
A HROZEB V ÚZEMÍ (SWOT) 

 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

1. Horninové prostředí a geologie 
o převážně bezkolizní 

základové podmínky pro 
rozvoj obcí v řešeném území 

o zásoby strategické suroviny 
nerostných surovin  

o využitelnost vytěženého 
ložiska jako podzemního 
zásobníku plynu 

o střední riziko výskytu radonu 
z podloží v návaznosti na 
zastavěné území  

o zakonzervování ložiska pro 
případné budoucí šetrné 
technologie využití ložiska  

 

o důsledná likvidace 
následků po těžbě 
nerostných surovin  

2. Vodní režim 
o část území má vyšší retenční 

schopnost (lesní porosty) 
o CHOPAV Žďárské vrchy 
 

o erozně ohrožené plochy – 
krajina s intenzivní 
zemědělskou výrobou má 
malou retenční schopnost, 
dochází k nežádoucím vlivům 
na vodní režim – rychlý odtok, 
vodní eroze, půdy, zanášení 
vodních toků a svodnic, 
kanalizace a komunikací 
v návaznosti na zastavěné 
území 

o nedostatečné členění 
zemědělské půdy 

o problémy s extravilánovými 
vodami 

o malé zastoupení vodních ploch 
v krajině 

o znečištění vodních toků 
v důsledku zemědělské činnosti  

o hospodaření s dešťovými 
vodami, zvýšení retence vody 
v krajině a snížení vodní 
eroze sníží riziko záplav a 
zlepší hospodaření s vodou 
v řešeném území 

o realizace protipovodňových 
opatření 

 

o lokální záplavy způsobené 
extravilánovými vodami při 
extrémních srážkách 

o záplavové území Svratky a 
Bystřice 

3. Hygiena životního prostředí 
o dobrá provětrávatelnost 

většiny území s výjimkou 
inverzních lokalit v údolích 

o dobrá kvalita ovzduší 
o fungující veřejný dopravní 

systém 
 
 

o vysoký podíl starých 
ekologických zátěží 

o stará ekologická zátěž po těžbě 
uranu má regionální dosah 

o zátěž z dopravy - hluk, vibrace, 
exhalace na silnici I/19, 
železnice 

 

o snížení negativních účinků 
dopravy na hygienu prostředí  
podporou nemotorové 
dopravě a integrovanému 
způsobu dopravy 

o zlepšení kvality prostředí 
sanacemi SEZ 

o riziko narušení životního 
prostředí ponecháním 
území SEZ bez sanací 

o lokální zdroje vytápění, 
které využívají tuhá fosilní 
paliva (místní části a menší 
obce) a částečný přechod 
na vytápění domácností 
fosilními palivy a odpadky 
v důsledku zdražování 
plynu a elektřiny  

4. Ochrana přírody a krajiny 
o velká část území má statut 

velkoplošného chráněného 
území (přírodní park, CHKO) 

o přírodě blízké krajinné 
ekosystémy 

o vysoký podíl stabilních 
krajinných formací  

o pestrost a členitost ploch 
s přírodním potenciálem 
(vody, lesy, remízky, liniové 
polní prvky) 

o vysoký podíl existujících 
skladebných částí ÚSES 

o existující hierarchická 
koncepce vymezení  

o urbanistický tlak na stávající 
funkční plochy ÚSES 
v urbanizovaném území – 
nadregionální biokoridor, 
regionální biokoridor Svratka 

o upřesnění a koordinace prvků 
ÚSES v ÚPD obcí 

o krajina lokálně poznamenaná 
těžbou uranové rudy 

 

o podpora travnatých 
ekosystémů 

o revitalizace vodních toků a 
niv, rozšíření mokřadů 

o zvýšení biodiverzity krajiny, 
vytvoření polyfunkční kulturní 
krajiny 

o zpomalení odtoku vody, 
budování malých vodních 
nádrží 

o vysoký rekreační potenciál 
 

o geometrizace krajiny 
o riziko snížení prostupnosti 

krajiny 
o riziko rozšiřování ploch s 

pěstováním energetických 
plodin v ekologivky citlivých 
nebo krajinářsky 
hodnotných územích 
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Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
o relativně vysoká produkční 

schopnost zemědělských půd 
v severní a západní části SO 
ORP 

o vazba na zpracovatelský 
průmysl 
 

o dlouhodobá zemědělská 
tradice 

o kombinace extenzivních 
forem hospodaření 
s turistikou a agroturistikou 

o narušení melioračních 
soustav výstavbou na okraji 
zastavěného území a riziko 
následného zamokření 
pozemků 

o zrychlená eroze půdy, 
zanášení vodních toků a 
nádrží    

o podíl lesních porostů – 
kompaktní celky  

o relativně vysoký podíl 
přirozených druhů dřevin 
posilujících stabilitu a 
odolnost porostů 

o vysoký podíl monokulturních 
porostů 

o převaha smrčin v lesích 
 

o vysoký potenciál rekreace  
o lesní hospodářství, jako 

ekonomická základna města 
o změna druhového složení 

lesů ve prospěch listnáčů 
(buk apod.) 

 

o lokálně zvýšené stavy 
zvěře – hrozba okusů 

o v exponovaných polohách 
riziko námrazy a bořivých 
větrů 

o divoká těžba v lesích 
o ohrožení jehličnatých lesů 

živelnými pohromami 

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Dopravní infrastruktura 
o železniční spojení města 

s významnými městy v ČR – 
Žďár n.S., Havl. Brod, Tišnov, 
Brno 

o silniční tranzitní doprava je 
vedena mimo obytné území 
ORP 

o dopravní obslužnost – silnice 
I/19 

o fungující veřejný dopravní 
systém 

o poloha SO na dálkových 
cyklotrasách 

o značené cyklotrasy 
o značené lyžařské trasy, 

lyžařské vleky 
o značené turistické trasy 
o neveřejné letiště pro 

ultralehká letadla  

o silniční tranzitní doprava je 
vedena přes místní části 
Divišov, Rovné, Lesoňovice 

o nevyhovující napojení SO na 
vyšší silniční síť a z toho 
plynoucí ztížená dopravní 
dostupnost území  

o chybějící severojižní propojení 
o nevyhovující dopravní napojení 

na krajské město 
o nedostatek odstavných a 

parkovacích stání na sídlištích a 
v centru města 

o chybí chodníky podél průtahu 
I/19 

 

o nové napojení na nadřazenou 
dopravní infrastrukturu České 
republiky  

o podpora nemotorové dopravě 
a integrovanému způsobu 
dopravy 

o hustá síť pozemních 
komunikací málo zatížených 
automobilovou dopravou – 
vhodné pro další rozvoj 
cyklodopravy 

o omezení tranzitní a nákladní 
dopravy v centru 

o zklidnění centra ORP po 
vybudování přeložky silnice 
západně od města 

o trvalý nárůst automobilové 
dopravy 

o nedostatek vhodných ploch 
v okolí centra pro návrh 
parkovišť 

o kvalita silniční sítě brání 
rozvoji podnikání 
v okrajových částech SO 
ORP 

 

Technická infrastruktura – zásobování vodou 
o významné a dostatečné 

zdroje pitné vody 
o dostatečná akumulace vody 
o stabilizovaná vodovodní síť 

(pouze dílčí úpravy) 
 

o zaokruhování a rozšíření 
vodovodní sítě 

o chybějící veřejné vodovody  
o v některých případech technický 

stav vodovodní sítě 

o doplnění vodovodních 
systémů 

o dobudování nových veřejných 
vodovodů  

o propojení stávajících systémů 

o kontaminace povrchových a 
podzemních zdrojů vody 

Technická infrastruktura – odkanalizování 
o fungující systém jednotné 

kanalizace s odvodem 
odpadních vod na čistírnu 
odpadních vod v centru ORP  

o špatný stavební stav a nebo 
nedostatečná kapacita 
některých sběračů 

o nízký podíl obcí napojených na 
splaškovou kanalizaci a ČOV  

o vypouštění odpadních vod do 
recipientů 

o zlepšení čistoty vody v tocích 
o budování nových kanalizací 

převážně splaškové 
kanalizace 

o doplnění kanalizačních 
sběračů pro zastavitelná 
území 

o rozšíření sítě ČOV 
 

o špatné hospodaření 
s dešťovými vodami snižuje 
účinek odvádění odpadních 
vod na čistírnu a zvyšuje 
riziko znečištění toku 
(Svratky a Bystřice) 

o odvádění odpadních vod 
z místních částí přímo do 
místních recipientů 

Technická infrastruktura – zásobování plynem 
o dobrý stav sítě 
o území je z hlediska 

plynofikace stabilizováno 

o omezení ve využití území 
stávajícím VTL plynovodem 
procházejícího JV a S části 
města 

o nejsou plynofikovány místí části 
a okrajové obce SO ORP 

o zvyšování životní úrovně 
s možností výběru topného 
média (dle lokality), zlepšení 
životního prostředí 

o doplnění STL plynovodu pro 
zastavitelné území  

o výbušná směs – hlavně 
zastavěné území 
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Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

o možnost plynofikace místních 
částí a okrajových obcí SO 
ORP 

o využití alternativních zdrojů 

Technická infrastruktura – zásobování el. Energií 
o zásobování města elektřinou 

je stabilizované 
 

o nadzemní vedení v zastavěném 
území 

o nevyhovující stav 
elektrorozvodné sítě ve více 
než polovině obcí SO 

 

o rozšíření stávajících rozvodů 
včetně přívodu vedení vvn  

o zvyšování životní úrovně 
s možností výběru topného 
média (dle lokality), zlepšení 
životního prostředí 

o v rámci zastavitelných ploch 
stanovit výkonovou bilanci 

o při nedostatku výkonu 
navrhnout nové trafostanice 

o přerušení dodávky 
z hlavních distribučních 
bodů  

Technická infrastruktura – zásobování teplem 
o zásobování města teplem je 

stabilizované 
o místní části a obce SO bez 

alternativních zdrojů – tepelná 
čerpadla, solární energie 

o zvyšování životní úrovně 
s možností výběru topného 
média (dle lokality), zlepšení 
životního prostředí 

o plynofikace místních částí 
o využití alternativních zdrojů, 

energetické využití fytomasy 

o havárie na zdrojích tepla 

Technická infrastruktura – spoje 
o stabilizovaná síť 
o kapacitní telefonní ústředny 

s dostatečnou rezervou 

o rozšíření datových sítí o mobilní sítě, internet  

Nakládání s odpady 
o vybudovaný systém 

odpadového hospodářství, 
včetně separace 
komunálního odpadu 

o prostor skládky inertního 
materiálu je mimo území města 

o zájem města je řešit 
problematiku materiálového a 
energetického využití odpadu 

o  třídění odpadu a jeho další 
zpracování 

 

o zvyšující se produkce 
odpadů, nízký podíl 
recyklace 

o šíření divokých skládek 
odpadu 

Občanské vybavení 
o stabilizované a fungující 

veřejné vybavení ve městě 
o stabilní, rozvinutý systém 

základního a středního 
školství 

o vysoký počet obcí bez 
školského zařízení 
podmíněný sídelní strukturou  

o dostatečná vybavenost území 
zařízeními zdravotní péče 

o péče o budovy v centru 
města, využívané pro 
veřejnou vybavenost 

o zájem o spolkovou činnost 

o nevyhovující dostupnost 
nadmístní veřejné vybavenosti 
v krajském městě 

o chybějící vybavení (stravování, 
ubytování) pro rozvoj 
cestovního ruchu 

o nedostatečná kapacita zařízení 
sociální péče o seniory a 
zdravotně postižené občany 

o nedostatek některých sociálních 
služeb (terénní služby, domy 
s pečovatelskou službou) 

o možnost umístění sociálních 
zařízení do místních částí a 
ostatních obcí SO, kde jsou 
lepší podmínky i kontakt 
s přírodou  

o dostatek návrhových ploch 
pro záměry města na 
umístění zařízení občanské 
vybavenosti 

o transformace stávajících málo 
využívaných oborů středních 
odborných škol v koordinaci 
s potřebami trhu práce na 
krajské úrovni 

o rozšíření mimoškolních 
vzdělávacích a výchovných 
programů a další mimoškolní 
zájmové činnosti jako 
součásti systému prevence 
sociálně patologických jevů 

o další rozvoj místních knihoven 
a jejich poboček jako 
lokálních informačních center 

o zřízení dalších potřebných 
zařízení pro seniory a 
zdravotně postižené 

 

o tlak investorů na výstavbu 
kapacitních komerčních 
zařízení v blízkosti centra – 
hrozba narušení hodnot 
území 

o zvýšený nárůst 
poproduktivního 
obyvatelstva bude klást 
nároky na sociální zařízení 

o demograficky podmíněný 
úbytek dětí vyvolá tlak na 
rušení některých 
mateřských škol, 
malotřídních škol i 
základních škol 

o stále se zvyšující podíl 
starého obyvatelstva může 
vyvolat problémy v oblasti 
zdravotnictví a sociální 
péče a ve svém důsledku 
klást vyšší nároky na 
kapacity zařízení  
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Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Veřejná prostranství 
o historické jádro se 

zachovalou urbanistickou 
strukturou 

o kvalitní městská zeleň 

o plochy po demolicích, 
v návaznosti na centrum 
degradovány na parkoviště 

o nedostatečná kvalita veřejných 
prostranství v obcích SO 

o chybějící plochy pro setkávání 
obyvatel obcí SO 

 

o revitalizace veřejných 
prostranství (rekonstrukce 
náměstí) 

o využití prostoru podél řeky 
Bystřice pro rozšíření 
městské zeleně 

o v prostoru centra města 
umožnit dopravním 
zklidněním vytvoření pěší 
zóny, tzn. - parkování podél 
hlavních dopravních tahů 
(týká se zařízení OV) - 
parkování pod objekty v rámci   
funkčních ploch, ne na 
veřejných prostranstvích - 
parkování v rámci uličních 
prostorů v pěší zóně pouze 
omezeně 

 

7. Sociodemografické podmínky 
o město podle posledních 

výsledků vykazuje stabilizaci 
počtu obyvatel 

o město vykazuje menší míru 
nezaměstnanosti 

o Relativně vysoká naděje 
dožití poukazující na příznivé 
úmrtnostní poměry ve 
správním obvodě    

o nejméně příznivá věková 
struktura obyvatel ve srovnání 
s ostatními obcemi v kraji – 
trend stárnutí obyvatel 

o velmi nízká hustota zalidnění 
o rozdrobená sídelní struktura 

s vysokým podílem malých obcí 
o dlouhodobé vylidňování 

venkovských obcí a vůbec trvalý 
úbytek obyvatelstva ve SO 

o nepříznivé poměry pohybu 
obyvatelstva přirozenou měnou 
(nízká porodnost, vysoká 
úmrtnost) 

o nejméně příznivá věková 
struktura obyvatel ve srovnání 
s ostatními obcemi kraje 

o nejméně příznivá vzdělanostní 
struktura obyvatel ve srovnání 
s ostatními obcemi v kraji 

o dlouhodobě vysoká míra 
nezaměstnanosti 

o vysoký podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných mezi uchazeči 
o zaměstnání 

o snižující se počet obyvatel 
přirozenou měnou 

o vysoký podíl obcí s nízkým 
počtem obyvatel 

o vylidňování menších obcí mající 
ekonomické a společenské 
negativní důsledky 

o vyšší variabilita míry 
nezaměstnanosti dle 
jednotlivých obcí 

o snižující se počet obyvatel 
v dětské složce 

o stabilizace počtu obyvatel 
nabídkou pracovních 
příležitostí, kvalitního bydlení 

o rozvoj sociální péče s 
podporou města a kraje 

o podpora odborného 
vzdělávání, poradenství a 
služeb pro podnikatelskou 
sféru (především pro 
zemědělskou, lesnickou a 
průmyslovou výrobu) 

o oživení výstavby a zvýšení 
migrační aktivity do správního 
obvodu 

o vytvoření nových pracovních 
příležitostí 

o zlepšení vzdělanostní 
struktury v návaznosti na 
pracovní příležitosti  

o zvýšení pracovních příležitostí 
a tím i atraktivity pro území na 
základě realizace projektu na 
vybudování podzemního 
zásobníku plynu 

 

o rostoucí počet příjemců 
dávek sociální péče 

o stárnutí obyvatelstva, které 
povede ke zvyšování 
nároku na kvalitu i kvantitu 
sociálních služeb 

o emigrace mladých a 
kvalifikovaných obyvatel 

o snižující se počet obyvatel 
mající za následek 
negativní populační vývoj 
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8. Bydlení 
o oblast s kvalitním životním 

prostředím 
o příznivé klimatické podmínky 

pro bydlení 
o převážná část bytů je 

v kvalitním prostředí 
s dostatkem zeleně 
v kompaktní zástavbě, 
v izochroně zastávek 
hromadné dopravy a 
základního občanského 
vybavení 

o převážná část bytů je 
napojena na technickou 
infrastrukturu 

o disponibilní plochy pro 
bydlení různých forem 

o zlepšující se úroveň bydlení 
(m2 obytné plochy na osobu, 
počet bytů na 1000 
obyvatel…) 

o chátrající a neobydlené domy 
především v místních částech a 
okrajových obcích SO 

o domy postavené před r.1945 
většinou nesplňují požadavky 
na úsporu energií 

o místní části a okrajové obce SO  
nemají dostatečnou technickou 
infrastrukturu 

o nabídkou kvalitního bydlení 
stabilizovat obyvatele, zvláště 
mladé rodiny 

o u malých vylidňujících se obcí 
je možno očekávat 
transformaci obytné funkce na 
funkci rekreační, což umožní 
zachování a údržbu 
domovního fondu 

o oživení bytové výstavby, 
zejména v Bystřici n.P. a jejím 
okolí, může zvýšit dostupnost 
bydlení i migrační atraktivitu 
území 

o trend zkvalitňování bydlení v 
důsledku ekonomického růstu 

o revitalizace panelových sídlišť 
o podpora chalupaření, 

revitalizace sídel, chátrající a 
neobydlené domy využít 
k rekreační funkci  

 

o vytváření monofunkčních 
lokalit  bydlení bez veřejné 
vybavenosti 

o bez koncepce bytové 
politiky a vytváření nových 
pracovních míst může dojít 
k obnově či prohloubení 
nepopulační tendenci 
(emigraci mladých a 
kvalifikovaných obyvatel 
v důsledku nedostatku 
pracovních příležitostí a 
možnosti bydlení) 

9. Rekreace 
o scénicky hodnotná, atraktivní 

členitá kulturní krajina 
o z rekreačního hlediska 

výhodná poloha území 
v blízkosti brněnské 
aglomerace 

o množství jedinečných 
historických kulturních 
památek 

o řada staveb a urbanistických 
prvků lidové architektury 

o vysoký počet obcí 
s ubytovacím zařízením 
cestovního ruchu 

o podnebí vhodné pro letní i 
zimní rekreaci 

o stabilizované a fungující 
plochy rekreačních a 
sportovních areálů 

o dobré podmínky pro pěší 
turistiku a cykloturistiku 

o možnost zahradničení a 
rekreačního bydlení 

o v místních částech chybí plochy 
hřišť, výletiště nebo rekreační 
louky 

o malý počet naučných stezek a 
tématických značených tras 

o krátká a nejistá zimní sezóna 
(sněhové podmínky) 

o relativně malá část ubytovací 
kapacity je zaměřena na 
náročnější klientelu (pokoje 
s vlastním sociálním zařízením 
apod.) 

o nerozvinutá spolupráce subjektů 
v oblasti cestovního ruchu 
(provozovatelé ubytovacích 
zařízení a objektů, cestovní 
kanceláře, turistická informační 
centra apod.) 

o využití prostředků z 
rozvojových programů pro 
podporu rekreace a 
cestovního ruchu 

o záměr rozšíření ploch pro 
sportovní a rekreační aktivity 

o rozšiřování nabídky ubytování 
o možnost rozvoje a budování 

naučných a tematických 
stezek 

o značný potenciál území pro 
rozvoj různých forem 
agroturistiky 

o vytvoření turistického 
produktu oblasti a jeho 
propagace, včetně zřízení 
dalších turistických 
informačních center, přispěje 
ke zvýšení návštěvnosti 
území 

o propojení kulturních a 
přírodních památek pro 
cestovní ruch 

o zvýšení nabídky turisticky 
atraktivních míst 
zpřístupněním informací o 
jejich minulosti (rodiště a 
působiště známých 
osobností, místa významných 
událostí, místa figurující 
v pověstech apod.) formou  
průvodců, informačních 
materiálů i osazením 
informačních tabulí v místě 

o turistické zpřístupnění dalších 
míst rozšířením sítě 
značených cest a cyklotras, 
včetně naučných a 
tématických cest 

o vznik ploch pro bydlení 
v zahrádkářských osadách 
vytváří problém nejen 
v soužití, ale i v obsluze 
území (komunikace, 
inženýrské sítě) 

o odkládání tvorby a 
propagace turistického 
produktu může vést 
k marginalizaci území 
v konkurenci s jinými 
oblastmi cestovního ruchu 
s podobnou nabídkou 

o nedostatek finančních 
prostředků na zvýšení 
standardu ubytovací 
kapacity může být příčinou 
snížení návštěvnosti 
s dalším negativním 
dopadem na provozovatele 
ubytovacích zařízení i 
dalších služeb cestovního 
ruchu 

o nerozvíjení spolupráce 
mezi subjekty cestovního 
ruchu může zvýšit 
nežádoucí vnitřní 
konkurenci mezi nimi  

10. Hospodářské podmínky 
o územní i odvětvová 

diverzifikace průmyslové 
o poloha SO – mimo hlavní oblasti 

a osy rozvoje ČR 
o využití prostředků z 

rozvojových programů pro 
o postupné snižování kvality 

urbanistické struktury a 
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výroby 
o připravenost ploch pro příliv 

investic (průmyslová zóna 
Bystřice nad Pernštejnem)  

o dobré napojení průmyslové 
zóny BnP na silniční síť a 
železnici 

o nabídka volných ploch 
v průmyslové zóně, možnost 
jejího rozšíření 

o poměrně stabilizovaná síť 
zemědělských podniků a 
relativně příznivé 
hospodářské výsledky 
významné části 
zemědělských podniků 

 

o dosud neukončený útlum těžby 
uranu a nejasnosti okolo 
dalšího vývoje 

o nedostatečný počet nově 
vytvářených pracovních míst 

o nízká intenzita soukromého 
podnikání 

o nízké zastoupení progresivních 
výrobních i nevýrobních odvětví 
na hospodářské základně 

o nízký podíl subjektů se 
zahraničním kapitálem na 
hospodářské základně 

o omezení hospodářských 
činností na značné části území 
v důsledku limitů pásem 
hygienické ochrany vod  

o chátrání bývalých zemědělských 
areálů – brownfields 

o zastarávající technické vybavení 
zemědělských podniků a jeho 
pomalá obměna 

o nedostatek investičního kapitálu 
a vysoké zadlužení většiny 
průmyslových i zemědělských 
podniků  

o absence průmyslového subjektu 
schopného plnit funkci „hnacího 
motoru“ 

o sezónnost cestovního ruchu, 
převažují jednodenní 
návštěvníci 

o míra nezaměstnanosti je vysoká 
o rozvoj služeb a CR 

podporu podnikání a tvorby 
nových pracovních příležitostí 

o příležitost pro rozvoj služeb – 
nástupní centrum do oblasti 
s rekreačním potenciálem - 
využití atraktivit v okolí pro 
zvýšení cestovního ruchu i 
v místních částech 

o intenzivnější využití 
průmyslových rozvojových 
ploch 

o soustavné monitorování 
nevyužitých průmyslových a 
zemědělských objektů a 
areálů a jejich nabídnutí 
podnikatelské veřejnosti 

o další zvýšení, zefektivnění a 
koordinace spolupráce 
místních samospráv, 
podnikatelského sektoru a 
státní správy při tvorbě 
podnikatelského klimatu 

o možnost vytváření nových 
pracovních míst při 
zpracování zemědělských 
surovin 

o  podpora mimoprodukčních 
(krajinotvorných 
ekologických) funkcí a nových 
aktivit, které nahradí 
utlumované výroby 
v zemědělství 

o pěstování alternativních 
plodin, polyprodukční 
orientace zemědělské výroby 

o rozvoj činností podporujících 
alternativní příjmy na venkově 
s využitím místních surovin a 
podmínek  

o realizace projektu na 
vybudování podzemního 
zásobníku plynu 

o záměr na zřízení centrálního 
skladu vyhořelého jaderného 
paliva 

architektonické kvality jako 
jedné z hlavních atraktivit 
cestovního ruchu ve městě 

o snižování kvality 
podnikatelského prostředí 
nekoordinováním zájmů 
podnikatelů a záměrů ve 
městě 

o pokračující nedostatek 
nově vytvářených 
pracovních míst 
s negativním vlivem na 
hospodářský rozvoj i 
sociální klíma 

o uchazeči s vyšším 
vzděláním budou i nadále 
nacházet práci spíše mimo 
SO 

o periferní poloha a horší 
dopravní dostupnost bude i 
nadále bránit rozvoji 
větších podnikatelských 
aktivit 

o nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků, zejména 
v průmyslové výrobě může 
bránit dalšímu rozvoji jinak 
prosperujících firem 

o pokračující změny 
v odvětvové struktuře 
zaměstnanosti, především 
v souvislosti se schváleným 
útlumem těžby uranové 
rudy, se mohou projevit 
výrazným nárůstem 
nezaměstnanosti; 
vzhledem k současné 
nevýhodné odvětvové 
struktuře pracovní síly se 
velmi rychle může na trhu 
objevit takové množství 
volné pracovní síly, které 
místní trh práce nevstřebá. 
Případné nevytvoření 
nových pracovních 
příležitostí by mohlo vést 
k hospodářskému a 
sociálnímu úpadku území 

o postupný úbytek 
soukromně hospodařících 
zemědělců vlivem špatné 
ekonomické situace a 
zhoršené věkové struktury 

o odchod kvalifikovaných 
pracovníků z venkova do 
měst, zejména za vyššími 
výdělky 

o obtížné pronikání místních 
zemědělských producentů 
do nadnárodních 
obchodních řetězců   
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B.3. VYHODNOCENÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

B.3.1 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO 
PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A SOUDRŽNOST 
SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ 

 

Udržitelný rozvoj území je možný za předpokladu vyváženosti vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel. Vyváženost těchto tří pilířů spočívá 
v odstranění hlavních nedostatků a využití příležitostí.   

 

Životní prostředí: 

Řešené území je charakteristické vysokým podílem přírodních prvků, relativně hustou sídelní 
strukturou menších sídel a s tím související dopravní sítí. Dle hodnocení koeficientu ekologické 
stability je cca 50 % obcí správního obvodu územím s nadprůměrnou hodnotou koeficientu. Celkově je 
území vystaveno relativně malému civilizačnímu tlaku danému přírodními podmínkami a polohou  na 
hranici kraje Vysočina. Ve střední části ORP se nachází území, které je intenzivně dotčeno těžbou 
uranových rud, včetně negativních dopadů do krajinných struktur a životního prostředí. Tato stará 
ekologická zátěž je v kontrastu s výrazně přírodním prostředím severní a severovýchodní části ORP, 
které slouží jako významný zdroj pitné vody pro široké území, a to i oblastí Jihomoravského kraje.  

Předpokládané záměry nepředstavují riziko pro pilíř životního prostředí. Ze záměrů regionálního 
významu s potenciálním vlivem na životní prostředí připadá do úvahu pouze lokalita Skalka a Kraví 
hora, které jsou uvažovány v horizontu dalších desetiletí coby mezisklad resp. hlubinné úložiště 
vyhořelého jaderného paliva. Z hlediska dopravních záměrů se jedná o realizaci obchvatů silnic I. 
a II.třídy pro zlepšení dostupnosti center. 

Správní obvod lze z hlediska přírodních podmínek charakterizovat v současnosti jako stabilní. 

Problém s erozním ohrožením, ale zejména s řešením důsledků extrémních povodňových situací 
způsobených např. přívalovými srážkami řeší opatření prováděná v povodí Svratky. Jedná se 
o systém revitalizací vodních roků, realizaci poldrů, ochranných hrází apod.  

Hospodářský rozvoj: 

Zjištěné podmínky pro hospodářský rozvoj jsou v porovnání s celým krajem na průměrné úrovni. 
Z hlediska republikového průměru je podíl ekonomicky aktivních v primárním sektoru vysoký. 
Z hlediska počtu ekonomických subjektů se sídlem na území ORP Bystřice nad Pernštejnem je od 
r. 2009 patrný nárůst. Z hlediska velikostní struktury ekonomických subjektů se však jedná výhradně 
o subjekty bez zaměstnanců, tedy zejména živnostníci. Mezi nejvýznamnější střediska zaměstnanosti 
patří okolí Bystřice nad Pernštejnem. Podíl nezaměstnaných osob je nad celokrajským průměrem. 
Rezervy jsou v nedostatečném využití potenciálu cestovního ruchu a ve využití chátrajících areálů 
výroby – brownfields. 

Sociální soudržnost: 

Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území lze zhodnotit v celkovém kontextu a charakteru 
území jako průměrné.  V rámci sídelní struktury se jedná o území charakterizované jako venkovský 
prostor. Městský prostor je v rámci SO ORP zastoupen pouze Bystřicí nad Pernštejnem. Z hlediska 
struktury obyvatel je patrný dlouhodobý mírný pokles obyvatel a to jak přirozenou měnou, tak 
i stěhováním. Dosažená vybavenost sídel veřejnou infrastrukturou odpovídá počtu obyvatel, velikosti, 
významu a umístění jednotlivých obcí v rámci SO ORP. Veřejné občanské vybavení je průměrné, 
chybí zařízení pro seniory a zdravotně postižené občany. Výraznou pozici v sídelní struktuře tak má 
Bystřice nad Pernštejnem. Z hlediska technického vybavení lze konstatovat že vodovodní síť je 
stabilizovaná, podíl obyvatel napojených na vodovod dosahuje celorepublikového průměru. Z hlediska 
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napojení obyvatel na kanalizaci a zásobování plynem je podíl napojených obyvatel v obou případech 
pod průměrem ČR ale i kraje Vysočina.  

Pro rekreaci a odpočinek obyvatel i návštěvníků má velký význam kvalitní přírodní zázemí 
a stabilizované a fungující plochy rekreačních a sportovních areálů. V území jsou dobré podmínky pro 
pěší turistiku a cykloturistiku, chybí ale doprovodná infrastruktura a ubytovací kapacity. 

SHRNUTÍ: 

Vzájemná dynamická vyváženost územních podmínek ve vztahu pro příznivé životní prostředí, 
hospodářský rozvoj a sociální soudržnost vykazuje v udržitelném rozvoji SO ORP Bystřice nad 
Pernštejnem tyto hlavní nedostatky: 

životní prostředí 

o riziko negativních důsledků těžby uranu 

sociální soudržnost 

o problém dopravní dostupnosti lokálních center  

o chybějící systémy odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích 

o zvyšující se počet obyvatel v poproduktivní kategorii, chybějící zařízení služeb pro seniory  

hospodářský rozvoj 

o malý podíl příležitostí zaměstnanosti  

o nedostatečně vyvinutý potenciál cestovního ruchu 

o chátrající areály výroby – brownfields 

Řešením těchto nedostatků se podaří v přijatelné míře udržet kvality hodnot území. 

 

C)3. VYHODNOCENÍ STAVU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK JEDNOTLIVÝCH OBCÍ SO 
ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM PODLE PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE ÚZEMÍ 

Zařazení jednotlivých obcí do kategorií dosaženého stupně rozvoje bylo provedeno na základě 
kombinace přístupu – vyhodnocení jednotlivých obcí dle zvolených indikátorů a následná korekce 
a konečné zařazení dle dalších dostupných kritérií. 

Tato kombinovaná metoda hodnocení využívá možnosti posouzení každé obce dle stejných  
indikátorů a tím nastavení jisté stejné srovnávací linie. Následné individuální empirické vyhodnocení 
pak zohlední další skutečnosti, které je velmi obtížné nebo nemožné, posoudit formou kategorizace 
dosažených hodnot. 

 

Při prvním stupni hodnocení byly například zvoleny následující indikátory: 
 

indikátor význam a zařazení 

Podíl nezaměstnaných 
osob 

podíl nezaměstnaných k 31.12.2015 (v %). Hodnoceno v rámci 
hospodářského pilíře. 

Podnikatelská aktivita index vyjadřuje počet ekonomických subjektů (ES) v obci na 1000 
obyvatel. Hodnoceno v rámci hospodářského pilíře. 

Index - „Motoru“ 
podnikatelské aktivity 

index vyjadřuje tzv. motor ekonomiky – do součtu jsou zahrnuty pouze 
aktivní ekonomické subjekty od 6 do 250 zaměstnanců (dle významu pro 
ekonomiku se jedná o nejaktivnější a nejprogresivnější podniky) – tento 
počet je vztažen na celkový počet ES a 1000 obyvatel. Hodnoceno 
v rámci hospodářského pilíře. 
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indikátor význam a zařazení 

Index přirozeného 
přírůstku 

index přirozeného přírůstku vyjadřuje podíl obyvatel v celkovém ročním 
součtu (2015) přibylo nebo ubylo na 100 obyvatel v obci. Hodnoceno 
v rámci sociálního pilíře. 

Index dokončených bytů počet dokončených bytů v r. 2015 přepočtených na 100 obyvatel. 
Hodnoceno v rámci sociálního pilíře. 

Index salda migrace index přirozeného přírůstku vyjadřuje zda se do obce lidé v celkovém 
ročním součtu (2015) přistěhovali  nebo vystěhovali. Vztaženo 100 
obyvatel v obci. Hodnoceno v rámci sociálního pilíře. 

Index stáří index vyjadřuje kolik obyvatel ve věku 65 a více (poproduktivním) připadá 
na 100 obyvatel ve věku předproduktivním (0-14) v dané obci. 
Hodnoceno v rámci sociálního pilíře. 

zornění kolik % ZPF je zorněno. Hodnoceno v rámci enviromentálního pilíře. 
lesnatost kolik % PUPFL je na území obce. Hodnoceno v rámci enviromentálního 

pilíře. 
KES koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi ekologicky stabilními 

a nestabilními plochami na území obce. Hodnoceno v rámci 
enviromentálního pilíře. 

 

Na základě dosažených hodnot byly obce vyhodnoceny dle nastavených kritérií a zařazeny do jedné 
z osmi kategorií, dle požadovaného zařazení dle Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

 

V druhém stupni bylo provedeno vyhodnocení a posouzení stavu územních podmínek jednotlivých 
obcí podle pilířů udržitelného rozvoje území. Do hodnocení byly zahrnuty mimo jiné zjištěné informace 
dle provedené SWOT analýzy, údaje zjištěné v rámci provedených průzkumů. Konečné  vyhodnocení 
vyváženosti vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území je uvedeno v následujíc tabulce: 

 

OBEC ICOB ZHS kategorie 
vyjádření v 
kartogramu 

1. Blažkov 595241 +-+ 2b H 

2. Bohuňov 595306 +++ 1 - 

3. Bukov 595403 +-+ 2b H 

4. Bystřice nad Pernštejnem 595411 +++ 1 - 

5. Býšovec 595420 +-- 3a HS 

6. Dalečín 595454 +-- 3a HS 

7. Dolní Rožínka 595535 -+- 3b ZS 

8. Horní Rožínka 595683 -++ 2c Z 

9. Chlum - Korouhvice 595705 +-+ 3a H 

10. Koroužné 595861 +-- 3a HS 

11. Lísek 596051 +-+ 2b H 

12. Milasín 549835 --- 4 ZHS 

13. Moravecké Pavlovice 596159 +-- 3a HS 

14. Nyklovice 596272 +-+ 2b H 

15. Písečné 596434 ++- 2a S 
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OBEC ICOB ZHS kategorie 
vyjádření v 
kartogramu 

16. Prosetín 596493 ++- 2a S 

17. Radkov 549924 --+ 3c ZH 

18. Rodkov 587737 -++ 2c Z 

19. Rovečné 596612 +-+ 2b H 

20. Rozsochy 596647 --+ 3c ZH 

21. Rožná 596655 ++- 2a S 

22. Sejřek  596710 +++ 1 - 

23. Skorotice 596752 +-- 3a HS 

24. Strachujov  596809 +-- 3a HS 

25. Strážek  596825 +-- 3a HS 

26. Střítež 549886 +-+ 2b H 

27. Sulkovec  596833 +-- 3a HS 

28. Štěpánov nad Svratkou 596884 +-+ 2b H 

29. Ubušínek 549959 ++- 2a S 

30. Ujčov 596914 ++- 2a S 

31. Unčín 596931 +++ 1 - 

32. Věchnov 596965 --+ 3c ZH 

33. Velké Janovice 596990 +-- 3a HS 

34. Velké Tresné 587893 -+- 3b ZS 

35. Věstín 597031 ++- 2a S 

36. Věžná 597040 +-+ 2b H 

37. Vír 597074 +-- 3a HS 

38. Zvole 597155 --- 4 ZHS 

39. Ždánice 597163 ++- 2a S 
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Zdůvodnění kategorizace  

 

1. Blažkov - obec zařazena do kategorie 2b s vyhovujícím pilířem enviromentálním a pilířem sociální 
soudržnosti, nevyhovujícím pilířem hospodářským.  

Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. V katastru 
převažuje orná půda intenzivně využívaná s menšími enklávami krajinné zeleně. Souvislejší plochy 
krajinné zeleně jsou soustředěny podél říčky Bobrůvky – regionální biokoridor ÚSES. Podíl 
nezaměstnaných osob roste a je nadprůměrný, podnikatelská aktivita je nízká ve srovnání s obcemi 
ORP Bystřice n.P. Útlum těžby v Dolní Rožínce se projevil nárůstem nezaměstnanosti, současně však 
přispěl ke zlepšení životního prostředí a kladnému hodnocení enviromentálního pilíře. Sociální 
soudržnost je hodnocena kladně, přirozený přírůstek obyvatel je záporný, věková skladba 
obyvatelstva je relativně příznivá ve srovnání s ostatními obcemi. Funkce obce je  obsluhovaná, leží 
mimo hlavní dopravní tahy, nemá dostatečnou občanskou vybavenost. Nový územní plán řešil střet 
s rozvojovými záměry (problém U3 definovaný UAP 2012). Nový ÚP vymezil plochu pro ČOV, což 
přispívá k řešení vymezeného problému T1. 

2. Bohuňov - obec zařazena do kategorie 2b s vyhovujícím pilířem enviromentálním a pilířem sociální 
soudržnosti, nevyhovujícím pilířem hospodářským. 

Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. V katastru 
převažuje orná půda intenzivně využívaná s menšími enklávami krajinné zeleně. Souvislé plochy lesů 
a krajinné zeleně jsou na jihozápadě podél říčky Bystřice a Domanínského rybníka. Podíl 
nezaměstnaných osob od r. 2014 klesl a je podprůměrný. Podnikatelská aktivita je průměrná ve 
srovnání s obcemi ORP Bystřice n.P. Sociální soudržnost je hodnocena kladně, přirozený přírůstek je 
nulový, migrační saldo záporné a věková skladba obyvatelstva je velmi příznivá. Kvalitní životní 
prostředí vyvažuje obtížněji dopravně dostupné pracovní příležitosti. Obec má schválený územní plán 
z roku 2008. Funkce obce je  obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní tahy, nemá dostatečnou 
občanskou vybavenost. 

 

3. Bukov - obec zařazena do kategorie 2b s vyhovujícím enviromentálním a hospodářským pilířem, 
nevyhovujícím pilířem sociální soudržnosti. 

Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. V katastru 
převažuje orná půda intenzivně využívaná, s nedostatkem prvků krajinné zeleně. Souvislé lesní plochy 
jsou podél Bukovského potoka. Míra registrované nezaměstnanosti klesá a je podprůměrná ve 
srovnání s obcemi ORP Bystřice n. P. Nízká podnikatelská aktivita a obtížná dopravní dostupnost 
pracovních příležitostí se odráží v negativním hodnocení hospodářského pilíře. Útlum těžby v Dolní 
Rožínce přispěl ke zlepšení životního prostředí a kladnému hodnocení enviromentálního pilíře. Pilíř 
sociální soudržnosti je hodnocen záporně, a to zejména vzhledem k nepříznivé věkové skladbě 
obyvatel a relativně malém podílu obyvatel předproduktivního věku. Migrační saldo i přirozený 
přírůstek jsou kladné. Funkce obce je  obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní tahy, nemá 
dostatečnou občanskou vybavenost. 

 

4. Bystřice nad Pernštejnem – obec zařazena do kategorie 2a s vyhovujícím pilířem 
enviromentálním a hospodářským, nevyhovujícím pilířem sociální soudržnosti. 

Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n. P. ve vazbě na 
zastavěné území převažuje orná půda, intenzivně využívaná, místy náchylná k erozi. Severní část 
území obce je zalesněná, a navazuje na lesní komplexy podél řeky Svratky a Vírské vodní nádrže. 
Podíl nezaměstnaných osob klesá, avšak je stále nad průměrem SO ORP. Podprůměrná 
podnikatelská aktivita, charakteristická pro celé ORP je dána změnami v hospodářské struktuře 
tradičních výrobních odvětví a útlumem těžby v Dolní Rožínce. Sociální soudržnost je hodnocena 
záporně. Přirozený přírůstek je nízký, saldo migrace je záporné, index stáří je průměrný ve srovnání 
s průměrem ORP Bystřice n. P. V roce 2015 byla vydána změna č. 1 územního plánu, navrženy jsou 
rozvojové plochy pro všechny typy ploch. Funkce obce je obsluhující, je hlavním centrem osídlení 
ORP Bystřice nad Pernštejnem. Má dostatečně rozvinutou urbanistickou strukturu s dostatečným 
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potenciálem v občanské vybavenosti a pracovních příležitostech k tomu plnit funkci střediska. 
Progresivní vývoj města zejména v rámci služeb občanského vybavení. 

 

5. Býšovec - obec zařazena do kategorie 3b s vyhovujícím pilířem enviromentálním a nevyhovujícím 
pilířem hospodářským a pilířem sociální soudržnosti. 

Obec s lehce nadprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci SO ORP Bystřice n. P. Na 
území obce je vyvážený poměr zastoupení orné půdy a lesů. Lesní plochy jsou rozptýleny, tvoří 
pestrou krajinu, vhodnou ke sportu a rekreaci. Obec vykazuje ve srovnání s rokem 2013 výrazný 
pokles podílu nezaměstnaných osob (ve srovnání s hodnotami SO ORP Bystřice n. P. vysoce 
podprůměrná hodnota), podnikatelská aktivita je průměrná, obtížná dopravní dostupnost centra. 
Nepříznivé jsou hodnoty přirozeného přírůstku obyvatel, indexu stáří, index salda migrace je velmi 
nízký. Přesto je počet obyvatel stabilizovaný. Funkce obce je  obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní 
tahy, nemá dostatečnou občanskou vybavenost, převažuje rekreační charakter obce. 

 

6. Dalečín - obec zařazena do kategorie 3a s vyhovujícím pilířem enviromentálním a nevyhovujícím 
pilířem hospodářským a pilířem sociální soudržnosti. 

Obec s nadprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci SO ORP Bystřice n. P. Na katastru 
obce je vyvážený poměr zastoupení orné půdy a lesů. Lesní plochy vytváří pestrou mozaiku krajiny. 
Hospodářský pilíř je hodnocen záporně, podíl nezaměstnaných osob mezi roky 2013 a 2014 vzrostl, 
po roce 2014 se však snížil na podprůměrnou hodnotu v rámci SO ORP, podnikatelská aktivita je 
mírně podprůměrná ve srovnání s obcemi ORP Bystřice n.P. Přirozený přírůstek i saldo migrace jsou 
kladné, index stáří je nadprůměrný, počet obyvatel se od roku 2014 nepatrně zvýšil.  Obec má 
schválený územní plán z roku 2008. Funkce obce je obsluhující, přestože leží v blízkosti většího 
centra, na hlavním dopravním tahu směrem k Bystřici nad Pernštejnem, má dostatečný potenciál 
v občanské vybavenosti a pracovních příležitostech k tomu, plnit funkci střediska pro okolní obce. 

Vyřešen problém U1 potenciální střet rozvojových záměrů s negativními vlivy výroby. Nově 
zpracovaný ÚP prověřil území, vymezil zastavitelné plochy a stanovil podmínky pro jejich využití. 

 

7. Dolní Rožínka - obec zařazena do kategorie 4 s nevyhovujícím pilířem enviromentálním, 
hospodářským a pilířem sociální soudržnosti. 

Obec s vysoce podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n. P. V katastru 
obce převažuje orná půda intenzivně využívaná. Lesnatost je nízká, rozptýlená, drobné enklávy 
vytváří mozaiku krajiny. Těžba uranu se podílela na celkové devastaci obce, která se v důsledku 
útlumu výroby projevovala v nárůstu nezaměstnanosti. Od roku  2013 ovšem podíl nezaměstnaných 
osob klesá a v součanosti je pod průměrem ORP. Počet obyvatel stále klesá, přirozený přírůstek i 
migrační saldo jsou záporné. Území prochází velkou regenerací, dlouhodobě má příležitost zlepšit své 
postavení ve struktuře obcí ORP, o tom svědčí rostoucí zájem o výstavbu rodinných domů a podnikání 
v areálu bývalého zemědělského střediska. Funkce obce je obsluhující, přestože leží v blízkosti 
většího centra, na hlavním dopravním tahu směrem k Bystřici nad Pernštejnem, má dostatečný 
potenciál v občanské vybavenosti a pracovních příležitostech k tomu, plnit funkci střediska pro okolní 
obce. 

 

8. Horní Rožínka - obec zařazena do kategorie 3c s vyhovujícím pilířem sociální soudržnosti 
a s nevyhovujícími pilíři enviromentálním  a pilířem hospodářským. 

Obec s nejnižším koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n. P. V katastru převažuje 
orná půda intenzivně využívaná. Zastoupení lesů je velmi nízké. V oblasti hospodářství došlo 
k navýšení podílu nezaměstnaných osob oproti roku 2014, nicméně hodnota je stále velmi příznivá - 
vysoce pod průměrem ORP. Podnikatelská aktivita je nadprůměrná ve srovnání s obcemi ORP. Na 
tomto stavu má podíl dobrá dopravní dostupnost větších středisek. V obci přibývá pracovních 
příležitostí v areálu bývalého zemědělského střediska. Index stáří není příznivý, počet obyvatel klesá. 
Obec má schválený územní plán z roku 2008. Funkce obce je obsluhovaná, s dobrou dostupností 



Úplná aktualizace ÚAP SO ORP Bystřice nad Pernštejnem    2016 

 87

Bystřice nad Pernštejnem. Využívá všech výhod blízkosti většího střediska osídlení, jako jsou 
pracovní příležitosti, občanské vybavení a služby. 

 

9. Chlum – Korouhvice - obec zařazena do kategorie 2b s vyhovujícími pilíři enviromentálním 
a pilířem sociální soudržnosti a s nevyhovujícím pilířem hospodářským. 

Obec s nadprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. V katastru obce 
převažuje orná půda, lesní plochy jsou podél Vírské vodní nádrže. Kvalitní životní prostředí ovlivňuje 
sociální pilíř, počet obyvatel je stabilizovaný, index stáří je příznivý. Záporné hodnocení 
hospodářského pilíře je ovlivněno absencí pracovních příležitostí v místě bydliště, ale dobrá dopravní 
dostupnost se projevuje v nejvyšší podnikatelské aktivitě ve srovnání s obcemi ORP Bystřice n.P.  
Funkce obce je  obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní tahy, nemá dostatečnou občanskou 
vybavenost, převažuje rekreační charakter obce. 

 

10. Koroužné - obec zařazena do kategorie 3a s vyhovujícím enviromentálním pilířem, nevyhovujícím 
pilířem hospodářským a pilířem sociální soudržnosti. 

Obec s třetím nejvyšším koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. V katastru obce 
převažují lesy na hřebenech kopců nad údolím řeky Svratky. Obec je součástí osídlení Svrateckého 
údolí, proto je dobře dopravně napojená na větší centra. Přesto je podnikatelská aktivita obyvatelstva 
nízká. Podíl nezaměstnaných osob je nadprůměrný, ačkoliv došlo k jeho poklesu po roce 2014, stále 
si udržuje vysokou hodnotu. Počet obyvatel je stabilní, index stáří je nepříznivý. Funkce obce je 
obsluhovaná, s dobrou dostupností Bystřice nad Pernštejnem. Využívá všech výhod blízkosti většího 
střediska osídlení, jako jsou pracovní příležitosti, občanské vybavení a služby. 

   

11. Lísek - obec zařazena do kategorie 2b s vyhovujícím pilířem enviromentálním a sociální 
soudržnosti a nevyhovujícím pilířem hospodářským. 

Obec s průměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. Na katastru obce 
převažují lesy, drobná mozaika. Větší lesní komplexy navazují na západním okraji katastru. Podíl 
nezaměstnaných osob je velmi nízký. Velmi příznivá je věková skladba obyvatelstva, věkový index má 
velmi nízkou hodnotu v rámci obcí ORP Bystřice n.P. Počet obyvatel se od roku 2016 jen mírně zvýšil. 
Obec má schválený územní plán z roku 2009. Funkce obce je  obsluhovaná, leží mimo hlavní 
dopravní tahy, nemá dostatečnou občanskou vybavenost. 

 

12. Milasín - obec zařazena do kategorie 4 s nevyhovujícími pilíři enviromentálním, hospodářským 
a nevyhovujícím pilířem sociální soudržnosti. 

Obec s  podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. V katastru obce 
převažuje orná půda, intenzivně využívaná. Lesy tvoří menší rozptýlené plochy. Podíl 
nezaměstnaných osob oproti předchozímu roku narostl, stále však zůstává lehce podprůměrným. 
Index stáří je vysoký, počet obyvatel stabilní. Funkce obce je  obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní 
tahy, nemá dostatečnou občanskou vybavenost. 

 

13. Moravecké Pavlovice - obec zařazena do kategorie 3a s vyhovujícím pilířem enviromentálním 
a nevyhovujícími pilíři hospodářským a pilířem sociální soudržnosti. 

Obec s  nadprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n. P. Podíl 
nezaměstnaných osob (ve srovnání s hodnotami v ORP) je extrémně vysoký (druhý nejvyšší). 
Nepříznivé je saldo migrace a věková skladba obyvatelstva, index stáří nejvyšší v rámci ORP. Funkce 
obce je obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní tahy, nemá dostatečnou občanskou vybavenost. 

 

14. Nyklovice - obec zařazena do kategorie 2b s vyhovujícím pilířem enviromentálním a sociální 
soudržnosti a nevyhovujícím pilířem hospodářským  
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Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n. P. Podíl 
nezaměstnaných osob po roce 2013 výrazně poklesl a v posledních dvou letech si udržuje nízkou 
podprůměrnou hodnotu. Vzrostla podnikatelská aktivita. Hodnota indexu stáří je příznivá, počet 
obyvatel je stabilní. Funkce obce je  obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní tahy, nemá dostatečnou 
občanskou vybavenost. 

 

15. Písečné  - obec zařazena do kategorie 3a s vyhovujícím pilířem enviromentálním a hospodářským 
a nevyhovujícím pilířem sociální soudržnosti. 

Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n. P., ale s kvalitním 
životním prostředím. Ve prospěch hospodářského pilíře svědčí zvýšený koeficient podnikatelské 
aktivity v obci. Podíl nezaměstnaných osob je nízký. Migrační saldo i přirozený přírůstek jsou kladné, 
index stáří nadprůměrný. Funkce obce je  obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní tahy, nemá 
dostatečnou občanskou vybavenost. 

  

16. Prosetín - obec zařazena do kategorie 3a s vyhovujícím enviromentálním pilířem, nevyhovujícím 
pilířem hospodářským a sociální soudržnosti. 

Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP bystřice n.P. V katastru obce je 
vyrovnaný podíl zemědělských a lesních ploch, životní prostředí je hodnoceno kladně. Podíl 
nezaměstnaných osob je v posledních dvou letech stabilní, lehce nadprůměrný. Podnikatelská aktivita 
má vliv na kladném hodnocení hospodářského pilíře. Sociální soudržnost je hodnocena záporně, 
počet obyvatel mírně klesá, index stáří je nepříznivý. Funkce obce je obsluhovaná, leží mimo hlavní 
dopravní tahy, nemá dostatečnou občanskou vybavenost. 

 

17. Radkov - obec zařazena do kategorie 3c s vyhovujícím pilířem sociální soudržnosti 
a nevyhovujícím pilířem enviromentálním a hospodářským.  

Obec s vysoce podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. Obec 
vykazuje výrazný pokles podílu nezaměstnaných osob po roce 2014 na podprůměrnou hodnotu. 
Hodnota indexu stáří je nadprůměrná, příznivé jsou hodnoty nárůstu počtu obyvatel. Poloha obce 
v rekreační oblasti, množství rybníků a lesní plochy kolem říčky Bobrůvky, jsou atraktivní pro bydlení. 
Obec má schválený územní plán z roku 2009. Funkce obce je obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní 
tahy, nemá dostatečnou občanskou vybavenost. 

 

18. Rodkov - obec zařazena do kategorie 2c s vyhovujícím hospodářským pilířem a  pilířem sociální 
soudržnosti, nevyhovujícím pilířem enviromentálním.  

Obec s vysoce podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. Charakter 
okolní krajiny je příznivý, území není zatíženo negativními vlivy. Převažující orná půda a velmi nízká 
lesnatost snižuje celkové hodnocení enviromentálního pilíře. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl 
z nízkých hodnot na nadprůměrnou, je to ovlivněno blízkostí a dobré dopravní dostupnosti průmyslové 
zóny Bystřice n.P. Příznivá je věková skladba obyvatel, počet obyvatel je stabilní. Obec má dobrou 
dopravní dostupnost Bystřice n.P.  Funkce obce je obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní tahy, 
nemá dostatečnou občanskou vybavenost. 

Vyřešen definovaný problém v ÚAP z r. 2012 - U6. Nově zpracovaný územní plán vymezil zastavitelné 
plochy pro bydlení a stanovil podmínky pro jejich využití. 

 

19. Rovečné - obec zařazena do kategorie 2b s vyhovujícím enviromentálním pilířem a pilířem 
sociální soudržnosti, nevyhovujícím hospodářským pilířem.  

Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. V katastru obce 
převládá orná půda, charakter okolní krajiny je příznivý, území není zatíženo negativními vlivy. . Podíl 
nezaměstnaných osob klesá, avšak stále je nadprůměrný. Méně příznivá věková skladba obyvatelstva 
nemá vliv na počet obyvatel, po roce 2014 je jen nepatrný úbytek. Dostupnost centra ORP je obtížná.  
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Funkce obce je obsluhující, má dostatečnou občanskou vybavenost a pracovní příležitosti pro plnění 
funkce centra pro okolní obce. 

 

 

20. Rozsochy - obec zařazena do kategorie 3c s vyhovujícím pilířem sociální soudržnosti, 
nevyhovujícím hospodářským a enviromentálním pilířem. 

Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. V katastru obce 
převažuje orná půda bez výraznějšího členění krajinnou zelení nebo lesy.  Podíl nezaměstnaných 
osob se snížil na podprůměrnou hodnotu, blízkost Bystřice n.P. se projevuje kladně. Věková skladba 
obyvatel je relativně příznivá, počet obyvatel narůstá. Funkce obce je obsluhovaná, má dobrou 
dopravní dostupnost Bystřice n.P., obec sama nemá dostatečnou občanskou vybavenost, využívá 
výhody blízkosti velkého centra. 

 

21. Rožná - obec zařazena do kategorie 2a s vyhovujícím enviromentálním pilířem, a hospodářským 
pilířem, s nevyhovujícím pilířem a sociální soudržnosti. 

Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. Charakter okolní 
krajiny je příznivý, krajina je pestrá na enklávy krajinné zeleně. Podíl nezaměstnaných osob 
v posledních letech mírně klesal, avšak je lehce nadprůměrný. Příznivá věková skladba se projevuje 
na stabilizovaném počtu obyvatel. Funkce obce je obsluhovaná, má dobrou dopravní dostupnost 
Bystřice n.P., obec sama nemá dostatečnou občanskou vybavenost, využívá výhody blízkosti velkého 
centra. 

 

22. Sejřek - obec zařazena do kategorie 1 s vyhovujícím enviromentálním pilířem, hospodářským 
pilířem a pilířem sociální soudržnosti. 

Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. Charakter okolní 
krajiny je příznivý, území není zatíženo negativními vlivy. Podíl nezaměstnaných osob výrazně poklesl 
na podprůměrnou hodnotu. Příznivá je věková skladba obyvatel, i vyrovnaný počet obyvatel. 
Dostupnost centra ORP je obtížná. Obec má schválený územní plán z roku 2009. Funkce obce je 
obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní tahy, nemá dostatečnou občanskou vybavenost. 

 

23. Skorotice - obec zařazena do kategorie 3a s vyhovujícím enviromentálním pilířem, nevyhovujícím 
hospodářským pilířem a pilířem sociální soudržnosti. 

Obec s nadprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P (druhý nejvyšší). 
Charakter okolní krajiny je příznivý, území není zatíženo negativními vlivy. Podíl nezaměstnaných 
osob vzrostl a je extrémně vysoký (nejvyšší v ORP). Index stáří je nadprůměrný, počet obyvatel 
stabilizovaný. Dostupnost centra ORP je obtížná. Funkce obce je obsluhovaná, leží mimo hlavní 
dopravní tahy, nemá dostatečnou občanskou vybavenost. 

 

24. Strachujov - obec zařazena do kategorie 3a s vyhovujícím enviromentálním pilířem, 
nevyhovujícím hospodářským pilířem a sociální soudržnosti. 

Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. Charakter okolní 
krajiny je příznivý, území není zatíženo negativními vlivy. Podíl nezaměstnaných osob zaznamenal od 
roku 2013 výrazný pokles, je velmi podprůměrný. Index stáří je takřka průměrný, počet obyvatel 
stabilizovaný. Dostupnost centra ORP je obtížná. Funkce obce je obsluhovaná, leží mimo hlavní 
dopravní tahy, nemá dostatečnou občanskou vybavenost. 

 

25. Strážek - obec zařazena do kategorie 3a s vyhovujícím enviromentálním pilířem, nevyhovujícím 
hospodářským pilířem a pilířem sociální soudržnosti. 
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Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. Charakter okolní 
krajiny je příznivý, území není zatíženo negativními vlivy. Obec vykazuje pokles podílu 
nezaměstnaných osob po roce 2014 na podprůměrnou hodnotu. Sociální soudržnost je hodnocena 
záporně, méně příznivá věková skladba obyvatel. Počet obyvatel od roku 2011 každým rokem klesá 
(celkem o 70 obyvatel do roku 2015). Dostupnost centra ORP je obtížná. V roce 2014 byla vydána 
změna č. 1 územního plánu. Funkce obce je obsluhující, přestože leží mimo hlavní dopravní tahy, má 
dostatečný potenciál v občanské vybavenosti a pracovních příležitostech k tomu, plnit funkci střediska 
pro okolní obce. 

 

26. Střítež - obec zařazena do kategorie 2b s vyhovujícím enviromentálním pilířem a pilířem sociální 
soudržnosti a s nevyhovujícím hospodářským pilířem. 

Obec s nadprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. Charakter okolní 
krajiny je příznivý, území není zatíženo negativními vlivy. Podíl nezaměstnaných osob v posledních 
třech letech klesal a je velice příznivý – nejnižší z celého ORP. Počet obyvatel je stabilizovaný, index 
stáří je druhý nejvyšší v ORP. Dostupnost centra ORP je obtížná. V roce 2014 byla vydána změna č. 1 
územního plánu. Funkce obce je obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní tahy, nemá dostatečnou 
občanskou vybavenost. 

 

27. Sulkovec - obec zařazena do kategorie 3a s vyhovujícím enviromentálním pilířem, nevyhovujícím 
hospodářským pilířem a sociální soudržnosti. 

Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P.  V katastru 
převažuje orná půda, intenzivně využívaná, členěná liniovou krajinnou zelení. Lesní enklávy vytváří 
pestrou krajinnou mozaiku. Území není zatíženo negativními vlivy. Podíl nezaměstnaných osob od 
roku 2013 výrazně pokles na podprůměrnou hodnotu. Záporný pilíř sociální soudržnosti je dán 
nepříznivým koeficientem stáří a klesajícím počtem obyvatel. Dostupnost centra ORP je obtížná. 
Funkce obce je obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní tahy, nemá dostatečnou občanskou 
vybavenost, převažuje rekreační charakter obce. 

  

28. Štěpánov nad Svratkou - obec zařazena do kategorie 2b s vyhovujícím enviromentálním pilířem 
a pilířem sociální soudržnosti, s nevyhovujícím hospodářským pilířem. 

Obec s nadprůměrným koeficientem ekologické stability (nejvyšší v rámci ORP). V katastru obce 
převažují lesy, charakter okolní krajiny je příznivý, území není zatíženo negativními vlivy. Podíl 
nezaměstnaných osob se snížil, avšak stále je nad průměrem ORP.   Kladný pilíř sociální soudržnosti 
je dán příznivým koeficientem stáří a rostoucím počtem obyvatel.  Obec má dobrou dopravní 
dostupnost Bystřice n.P. V roce 2015 nabyla účinnosti změna č. 1 územního plánu. Funkce obce je 
obsluhující, leží na hlavním dopravním tahu směrem k Bystřici nad Pernštejnem, má dostatečný 
potenciál v občanské vybavenosti a pracovních příležitostech k tomu, plnit funkci střediska pro okolní 
obce. 

 

29. Ubušínek – obec zařazena do kategorie 2a s vyhovujícím enviromentálním pilířem, a pilířem 
sociální soudržnosti, s nevyhovujícím pilířem hospodářským. 

Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. Krajina je pestrá 
mozaikovitá, členěná drobnými enklávami krajinné zeleně. Převažuje orná půda intenzivně využívaná. 
Podíl nezaměstnaných osob je velmi nízký. Index stáří je podprůměrný, počet obyvatel stabilizovaný . 
Obec má dobrou dopravní dostupnost Bystřice n.P. Obec má schválený územní plán z roku 2010. 
Funkce obce je obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní tahy, nemá dostatečnou občanskou 
vybavenost, převažuje rekreační charakter obce. 

 

30. Ujčov – obec zařazena do kategorie 2a s vyhovujícím enviromentálním pilířem, a pilířem 
hospodářským, s nevyhovujícím pilířem sociální soudržnosti. 
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Obec s nadprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. Krajina je pestrá, 
převažují lesy, souvislejší komplexy jsou na východních a západních svazích nad obcí. Podíl 
nezaměstnaných osob se snížil, avšak stále je nad průměrem SO ORP. Věková skladba obyvatelstva 
je příznivá, počet obyvatel klesá. Obec má dobrou dopravní dostupnost Bystřice n.P. Obec má 
schválený územní plán z roku 2008. Funkce obce je obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní tahy, 
nemá dostatečnou občanskou vybavenost. 

 

31. Unčín - obec zařazena do kategorie 1 s vyhovujícími pilíři enviromentálním, hospodářským 
a pilířem sociální soudržnosti. 

Obec s celkovým podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. 
V katastru obce převažuje orná půda intenzivně využívaná. Lesní plochy jsou soustředěny podél toku 
Svratky, souvislejší plochy jsou na jihovýchodě území. Kladný hospodářský pilíř je dán snížením 
podílu nezaměstnaných osob na podprůměrnou hodnotu. Index stáří je nadprůměrný, počet obyvatel 
stabilizovaný. Obec má dobrou dopravní dostupnost Bystřice n.P. V roce 2011 nabyla účinnosti změna 
č. 1 územního plánu. Funkce obce je obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní tahy, nemá dostatečnou 
občanskou vybavenost.  

 

32. Věchnov - obec zařazena do kategorie 3c s vyhovujícím pilířem sociální soudržnosti 
a nevyhovujícími pilíři enviromentálním  a hospodářským. 

Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. V katastru obce 
převažuje orná půda, intenzivně využívaná, lesy jsou soustředěny na východním okraji katastru. 
Záporný pilíř hospodářský je dán nízkou podnikatelskou aktivitou. Blízkost a dobrá dostupnost Bystřice 
n.P. se projevuje v podprůměrném podílu nezaměstnaných osob. Kladný pilíř sociální soudržnosti je 
dán příznivou věkovou skladbou a jen nepatrným poklesem počtu obyvatel. Obec má dobrou dopravní 
dostupnost Bystřice n.P. Funkce obce je obsluhovaná, s dobrou dostupností Bystřice nad 
Pernštejnem. Využívá všech výhod blízkosti většího střediska osídlení, jako jsou pracovní příležitosti, 
občanské vybavení a služby. 

 

33. Velké Janovice - obec zařazena do kategorie 3a s vyhovujícím pilířem enviromentálním 
a nevyhovujícími pilíři hospodářským a pilířem sociální soudržnosti. 

Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. V katastru obce 
převažuje orná půda, intenzivně využívaná, členěná liniovou krajinnou zelení.  Vyrovnaný 
hospodářský pilíř bez výrazných změn, podíl nezaměstnaných osob pod průměrem SO ORP, nízký 
přirozený přírůstek a nulové migrační saldo jsou východisky pro záporné hodnocení hospodářského a 
sociálního pilíře. Dostupnost centra ORP je obtížná. Obec má schválený územní plán z roku 2010. 
Funkce obce je  obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní tahy, nemá dostatečnou občanskou 
vybavenost. 

 

34. Velké Tresné - obec zařazena do kategorie 3b s vyhovujícím pilířem hospodářství 
a nevyhovujícími pilíři sociální soudržnosti a enviromentálním. 

Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. V katastru obce 
převažuje orná půda intenzivně využívaná. Podíl nezaměstnaných osob se od roku 2013 výrazně 
snížil, mezi lety 2014 a 2015 se nepatrně zvýšil, avšak stále zůstává podprůměrným. Záporné 
hodnocení sociálního pilíře vychází z nepříznivého věkového indexu, převažuje poproduktivní 
obyvatelstvo, projevující se v úbytku počtu obyvatel. Dostupnost centra ORP je obtížná. Funkce obce 
je obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní tahy, nemá dostatečnou občanskou vybavenost. 

 

35. Věstín – obec zařazena do kategorie 2a s vyhovujícím enviromentálním a hospodářským pilířem, 
nevyhovujícím pilířem sociální soudržnosti. 
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Obec s nadprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. Jihovýchodní část 
území obce je zalesněna, v katastru převažuje orná půda, intenzivně využívaná. Podíl 
nezaměstnaných osob se od roku 2013 snížil, ale stále je nadprůměrný. Index stáří je lehce pod 
průměrem SO ORP, počet obyvatel se od roku 2013 pohybuje mezi 164 a 168. Dostupnost centra 
ORP je obtížná. Funkce obce je obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní tahy, nemá dostatečnou 
občanskou vybavenost. 

 

36. Věžná – obec zařazena do kategorie 2b s vyhovujícím enviromentálním a sociální pilířem, 
nevyhovujícím pilířem hospodářským. 

Obec s nadprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice.P. Na katastru obce je 
vyvážený poměr orné půdy a lesů, pestrá krajinná mozaika navazuje na souvislé komplexy lesů 
v okolí. Podíl nezaměstnaných osob je pod průměrem SO ORP. Počet obyvatel mírně roste. 
Dostupnost centra ORP je obtížná. Funkce obce je obsluhovaná, leží mimo hlavní dopravní tahy, 
nemá dostatečnou občanskou vybavenost. 

 

37. Vír – obec zařazena do kategorie 3a s vyhovujícím enviromentálním pilířem, nevyhovujícím pilířem 
hospodářským a pilířem sociální soudržnosti. 

Obec s nadprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. V katastru obce je 
vyvážený poměr orné půdy a lesů. Záporné hodnocení hospodářského pilíře je dáno naprůměrným 
podílem nezaměstnaných osob. Index stáří je nadprůměrný, počet obyvatel se oproti roku 2014 snížil. 
Funkce obce je obsluhovaná, s dobrou dostupností Bystřice nad Pernštejnem. Využívá všech výhod 
blízkosti většího střediska osídlení, jako jsou pracovní příležitosti, občanské vybavení a služby. 

  

38. Zvole - obec zařazena do kategorie 4 s vyhovujícími pilíři enviromentálním, hospodářským 
a pilířem sociální soudržnosti. 

Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice.P. V katastru obce 
převažuje orná půda intenzivně využívaná. Mírně rostoucí nezaměstnanost je vyvažovaná rostoucí 
podnikatelskou aktivitou. Index stáří je velmi příznivý, převažuje obyvatelstvo ve věku 0-14 nad 
obyvatelstem ve věku 65+, počet obyvatel roste. Dostupnost centra je dobrá. Obec má schválený 
územní plán z roku 2008. Funkce obce je obsluhovaná, s dobrou dostupností Bystřice nad 
Pernštejnem. Využívá všech výhod blízkosti většího střediska osídlení, jako jsou pracovní příležitosti, 
občanské vybavení a služby. 

 

39. Ždánice - obec zařazena do kategorie 2a s vyhovujícím pilířem enviromentálním a hospodářským 
a nevyhovujícím pilířem sociální soudržnosti. 

Obec s podprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP Bystřice n.P. V katastru obce 
převažuje orná půda, místy náchylná k erozi. Podíl nezaměstnaných osob se snižuje a je 
podprůměrný. Index stáří vykazuje velmi příznivou hodnotu, je nejnižší ze všech obcí. Počet obyvatel 
roste. Dopravní dostupnost Bystřice n. P. je dobrá.  Obec má schválený územní plán z roku 2010. 
Funkce obce je obsluhovaná, s dobrou dostupností Bystřice nad Pernštejnem. Využívá všech výhod 
blízkosti většího střediska osídlení, jako jsou pracovní příležitosti, občanské vybavení a služby. 

 

 



D. OKRUHY PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚAP 

D)1. VYMEZENÉ PROBLÉMY 

obec typ problému kod vymezený problém význam zdroj 

Blažkov 
dopravní 
infrastruktura 

D2 
zapracovat homogenizaci silnice III/3853 
(DK 35 ZÚR KV) 

nadmístní ZUR 

Blažkov 
dopravní 
infrastruktura 

D3 chybějící cyklotrasy a cyklostezky místní SWOT 

Blažkov 
technická 
infrastruktura 

T1 
chybějící kanalizace a ČOV v místí části 
Blažkov a Dolní Rozsíčka 

místní SWOT 

Blažkov 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Blažkov 
využití 
území/urbanismus 

U2 
rozvojová plocha ve střetu s ochranou 
ZPF 

místní SWOT 

Blažkov životní prostředí ŽP1 
ohrožení zástavby extravilánovými 
přívalovými vodami 

místní SWOT 

Bohuňov 
technická 
infrastruktura 

T1 
chybějící kanalizace a ČOV v Bohuňově 
a Janovičkách u B. 

místní SWOT 

Bohuňov 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Bohuňov 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Bukov 
dopravní 
infrastruktura 

D2 homogenizace silnic II. a III. třídy nadmístní ZUR 

Bukov 
dopravní 
infrastruktura 

D3 chybějící cyklotrasy a cyklostezky místní SWOT 

Bukov 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Bukov 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Bukov 
využití 
území/urbanismus 

U11 chátrající nevyužité areály místní SWOT 

Bukov 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Bukov životní prostředí ŽP1 
ohrožení zástavby extravilánovými 
přívalovými vodami 

místní SWOT 

Bukov životní prostředí ŽP3 riziko lokálních záplav místní SWOT 

Bukov životní prostředí ŽP7 
problém starých ekologických zátěží – 
skládek ve vytěženém prostoru 

místní SWOT 

Bystřice nad 
Pernštejnem 

dopravní 
infrastruktura 

D1 
přeložky silnice I/19 a  severojižní 
propojení tj. obchvat Bystřicen.P. 

místní SWOT 

Bystřice nad 
Pernštejnem 

dopravní 
infrastruktura 

D2 homogenizace silnic II. a III. třídy nadmístní ZUR 

Bystřice nad 
Pernštejnem 

dopravní 
infrastruktura 

D4 
chybějící chodníky podél hlavních 
komunikací 

místní SWOT 

Bystřice nad 
Pernštejnem 

dopravní 
infrastruktura 

D5 dopravní závady místní SWOT 

Bystřice nad 
Pernštejnem 

D6 D6 nevhodný průběh hlavní komunikace místní SWOT 

Bystřice nad 
Pernštejnem 

technická 
infrastruktura 

T1 
chybějící kanalizace a ČOV m.č. 
Pivonice, Bratrušín, Domanín, Dvořiště, 
Rovné, Karasín, Vitochov 

místní SWOT 

Bystřice nad 
Pernštejnem 

technická 
infrastruktura 

T2 chybějící vodovod m.č. Kozlov, Pivonice místní SWOT 

Bystřice nad 
Pernštejnem 

využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Bystřice nad 
Pernštejnem 

využití 
území/urbanismus 

U11 chátrající nevyužité areály místní SWOT 

Bystřice nad životní prostředí ŹP8 problém revitalizace za účelem místní SWOT 



Úplná aktualizace ÚAP SO ORP Bystřice nad Pernštejnem – 2014   

 

                                                                                                                 94

obec typ problému kod vymezený problém význam zdroj 

Pernštejnem zvyšování retenčních schopností krajiny 

Bystřice nad 
Pernštejnem 

životní prostředí ŽP1 
ohrožení zástavby extravilánovými 
přívalovými vodami 

místní SWOT 

Bystřice nad 
Pernštejnem 

životní prostředí ŽP4 
záplavového území ve střetu 
s rozvojovými plochami 

místní SWOT 

Bystřice nad 
Pernštejnem 

životní prostředí ŽP7 
problém starých ekologických zátěží – 
skládek ve vytěženém prostoru 

místní SWOT 

Býšovec 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Býšovec 
technická 
infrastruktura 

T2 chybějící vodovod místní SWOT 

Býšovec 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Dalečín 
dopravní 
infrastruktura 

D2 
zapracovat homogenizaci silnice II/357 
(DK 20 ZÚR KV) 

nadmístní ZUR 

Dalečín 
dopravní 
infrastruktura 

D3 chybějící cyklotrasy a cyklostezky místní SWOT 

Dalečín 
technická 
infrastruktura 

T1 
chybějící kanalizace a ČOV v m.č. 
Veselí u D. a Hluboké u D. 

místní SWOT 

Dalečín 
využití 
území/urbanismus 

U1 
rozvojová plocha ve střetu s negativními 
vlivy výroby 

místní SWOT 

Dalečín 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Dalečín 
využití 
území/urbanismus 

U3 
rozvojová plocha ve střetu s dopravním 
záměrem 

místní SWOT 

Dalečín 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Dalečín životní prostředí ŽP8 
problém revitalizace za účelem 
zvyšování retenčních schopností krajiny 

místní SWOT 

Dolní 
Rožínka 

dopravní 
infrastruktura 

D2 
zapracovat homogenizaci silnice III/3853 
(DK 35 ZÚR KV) 

nadmístní ZUR 

Dolní 
Rožínka 

dopravní 
infrastruktura 

D5 
dopravní závada v centru obce, 
nevhodný průběh hlavní komunikace 

místní SWOT 

Dolní 
Rožínka 

technická 
infrastruktura 

T1 
chybějící kanalizace a ČOV v m.č. Horní 
Rozsíčka 

místní SWOT 

Dolní 
Rožínka 

využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Dolní 
Rožínka 

využití 
území/urbanismus 

U11 chátrající nevyužité areály místní SWOT 

Dolní 
Rožínka 

využití 
území/urbanismus 

U3 
rozvojová plocha ve střetu s dopravním 
záměrem 

místní SWOT 

Horní 
Rožínka 

dopravní 
infrastruktura 

D2 zapracovat homogenizaci silnice nadmístní ZUR 

Horní 
Rožínka 

dopravní 
infrastruktura 

D4 
chybějící chodníky podél hlavních 
komunikací 

místní SWOT 

Horní 
Rožínka 

technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Horní 
Rožínka 

využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Chlum-
Korouhvice 

technická 
infrastruktura 

T1 
chybějící kanalizace a ČOV v m.č. 
Chlum a Korouhvice 

místní SWOT 

Chlum-
Korouhvice 

využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Chlum-
Korouhvice 

využití 
území/urbanismus 

U6 chybějící rozvojové plochy pro bydlení místní SWOT 

Chlum-
Korouhvice 

využití 
území/urbanismus 

U7 chybějící rozvojové plochy pro výrobu místní SWOT 

Chlum-
Korouhvice 

využití 
území/urbanismus 

U8 
chybějící rozvojové plochy pro sport a 
rekreaci 

místní SWOT 

Chlum-
Korouhvice 

využití 
území/urbanismus 

U9 
chybějící rozvojové plochy pro občanské 
vybavení 

místní SWOT 
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obec typ problému kod vymezený problém význam zdroj 

Kroužné 
dopravní 
infrastruktura 

D2 zapracovat homogenizaci silnice nadmístní ZUR 

Kroužné 
dopravní 
infrastruktura 

D3 chybějící cyklotrasy a cyklostezky místní SWOT 

Kroužné 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Kroužné 
technická 
infrastruktura 

T2 chybějící vodovod místní SWOT 

Kroužné 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Kroužné 
využití 
území/urbanismus 

U4 
rozvojové plochy ve střetu se 
záplavovým územím 

místní SWOT 

Kroužné 
využití 
území/urbanismus 

U6 chybějící rozvojové plochy pro bydlení místní SWOT 

Kroužné 
využití 
území/urbanismus 

U7 chybějící rozvojové plochy pro výrobu místní SWOT 

Kroužné 
využití 
území/urbanismus 

U8 
chybějící rozvojové plochy pro sport a 
rekreaci 

místní SWOT 

Kroužné 
využití 
území/urbanismus 

U9 
chybějící rozvojové plochy pro občanské 
vybavení 

místní SWOT 

Lísek 
dopravní 
infrastruktura 

D2 zapracovat homogenizaci silnice nadmístní ZUR 

Lísek 
dopravní 
infrastruktura 

D4 
chybějící chodníky podél hlavních 
komunikací 

místní SWOT 

Lísek 
technická 
infrastruktura 

T1 
chybějící kanalizace a ČOV v m.č. Lísek, 
Vojtěchov u L. a Lhota u L. 

místní SWOT 

Lísek 
technická 
infrastruktura 

T2 chybějící vodovod místní SWOT 

Lísek 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Lísek 
využití 
území/urbanismus 

U2 
rozvojové plochy pro bydlení ve střetu se 
ZPF 

místní SWOT 

Lísek 
využití 
území/urbanismus 

U4 
rozvojové plochy ve střetu se 
záplavovým územím 

místní SWOT 

Lísek 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Milasín 
dopravní 
infrastruktura 

D2 zapracovat homogenizaci silnice nadmístní ZUR 

Milasín 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Milasín 
využití 
území/urbanismus 

U6 chybějící rozvojové plochy pro bydlení místní SWOT 

Milasín 
využití 
území/urbanismus 

U7 chybějící rozvojové plochy pro výrobu místní SWOT 

Milasín 
využití 
území/urbanismus 

U8 
chybějící rozvojové plochy pro sport a 
rekreaci 

místní SWOT 

Milasín 
využití 
území/urbanismus 

U9 
chybějící rozvojové plochy pro občanské 
vybavení 

místní SWOT 

Milasín životní prostředí ŽP5 hygienicky závadné provozy místní SWOT 

Milasín životní prostředí ŽP7 
problém starých ekologických zátěží – 
skládek ve vytěženém prostoru 

místní SWOT 

Moravecké 
Pavlovice 

technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Moravecké 
Pavlovice 

využití 
území/urbanismus 

U6 chybějící rozvojové plochy pro bydlení místní SWOT 

Moravecké 
Pavlovice 

využití 
území/urbanismus 

U7 chybějící rozvojové plochy pro výrobu místní SWOT 

Moravecké 
Pavlovice 

využití 
území/urbanismus 

U8 
chybějící rozvojové plochy pro sport a 
rekreaci 

místní SWOT 

Moravecké 
Pavlovice 

využití 
území/urbanismus 

U9 
chybějící rozvojové plochy pro občanské 
vybavení 

místní SWOT 
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Moravecké 
Pavlovice 

životní prostředí ŽP7 
problém starých ekologických zátěží – 
skládek ve vytěženém prostoru 

místní SWOT 

Nyklovice 
dopravní 
infrastruktura 

D5 dopravní závady místní SWOT 

Nyklovice 
dopravní 
infrastruktura 

D6 nevhodný průběh hlavní komunikace místní SWOT 

Nyklovice 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Nyklovice 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Nyklovice životní prostředí ŽP1 
ohrožení zástavby extravilánovými 
přívalovými vodami 

místní SWOT 

Písečné 
dopravní 
infrastruktura 

D2 homogenizace silnic II.a III. třídy nadmístní ZUR 

Písečné 
dopravní 
infrastruktura 

D3 chybějící cyklotrasy a cyklostezky místní SWOT 

Písečné 
dopravní 
infrastruktura 

D4 
chybějící chodníky podél hlavních 
komunikací 

místní SWOT 

Písečné 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Písečné 
využití 
území/urbanismus 

U1 
rozvojová plocha ve střetu s negativními 
vlivy výroby 

místní SWOT 

Písečné 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Písečné 
využití 
území/urbanismus 

U3 
rozvojová plocha ve střetu s dopravním 
záměrem 

místní SWOT 

Prosetín 
dopravní 
infrastruktura 

D4 
chybějící chodníky podél hlavních 
komunikací 

místní SWOT 

Prosetín D6 D6 nevhodný průběh hlavní komunikace místní SWOT 

Prosetín 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Prosetín 
využití 
území/urbanismus 

U1 
rozvojová plocha ve střetu s negativními 
vlivy výroby 

místní SWOT 

Prosetín 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Prosetín 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Radkov 
dopravní 
infrastruktura 

D2 
zapracovat homogenizace silnice II/360 
(DK 21 ZÚR KV) 

nadmístní ZUR 

Radkov 
dopravní 
infrastruktura 

D3 chybějící cyklotrasy a cyklostezky místní SWOT 

Radkov 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Radkov 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Radkov 
využití 
území/urbanismus 

U2 
rozvojová plocha ve střetu s ochranou 
ZPF 

místní SWOT 

Radkov 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Radkov životní prostředí ŽP1 
ohrožení zástavby extravilánovými 
přívalovými vodami 

místní SWOT 

Radkov životní prostředí ŽP7 
problém starých ekologických zátěží – 
skládek ve vytěženém prostoru 

místní SWOT 

Rodkov 
dopravní 
infrastruktura 

D5 dopravní závady místní SWOT 

Rodkov 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Rodkov 
využití 
území/urbanismus 

U7 chybějící rozvojové plochy pro výrobu místní SWOT 

Rodkov 
využití 
území/urbanismus 

U8 
chybějící rozvojové plochy pro sport a 
rekreaci 

místní SWOT 
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Rodkov životní prostředí ŽP7 
problém starých ekologických zátěží – 
skládek ve vytěženém prostoru 

místní SWOT 

Rovečné 
dopravní 
infrastruktura 

D3 chybějící cyklotrasy a cyklostezky místní SWOT 

Rovečné 
dopravní 
infrastruktura 

D4 
chybějící chodníky podél hlavních 
komunikací 

místní SWOT 

Rovečné 
dopravní 
infrastruktura 

D5 dopravní závady místní SWOT 

Rovečné D6 D6 nevhodný průběh hlavní komunikace místní SWOT 

Rovečné 
dopravní 
infrastruktura 

D7 
kapacitně nedostatečná hlavní dopravní 
trasa 

místní SWOT 

Rovečné 
dopravní 
infrastruktura 

D8 chybějící dopravní propojení, obchvat místní SWOT 

Rovečné 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Rovečné 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Rovečné 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Rovečné životní prostředí ŽP7 
problém starých ekologických zátěží – 
skládek ve vytěženém prostoru 

místní SWOT 

Rozsochy 
dopravní 
infrastruktura 

D2 zapracovat homogenizace silnice nadmístní ZUR 

Rozsochy 
dopravní 
infrastruktura 

D3 chybějící cyklotrasy a cyklostezky místní SWOT 

Rozsochy 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Rozsochy 
technická 
infrastruktura 

T2 chybějící vodovod místní SWOT 

Rozsochy 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Rozsochy 
využití 
území/urbanismus 

U2 
rozvojová plocha ve střetu s ochranou 
ZPF 

místní SWOT 

Rozsochy 
využití 
území/urbanismus 

U3 
rozvojová plocha ve střetu s dopravním 
záměrem 

místní SWOT 

Rozsochy 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Rožná 
dopravní 
infrastruktura 

D3 chybějící cyklotrasy a cyklostezky místní SWOT 

Rožná 
dopravní 
infrastruktura 

D5 dopravní závady místní SWOT 

Rožná D6 D6 nevhodný průběh hlavní komunikace místní SWOT 

Rožná 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Rožná 
využití 
území/urbanismus 

U1 
rozvojová plocha ve střetu s negativními 
vlivy výroby 

místní SWOT 

Rožná 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Rožná 
využití 
území/urbanismus 

U11 chátrající nevyužité areály (brownfield) místní SWOT 

Rožná 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Rožná životní prostředí ŽP7 
problém starých ekologických zátěží – 
skládek ve vytěženém prostoru 

místní SWOT 

Sejřek 
dopravní 
infrastruktura 

D2 zapracovat homogenizaci silnice nadmístní ZUR 

Sejřek 
dopravní 
infrastruktura 

D4 
chybějící chodníky podél hlavních 
komunikací 

místní SWOT 

Sejřek 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 
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Sejřek 
technická 
infrastruktura 

T2 chybějící vodovod místní SWOT 

Sejřek 
využití 
území/urbanismus 

U1 
rozvojová plocha ve střetu s negativními 
vlivy výroby 

místní SWOT 

Sejřek 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Sejřek 
využití 
území/urbanismus 

U2 
rozvojová plocha ve střetu s ochranou 
ZPF 

místní SWOT 

Sejřek 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Sejřek životní prostředí ŽP8 
problém revitalizace za účelem 
zvyšování retenčních schopností krajiny 

místní SWOT 

Skorotice 
dopravní 
infrastruktura 

D3 
chybějící cyklotrasy a cyklostezky 
(cyklostezka Skorotice) 

místní SWOT 

Skorotice 
dopravní 
infrastruktura 

D5 dopravní závady  (Chlébské) místní SWOT 

Skorotice 
dopravní 
infrastruktura 

D6 nevhodný průběh hlavní komunikace místní SWOT 

Skorotice 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Skorotice 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Skorotice životní prostředí ŽP8 
problém revitalizace za účelem 
zvyšování retenčních schopností krajiny 
(revitalizace vodního toku Chlébské) 

místní SWOT 

Strachujov 
dopravní 
infrastruktura 

D2 
homogenizace silnic II.a III. třídy II/357 
(DK20 ZÚR KV) a severojižní propojení 
kraje Vysočina (DK24 ZÚR KV) 

nadmístní ZUR 

Strachujov 
dopravní 
infrastruktura 

D3 chybějící cyklotrasy a cyklostezky místní SWOT 

Strachujov D6 D6 nevhodný průběh hlavní komunikace místní SWOT 

Strachujov 
dopravní 
infrastruktura 

D7 
kapacitně nedostatečná hlavní dopravní 
trasa 

místní SWOT 

Strachujov 
dopravní 
infrastruktura 

D8 chybějící dopravní a pěší propojení místní SWOT 

Strachujov 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Strachujov 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Strachujov 
využití 
území/urbanismus 

U11 chátrající nevyužité areály místní SWOT 

Strachujov 
využití 
území/urbanismus 

U2 
rozvojová plocha ve střetu s ochranou 
ZPF 

místní SWOT 

Strachujov 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Strážek 
dopravní 
infrastruktura 

D2 
homogenizace silnic II.a III. třídy – II/389 
(DK25 ZÚR KV) 

nadmístní ZUR 

Strážek 
dopravní 
infrastruktura 

D3 chybějící cyklotrasy a cyklostezky místní SWOT 

Strážek 
dopravní 
infrastruktura 

D4 
chybějící chodníky podél hlavních 
komunikací 

místní SWOT 

Strážek 
dopravní 
infrastruktura 

D5 dopravní závady místní SWOT 

Strážek D6 D6 nevhodný průběh hlavní komunikace místní SWOT 

Strážek 
dopravní 
infrastruktura 

D7 
kapacitně nedostatečná hlavní dopravní 
trasa 

místní SWOT 

Strážek 
dopravní 
infrastruktura 

D8 
chybějící navržený obchvat III/3853 
Strážek (DK35 ZÚR KV) 

místní SWOT 

Strážek 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 
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Strážek 
technická 
infrastruktura 

T2 chybějící vodovod v místních částech místní SWOT 

Strážek 
využití 
území/urbanismus 

U1 
rozvojová plocha ve střetu s negativními 
vlivy výroby 

místní SWOT 

Strážek 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Strážek 
využití 
území/urbanismus 

U2 
rozvojová plocha ve střetu s ochranou 
ZPF 

místní SWOT 

Strážek 
využití 
území/urbanismus 

U3 
rozvojová plocha ve střetu s dopravním 
záměrem 

místní SWOT 

Strážek 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Strážek životní prostředí ŽP3 
riziko lokálních záplav (vodní tok 
Bobrůvka) 

místní SWOT 

Strážek životní prostředí ŽP7 
problém starých ekologických zátěží – 
skládek ve vytěženém prostoru 

místní SWOT 

Strážek životní prostředí ŽP6 střet zastavitelné plochy s prvky ÚSES místní SWOT 

Střítež 
dopravní 
infrastruktura 

D2 homogenizace silnic II.a III. třídy (II/385) nadmístní ZUR 

Střítež 
dopravní 
infrastruktura 

D4 
chybějící chodníky podél hlavních 
komunikací 

místní SWOT 

Střítež D6 D6 nevhodný průběh hlavní komunikace místní SWOT 

Střítež 
dopravní 
infrastruktura 

D7 
kapacitně nedostatečná hlavní dopravní 
trasa 

místní SWOT 

Střítež 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Střítež 
využití 
území/urbanismus 

U1 
rozvojová plocha ve střetu s negativními 
vlivy výroby 

místní SWOT 

Střítež 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Střítež 
využití 
území/urbanismus 

U2 
rozvojová plocha ve střetu s ochranou 
ZPF 

místní SWOT 

Střítež 
využití 
území/urbanismus 

U3 
rozvojová plocha ve střetu s dopravním 
záměrem 

místní SWOT 

Střítež 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Střítež životní prostředí ŽP1 
ohrožení zástavby extravilánovými 
přívalovými vodami 

místní SWOT 

Sulkovec 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Sulkovec 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Sulkovec 
využití 
území/urbanismus 

U6 chybějící rozvojové plochy pro bydlení místní SWOT 

Sulkovec 
využití 
území/urbanismus 

U7 chybějící rozvojové plochy pro výrobu místní SWOT 

Sulkovec 
využití 
území/urbanismus 

U8 
chybějící rozvojové plochy pro sport a 
rekreaci 

místní SWOT 

Sulkovec 
využití 
území/urbanismus 

U9 
chybějící rozvojové plochy pro občanské 
vybavení 

místní SWOT 

Štěpánov 
dopravní 
infrastruktura 

D2 
homogenizace silnic I., II.a III. třídy  I/19 
(DK02 ZÚR KV) a II/387 (DK23 ZÚR KV) 
chybí opatření proti hluku ze silnice I/19 

nadmístní ZUR 

Štěpánov 
dopravní 
infrastruktura 

D3 chybějící cyklotrasy a cyklostezky místní SWOT 

Štěpánov 
dopravní 
infrastruktura 

D4 
chybějící chodníky podél hlavních 
komunikací (stezka pro pěší ke škole) 

místní SWOT 

Štěpánov 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Štěpánov 
technická 
infrastruktura 

T2 chybějící vodovod  (Vrtěžíř) místní SWOT 
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Štěpánov 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Štěpánov 
využití 
území/urbanismus 

U3 
rozvojová plocha ve střetu s dopravním 
záměrem 

místní SWOT 

Štěpánov 
využití 
území/urbanismus 

U4 
rozvojové plochy ve střetu se 
záplavovým územím 

místní SWOT 

Štěpánov 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Štěpánov životní prostředí ŽP7 
problém starých ekologických zátěží – 
skládek ve vytěženém prostoru 

místní SWOT 

Ubušínek 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Ubušínek 
technická 
infrastruktura 

T2 chybějící vodovod místní SWOT 

Ubušínek 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Ujčov 
dopravní 
infrastruktura 

D2 
homogenizace silnic II.a III. třídy II/387 
(DK23 ZÚR KV) 

nadmístní ZUR 

Ujčov 
dopravní 
infrastruktura 

D3 chybějící cyklotrasy a cyklostezky místní SWOT 

Ujčov 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Ujčov 
technická 
infrastruktura 

T2 
chybějící vodovod v místní části Horní 
Čepí 

místní SWOT 

Ujčov 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Ujčov 
využití 
území/urbanismus 

U11 
chátrající nevyužité areály (kravín 
v Kovářové), ostatní areály 
k modernizaci 

místní SWOT 

Ujčov 
využití 
území/urbanismus 

U3 
rozvojová plocha ve střetu s dopravním 
záměrem 

místní SWOT 

Ujčov životní prostředí ŽP7 
problém starých ekologických zátěží – 
skládek ve vytěženém prostoru 

místní SWOT 

Unčín 
dopravní 
infrastruktura 

D2 
homogenizace silnic II.a III. třídy 
(severojižní propojení kraje Vysočina a 
homogenizace II/357 (DK20 ZÚR KV) 

nadmístní ZUR 

Unčín D6 D6 nevhodný průběh hlavní komunikace místní SWOT 

Unčín 
dopravní 
infrastruktura 

D7 
kapacitně nedostatečná hlavní dopravní 
trasa 

místní SWOT 

Unčín 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Unčín 
technická 
infrastruktura 

T2 chybějící vodovod místní SWOT 

Unčín 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Unčín 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Věchnov 
dopravní 
infrastruktura 

D3 chybějící cyklotrasy a cyklostezky místní SWOT 

Věchnov 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Věchnov 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Věchnov 
využití 
území/urbanismus 

U11 chátrající nevyužité areály místní SWOT 

Věchnov 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Věchnov životní prostředí ŽP3 riziko lokálních záplav místní SWOT 

Věchnov životní prostředí ŽP7 
problém starých ekologických zátěží – 
skládek ve vytěženém prostoru 

místní SWOT 
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Velké 
Janovice 

dopravní 
infrastruktura 

D8 chybějící dopravní propojení, obchvat místní SWOT 

Velké 
Janovice 

technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Velké 
Janovice 

využití 
území/urbanismus 

U6 chybějící rozvojové plochy pro bydlení místní SWOT 

Velké 
Janovice 

využití 
území/urbanismus 

U7 chybějící rozvojové plochy pro výrobu místní SWOT 

Velké 
Janovice 

využití 
území/urbanismus 

U8 
chybějící rozvojové plochy pro sport a 
rekreaci 

místní SWOT 

Velké 
Janovice 

využití 
území/urbanismus 

U9 
chybějící rozvojové plochy pro občanské 
vybavení 

místní SWOT 

Velké 
Janovice 

životní prostředí ŽP1 
ohrožení zástavby extravilánovými 
přívalovými vodami 

místní SWOT 

Velké 
Janovice 

životní prostředí ŽP3 riziko lokálních záplav místní SWOT 

Velké 
Tresné 

dopravní 
infrastruktura 

D3 chybějící cyklotrasy a cyklostezky místní SWOT 

Velké 
Tresné 

technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Velké 
Tresné 

technická 
infrastruktura 

T2 chybějící vodovod místní SWOT 

Velké 
Tresné 

využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Velké 
Tresné 

využití 
území/urbanismus 

U6 chybějící rozvojové plochy pro bydlení místní SWOT 

Velké 
Tresné 

využití 
území/urbanismus 

U7 chybějící rozvojové plochy pro výrobu místní SWOT 

Velké 
Tresné 

využití 
území/urbanismus 

U8 
chybějící rozvojové plochy pro sport a 
rekreaci 

místní SWOT 

Velké 
Tresné 

využití 
území/urbanismus 

U9 
chybějící rozvojové plochy pro občanské 
vybavení 

místní SWOT 

Věstín 
dopravní 
infrastruktura 

D3 chybějící cyklotrasy a cyklostezky místní SWOT 

Věstín 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Věstín 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Věstín 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Věstín životní prostředí ŽP1 
ohrožení zástavby extravilánovými 
přívalovými vodami 

místní SWOT 

Věžná 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Věžná 
technická 
infrastruktura 

T2 chybějící vodovod místní SWOT 

Věžná 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Věžná 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Vír 
dopravní 
infrastruktura 

D3 chybějící cyklotrasy a cyklostezky místní SWOT 

Vír 
dopravní 
infrastruktura 

D4 
chybějící chodníky podél hlavních 
komunikací 

místní SWOT 

Vír 
dopravní 
infrastruktura 

D7 
kapacitně nedostatečná hlavní dopravní 
trasa 

místní SWOT 

Vír 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Vír 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Vír využití U3 rozvojová plocha ve střetu s dopravním místní SWOT 
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obec typ problému kod vymezený problém význam zdroj 

území/urbanismus záměrem 

Vír 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Zvole 
dopravní 
infrastruktura 

D2 zapracovat homogenizaci silnice II. třídy nadmístní ZUR 

Zvole 
dopravní 
infrastruktura 

D8 chybějící dopravní propojení místní SWOT 

Zvole 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Zvole 
využití 
území/urbanismus 

U1 
rozvojová plocha ve střetu s negativními 
vlivy výroby 

místní SWOT 

Zvole 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Zvole 
využití 
území/urbanismus 

U2 
rozvojová plocha ve střetu s ochranou 
ZPF 

místní SWOT 

Zvole 
využití 
území/urbanismus 

U3 
rozvojová plocha ve střetu s dopravním 
záměrem 

místní SWOT 

Zvole životní prostředí ŽP1 
ohrožení zástavby extravilánovými 
přívalovými vodami 

místní SWOT 

Zvole životní prostředí ŽP2 riziko vodní eroze zemědělské půdy místní SWOT 

Zvole životní prostředí ŽP3 riziko lokálních záplav místní SWOT 

Ždánice 
dopravní 
infrastruktura 

D2 
homogenizace silnic II.a III. třídy 
(severojižní propojení  a homogenizace 
silnice II/357 (DK20 ZÚR KV) 

nadmístní ZUR 

Ždánice 
technická 
infrastruktura 

T1 chybějící kanalizace a ČOV místní SWOT 

Ždánice 
využití 
území/urbanismus 

U1 
rozvojová plocha ve střetu s negativními 
vlivy výroby 

místní SWOT 

Ždánice 
využití 
území/urbanismus 

U10 potenciální zdroj negativních vlivů místní SWOT 

Ždánice 
využití 
území/urbanismus 

U5 
nevhodné rozšiřování zástavby do 
krajiny 

místní SWOT 

Ždánice životní prostředí ŽP2 riziko vodní eroze zemědělské půdy místní SWOT 

Ždánice životní prostředí ŽP8 
problém revitalizace za účelem 
zvyšování retenčních schopností krajiny 

místní SWOT 
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D)2. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V RÁMCI ÚPD VYPLÝVAJÍCÍ Z ROZBORŮ 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ZA JEDNOTLIVÉ OBCE 

Obecné zásady pro řešení: 

   rozvojové plochy pro bydlení řešit s vazbou na veřejnou infrastrukturu 

 upřednostňovat smíšené využití ploch umožňující integraci občanského vybavení 

   vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních příležitostí v místě bydliště 

 vytvořit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreační a turistické 
infrastruktury 

 pro zlepšení prostředí v obci navrhnout úpravu ploch veřejných prostranství, veřejné 
zeleně, dětských hřišť a chodníků kolem hlavních dopravních tahů  

 vytvořit podmínky pro zlepšení průchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) s vazbou na 
okolní regiony a budování doprovodné infrastruktury (odpočívadla, dětská hřiště, 
rekreační louky, přírodní koupaliště, občerstvení…) 

 vytipovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatření 

 retenční schopnost krajiny posílit vytvořením podmínek pro zvýšení podílu 
ekostabilizačních prvků do zemědělské krajiny (biokoridory, větrolamy, remízky, meze, 
soliterní stromy, mokřady, zatravňování ploch výrazně narušených vodní erozí, obnova 
přirozeného stavu malých a středně velkých vodních toků,....) 

 vytvářet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiřovat rozptýlenou zeleň a vodní prvky 
v krajině 

 chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet 
krajinu  s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability 

 

1. Obec Blažkov 

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 prověřit a navrhnout doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit a stanovit podmínky pro rozvojovou plochu ve střetu s dopravním záměrem 
(homogenizace silnice)    

 řešit problematiku přívalových vod – riziko zaplavení obce 

 

2. Obec Bohuňov 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit rozvojové plochy s ohledem na podmínky PP Svratecká hornatina a CHKO 
Žďárské vrchy 

 řešit problematiku odkanalizování 
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3. Obec Bukov 

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit a navrhnout nové využití areálu 

 řešit problematiku přívalových vod – riziko zaplavení obce 

 řešit problematiku lokálního záplavového území  

 prověřit a navrhnout způsob sanace narušeného území 

 

4. Bystřice nad Pernštejnem 

 respektovat navržené přeložky hlavního dopravního tahu  

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 prověřit možnost vymezení ploch pro pěší trasy podél hlavních komunikací 

 prověřit možnost jiného řešení průjezdné dopravy 

 řešit problematiku odkanalizování 

 řešit problematiku zásobování vodou 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit možnost zvyšování stability krajiny – ÚSES  

 řešit problematiku přívalových vod – riziko zaplavení obce 

 řešit problematiku střetu aktivní záplavové zóny území se zastavitelnými plochami    

 prověřit rozvojové plochy s ohledem na podmínky PP Svratecká hornatina a CHKO 
Žďárské vrchy   

 

5. Obec Býšovec 

 řešit problematiku odkanalizování 

 řešit problematiku zásobování vodou 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby 

 

6. Obec Dalečín 

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 prověřit a navrhnout doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit opatření pro ochranu zástavby před negativními vlivy zemědělské 
výroby  

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  
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 prověřit a stanovit podmínky pro rozvojovou plochu ve střetu s dopravním záměrem 
(homogenizace silnice)    

 prověřit rozvojové plochy s ohledem na podmínky PP Svratecká hornatina a CHKO 
Žďárské vrchy   

 prověřit možnost zvyšování stability krajiny – ÚSES 

 

7. Obec Dolní Rožínka 

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 prověřit možnost řešení dopravní závady 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit a navrhnout nové využití areálu 

 prověřit a stanovit podmínky pro rozvojovou plochu ve střetu s dopravním záměrem 
(homogenizace silnice)    

 

8. Obec Horní Rožínka 

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 prověřit možnost vymezení ploch pro pěší trasy podél hlavních komunikací 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 

9. Obec Chlum – Korouhvice  

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro bydlení  

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro výrobu a podnikání 

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro  sport a rekreaci  

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro občanské vybavení a služby 

 

10. Obec Koroužné  

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 prověřit a navrhnout doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

 řešit problematiku odkanalizování 

 řešit problematiku zásobování vodou 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 řešit problematiku záplavového území místního významu se zastavitelnou plochou    
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 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro bydlení  

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro výrobu a podnikání 

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro  sport a rekreaci  

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro občanské vybavení a služby 

 

 11. Obec Lísek 

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 prověřit možnost vymezení ploch pro pěší trasy podél hlavních komunikací 

 řešit problematiku odkanalizování 

 řešit problematiku zásobování vodou 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit nutnost rozvojových ploch v této lokalitě a případně navrhnout jiné řešení 
s ohledem na kvalitu ZPF   

 řešit problematiku záplavového území místního významu se zastavitelnou plochou    

 prověřit rozvojové plochy s ohledem na podmínky PP Svratecká hornatina a CHKO 
Žďárské vrchy   

 

12. Obec Milasín  

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro bydlení  

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro výrobu a podnikání 

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro  sport a rekreaci  

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro občanské vybavení a služby 

 prověřit  a navrhnout opatření pro omezení negativních vlivů z dopravy (výroby)     

 prověřit a navrhnout způsob sanace narušeného území 

 

13. Obec Moravecké Pavlovice  

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro bydlení  

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro výrobu a podnikání 

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro  sport a rekreaci  

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro občanské vybavení a služby 

 prověřit a navrhnout způsob sanace narušeného území  
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 14. Obec Nyklovice  

 prověřit možnost řešení dopravní závady 

 prověřit možnost jiného řešení průjezdné dopravy 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 řešit problematiku přívalových vod – riziko zaplavení obce 

 

15. Obec Písečné  

Problémy vyjádřené v grafické části:  

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 prověřit a navrhnout doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

 prověřit možnost vymezení ploch pro pěší trasy podél hlavních komunikací 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit opatření pro ochranu zástavby před negativními vlivy zemědělské 
výroby  

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit a stanovit podmínky pro rozvojovou plochu ve střetu s dopravním záměrem 
(homogenizace silnice)  

   

16. Obec Prosetín  

 prověřit možnost vymezení ploch pro pěší trasy podél hlavních komunikací 

 prověřit možnost jiného řešení průjezdné dopravy 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit opatření pro ochranu zástavby před negativními vlivy zemědělské 
výroby  

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 

17. Obec Radkov 

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 prověřit a navrhnout doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit nutnost rozvojových ploch v této lokalitě a případně navrhnout jiné řešení 
s ohledem na kvalitu ZPF   

 řešit problematiku přívalových vod – riziko zaplavení obce 

 prověřit a navrhnout způsob sanace narušeného území  
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18. Obec Rodkov  

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 prověřit možnost řešení dopravní závady 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro bydlení  

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro výrobu a podnikání 

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro  sport a rekreaci  

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro občanské vybavení a služby 

 prověřit a navrhnout způsob sanace narušeného území  

 

19. Obec Rovečné  

 prověřit a navrhnout doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

 prověřit možnost vymezení ploch pro pěší trasy podél hlavních komunikací 

 prověřit možnost řešení dopravní závady 

 prověřit možnost jiného řešení průjezdné dopravy 

 prověřit možnost rozšíření dopravní trasy za účelem jejího zkapacitnění 

 řešit chybějící dopravní a pěší propojení 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit a navrhnout způsob sanace narušeného území  

 

20. Obec Rozsochy  

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 prověřit a navrhnout doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

 řešit problematiku odkanalizování 

 řešit problematiku zásobování vodou 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit nutnost rozvojových ploch v této lokalitě a případně navrhnout jiné řešení 
s ohledem na kvalitu ZPF   

 prověřit a stanovit podmínky pro rozvojovou plochu ve střetu s dopravním záměrem 
(homogenizace silnice)    

 

21. Obec Rožná  

 prověřit a navrhnout doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

 prověřit možnost řešení dopravní závady 

 prověřit možnost jiného řešení průjezdné dopravy 
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 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit opatření pro ochranu zástavby před negativními vlivy zemědělské 
výroby  

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit a navrhnout nové využití areálu 

 prověřit a navrhnout způsob sanace narušeného území  

 

22. Obec Sejřek 

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 prověřit možnost vymezení ploch pro pěší trasy podél hlavních komunikací 

 řešit problematiku odkanalizování 

 řešit problematiku zásobování vodou 

 prověřit a stanovit opatření pro ochranu zástavby před negativními vlivy zemědělské 
výroby  

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit rozvojové plochy s ohledem na podmínky PP Svratecká hornatina a CHKO 
Žďárské vrchy   

 prověřit možnost zvyšování stability krajiny – ÚSES  

 

23. Obec Skorotice  

 prověřit a navrhnout doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

 řešit chybějící dopravní a pěší propojení 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit možnost zvyšování stability krajiny – ÚSES  

 

24. Obec Strachujov  

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 prověřit a navrhnout doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

 prověřit možnost jiného řešení průjezdné dopravy 

 prověřit možnost rozšíření dopravní trasy za účelem jejího zkapacitnění 

 řešit chybějící dopravní a pěší propojení 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit a navrhnout nové využití areálu 
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25. Obec Strážek 

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 prověřit a navrhnout doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

 prověřit možnost vymezení ploch pro pěší trasy podél hlavních komunikací 

 prověřit možnost řešení dopravní závady 

 prověřit možnost jiného řešení průjezdné dopravy 

 prověřit možnost rozšíření dopravní trasy za účelem jejího zkapacitnění 

 řešit chybějící dopravní a pěší propojení 

 řešit problematiku odkanalizování 

 řešit problematiku zásobování vodou 

 prověřit a stanovit opatření pro ochranu zástavby před negativními vlivy zemědělské 
výroby  

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit a stanovit podmínky pro rozvojovou plochu ve střetu s dopravním záměrem 
(homogenizace silnice)    

 řešit problematiku lokálního záplavového území  

 prověřit a navrhnout způsob sanace narušeného území  

26. Obec Střítež 

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 prověřit možnost vymezení ploch pro pěší trasy podél hlavních komunikací 

 prověřit možnost jiného řešení průjezdné dopravy 

 prověřit možnost rozšíření dopravní trasy za účelem jejího zkapacitnění 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit opatření pro ochranu zástavby před negativními vlivy zemědělské 
výroby  

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit a stanovit podmínky pro rozvojovou plochu ve střetu s dopravním záměrem 
(homogenizace silnice)    

 řešit problematiku přívalových vod – riziko zaplavení obce 

 

27. Obec Sulkovec  

 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro bydlení  

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro výrobu a podnikání 

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro  sport a rekreaci  
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 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro občanské vybavení a služby 

 

28. Obec Štěpánov nad Svratkou 

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 prověřit a navrhnout doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

 prověřit možnost vymezení ploch pro pěší trasy podél hlavních komunikací 

 řešit problematiku odkanalizování 

 řešit problematiku zásobování vodou 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit a stanovit podmínky pro rozvojovou plochu ve střetu s dopravním záměrem 
(homogenizace silnice)    

 řešit problematiku záplavového území místního významu se zastavitelnou plochou    

 prověřit rozvojové plochy s ohledem na podmínky PP Svratecká hornatina a CHKO 
Žďárské vrchy   

 prověřit a navrhnout způsob sanace narušeného území  

 

29. Obec Ubušínek 

 řešit problematiku odkanalizování 

 řešit problematiku zásobování vodou 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit rozvojové plochy s ohledem na podmínky PP Svratecká hornatina a CHKO 
Žďárské vrchy   

 

30. Obec Ujčov 

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 prověřit a navrhnout doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

 řešit problematiku odkanalizování 

 řešit problematiku zásobování vodou 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit a navrhnout nové využití areálu 

 prověřit a stanovit podmínky pro rozvojovou plochu ve střetu s dopravním záměrem 
(homogenizace silnice)    

 prověřit rozvojové plochy s ohledem na podmínky PP Svratecká hornatina a CHKO 
Žďárské vrchy   

 prověřit a navrhnout způsob sanace narušeného území  
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31. Obec Unčín 

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 prověřit možnost jiného řešení průjezdné dopravy 

 prověřit možnost rozšíření dopravní trasy za účelem jejího zkapacitnění 

 řešit problematiku odkanalizování 

 řešit problematiku zásobování vodou 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit rozvojové plochy s ohledem na podmínky PP Svratecká hornatina a CHKO 
Žďárské vrchy   

 

32. Obec Věchnov  

 prověřit a navrhnout doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit a navrhnout nové využití areálu 

 řešit problematiku lokálního záplavového území  

 prověřit a navrhnout způsob sanace narušeného území  

 

33. Obec Velké Janovice 

 řešit chybějící dopravní a pěší propojení 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro bydlení  

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro výrobu a podnikání 

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro  sport a rekreaci  

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro občanské vybavení a služby 

 řešit problematiku přívalových vod – riziko zaplavení obce 

 řešit problematiku lokálního záplavového území  

 prověřit rozvojové plochy s ohledem na podmínky PP Svratecká hornatina a CHKO 
Žďárské vrchy   

 

34. Obec Velké Tresné  

 prověřit a navrhnout doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

 řešit problematiku odkanalizování 

 řešit problematiku zásobování vodou 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro bydlení  

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro výrobu a podnikání 
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 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro  sport a rekreaci  

 prověřit možnost řešení nedostatku rozvojových ploch pro občanské vybavení a služby 

 

35. Obec Věstín  

 prověřit a navrhnout doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 řešit problematiku přívalových vod – riziko zaplavení obce 

 

36. Obec Věžná  

 řešit problematiku odkanalizování 

 řešit problematiku zásobování vodou 

 prověřit a stanovit opatření pro ochranu zástavby před negativními vlivy zemědělské 
výroby  

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 

37. Obec Vír  

 prověřit a navrhnout doplnění sítě cyklotras a cyklostezek 

 prověřit možnost vymezení ploch pro pěší trasy podél hlavních komunikací 

 prověřit možnost rozšíření dopravní trasy za účelem jejího zkapacitnění 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit a stanovit podmínky pro rozvojovou plochu ve střetu s dopravním záměrem 
(homogenizace silnice)    

 

38. Obec Zvole 

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 řešit chybějící dopravní a pěší propojení 

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit opatření pro ochranu zástavby před negativními vlivy zemědělské 
výroby  

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit nutnost rozvojových ploch v této lokalitě a případně navrhnout jiné řešení 
s ohledem na kvalitu ZPF   

 prověřit a stanovit podmínky pro rozvojovou plochu ve střetu s dopravním záměrem 
(homogenizace silnice)    

 řešit problematiku přívalových vod – riziko zaplavení obce 

 prověřit a stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy  
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 řešit problematiku lokálního záplavového území  

 

39. Obec Ždánice 

 respektovat plochy a koridory vymezené pro řešení dopravního záměru homogenizace 
silnice  

 řešit problematiku odkanalizování 

 prověřit a stanovit opatření pro ochranu zástavby před negativními vlivy zemědělské 
výroby  

 prověřit a stanovit podmínky pro omezení negativních vlivů výroby  

 prověřit a stanovit opatření pro snížení rizika eroze zemědělské půdy  

 prověřit rozvojové plochy s ohledem na podmínky PP Svratecká hornatina a CHKO 
Žďárské vrchy   

 prověřit možnost zvyšování stability krajiny – ÚSES  

 

 


