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SEZNAM ZKRATEK 

 

AOT40 expoziční index AOT40 pro ozon. Je definován jako součet rozdílů mezi 

hodinovými koncentracemi vyššími než prahová koncentrace 80 μg·m-3 (40 ppb) a 

hodnotou 80 μg·m-3, v období 8-20 hod. SEČ. vypočten z 1h hodnot v období 

květen-červenec, průměr za 5 let. 

BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 

BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad 

ČHMÚ 

ČNR 

Český hydrometeorologický ústav 

Česká národní rada 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DPS dům s pečovatelskou službou 

DV 

EIA 

daňová výtěžnost 

Environmental Impact Assessment, Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

EKO ekonomický pilíř 

ENV environmentální pilíř 

EU Evropská unie 

EVL evropsky významná lokalita 

GIS 

GKS JK 

geografický informační systém 

Generel krajských silnic Jihomoravského kraje 

HEIS VÚV T.G.M. Hydroekologický informační systém Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. 

HUZ hromadná ubytovací zařízení 

CHKO chráněná krajinná oblast 

CHLÚ  chráněné ložiskové území 

KES koeficient ekologické stability krajiny 

KO komunální odpad 

KPÚ komplexní pozemkové úpravy 

Ldvn hladina hluku celodenní 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MZCHÚ  maloplošná zvláště chráněná území 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NATURA 2000 Soustava chráněných území a stanovišť evropského významu 

NP národní park 

NR nadregionální 

OIR objekty individuální rekreace 

OKEČ odvětvová klasifikace ekonomických činností 

ORP obec s rozšířenou působností 

OZKO 

PCHP 

oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

přechodně chráněná plocha 

PLO přírodní lesní oblast 

PP 

PR 

přírodní památka 

přírodní rezervace 

PRP potenciální rekreační plochy 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PÚR Politika územního rozvoje 

Q vydatnost zdroje (vodního) 

Q100 průtok při stoleté vodě 

R regionální 

RBC regionální biocentrum 

ROP Regionální operační program 

RURÚ Rozbor udržitelného rozvoje území 

SEZ stará ekologická zátěž 
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SFŽP Státní fond životního prostředí 

SKO směsný komunální odpad 

SLDB  Sčítání lidu, domů a bytů  

SO správní obvod 

SO ORP správní obvod obce s rozšířenou působností 

SOC sociodemografický pilíř 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Silné a slabé stránky, příležitosti a 

ohrožení) 

ÚAP územně analytické podklady 

ÚP územní plán 

ÚPD územně plánovací dokumentace 

ÚSES územní systém ekologické stability krajiny 

ÚTP územně technický podklad 

VKP 

ZCHÚ 

významný krajinný prvek 

zvláště chráněné území 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZÚR zásady územního rozvoje 

ŽP životní prostředí 

 

 

 

ZNAČKY CHEMICKÝCH PRVKŮ, CHEMICKÉ VZORCE, UZANČNÍ NÁZVY ANALÝZ 

 

As arsen 

BaP, B(a)P benzo(a)pyren 

Cd kadmium 

Cl chlor 

CO2 oxid uhličitý 

N2O oxid dusný 

NO oxid dusnatý 

NO2 oxid dusičitý 

NO3 
-
 dusičnany 

NOx oxidy dusíku (oxid dusnatý a dusičitý) 

NH4 
+

 amonné ionty 

O3 přízemní (troposférický) ozon 

PM10 pevné prachové částice suspendované v ovzduší o velikosti do 10 um 

SO2  oxid siřičitý 

SOx oxidy síry 

TZL tuhé znečišťující látky 
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1 ÚVOD 
 

 

1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

Tento dokument navazuje na „Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Ivančice – 3. 

úplná aktualizace 2014“, zpracovaný v roce 2016 firmou EKOTOXA s.r.o. 
Práce byla provedena na základě smlouvy mezi firmou EKOTOXA s.r.o. a městem Ivančice podepsané 

dne 26.3.2012. Konečným zákazníkem celého projektu je Městský úřad Ivančice.  

 

Čtvrtá aktualizace Územně analytických podkladů SO ORP Ivančice 2016 obsahuje dvě na sebe 

navazující části. Část A – Podklady pro RURÚ, která zahrnuje zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje 

území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území 

v jednotlivých tématech a pilířích: environmentální – horninové prostředí a geologie, vodní režim, 

hygiena životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění 

funkcí lesa, sociodemografická – technická a dopravní infrastruktura, sociodemografické podmínky, 

bydlení a rekreace, ekonomický – regionální ekonomika, trh práce a daňová výtěžnost. Na část A 

navazuje část B – Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Ivančice, která 

vyhodnocuje udržitelný rozvoj území SWOT analýzou, určuje problémy k řešení v územně plánovacích 

dokumentacích a vyváženost pilířů v celém SO ORP Ivančice.  

 

 

Jedná se o DRAFT (závěrečný) dokument který již obsahuje zapracované připomínky ke spojeným 

tématům, celkové zprávě i k výkresové dokumentaci včetně problémového výkresu a včetně projednání a 

vypořádání připomínek se starosty jednotlivých obcí SO ORP Ivančice. 

 

Při zpracování bylo přihlédnuto  k „Metodické příručce k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území 

v ÚAP obcí“, která byla uveřejněna jako příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2009 a 

především navazující část metodického sdělení odboru územního plánování MMR z 05/2010 a metodický 

pokyn MMR z května 2016. Současně byly vzaty do zpracování další názory MMR, UUR a zejména 

konkrétní připomínky pracovníků SO ORP. 

 

Nedílnou součástí této zprávy je i příloha, která má za úkol podat v dané problematice komplexnější 

informaci. 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

Grafická příloha   Problémový výkres (v měřítku 1:20 000) 
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1.2 PODKLADY PRO RURÚ – ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

Základním podkladem pro zpracování „Rozboru udržitelného rozvoje území“ jsou údaje o území, jejichž 

seznam je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti – viz. příloha č. 1. – část „A“ a část 

„B“.  
 

 Část A – Územně analytické podklady obcí – podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území 

(119 jevů) 

 Část B – Územně analytické podklady kraje – podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území  

 (37 jevů) 

 

Přičemž v 119. jevu z ÚAP obcí a 37. jevu ÚAP kraje mohou být obsaženy další informace mimo 

konkrétně stanovené jevy ÚAP ve vrstvách 1-118 pro obce a ve vrstvách 1-36 pro kraj. 

 

Současně se zde definují hodnoty, limity a záměry dle údajů o území. 

 

Při zpracování se dále vycházelo zejména ze strategických koncepcí a plánů vypracovaných pro území 

Jihomoravského kraje a České republiky (Strategie trvale udržitelného rozvoje ČR, statistické údaje ze 

Statistického úřadu apod.). Dále byly využity podklady, které byly převzaty od zadavatele projektu, 

kterým je město Ivančice (tj. data - územně analytické podklady) a další informační zdroje uvedené 

v seznamu literatury podle jednotlivých témat udržitelného rozvoje stanovených vyhláškou č. 500/2006 

Sb., případně je konkrétní zdroj zmíněn v textu nebo pod patřičnou tabulkou nebo obrázkem.  

 

 

1.3 POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ VYVÁŽENÝCH PODMÍNEK 

UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V SO ORP IVANČICE  
 

Tento dokument má být jedním z podkladů pro zadání nových územních plánů obcí nebo jejich změn.  

Měl by přejímat informace z územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů vyšších 

územně správních celků (kraj, případně stát). Rovněž by měl reagovat na problémy a potřeby 

jednotlivých obcí v rámci územně správního obvodu obce s rozšířenou působností. 

Rozhodujícím právním předpisem pro tvorbu dokumentu je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007 a jeho prováděcí vyhlášky. 

 

Účel územního plánování 

 

Priority územního plánování kraje jsou stanoveny k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro 

příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 

Formulují požadavky na udržitelný rozvoj území vyjádřené v Politice územního rozvoje České republiky 

v souladu s charakterem území kraje a místními podmínkami (struktura osídlení, přírodní a hospodářské 

podmínky) tak, aby byly uspokojeny potřeby současné generace, a přitom nebyly ohroženy podmínky 

života generací budoucích. 

 

Nadřazeným a závazným dokumentem pro tvorbu územních plánů obcí byly ÚZEMNÍ PLÁNY 

VELKÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ, od 1. 1. 2007 jsou potom ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, 

zpracované vždy pro území kraje.  
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1.4 POUŽITÁ METODIKA RURÚ 
 

1.4.1 Výchozí informace – právní stav 
 

Územně analytické podklady se od 1.1.2007 staly novým nástrojem územního plánování v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb. a navazujícími vyhláškami. Problematikou ÚAP se zabývá vyhláška č. 

500/2006. Dle této vyhlášky ÚAP obsahují: 

 

1. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje.  

2. Rozbor udržitelného rozvoje. 

 

Podklady (1) se skládají z textové a grafické části. Textová část obsahuje vyhodnocení stavu a vývoje 

území, hodnoty území, limity využití území a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Grafická 

část obsahuje výkres hodnot, limitů a záměrů na provedení změn v území. 

 

Rozbor udržitelného rozvoje (2) se dělí opět na textovou a grafickou část. Textová část obsahuje 

vyhodnocení udržitelného rozvoje území formou SWOT analýzy v deseti daných tématech, vyhodnocení 

vyváženosti vztahu územních podmínek, které reprezentují tři základní pilíře udržitelného rozvoje, tj. 

environmentální (životní prostředí), ekonomický (hospodářský) a sociodemografický (soudržnost 

společenství obyvatel). Rozbor dále zahrnuje problémy k řešení v ÚPD. Grafickým výstupem RURÚ je 

problémový výkres. 

Řešení úkolu (daného vyhláškou č. 500/2006 Sb.), je tedy možné rozdělit do dvou částí, zpracování 

podkladů pro RURÚ a následně zpracování vlastního RURÚ.  

 

Stejně jako roce 2014 byla i 4 aktualizace RURU SO ORP v roce 2016 rozdělena fyzicky do dvou 

dokumentů, Podklady pro rozbor a vlastní Rozbor udržitelného rozvoje. Tyto dokumenty na sebe 

úzce navazují a nelze v žádném případě při získávání informací o daném území pracovat pouze 

s jedním z těchto dokumentů. Přesněji řečeno, oba dokumenty jsou vypracovány v souladu 

s Vyhláškou 500/2006 Sb, ale mohlo by se jednat jen o dokument jeden, kde v první části daného 

tématu jsou uvedeny reálné popisné informace o jevech a skutečnostech v dané oblasti a část druhá 

se zaobírá indikátory, které jednak navazují a vycházejí z předchozí popisné části tématu a vedou 

k získání podkladů pro zpracování vlastní vyváženosti daného území.  

 

 

 

Poznámka : nová aktualizace zákona 183/2006 uvedená v Částce 36/2016 nabývá účinnost od 15.4.2016 

a současně mění celou řadu dalších zákonů. Od roku 2006 byl stavební zákon aktualizován k 1.10.2016 

celkem 16x, další novela zákonem č. 264/2016 bude platná k 1.1.2017. 

 

Mimo všechna zpřesnění formulací zákona je pro ÚP obcí nejdůležitější informací zpráva, že povinnost 

mít platný ÚP mají obce prodloužen z roku 2015 na rok 2020. Další významnou povinností pořizovatele 

ÚAP je projednání dokumentu se všemi obcemi (starosty) v rámci SO ORP v rozsahu určení problémů k 

řešení v územně plánovacích dokumentacích do 30 dnů po jejich vyhotovení Pořizovatel upraví územně 

analytické podklady podle výsledku projednání a bezodkladně je zašle krajskému úřadu. 
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1.4.2 Metodika RURÚ uplatněná pro aktualizaci RURÚ v roce 2016 pro SO ORP 

Ivančice  
 

Zpracovatel na základě svých předchozích zkušeností, doporučené metodiky MMR z 05/2010 a 

posledního metodického návodu na „Pořizování aktualizací územně analytických podkladů obcí a krajů“ 

z května 2016 přistoupil k dané problematice následovně.  

 

1. Zvolení metody hodnocení RURÚ - pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje území byla 

použita metodika vyhodnocení udržitelnosti území pomocí navržené sady indikátorů v určené 

škále pro zadaná témata. Limity udržitelnosti části navržených indikátorů korespondují s limity 

danými příslušnými vyhláškami nebo strategickými koncepcemi (např. překročení stanoveného 

imisního limitu pro dané znečišťující látky). Tam kde není dána první možnost, je využita metoda 

vzájemného porovnání (benchmarking) jednotlivých obcí v rámci SO ORP (kraje), v některých 

případech také s hodnotou indikátoru celé ČR.  

2. Stanovení sady indikátorů - byla stanovena sada indikátorů, která vychází ze sady stanovené 

v roce 2008 až 2014. Zařazení indikátorů do jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje proběhlo 

v souladu s metodikou MMR z 05/2010 (neexistuje ostrá hranice pro vlastní zařazení 

stanovených témat do jednotlivých pilířů udržitelnosti, např. rekreace je na pomezí 

sociodemografického a ekonomického pilíře). U některých indikátorů jsou obce mezi sebou 

přímo porovnatelné v rámci daného SO ORP, kraje (nebo i ČR) nebo jsou v druhém případě 

stanovovány a hodnoceny relativně a to s ohledem na požadované rozlišení obcí v rámci SO 

ORP. Ve vybraných tématech byly indikátory doplněny, respektive účelově změněny, aby jejich 

vypovídající schopnost byla v daných podmínkách maximální a současně odpovídala nově 

vzniklým skutečnostem na základě nově vydaných zákonných předpisů (často na základě 

integrující se EU). Je nutno komentovat jisté omezení a vypovídající schopnost zvolených 

indikátorů, které byly odkázány na SLDB v roce 2011. V aktualizaci v roce 2012 byly mnohé 

indikátory postaveny na předběžných výsledcích statistického vyhodnocení dat, v aktualizaci 

roku 2014 bylo využito již konečné verze (stejně tak jako v aktualizaci v roce 2016). Základní 

změna je zpracování dat ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) za rok 2011, která vede k novému 

ukazateli, kterým je obvykle bydlící obyvatelstvo, resp. počet obyvatel podle místa obvyklého 

pobytu (vysvětlení je v u téma bydlení). 

3. Zpracování stanovených témat (součást „Podkladů pro RURU) - jednotlivá témata byla 

zpracována specialisty na danou problematiku z posledních dostupných dat ÚAP, statistik ČSÚ a 

dalších, zejména internetových zdrojů informací. Témata se nezaměřují pouze na standardní 

popis území, ale zejména na zpracování podkladových dat jednotlivých indikátorů a jejich 

vyhodnocení. Z takto zpracovaných témat v rozsahu 5-25 stran byly generovány jednotlivé 

výroky SWOT analýzy, ve většině témat v rozsahu 3-10 výroků pro každou ze čtyř oblastí SWOT 

a stanoveny problémy pro dané území. Zjištěné problémy jsou určeny k řešení v rámci územně 

plánovacích dokumentací, popř. i k jiným účelům (např. organizace dopravy). Pro zachování 

kontinuity dokumentů byly v mnoha tématech zachovány informace z dotazníkového šetření 

z roku 2014 (v jistých případech to bohužel vedlo i k získání rozporuplných a nepřesných 

informací) byl ve většině témat využit dotazníkový průzkum s představiteli obcí (starostové), ale i 

s dalšími pracovníky (pracovníci odborů ŽP, pracovníky odborů územního plánování apod.). 

Dotazník byl zaměřen, mimo jiné, na problémy v území. Podruhé zde byla zařazena ve většině 

témat i shrnující kapitola hlavních změn a porovnání stavu v daném tématu v letech 2016/2014.  

4. Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje - bylo zpracováno vyhodnocení 

vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje, když za základ hodnocení byla brána skutečnost, že 

všechny tři pilíře udržitelného rozvoje jsou si rovnocenné, stejně jako váhy jednotlivých 

zvolených indikátorů (některé složitěji definované indikátory mohou mít obsaženy různé váhy 

jednotlivých částí indikátoru, je uvedeno vždy v kapitole Indikátory v tématech). Tuto skutečnost 

však lze poměrně snadno změnit na základě rozhodnutí politické reprezentace území (váhy pilířů) 

i váhy jednotlivých indikátorů (na základě shody vzešlé z diskuzí odborníků na jednotlivá 

zpracovaná témata). Součástí hodnocení „vyváženosti“ je tabulka všech hodnocených indikátorů 

pro všechny obce v daném správním obvodě ORP. Hodnocení daného indikátoru (ve škále od -2 

do +2) je individuální, přesněji řečeno některé indikátory jsou porovnávány s hodnotami v rámci 
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celého kraje nebo i ČR, jiné jen v rámci daného území SO ORP. Při zpracování bylo přihlédnuto 

k „Metodické příručce k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP“ MMR 

z 05/2010, který požaduje zařazení obcí do jedné z 8 kategorií vyváženosti.  

5. Porovnání vyváženosti mezi lety 2016/2014 – od roku 2014 novou součástí tohoto hodnocení 

vyváženosti v souladu s požadavky MMR je i porovnání této vyváženosti se stejně provedeným 

hodnocením v aktualizaci UAP-RURU v roce 2014. Zde je jednoznačně vidět, jak může změna 

počtu indikátorů, jejich návrh nebo již jen jejich úprava podle současných zákonných norem 

změnit hodnocení jednotlivých pilířů a tím i celé vyváženosti. 

6. Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci – v první části této kapitoly jsou 

uvedeny problémy v území souhrnně textově podle jednotlivých oblastí - Dopravní a hygienické 

závady v území (dopravní závady v území, překračování imisních limitů, staré ekologické zátěže, 

stav vodních útvarů a technická infrastruktura) a Omezení pro rozvoj území a ohrožení v území 

(sesuvná a poddolovaná území, orná půda na svažitých pozemcích, zastavěné území v zátopové 

zóně Q100 a nízká ekologická stabilita území) a v další části jsou pak uvedeny systémově 

problémy po jednotlivých obcích tak, jak požadovalo MMR v roce 2012 zpracování problémů 

rozdělených na problémy urbanistické, dopravní a hygienické, ohrožení, střety (záměry s limity a 

záměry mezi sebou) a jiné problémy, často přímo neřešitelné nástroji územního plánování. 

Pozorný čtenář ale rychle zjistí, jak je problematické dávat do jedné struktury problémy a střety 

v území z čerstvě zpracovaných podkladových dat ÚAP generované GIS společně s problémy 

zjištěnými vlastním zpracováním témat RURU (tedy problémy také částečně generované 

z podkladových dat ÚAP, ale i dat dalších). Problémy jsou charakterizovány oblastmi, kterými se 

daná kapitola RURÚ zabývá. Největším problémem je ve zpracování dotazníků z obcí v roce 

2014, kdy poměrně důkladně strukturovaný dotazník byl vyplněn pracovníky obcí (starosta, 

místostarosta nebo jimi pověřená osoba) a zde se tedy jedná vždy o částečně subjektivní problémy 

vycházející z osobních znalostí a informací dané osoby. V roce 2016 dotazníky nebyly 

zpracovány, ale informace získané z dotazníků v roce 2014 byly v textech ponechány. 

7. Závěr - uvádí hodnocení použité metodiky RURÚ, její klady i zápory. 

8. Problémový výkres - samostatnou přílohou je problémový výkres zpracovaný v měřítku 

1:20 000 včetně legendy a popisu vybraných problémů a závad na území SO ORP ve zprávě. 

Problémům a střetům byly přiřazeny jednoznačné kódy a tyto kódy jsou současně uvedeny i 

v tabulkové části „problémy po obcích“ v této dokumentaci. 

 

 

Poznámka: Výsledky dotazníkových šetření (rok 2014) – zpracovatelem byl vytvořen dotazník pro 

představitele obcí, který byl zaměřen na zjištění přítomnosti infrastruktury a další vybavenosti i na 

problémy v území tak, jak je chápou starostové obcí, případně pracovníci odborů ŽP a územních odborů. 

Zjištěné odpovědi mohou odpovídat statistickým datům stejně tak, jako se mohou lišit (viz výše).  
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  
 

2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – SO ORP IVANČICE 
 

Tabulka č. 2.1.1: Základní údaje správního obvodu ORP Ivančice 

Obec Počet obyvatel 
Katastrální výměra 

(ha) 

Hustota (počet 

obyvatel/km2) 

Biskoupky 194 583 33,28 

Čučice 426 823 51,78 

Dolní Kounice 2 395 897 266,96 

Hlína 305 834 36,57 

Ivančice 9 603 4 760 201,76 

Ketkovice 603 955 63,14 

Kupařovice 277 331 83,77 

Mělčany 492 743 66,26 

Moravské Bránice 1 002 821 122,02 

Němčičky 327 458 71,48 

Neslovice 899 583 154,16 

Nová Ves 778 1 155 67,36 

Nové Bránice 725 623 116,39 

Oslavany 4 624 1 868 247,47 

Pravlov 580 291 199,15 

Senorady 397 962 41,25 

Trboušany 369 555 66,49 

SO ORP Ivančice 23 996 17 241 139,18 

Zdroj: ČSÚ, data k 31.12.2015 
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3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ – TÉMATICKÉ 

ROZBORY 
 

3.1 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
 

3.1.1 Indikátory 
 

Jako indikátor, který charakterizuje území z hlediska horninového prostředí, byl zvolen indikátor 

zaměřený na vztah sesuvných a poddolovaných území k zastavěné a zastavitelné ploše. Výskyt těchto 

území představuje omezení pro rozvoj obcí, zejména je limitem pro výstavbu. Stav indikátoru 

v jednotlivých obcích je znázorněn v následující tabulce.  

 

Hodnocení indikátoru:  

+2   na území obce se nevyskytuje žádná sesuvné ani poddolované území. 

+1   v zastavěném/zastavitelném území se nevyskytují žádná sesuvná ani poddolovaná území. 

0   v zastavěném/zastavitelném území se vyskytují sesuvná nebo poddolovaná území, nepředstavují 

však riziko nebo omezení pro rozvoj obce. 

-1   v zastavěném/zastavitelném území se nacházejí sesuvná nebo poddolovaná území představující 

omezení pro rozvoj obce. 

-2   v zastavěném/zastavitelném území se nacházejí sesuvná nebo poddolovaná území představující 

potenciální riziko pro obec (zástavbu, komunikace). 

 

 
Tabulka č. 3.1.1: Indikátory geologických rizik 

Obec Plocha obce (km2) Indikátor Obec Plocha obce (km2) Indikátor 

Biskoupky 5.82 2 Němčičky 4.59 1 

Čučice 8.20 -2 Neslovice 5.77 2 

Dolní Kounice 8.97 -2 Nová Ves 11.53 0 

Hlína 8.34 2 Nové Bránice 6.23 2 

Ivančice 47.61 0 Oslavany 18.71 -2 

Ketkovice 9.55 2 Pravlov 2.93 2 

Kupařovice 3.33 2 Senorady 9.59 2 

Mělčany 7.43 1 Trboušany 5.53 2 

Moravské Bránice 8.16 -1    

 



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Ivančice 2016 – 4. aktualizace 

 

15 

 

Obrázek č. 3.1.1: Indikátor geologických rizik - sesuvná a poddolovaná území v SO ORP Ivančice 

 
Zdroj: EKOTOXA, 2016  

 

 

3.1.2 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Nízký výskyt sesuvných území – malé omezení 

pro rozvoj obcí. 

Vysoká míra poddolovaných území a výskyt 

sesuvných území na katastrálním území obcí 

Oslavany, Čučice, Moravské Bránice, Dolní 

Kounice, Nová Ves, Ivančice a Mělčany může 

omezovat rozvoj obcí. Na území obcí Oslavany a 

Čučice zasahují poddolovaná území pod současnou 

zástavbu. U obcí Nová Ves pak do bezprostřední 

blízkosti zástavby. 

Ochrana ložisek nerostných surovin zajištěna 

stanovením CHLÚ. 

Ložiska surovin se mohou dostat do střetu s jinými 

zájmy na využití území. 

 Výskyt sesuvných území v blízkosti zástavby na 

území obcí Oslavany, Dolní Kounice, Moravské 

Bránice, Ivančice – Budkovice a Mělčany. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Využití prostředků z dotačních programů na 

obnovu území dotčeného těžbou. 

 

 



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Ivančice 2016 – 4. aktualizace 

 

16 

 

 

3.1.3 Problémy k řešení 
 

 Přesná lokalizace sesuvných a poddolovaných území, jejich posouzení a zjištění míry omezení využití 

území (všechny obce). 

 Určení vhodného využití území nevhodného pro zástavbu (Oslavany, Ivančice, Čučice, Nová Ves, 

Dolní Kounice, Moravské Bránice). 

 

3.1.4 Hlavní změny od aktualizace 2014 
 

Z hlediska horninového prostředí nedošlo k žádným podstatným změnám proti minulé aktualizaci.  

 

Do mapových podkladů a popisu bylo přidáno sesuvné území v obci Dolní Kounice v ulici Antonínská. 

Dále došlo k výraznému zmenšení rozlohy ložiska Bratčice (o 32 ha), které nyní kopíruje rozlohu 

vymezeného dobývacího prostoru. Tyto úpravy jsou bez vlivu na zástavbu. 
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3.2 VODNÍ REŽIM 
 

 

3.2.1 Indikátory 
 

3.2.1.1 Plocha sklonité půdy 

 

Celkem se v SO ORP Ivančice nachází 613,6 ha nadměrně sklonitých pozemků s ornou půdou. Z celkové 

výměry orné půdy v SO ORP Ivančice (7 012,7 ha) tyto „nevhodné“ pozemky činí 8,7 %. Pouze v obci 

Kupařovice je nulové množství sklonitých pozemků s ornou půdou a toto území lze označit za cílový stav 

pro ostatní katastry na území SO ORP. Tím je dosaženo z hlediska využití zemědělské půdy na svažitých 

pozemcích ideálního stavu a přiblížení přirozenému vodnímu režimu v krajině – tzn. snížení rizika 

výskytu extrémních odtokových jevů na těchto územích. Opačná situace panuje v obcích Ivančice, 

Oslavany, Moravské Bránice, Nová Ves a Nové Bránice, kde se vyskytuje nadměrné množství těchto 

„rizikových pozemků“, a je potřeba tento neuspokojivý stav řešit. 

 

Hodnocení indikátoru plochy sklonité půdy: 

-2 na území obce se nachází více než 60 ha sklonité orné půdy 

-1 na území obce se nachází 40 – 60 ha sklonité orné půdy 

0 na území obce se nachází 20 – 39,9 ha sklonité orné půdy 

1 na území obce se nachází 1 – 19,9 ha sklonité orné půdy 

2 na území obce se nachází méně než 1 ha sklonité orné půdy 

 

 

 Záplavové území Q100 

 

Na území SO ORP je stanoveno záplavové území Q100 v obcích Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, 

Ivančice, Ketkovice, Kupařovice, Moravské Bránice, Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, 

Pravlov a Senorady. Ve všech zmíněných obcích, vyjma obcí Čučice a Nová Ves, zasahuje záplavové 

území do zastavěného území obcí. 

 

Hodnocení indikátoru záplavové území Q100: 

-2 více než 25 % zaplavené plochy při Q100 zasahuje do zastavěného území obce  

-1 10 – 24,99 % zaplavené plochy při Q100 zasahuje do zastavěného území obce  

0 5 – 9,99 % zaplavené plochy při Q100 zasahuje do zastavěného území obce; záplavové území Q100 

na území obce není stanoveno  

1 0 - 4,99 % zaplavené plochy při Q100 zasahuje do zastavěného území obce  

2 záplavové území Q100 je stanoveno mimo zastavěné území obce  
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Tabulka č. 3.2.2: Souhrnné hodnocení tématu na základě navržených indikátorů 

Obec 
Sklonité orné pozemky Záplavové území Q100 

hodnoty [ha] hodnocení hodnoty [%] hodnocení 

Biskoupky 22,4 0 12,4 -1 

Čučice 11,5 1 Mimo ZÚ 2 

Dolní Kounice 4,2 1 7,6 0 

Hlína 26,3 0 - 0 

Ivančice 220,4 -2 37,3 -2 

Ketkovice 13,3 1 0,4 1 

Kupařovice 0,0 2 24,8 -1 

Mělčany 38,2 0 - 0 

Moravské Bránice 61,6 -2 7,9 0 

Němčičky 9,3 1 3,0 1 

Neslovice 18,3 1 - 0 

Nová Ves 50,9 -1 Mimo ZÚ 2 

Nové Bránice 43,1 -1 6,6 0 

Oslavany 72,2 -2 44,8 -2 

Pravlov 2,6 1 22,2 -1 

Senorady 9,8 1 0,4 1 

Trboušany 9,2 1 - 0 

Zdroj:EKOTOXA s.r.o., 2016 

 

Obrázek č. 3.2.2: Hodnocení obcí dle množství sklonité orné půdy 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r .o., 2016 
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Obrázek č. 3.2.3: Hodnocení obcí dle záplavového území Q100 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 
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3.2.2 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Minimalizace zrychleného odtoku a snížení půdní 

eroze na minimum v obci s nulovým výskytem 

sklonité orné půdy - Kupařovice. 

Zhoršení přirozeného vodního režimu v krajině 

v důsledku nevhodného hospodaření na sklonitých 

pozemcích – velké množství orné půdy na 

sklonitých pozemcích především na území obcí 

Ivančice, Moravské Bránice, Nová Ves, Nové 

Bránice a Oslavany. 

 V obcích Biskoupky, Dolní Kounice, Ivančice, 

Kupařovice, Moravské Bránice, Němčičky, Nová 

Ves, Nové Bránice, Oslavany, Pravlov, Čučice, 

Ketkovice a Senorady je stanoveno záplavové 

území Q100. Záplavové území ve všech těchto 

obcích zasahuje do zastavěného území – kromě 

obcí Čučice a Nová Ves. 

 Nepřijatelný stav povrchových vod na území obcí 

Ketkovice, Senorady, Čučice, Oslavany, Ivančice a 

Nová Ves a nepřijatelný stav podzemních vod na 

území všech obcí SO ORP. 

 Nevyhovující stav podzemních vod v obcích 

Oslavany, Nová Ves, Ivančice, Neslovice, Hlína, 

Moravské Bránice, Nové Bránice, Dolní Kounice, 

Mělčany, Pravlov, Němčičky a Kupařovice. 

 Vyhlášené zranitelné oblasti v obcích Neslovice, 

Hlína, Ivančice, Moravské Bránice, Nové Bránice, 

Dolní Kounice, Mělčany, Trboušany, Pravlov, 

Němčičky a Kupařovice. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Podpora modernizace a rekonstrukce stávající 

kanalizační sítě a rozvoje napojení obyvatel na 

veřejnou kanalizaci zakončenou v ČOV. 

Rizika lokálních povodní doprovázené zvýšenou 

erozí půdy v územích s velkým podílem sklonité 

orné půdy – především na území obcí Ivančice, 

Moravské Bránice, Nová Ves, Nové Bránice a 

Oslavany. 

Realizace komplexního systému protipovodňových 

opatření, jak v krajině, tak i na tocích k ochraně 

zastavěného území obcí. 

Narušení vodních zdrojů či ochranných pásem 

v obcích Ivančice, Moravské Bránice, Čučice, 

Ketkovice, Senorady, Nová Ves, Kupařovice, 

Mělčany, Neslovice, Nové Bránice a Oslavany. 

Nastartování procesu KPÚ v oblastech se zvýšenou 

erozní ohrožeností (vysoký podíl sklonité orné 

půdy). 

V obcích Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, 

Ivančice, Ketkovice, Kupařovice, Moravské 

Bránice, Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice, 

Oslavany, Pravlov, Senorady a Trboušany je 

stanoveno území zvláštní povodně pod vodním 

dílem. 

 

3.2.3 Problémy k řešení 
 

 V oblastech s vyšším výskytem sklonité orné půdy je potřeba identifikovat tyto pozemky a 

navrhnout opatření vedoucí k eliminaci negativních vlivů (změna hospodaření, zatravnění, protierozní 

opatření, retenční nádrž ...). Jedná se především o obce Ivančice, Moravské Bránice, Nová Ves, Nové 

Bránice a Oslavany. 

 V obcích, kde hladina Q100 zasahuje do zastavěného území, navrhnout opatření na ochranu majetku 

státu, obcí a obyvatel a nerozšiřovat zastavitelné území do těchto ploch, což by vedlo k dalším 

investicím do nových nákladných protipovodňových opatření (často pouze lokálního charakteru, kdy 



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Ivančice 2016 – 4. aktualizace 

 

21 

 

se problém přenese níže po toku) - Biskoupky, Dolní Kounice, Ivančice, Kupařovice, Moravské 

Bránice, Němčičky, Nové Bránice, Oslavany, Pravlov, Čučice, Ketkovice, a Senorady. 

 Podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních 

zdrojů vody - Ivančice, Moravské Bránice, Čučice, Ketkovice, Senorady, Nová Ves, Kupařovice, 

Mělčany, Neslovice, Nové Bránice a Oslavany. 

 Vybudování a modernizace infrastruktury pro čištění odpadních vod, modernizace stávajících ČOV a 

dokončení výstavby čistíren odpadních vod, realizace místních kanalizací a ČOV v menších sídlech – 

území obcí SO ORP, ve kterých ještě nebyla tato opatření realizována. 

 Přispívat k prevenci a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod v důsledku 

zemědělské a průmyslové činnosti - Neslovice, Hlína, Ivančice, Moravské Bránice, Nové Bránice, 

Dolní Kounice, Mělčany, Trboušany, Pravlov, Němčičky a Kupařovice (stanovené zranitelné oblasti 

pro koncentrace dusičnanů). 

 

 

3.2.4 Hlavní změny od aktualizace 2014 
 

Byla zpracována požadovaná témata včetně SWOT analýz, které shrnují pro dané území její silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby. 

 

Stejně jako v roce 2014 byla v rámci této kapitoly sledována problematika chráněných oblastí přirozené 

akumulace vod, zdrojů pitné vody a jejich ochranných pásem, sklonité orné půdy, povodňové 

charakteristiky (záplavové území Q100 v souvislosti se zastavěným územím obcí, aktivní zóny 

záplavového území Q100 v souvislosti se zastavěným územím obcí a území zvláštní povodně pod vodním 

dílem) a stav povrchových a podzemních vod (celková rizikovost povrchových vod, celková rizikovost 

podzemních vod a zranitelné oblasti). Také stejně jako v roce 2014 byly v rámci Vodního režimu 

stanoveny 2 indikátory – plocha sklonité orné půdy a záplavové území Q100. 

V hodnocení indikátorů nedošlo k žádným významným změnám (o 2 stupně). Došlo pouze ke: 

 

 Zlepšení indikátoru plocha sklonité orné půdy v obci Mělčany (z -2 na -1) a Neslovice (z 0 na 1). 

 Zhoršení indikátoru záplavové území Q100 v obcích Ivančice, Oslavany (obě obce z -1 na -2), 

Moravské Bránice a Nové Bránice (obě obce z 1 na 0). 

 

Součástí vlastních témat je i zpracování problémových oblastí, z nichž některé jsou určeny pro řešení 

v územně plánovací dokumentaci, jiné problémy jsou definovány obecněji. Nově byly v aktualizaci 

RURU tabulkově zpracovány problémy po obcích a jejich číselné propojení s problémovým výkresem. 
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3.3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

 

3.3.1 Indikátory 
 

Indikátory stavu kvality ovzduší 

 

Výběr parametrů pro hodnocení kvality ovzduší byl veden snahou o zjednodušení složité problematiky za 

účelem podání rychlé a srozumitelné informace o stavu ovzduší ve smyslu platné legislativy.  

Na základě nových dat byly upraveny původní indikátory pro překračování imisních limitů v oblasti 

ochrany ovzduší.  

Hodnoceno bylo období 5 let, a to v období 2010 – 2014, přičemž bylo vzato v úvahu pouze překračování 

imisních limitů pro ochranu zdraví lidí.  

 

Indexace hodnocení: -2 / -1 / 0 / 1 / 2 (-2 nejhorší, 0 neutrální, 2 nejlepší) 

-2 překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí bez zahrnutí ozonu 

-1 překročeny dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí bez zahrnutí ozonu 

 0 překročen jeden imisní limit pro ochranu zdraví lidí s výjimkou ozonu 

 1 na území obce nejsou překročeny imisní limity pro ochranu zdraví s výjimkou přízemního ozonu  

 2 na území obce nejsou překročeny imisní limity pro ochranu zdraví obyvatel 

 

Tabulka č. 3.3.1: Souhrnné hodnocení kvality ovzduší ve smyslu navržených indikátorů na území SO 

ORP v období 2010 – 2014  

Obec Překročení imisního limitu pro zdraví lidí Výsledné 

hodnocení 

PM10 (roční 

průměr) 

PM10 (24h 

průměr) 

Benzo(a)pyren 

(roční průměr) 

Ozon (O3) Další 

látky 

(-2 nejhorší, 2 

nejlepší) 

Biskoupky 0 0 0 0 0 2 

Čučice 0 0 0 0 0 2 

Dolní Kounice 0 0 1 0 0 0 

Hlína 0 0 0 0 0 2 

Ivančice 0 0 1 0 0 0 

Ketkovice 0 0 0 0 0 2 

Kupařovice 0 0 0 0 0 2 

Mělčany 0 0 0 0 0 2 

Moravské Bránice 0 0 0 0 0 2 

Němčičky 0 0 0 0 0 2 

Neslovice 0 0 0 0 0 2 

Nová Ves 0 0 0 0 0 2 

Nové Bránice 0 0 0 0 0 2 

Oslavany 0 0 1 0 0 0 

Pravlov 0 0 0 0 0 2 

Senorady 0 0 0 0 0 2 

Trboušany 0 0 0 0 0 2 

Zdroj dat: ČHMÚ 2016 
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Obrázek č. 3.3.1: Hodnocení indikátoru kvality ovzduší 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 
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3.3.2 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Nejsou dlouhodobě překračovány imisní limity pro 

většinu znečišťujících látek s výjimkou 

benzo(a)pyrenu. 

Ve městech Oslavany, Ivančice a Dolní Kounice 

jsou překračovány imisní limity pro benzo(a)pyren 

a oxidy dusíku. 

 V obcích Biskoupky, Čučice, Ivančice, Ketkovice, 

Moravské Bránice, Neslovice, Nová Ves a 

Oslavany se nachází staré ekologické zátěže. 

 Pachové znečištění v obcích Ivančice (EKOTEX), 

Ketkovice (lokální topeniště), Moravské Bránice – 

zemědělská výroba (močůvka) a Pravlov (chov 

prasat). 

 Hlukové znečištění v obcích Dolní Kounice (ze 

silnice II. třídy a lomu), Ivančice (doprava), 

Moravské Bránice (nákladní doprava), Pravlově (z 

dopravy a z lomu) a Senoradech (z dopravy). 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Využívání nejlepších dostupných technik 

v průmyslu, při vytápění domácností, důsledné 

uplatňování zásad správné zemědělské praxe a 

využívání obnovitelných zdrojů energie. 

Nárůst emisí z plošných zdrojů (vytápění 

domácností) v důsledku používání nešetrných 

technologií spalování a spoluspalování 

komunálního odpadu. 

Výsadba ochranné zeleně okolo průmyslových 

areálů pro zachytávání prašného znečištění. 

 

 

 

3.3.3 Problémy k řešení 
 

 Podporovat územní potřeby výstavby obchvatů obcí a měst za účelem snížení imisní zátěže obyvatel 

především tranzitní nákladní dopravou. Minimalizovat negativní vlivy (emise, hluk) vyplývající 

z výstavby a provozu dopravní infrastruktury (Dolní Kounice, Ivančice, Oslavany, Moravské Bránice, 

Pravlov, Senorady).  

 Zajistit plochy a koridory technické infrastruktury (plynofikace), především pro obce s trvale 

nepříznivými rozptylovými podmínkami. 

 Zajistit dostatečné plochy pro zvýšení lesnatosti a výsadbu účelové zeleně (např. zeleně podél 

komunikací a na návětrných stranách obcí) za účelem zachycení a snížení prašnosti. 

 Identifikovat staré ekologické zátěže a najít pro dané plochy vhodné využití.  

 

3.3.4 Hlavní změny od aktualizace 2014 
 

 aktualizace imisních dat – data jsou uváděna za období 2010 – 2014  

 aktualizace výsledného hodnocení indikátoru – zhoršení stavu v obci Dolní Kounice 

(překračování hodnot benzo(a)pyrenu) a zlepšení stavu v obcích Čučice, Hlína, Ketkovice a 

Neslovice z důvodu snížení koncentrace přízemního ozonu pod limitní hodnotu.  
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3.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
 

 

3.4.1 Indikátory 
 

 

Koeficient ekologické stability krajiny byl zvolen jako zástupný indikátor environmentálního pilíře za 

téma Ochrana přírody a krajiny. Hodnocení KES vychází z rozdělení krajinných typů dle Ing. Míchala.  

 

Ekologická stabilita představuje schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy vyrovnávat 

rušivé vlivy vnějších faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů, tzn., že se systém brání 

změnám během působení cizího činitele zvenčí nebo se vrací po skončeném působení cizího činitele 

k normálu. Protože potenciálními nositeli ekologické stability krajiny jsou přirozené ekosystémy, 

racionální využívání krajiny nejen nevylučuje, ale nutně zahrnuje jejich trvalou existenci. 

Výsledné určení hodnoty ekologické stability konkrétního území, resp. administrativní jednotky, je 

vyjádřeno koeficientem ekologické stability (KES). Tento ukazatel umožňuje získat základní informaci o 

stavu krajiny daného území a míře problémů, které se v ní vyskytují. 

Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních 

krajinotvorných prvků ve zkoumaném území. 

 

                     plocha ekologicky stabilních ploch 

KES =    ————————————————— 

       plocha ekologicky nestabilních ploch 

 

Ekologicky stabilní plochy: lesy, louky, pastviny, zahrady, vinice, ovocné sady, rybníky, ostatní vodní 

plochy, doprovodná a rozptýlená zeleň, přírodní plochy. 

Ekologicky nestabilní plochy: orná půda, chmelnice, zastavěné plochy, ostatní plochy. 

 

Klasifikace území na základě hodnoty KES dle Míchala: 

 

Krajinný typ A – krajina zcela přeměněná člověkem  

KES do 0,3: území nestabilní - nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur  

KES 0,4 – 0,8: území málo stabilní - intenzivně využívaná kulturní krajina s výrazným uplatněním 

agroindustriálních prvků. 

 

Krajinný typ B -  krajina intermediální 

KES 0,9 – 2,9: území mírně stabilní -  běžná kulturní krajina, v níž jsou technické objekty v relativním 

souladu s charakterem relativně přírodních prvků 

 

Krajinný typ C  - krajina relativně přírodní 

KES 3,0 – 6,2: území stabilní - technické objekty jsou roztroušeny na malých plochách při převaze 

relativně přírodních prvků 

KES nad 6,2: území relativně přírodní. 

 

 

Pro zjednodušení a větší přehlednost je hodnocení provedeno vlastní škálou do pěti kategorií. 

 

Hodnocení indikátoru KES – vlastní klasifikace:  

-2……KES pod 0,4  území nestabilní 

-1……KES 0,4 – 0,89  území málo stabilní 

 0……KES 0,9 – 2,99  území mírně stabilní 

 1……KES 3,0 – 6,2  území stabilní 

 2……KES nad 6,2  území relativně přírodní 
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Tabulka č. 3.4.1: Hodnocení ekologické stability v jednotlivých obcích SO ORP Ivančice 

Obce KES Hodnocení 

indikátoru 

Obce KES Hodnocení 

indikátoru 

Biskoupky 1,06 0 Němčičky 0,19 -2 

Čučice 1,96 0 Neslovice 0,35 -2 

Dolní Kounice 1,31 0 Nová Ves 0,55 -1 

Hlína 3,76 1 Nové Bránice 0,53 -1 

Ivančice 0,80 -1 Oslavany 1,10 0 

Ketkovice 1,21 0 Pravlov 1,17 0 

Kupařovice 0,05 -2 Senorady 0,94 0 

Mělčany 0,12 -2 Trboušany 0,09 -2 

Moravské Bránice 1,12 0 SO ORP Ivančice 0,8 -1 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ – ÚAP za obec, 2014 

 

V ORP Ivančice se nachází 17 obcí. Polovina z nich spadá do území ekologicky málo stabilního, další 

polovina má území ekologicky mírně stabilní. Celkově z  hlediska ekologické stability lze tedy považovat 

území za málo stabilní.  

Vysoký stupeň indikátoru ekologické stability se nachází v obci Hlína (KES = 3,76). Je to způsobeno 

vysokým podílem lesů z celkové plochy obce (76,7 %). 

V rámci ORP mají nejnižší ekologickou stabilitu obce Kupařovice, Trboušany, Mělčany, Němčičky a 

Neslovice. Vůbec nejnižší KES je v obci Kupařovice (KES = 0,05), 88,9 % území zde náleží zemědělské 

půdě, z níž je 99,2 % zastoupeno ornou půdou.  

 

Obrázek č. 3.4.1: Koeficient ekologické stability na území SO ORP Ivančice  

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 
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3.4.2 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Ekologicky stabilní území v katastru obce Hlína. 

 

Ekologická stabilita území je malá (polovina území 

ekologicky málo stabilního, polovina ekologicky 

mírně stabilní). 

Vymezení významných krajinných prvků na celém 

území SO ORP.  

Nízká ekologická stabilita v obcích Kupařovice, 

Trboušany a Mělčany. 

Dobré pokrytí SO ORP prvky ÚSES.  

Relativně zachovalý stav přírody a krajiny a velké 

množství chráněných území dle zákona o ochraně 

přírody a krajiny. 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Kvalitní péče o chráněná území - kvalitní evidence, 

nájemní smlouvy o péči, systém monitoringu a 

databáze ochrany přírody. 

Urbanizace volné krajiny. Fragmentace krajiny 

především liniovými dopravními stavbami. 

 

Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů 

Evropské unie z MŽP, MZe, MMR a SFŽP pro 

realizaci krajinotvorných programů a ÚSES. 

Nevhodně nastavená dotační politika, zejména 

v oblasti zemědělství. 

 

Využití územního plánování a komplexních 

pozemkových úprav k zabezpečení trvalého souladu 

všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot 

území. 

Nedostatek pozemků ve vlastnictví státu, kraje 

nebo obcí pro směnu za pozemky nezbytné pro 

realizaci prvků ÚSES a dalších krajinotvorných 

opatření. 

 

 

3.4.3 Problémy k řešení 
 

 Zajistit realizaci doposud nefunkčních prvků ÚSES. 

 Z hlediska krajinného rázu představuje významné ohrožení propojování sídel a expanze staveb do 

volné krajiny. V rámci územního plánování zachovat kompaktnost zástavby a ochranu volné krajiny.  

 Potenciální nebezpečí pro zájmy ochrany přírody a krajiny představuje realizace liniových staveb a 

související fragmentace území. V rámci územního plánování respektovat migračně významná území a 

migrační koridory a v místech střetů s rozvojovými záměry vymezit opatření, která zajistí prostupnost 

území i do budoucna (podchody, přechody, úpravu mostků...). 

 U záměrů, které zasahují do MZCHÚ nebo ÚSES provést biologické hodnocení a zajistit co nejmenší 

negativní dopad na dané lokality. 

 Při hospodářské činnosti v krajině je nutno vytvářet podmínky pro zachování a rozšiřování rozptýlené 

zeleně v krajině, pro vytváření protierozních opatření.  

 

 

3.4.4 Hlavní změny od aktualizace 2014 
 

 Nová EVL Meandry Jihlavy 

 Zmenšením rozlohy PR Velká skála došlo k jejímu vyřazení z plochy ORP Ivančice 

 Přibyly 2 nové VKP 

 Snížení Lokalit výskytu zvláště chráněných živočichů a rostlin o dvě. 
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3.5 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 

FUNKCE LESA 
 

3.5.1 Indikátory 
 

Změna výměry zemědělské půdy mezi lety 2007 – 2016 

  

Jako indikátor pro sledování ZPF byla zvolena změna výměry zemědělské půdy v jednotlivých obcích 

v čase. V daném indikátoru je porovnána výměra mezi lety 2007 (31. 12.) a 2016 (5. 6.). Změna výměry 

ve sledovaném období v obcích je vyjádřena v % a porovnána se stejným ukazatelem za celý SO ORP. 

 

Tabulka č. 3.5.1: Změna výměry zemědělské půdy mezi lety 2007 – 2016  
Oblast Rozloha ZP k 31. 12. 2007 [ha] Rozloha ZP aktuální [ha] Úbytek ZP (%) 

ČR 4 249 179 4 215 621 (k 2 .12. 2015)  -0,79 

SO ORP Ivančice 9 375 9 348 (k 5. 6. 2016) -0,3 

Zdroj: ČSÚ, ČÚZK, 2007, 2015, 2016 

 

Změna výměry zemědělské půdy mezi lety 2014 – 2016  

 

Pro zjištění krátkodobé změny v rozloze zemědělského půdního fondu byl zaveden další indikátor 

přinášející informaci o změně rozlohy půdy mezi lety 2014 – 2016. Změna výměry ve sledovaném období 

v obcích je opět vyjádřena v % a porovnána se stejným ukazatelem za celý SO ORP. 

 

Tabulka č. 3.5.2: Změna výměry zemědělské půdy mezi lety 2014 – 2016  
Oblast Rozloha ZP k 30.6.2014 [ha] Rozloha ZP aktuální [ha] Úbytek ZP (%) 

ČR 4 219 867 4 215 621 (k 2. 12. 2015)  -0,10 

SO ORP Ivančice 9 358 9 348 (k 5. 6. 2016) -0,10 

 

 

Hodnocení indikátoru změny výměry zemědělské půdy mezi lety 2007 a 2016 a mezi lety 2014 až 2016: 

-2 úbytek půdy nad 2 % 

-1 úbytek půdy 0,7 – 2 % 

0 úbytek půdy 0,2 - 0,6 % 

1 úbytek půdy do 0 - 0,1 % 

2 nárůst výměry půdy 

 

Z tabulek vyplývá, že jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém trendu dochází k úbytku zemědělské půdy 

nejen na úrovni celorepublikové, ale i na úrovni ORP Ivančice. To je v zájmovém území způsobeno 

především záborem půdy pro zástavbu a technickou infrastrukturu. V SO ORP Ivančice je relativní 

úbytek ZPF za poslední dva roky srovnatelný s průměrem České republiky (0,10 %). 
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Tabulka č. 3.5.3: Indikátor změny výměry zemědělské půdy mezi lety 2007 a 2016 
Obec Výměra ZPF v roce 

2007 [ha] 

Výměra ZPF v roce 

2016 [ha] 

Změna výměry 

(%) 

Hodnocení 

Biskoupky 262 264 0,8 2 

Čučice 290 292 0,7 2 

Dolní Kounice 621 615 -1,0 -1 

Hlína 158 157 -0,6 0 

Ivančice 2420 2415 -0,2 0 

Ketkovice 414 414 0,0 1 

Kupařovice 294 294 0,0 1 

Mělčany 665 665 0,0 1 

Moravské Bránice 392 394 0,5 2 

Němčičky 326 337 3,4 2 

Neslovice 399 376 -5,8 -2 

Nová Ves 723 728 0,7 2 

Nové Bránice 389 390 0,3 2 

Oslavany 776 779 0,4 2 

Pravlov 226 209 -7,5 -2 

Senorady 528 523 -1,0 -1 

Trboušany 494 496 0,4 2 

SO ORP  Ivančice 9376 9348 -0,3 0 

Zdroj: ČÚZK, 2007, 2016  

 

 

Tabulka č. 3.5.4: Indikátor změny výměry zemědělské půdy mezi lety 2014 a 2016 
Obec Výměra ZPF v roce 

2014 [ha] 

Výměra ZPF v roce 

2016 [ha] 

Změna výměry 

(%) 

Hodnocení 

Biskoupky 262 264 0,8 2 

Čučice 292 292 0,0 1 

Dolní Kounice 615 615 0,0 1 

Hlína 158 157 -0,6 0 

Ivančice 2418 2415 -0,1 1 

Ketkovice 414 414 0,0 1 

Kupařovice 294 294 0,0 1 

Mělčany 665 665 0,0 1 

Moravské Bránice 394 394 0,0 1 

Němčičky 337 337 0,0 1 

Neslovice 394 376 -4,6 -2 

Nová Ves 723 728 0,7 2 

Nové Bránice 390 390 0,0 1 

Oslavany 775 779 0,5 2 

Pravlov 209 209 0,0 1 

Senorady 523 523 0,0 1 

Trboušany 496 496 0,0 1 

SO ORP  Ivančice 9358 9348 -0,1 1 

Zdroj: ČSÚ 2014, podklady pro ÚAP 2014, ČÚZK k 5. 6. 2016 

 

 

Nejvyšší relativní úbytek ZPF v dlouhodobém měřítku (2007 – 2016) byl zaznamenán v obci Pravlov 

(7,5 %) a Neslovice (5,8 %). Silný trend úbytku zemědělského půdního fondu lze v dlouhodobém i 

krátkodobém měřítku sledovat v obci Neslovice, kde se od roku 2007 snížila celková výměra ZPF 

o 23 ha. Naopak ke zvýšení rozlohy ZPF došlo v obci Němčice, kde se od roku 2007 zvýšila výměra 

zemědělské půdy o 11 ha.  
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Obrázek č. 3.5.1: Změna výměry zemědělské půdy mezi lety 2007 a 2016 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 

 

Obrázek č. 3.5.2: Změna výměry zemědělské půdy mezi lety 2014 a 2016 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 
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3.5.2 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Příznivé půdní a klimatické podmínky pro 

zemědělskou výrobu.  

Významný úbytek zemědělské půdy (zejména 

v obcích Neslovice – 18 ha jen za poslední dva 

roky a  Pravlov – celkově 17 ha). 

Vysoký podíl kultury orná půda, vyšší podíl 

trvalých kultur (vinice, ovocné sady). 

Půdy ohrožené větrnou a vodní erozí kvůli 

intenzivnímu zemědělství a nízkému podílu 

trvalých travních porostů. 

Vysoce nadprůměrná lesnatost v obcích Hlína, 

Čučice a Ketkovice. 

 

Vysoký podíl zemědělské půdy zařazené do I. a II. 

třídy ochrany v jižní a západní části SO ORP. 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Rozvoj ekologického zemědělství zejména 

v chráněných územích, rekultivace půdy.  

Zábory zemědělské půdy. 

Certifikace lesů FCE. Střety mezi lesními hospodáři a ochranou přírody a 

intenzivním chovem zvěře. 

 Potenciální ohrožení lesa druhotnými škůdci. 

 

 

3.5.3 Problémy k řešení 
 

 Půda je jednou ze základních složek životního prostředí ovlivňující celý ekosystém a ochrana 

půdního fondu patří k základním prvkům strategie udržitelného rozvoje. Při tvorbě územně plánovací 

dokumentace je potřeba minimalizovat zábory zemědělské půdy a zejména zemědělské půdy 

s vysokým stupněm ochrany nebo vysokou bonitou.  

 Je vhodné využívat především stávající plochy, které jsou již vyjmuty ze zemědělského půdního 

fondu a rovněž navracet půdu po rekultivacích zpět do ZPF. 

 Sladit zájmy ochrany přírody s lesními hospodáři a zájmy rekreace 

 V obcích s nízkou lesnatostí (Kupařovice, Mělčany, Trboušany, Pravlov, Němčičky, Dolní Kounice) 

zvýšit podíl lesa, zejména výsadbou remízků, popřípadě využít obecních cest k osázení liniovou 

zelení, využít neobhospodařované zemědělské plochy. Avšak není vhodné zvyšovat podíl lesa za 

každou cenu, aby nedošlo ke změně historického charakteru krajiny. 

 

 

3.5.4 Hlavní změny od aktualizace 2014 
 

 Aktualizace indikátoru – změna období 

 Zavedení nového indikátoru krátkodobé změny ZPF, který poukázal na změny v rozloze ZPF oproti 

roku 2014, např. úbytek půdy v obci Neslovice o 18 % 

 Aktualizace dat o výměrách pozemků 
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3.6 VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 

3.6.1 Indikátory 

 

Dopravní obslužnost 

Zajištění kvalitní dopravní obslužnosti je jedním z klíčových požadavků na udržitelný rozvoj 

venkovských regionů. Pokrývají se tím požadavky na mobilitu osob, které nemohou nebo nechtějí vlastnit 

soukromý osobní automobil, zároveň se tím dává možnost alternativní dopravy vůči environmentálně 

nejškodlivější individuální automobilové dopravě. Nebude-li nabídka veřejné dopravy (bez ohledu na to 

zda jde o vlak či autobus) dostatečně široká po celé období včetně dnů pracovního volna a klidu, bude 

nuceně narůstat počet automobilů, intenzita dopravy a všechny negativní jevy s tím spojené. 

Navržený indikátor hodnotí počet spojů, které jsou z jednotlivých obcí k dispozici v typický pracovní den 

(označeny X) a v sobotu či neděli (označeno +) na trase do pověřené obce/ORP (Ivančice) a krajského 

města (Brno). Na trase z obce do krajského města je uvažováno s možností přestupů, přičemž maximální 

čekací doba mezi dvěma návaznými spoji byla stanovena na 20 minut včetně např. nuceného pěšího 

přesunu mezi autobusovým a vlakovým nádražím. Na trase z obce do pověřené obce/ORP jsou uvažována 

i taková spojení u kterých je v rámci IDS zaveden přímý přestup v jednom bodě s dobou do 10 min. 

 

Pravidla 

 hodnotí se každá obec samostatně 

 hodnotí se všechny spoje veřejné dopravy bez ohledu na druh dopravy 

 hodnotí se pouze spoje zastavující v docházkové vzdálenosti (do cca 20 min) od centra obce 

 centrum obce představuje ta část obce, kde se nachází obecní úřad 

 spoje jedoucí v intervalu menším než 15 minut se počítají pouze jako jeden spoj 

 přestup je možný v relacích: 1x pov. obec-krajské město a sídlo ORP – krajské město. Dále pak 

nejvýše 2x v relaci obec-kraj; max délka trasy nesmí být větší než o 66 % nejkratšího možného 

spojení 

 max. doba na přestup je 20 min. vč. event. pěšího přesunu mezi zastávkami 

 

Tabulka č. 3.6.1: Dopravní dostupnost jednotlivých obcí (spojů / den) 

 

Spojení do 

pověřené obce / ORP (Ivančice) krajského města (Brno) 

X + X + 

Biskoupky 13 4 13 4 

Čučice 10 2 22 6 

Dolní Kounice 15 4 36 14 

Hlína 10 0 12 0 

Ivančice - - 36 19 

Ketkovice 10 2 22 6 

Kupařovice 2 0 12 4 

Mělčany 2 0 25 9 

Moravské Bránice 28 17 22 17 

Němčičky 9 0 19 5 

Neslovice 35 6 36 8 

Nová Ves 14 4 14 4 

Nové Bránice 15 4 29 9 

Oslavany 48 14 37 15 

Pravlov 9 0 25 8 

Senorady 13 4 13 4 

Trboušany 2 0 26 4 
X ... běžný pracovní den + ... nepracovní dny (nižší z hodnot pro sobotu či neděli) 

Zdroj: platné jízdní řády ČD a autobusových dopravců, červen 2016 
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Tabulka č. 3.6.2: Nastavení indikátoru dopravní obslužnost území veřejnou dopravou 

Z do den -2 -1 0 1 2 

Obec 

pov. obec 
X méně než 4 4, 5 6, 7 8, 9 10 a více 

+ méně než 2 2 3 4 5 a více 

sídlo ORP nebo 

krajské město 

X méně než 2 2, 3 4, 5 6, 7 8 a více 

+ méně než 1 1 2 3 4 a více 

pov. obec  nebo 

 sídlo ORP 

sídlo ORP  nebo 

krajské město 

X méně než 8 8 - 11 12 - 15 16 - 19 20 a více 

+ méně než 4 4, 5 6, 7 8, 9 10 a více 

 

Celkové hodnocení indikátoru na základě průměrné známky: 

-2 -1,5 a méně 

-1 -1,49 až -0,5 

 0 -0,49 až 0,49 

 1 0,5 až 1,49 

 2 1,5 a více 

 

Tabulka č. 3.6.3: Hodnocení dopravní obslužnosti 

Spojení z obce 

Spojení do 
Nejhorší 

známka 

Průměr. 

známka 

Celkové 

hodnocení 
pověř. obce (Ivančice) kraj. města (Brno) 

X + X + 

Biskoupky 2 1 2 2 1 1,67 2 

Čučice 2 -1 2 2 -1 1,00 1 

Dolní Kounice 2 1 2 2 1 1,67 2 

Hlína 2 -2 2 -2 -2 0,00 0 

Ivančice 2 2 2 2 2 2,00 2 

Ketkovice 2 -1 2 2 -1 1,00 1 

Kupařovice -2 -2 2 2 -2 -0,67 -1 

Mělčany -2 -2 2 2 -2 -0,67 -1 

Moravské Bránice 2 2 2 2 2 2,00 2 

Němčičky 1 -2 2 2 -2 0,33 0 

Neslovice 2 2 2 2 2 2,00 2 

Nová Ves 2 1 2 2 1 1,67 2 

Nové Bránice 2 1 2 2 1 1,67 2 

Oslavany 2 2 2 2 2 2,00 2 

Pravlov 1 -2 2 2 -2 0,33 0 

Senorady 2 1 2 2 1 1,67 2 

Trboušany -2 -2 2 2 -2 -0,67 -1 

 

Celkové hodnocení indikátoru na základě průměrné známky: 

-2 -1,5 a méně 

-1 -1,49 až -0,5 

 0 -0,49 až 0,49 

 1 0,5 až 1,49 

 2 1,5 a více 

 

Oproti výsledkům z roku 2014 zůstalo hodnocení dopravní obslužnosti u většiny obcí shodné. O jeden 

stupeň se zhoršilo hodnocení obce Hlína na víkendovém spojení do Brna (vypadl jediný hodnocený spoj).  

Potvrdilo se i zjištění z předešlých aktualizací, že obce ve východní části řešeného území mají výrazně 

lepší dostupnost Brna než Ivančic, tento jev se nadále prohlubuje (např. u obce Trboušany). Celkově i 

nadále platí, že obecně obce v regionu mají ve srovnání s většinou jiných oblastí ČR nadprůměrně 

kvalitní dopravní dostupnost veřejnou dopravou. 
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Technická infrastruktura 

 

Hodnocení indikátoru technické infrastruktury: 

2 obec má kanalizaci s ČOV, plyn 

1 obec má kanalizaci s ČOV, nemá plyn 

0 obec nemá kanalizaci, ale má alespoň plyn 

-1 obec má jenom vodovod  

-2 obec nemá ani vodovod 

 

Hodnocení vychází z předpokladu, že by prakticky všechny odpadní vody měly být před vypuštěním do 

vodotečí vyčištěny, čímž je minimalizován jak dopad na hygienickou situaci v obci, tak i na celkový stav 

životního prostředí a to nejen v samotné obci, ale všude dál po toku dané vodoteče. Proto je při hodnocení 

kladen největší důraz na existenci kanalizace s čistírnou odpadních vod. Zásobování pitnou vodu má 

zatím na většině území ČR indiferentní vliv, byť se již v některých oblastech začíná projevovat 

nedostatek vody, který se bude v souvislosti s očekávaným oteplováním prohlubovat. Plynofikace obcí 

přestává být významným ukazatelem kvality vybavení obcí především z důvodu strmého růstu ceny 

zemního plynu a k rostoucí závislosti na dodávkách z politicky nestabilních regionů (vč. Ruska). Rozvoj 

plynofikace stagnuje a do budoucna bude spíš lepší hodnotit vybavenost obcí alternativními zdroji energie 

– výtopny na biomasu, sluneční a větrné elektrárny apod., které mohou přispívat k udržitelnému rozvoji 

obce i regionu víc než plynofikace. 

 

Tabulka č. 3.6.4: Hodnocení indikátoru technické infrastruktury 

Obec vodovod plyn kanalizace ČOV Hodnocení 

Biskoupky ne ano ano ano 1 

Čučice ano ne ne ne -1 

Dolní Kounice ano ano ano ano 2 

Hlína ano ne ano ne 0 

Ivančice ano ano ano ano 2 

Ketkovice ano ano ne ne 0 

Kupařovice ano ano ne* ne* 0 

Mělčany ano ano ne ne 0 

Moravské Bránice ano ano ano ano 2 

Němčičky ano ano ne* ne* 0 

Neslovice ano ano ne ne 0 

Nová Ves ano ano ano ne 1 

Nové Bránice ano ano ano ano 2 

Oslavany ano ano ano ano 2 

Pravlov ano ano ne* ne* 0 

Senorady ano ano ano ne 1 

Trboušany ano ano ne* ne* 0 

Celkem 16 15 9 6  

 
* V závěru roku 2015 byl zkolaudován nadobecní kanalizační systém obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky a 

Kupařovice. V roce 2016 probíhá postupné napojování občanů na kanalizaci. Podíl odkanalizovaných domácností 

není doposud znám, nelze tedy doposud vyhodnotit. 
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Obrázek č. 3.6.1: Hodnocení indikátoru dopravní obslužnosti hromadnou dopravou v SO ORP Ivančice 

 
Zdroj: Platné jízdní řády,06/2016 EKOTOXA s.r.o.2016 

 

Obrázek č. 3.6.2: Hodnocení indikátoru Vybavenost technickou infrastrukturou v SO ORP Ivančice 

 
Zdroj: ČSÚ, ÚAP SO ORP Ivančice, Malý lexikon obcí ČR 2009, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

Jihomoravského, 2004 (vč. aktualizací), webové stránky obcí. EKOTOXA s.r.o. 2016 
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3.6.2 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Poloha v zázemí města Brna, které slouží jako 

centrum vzdělanosti, zaměstnanosti i zábavy. 

Slabá role Ivančic jako centra zaměstnanosti, 

obchodních aktivit a možností trávení volného 

času.  

Integrace vlakové i autobusové dopravy do IDS 

JmK. 

Špatné silniční napojení na páteřní trasy vedoucí 

do Brna (západ regionu k I/23 a východ regionu 

k R52) 

Nízký podíl tranzitní silniční dopravy. Neexistující tangenciální propojení obcí v západní 

části ORP silniční sítí, neexistence objízdných tras 

Skoro všechny obce vybaveny vodovodem, 

většina také plynovodem 

Zanedbaná silniční síť s nevhodnými šířkovými 

parametry 

Dokončena revitalizace kanalizace v Ivančicích a 

Oslavanech, intenzifikace ČOV Ivančice 

Chybějící integrace terminálu autobusové a 

vlakové dopravy v Ivančicích 

Atraktivita regionu pro cykloturisty i pěší turistiku Nízká traťová rychlost vlaků na trati Moravské 

Bránice – Oslavany. 

 Nízký počet cyklostezek v regionu i ve městě 

Ivančice 

 Velmi špatný stav čí dokonce neexistence 

kanalizační sítě ve více než polovině obcí. 

 Průjezd tranzitní dopravy téměř středem města; 

směry Brno-Mor.Krumlov,Dukovany a Oslavany-

D.Kounice 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Modernizace železniční trati 244 a racionalizace 

řízení provozu. 

Zhoršování systému veřejné dopravy – zejména 

odkládáním výstavby společného terminálu IDS 

v Ivančicích pro vlaky a autobusy 

Využití příznivého terénu v údolí řeky Jihlavy 

k propojení nejvýznamnějších obcí pomocí 

cyklostezky. 

Zanedbávání údržby silniční sítě a železničních 

tratí. – zvýšení marginalizace regionu 

Zavádění alternativních zdrojů energie, zejména 

zpracování biomasy. 

Oddalování výstavby či rekonstrukce 

inženýrských sítí. 

Dokončit napojení okolních obcí na ČOV Ivančice 

a ČOV Dolní Kounice a výstavba kanalizace a 

ČOV v menších obcích. 

Oddálení napojení skupinového vodovodu 

Ivančice-Rosice na VOV, což způsobí nedostatek 

kvalitní vody v soustavě SV v důsledku zvýšeného 

rozvoje regionu 

Možnost využívání dotačních titulů evropských 

fondů zaměřených na rozvoj venkova a 

ekonomicky slabších regionů. 

Neschopnost připravit kvalitní projekty, které by 

mohly být využity pro čerpání podpor z fondů EU. 

Zlepšení kvality silniční sítě jakožto evakuační a 

zásahové trasy pro řešení krizových stavů 

v Jaderné elektrárně Dukovany. 
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3.6.3 Problémy k řešení 
 

3.6.3.1 Doprava 

 

 zlepšit směrové vedení a provést homogenizaci šířkového uspořádání hlavních silničních tahů 

(silnice II. třídy), zejména propojení směrem k páteřní silniční síti České republiky (k silnici I/23 a 

k R 52) 

 prověřit možnosti a účelnost vybudování obchvatů jednotlivých sídel na hlavních silničních tazích, 

zejména západního obchvatu Ivančic 

 podpořit integraci železniční a autobusové dopravy vybudováním terminálu Ivančice 

 zlepšit dopravní dostupnost Ivančic ze sídel ve východní části řešeného území 

 posoudit dostatečnost možností parkování vozidel v centrech měst, v blízkosti turistických cílů a v 

lokalitách hromadného bydlení, navrhnout dodatečné plochy tam, kde jich je nedostatek 

 využít údolí řeky Jihlavy a Oslavy k vybudování samostatné cyklostezky pro rekreaci i každodenní 

dopravu protínající celý region (cca v trase Oslavany – Ivančice – Nové Bránice – Dolní Kounice - 

Pravlov) 

 v místech významných cílů dopravy (střed velkých obcí, místa zaměstnání, obchodní aktivity) je 

nezbytné vyčlenit plochy pro zařízení, která umožní bezpečné odložení jízdních kol 

 v blízkosti železničních stanic Ivančice a Moravské Bránice vyčlenit plochy pro P+R a B+R 

 

3.6.3.2 Technická infrastruktura 

 

 zajistit řádné odvádění a čištění odpadních vod ve všech obcích – většinou formou soustavné 

kanalizace zakončené na ČOV, v případě odlehlých osad a samot lze využít domovních 

mikročistíren nebo akumulace odpadních vod v bezodtokých jímkách, které budou pravidelně 

vyváženy na nejbližší ČOV 

 zvážit možnost plynofikace obcí, kde doposud není zavedený plynovod (Čučice, Hlína), případně 

využití alternativních způsobů vytápění (využívání biomasy a odpadů ze zemědělství) 

 rozšíření a ochrana možných zdrojů vody pro Skupinový vodovod Rosice-Ivančice trpící jejich 

nízkou vydatností, příp. jeho napojení na Vírský oblastní vodovod 

 

3.6.4 Hlavní změny od aktualizace 2014 
 

 přepracován text k cyklistické dopravě v intencích nové krajské koncepce rozvoje cyklistické 

dopravy 

 dokončena stavba nadobecního kanalizačního systému obcí Pravlov, Němčičky, Trboušany a 

Kupařovice 

 otevření první cyklostezky v regionu z Ivančic do Oslavan 

 všechny mapy nové, z aktuálních ÚAP dat 

 nově spočítané hodnoty indikátorů a aktualizované tabulky (energie, obslužnost) 

 drobné úpravy textů, reflektujících aktuální změny - doplnění textu pro vlečkový systém NAVOS, 

zrušení placeného stání na parkovišti na náměstí v Ivančicích aj. 
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3.7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
 

 

3.7.1 Indikátory 
 

Pro zhodnocení vývoje obyvatelstva byl zvolen jako indikátor Index změny počtu obyvatel v letech 

2005 – 2015. Pro analýzu struktury obyvatelstva dle věku byl použit Index stáří, který reflektuje 

zastoupení obyvatelstva ve věku 65 a více let ale také ve věku do 15 let; při studiu úrovně vzdělanosti byl 

hlavním indikátorem Podíl osob s nejméně středoškolským vzděláním s maturitou na celkovém počtu 

osob starších 15 let. Posledním je indikátor Vybavenost obcí školami a sociálními službami pro 

seniory. Indikátor byl konstruován dle následujícího postupu – byl sečten počet mateřských a základních 

škol, domů pro seniory a domů s pečovatelskou službou, přičemž jednotlivá zařízení byla vážena 

odlišnými koeficienty – počet mateřských a základních škol byl vážen koeficientem 1, domy 

s pečovatelskou službou koeficientem 2 a počet domovů pro seniory koeficientem 5. 

 

Hodnocení indikátoru Index změny počtu obyvatel 2015/2005: 

-2 méně než 90 % 

-1 90,0 – 97,4 % 

0 97,5 – 102,4 % 

1 102,5 – 109,9 % 

2 110 a více % 

 

Hodnocení indikátoru Index stáří: 

-2 více než 125,0 

-1 105,0 – 124,9 

0 90,0 – 104,9 

1 75,0 – 89,9 

2 méně než 75,0 

 

Hodnocení indikátoru Vybavenost obcí školami a sociálními službami pro seniory: 

-2 0 

-1 1 

0 2-3 

1 4 

2 5 a více 

 

Hodnocení indikátoru Podíl osob se vzděláním maturitním a vyšším na obyvatelstvu ve věku 15 a více let: 

-2 méně než 20,0 % 

-1 20,0 – 24,9 % 

0 25,0 – 29,9 % 

1 30,0 – 34,9 % 

2 35 %  a více 
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Tabulka č. 3.7.1: Hodnocení indikátorů Index změny počtu obyvatel a Index stáří 

Obec 
Index 2015/  

2005 (%) 

Hodnocení 

indikátoru 
Index stáří (2015) 

Hodnocení 

indikátoru 

Biskoupky 108,4 1 119,4 -1 

Čučice 101,7 0 129,9 -2 

Dolní Kounice 96,6 -1 107,0 -1 

Hlína 100,0 0 118,8 -1 

Ivančice 102,9 1 124,8 -1 

Ketkovice 98,5 0 134,4 -2 

Kupařovice 112,6 2 63,8 2 

Mělčany 103,0 1 105,1 -1 

Moravské Bránice 109,5 1 105,2 -1 

Němčičky 110,0 2 76,2 1 

Neslovice 106,3 1 95,6 0 

Nová Ves 103,3 1 89,2 1 

Nové Bránice 90,9 -1 113,0 -1 

Oslavany 102,6 1 127,1 -2 

Pravlov 110,9 2 85,8 1 

Senorady 99,2 0 166,9 -2 

Trboušany 107,3 1 93,6 0 

Zdroj: ČSÚ – Databáze demografických údajů za obce, Územně analytické podklady za obce, 2016; 

vlastní výpočty 

 

Tabulka č. 3.7.2: Hodnocení indikátorů Vybavenost obcí školami a sociálními službami pro seniory a 

Podíl osob se vzděláním maturitním a vyšším na obyvatelstvu ve věku 15 a více let 

Obec 

Podíl osob se  

vzděláním maturitním  

a vyšším na obyvatelstvu  

ve věku 15  

a více let (2011) 

Hodnocení 

indikátoru 

Vybavenost obcí 

školami a sociálními 

službami pro seniory 

(2015) 

Hodnocení 

indikátoru 

Biskoupky 30,4 1 0 -2 

Čučice 33,0 0 1 -1 

Dolní Kounice 33,5 1 3 0 

Hlína 37,6 2 0 -2 

Ivančice 41,4 0 15 2 

Ketkovice 38,2 0 2 0 

Kupařovice 17,7 -1 0 -2 

Mělčany 31,9 2 1 -1 

Moravské Bránice 42,9 1 2 0 

Němčičky 22,5 2 1 -1 

Neslovice 36,7 2 2 0 

Nová Ves 28,4 2 2 0 

Nové Bránice 39,1 1 2 0 

Oslavany 33,5 1 2 0 

Pravlov 25,9 1 2 0 

Senorady 27,6 2 0 -2 

Trboušany 35,2 -2 1 -1 

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, Data pro místní akční skupiny - Veřejné vybavení podle územních obvodů 

MAS, 2016; vlastní výpočty 

 

V indexu změny počtu obyvatel došlo k zlepšení u většiny obcí, nejvýrazněji pak u obcí Hlína a Nové 

Bránice. Naopak k zhoršení došlo v Trboušanech, Kupařovicích, Oslavanech a Ivančicích, nejednalo se o 

výrazné změny. Index stáří se obecně za celé SO ORP zvýšil, avšak v rámci SO ORP jsou i obce, u 
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kterých se index v období 2013-2015 snížil (Čučice, Kupařovice, Hlína, Mělčany, Neslovice, Nové 

Bránice, Pravlov a Trboušany). Pro hodnocení vzdělanostní struktury nemáme porovnání, hodnoty 

indikátoru se změnily pouze u Ivančic. 

 

 

Obrázek č. 3.7.1: Změna počtu obyvatel mezi lety 2005 a 2015 v obcích SO ORP Ivančice (v procentech) 

 
Zdroj dat: ČSÚ – Databáze demografických údajů za obce, 2016; vlastní výpočty; EKOTOXA s.r.o., 2016 
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Obrázek č. 3.7.2: Index stáří pro obce SO ORP Ivančice 

 
Zdroj dat: ČSÚ – Územně analytické podklady za obce, 2016; vlastní výpočty; EKOTOXA s.r.o., 2016 
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Obrázek č. 3.7.3: Podíl osob se vzděláním maturitním a vyšším na osobách ve věku 15 a více let v obcích 

SO ORP Ivančice (v procentech)  

 
Zdroj: ČSÚ - SLDB 2011, EKOTOXA s.r.o., 2016 

 

Obrázek č. 3.7.4: Indikátor Vybavenost obcí školami a sociálními službami pro seniory  

 
Zdroj dat: ČSÚ – Data pro místní akční skupiny - Veřejné vybavení podle územních obvodů MAS, 2014; 

vlastní výpočty; EKOTOXA s.r.o., 2016 
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3.7.2 SWOT analýza pro územní plánování 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Růst počtu obyvatel prostřednictvím vyšší 

imigrace do severovýchodní části SO ORP 

vyvolává poptávku po místních nemovitostech. 

Chybějící bydlení pro sociálně slabé (mladé rodiny 

s dětmi). 

Zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva může 

přinést rozvojové impulsy s územním dopadem. 

Zvýšení indexu stáří obyvatelstva SO ORP 

Ivančice vyvolává tlak na zajištění sociálních 

služeb pro seniory. 

Dobré pokrytí SO ORP mateřskými školami (chybí 

pouze v obcích Biskoupky, Hlína, Kupařovice, 

Němčičky a Senorady). 

Nedostatečná nabídka služeb pro seniory, kapacita 

lůžkových zařízení nestačí poptávce; terénní 

služby pro seniory nepokrývají celý region. 

Efektivní využívání kapacit mateřských škol. Plná kapacita mateřských škol. 

Kvalitní zdravotnická péče (Nemocnice Ivančice 

vyhodnocena pacienty jako nejlepší nemocnice 

roku 2007 v Jihomoravském kraji); spádová oblast 

přesahuje hranice správního obvodu. 

Nevyužitá kapacita základních škol v SO ORP 

Ivančice. 

 Chybějící základní školy v obcích Biskoupky, 

Čučice, Hlína, Kupařovice, Mělčany, Němčičky, 

Senorady a Trboušany. 

 Volnočasové aktivity a další služby pro děti a 

mládež koncentruje pouze jediný subjekt v centru 

správního obvodu v Ivančicích. 

 Špatná dostupnost zdravotnických služeb mimo 

jádrové území. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Suburbánní tlaky krajského města Brna mohou 

zvýšit imigraci do SO ORP Ivančice. 

Marginalizace obcí v neatraktivních lokalitách pro 

bydlení, zatímco obce v blízkosti Ivančic nebo 

významných dopravních cest budou růst. 

Získání dotací ze strukturálních fondů pro rozvoj 

komunitní infrastruktury. 

Opomíjení řešení problému stárnutí populace. 

 

 

3.7.3 Problémy k řešení a hlavní změny od aktualizace 2014 
 

Kvantitativní a kvalitativní změna sociodemografických poměrů v SO ORP Ivančice mezi lety 2014 

- 2016 

 

Mezi roky 2013 – 2015 se populace Ivančicka prakticky vůbec nesnížila, tendence je mírný pokles počtu 

obyvatel. Tento pokles je dán zápornými hodnotami přirozeného přírůstku, ale je vyrovnáván 

v posledních letech spíše kladným migračním saldem. Tato tendence tak potvrdila fakt, že celkový růst již 

nadále nebude ovlivňován pozitivním přirozeným přírůstkem, protože populační boom silných ročníků ze 

70. a počátku 80. let je již pravděpodobně u konce. Významného populačního zisku dosáhly v minulém 

období obce Kupařovice a Pravlov, počet obyvatel jádrového území nadále klesá.  

 

Populace Ivančicka i nadále stárne, index stáří se zvýšil o 2 oproti roku 2013. Pozitivním faktem je, že 

několik obcí regionu naopak zaznamenalo pokles indexu stáří, v některých případech i významný. Obce 

tedy musí připravit komunitní infrastrukturu na takový nárůst obyvatelstva v postproduktivním věku 

zajištěním určitého spektra služeb pro lidi v tomto věku. To se zatím příliš nedaří, jelikož na Ivančicku je 

nedostatek zařízení sociálních služeb pro seniory. V Ivančicích se nachází Penzion pro důchodce – dům 

s pečovatelskou službou, jeho kapacity ale nejsou dostačující. Tento problém je jednoznačně nutné řešit, 

neboť poptávka po sociálních službách pro seniory zůstává stále vysoká a v budoucnosti v souvislosti 

s nastíněným populačním trendem bude i nadále růst. 
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Na druhou stranu populační růst v posledních letech naplnil kapacity mateřských škol tak, že dnes jsou již 

naplněné. Vzhledem k tomu, že analýza demografického vývoje indikuje konec populačního boomu, 

nebylo by vhodné významně rozšiřovat kapacity mateřských škol. Pakliže by k tomu došlo, je nutné mít 

zajištěné využití nových (a vzápětí uvolněných) prostor v budoucnu. Populační boom se již začíná 

projevovat v mírném navýšení obsazenosti základních škol Ivančicka.  

 

Aby bylo zabráněno postupnému snižování populace Ivančicka, je nutný celý komplex opatření v oblasti 

ekonomické i sociální, aby byla zvýšena spokojenost obyvatelstva se životem zde. Proto je třeba také 

posilovat komunitní infrastrukturu za účelem vytvoření příhodných podmínek pro rozvoj občanského a 

společenského života v obci, a tedy i za účelem přilákání nových obyvatel do obce a udržení stávajících. 

Celorepublikový trend růstu vzdělanosti se potvrdil i na příkladu Ivančicka, nicméně i přes tento pozitivní 

vývoj je index vzdělanosti pod průměrnou hodnotou za Jihomoravský kraj či celou Českou republiku. 

Nejkvalitnější jsou vzdělanostní poměry ve venkovské obci Moravské Bránice, které tak předstihly 

dokonce střediskové město Ivančice. Je tak potvrzena dekoncentrační tendence lidského kapitálu z měst 

na venkov, avšak závislost venkovského obyvatelstva na městě stále přetrvává, což dokazují vysoké 

dojížďkové proudy do měst. Vzhledem k tomu, že nejprogresivnější typ služeb (služby pro podniky, 

finančnictví, poradenské služby apod.) se koncentruje do hierarchicky výše postavených středisek, než 

jsou Ivančice, proto je, pro malou velikost tohoto města a jeho podřízenost především Brnu, růst 

vzdělanosti obyvatelstva pomalejší v porovnání s ostatními městy. 

 

Hlavním úkolem obcí v následujících letech by mělo být vytvoření co nejlepších podmínek pro život 

obyvatel všech věkových skupin, především však nejstaršího obyvatelstva, protože připravenost obcí na 

prudký nárůst této složky obyvatelstva je doposud malá. Rovněž je třeba opatrně zvažovat rozšiřování 

kapacit mateřských škol, pakliže k tomu dojde, je třeba mít připraven plán na další využití nových prostor 

poté, co počet dětí v daném věku začne opět významně klesat. Doposud nebyl dostatečné využit potenciál 

strukturálních fondů pro zabezpečení těchto služeb. Rostoucí vzdělanostní úroveň obyvatelstva bude 

přinášet nové a snad i inovativní impulzy pro rozvoj Ivančicka, což by měly územně plánovací koncepce 

jednoznačně podporovat. Proto bude třeba zvážit v územním plánu nabídky nových ploch pro bydlení a 

rekreaci za účelem urychlení tohoto pozitivního vývoje. 

 

Na základě analýzy podmínek řešeného území (z hlediska hospodářského, soudržnosti obyvatel území a 

životního prostředí) a dostupných podkladů (koncepce rozvoje obce, regionu) by měly být formulovány 

územně plánovací koncepce rozvoje obcí, vytvářející obecné základní rámce pro výstavbu a vyvážený 

(udržitelný) rozvoj v řešeném území. Tato koncepce by měla respektovat i sociodemografické podmínky 

obcí a problémy s nimi spojené: 

 Podpora zakládání menších center volného času pro děti a mládež ve větších obcích regionu. 

 Zajištění bytů pro rodiny s dětmi v tíživé sociální situaci. 

 Výstavba domova pro seniory v kombinaci s domovem se zvláštním režimem o kapacitě 

přibližně 80 lůžek v Ivančicích. 

 Posoudit přiměřenost nabídky nových ploch, zejména pro bydlení. 

 Optimalizovat kapacity mateřských a základních škol s ohledem na krátkodobost zvýšeného 

počtu dětí v současném období. 

 

 

Hlavní změny od aktualizace 2014: 

 

 Úbytek populace stagnuje 

 Zvyšuje se migrační přírůstek (mírně) 

 Populace nadále stárne 

 Zvyšuje se obsazenost ZŠ 

 Penzion pro důchodce – dům s pečovatelskou službou 

 Změna hodnot indikátorů: index změny počtu obyvatel a index stáří 

 Přírůstek SWOT výroků v části „Slabé stránky“ 
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3.8 BYDLENÍ 
 

3.8.1 Indikátory 
 

Jako indikátory charakterizující udržitelnost bydlení a výstavby byly zvoleny následující: 

 Změna počtu trvale obydlených bytů v letech 2001–2011 

 Průměrný roční počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel v letech 2011-2015 

 

První indikátor znázorňuje, jak je území obcí atraktivní z hlediska trvalého bydlení. Druhý indikátor 

vyjadřuje, jak rychle probíhá na daném území bytová výstavba, tj. kolik se postaví za rok nových bytů 

v přepočtu na 1 000 obyvatel. Indikátor je sledován vpětiletém obdobích 2011–2015, protože samotný 

proces výstavby bytů trvá většinou více než jeden rok. Indikátor nepřímo vyjadřuje jednak atraktivitu 

dané oblasti z hlediska bydlení, ale také životní úroveň a konkurenceschopnost nabídky nového bydlení 

ve vztahu k poptávce domácností.  

 

Změna počtu trvale obydlených bytů v letech 2001–2011 

 

Limitem udržitelnosti je zde zvolen nulový přírůstek za dané období. Úbytek trvale obydlených bytů a 

současný nárůst neobydlených bytů je vnímán jako riziko udržitelného vývoje. Nárůst počtu trvale 

obydlených bytů charakterizuje jednak atraktivitu dané obce pro trvalé bydlení, ale také postupný růst 

kvality bydlení. 

 

Hodnocení indikátoru: 

-2  84,9 % a méně 

-1  85,0 – 94,9 % 

0  95,0 – 104,9 % 

1  105,0 – 114,9 % 

2  115,0 % a více 

 

Tabulka č. 3.8.1: Hodnocení vývoje počtu trvale obydlených bytů v letech 2001–2011 

obce, SO ORP, kraj, ČR 
Trvale obydlené byty  

Změna počtu obydlených bytů 

v letech 2001–2011  Hodnocení 

indikátoru 
2001 2011 abs. % 

Biskoupky 57 49 -8 86,0 -1 

Čučice 138 129 -9 93,5 -1 

Dolní Kounice 788 799 11 101,4 0 

Hlína 85 97 12 114,1 1 

Ivančice 3 291 3 426 135 104,1 0 

Ketkovice 223 221 -2 99,1 0 

Kupařovice 70 70 0 100,0 0 

Mělčany 145 138 -7 95,2 0 

Moravské Bránice 309 308 -1 99,7 0 

Němčičky 78 77 -1 98,7 0 

Neslovice 250 270 20 108,0 1 

Nová Ves 235 230 -5 97,9 0 

Nové Bránice 212 214 2 100,9 0 

Oslavany 1 606 1 641 35 102,2 0 

Pravlov 165 158 -7 95,8 0 

Senorady 104 132 28 126,9 2 
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obce, SO ORP, kraj, ČR 
Trvale obydlené byty  

Změna počtu obydlených bytů 

v letech 2001–2011  Hodnocení 

indikátoru 
2001 2011 abs. % 

Trboušany 136 104 -32 76,5 -2 

SO ORP Ivančice 7 892 8 063 171 102,2 0 

Jihomoravský kraj 404 876 423 451 18 575 104,6 0 

Česká republika 3 827 678 3 894 210 66 532 101,7 0 

Zdroj: SLDB  2001 a 2011, vlastní výpočet 

 

Ve SO ORP Ivančice můžeme sledovat podobný vývojový trend jako v České republice či 

Jihomoravském kraji. Počet trvale obydlených bytů mírně roste – nárůst o 2,2 % oproti roku 2001 

v případě SO ORP Ivančice. I přes poměrně dobrou dojezdovou vzdálenost do Brna, bydlení v regionu 

není tolik atraktivní a sledovaná změna počtu obydlených bytů zaostává o 2,4 procentních bodů za 

Jihomoravským krajem. Tři obce s negativním indikátorem – Trboušany (-23,5 %), Biskoupky (-14 %) a 

Čučice (-6,5 %) se nacházejí na okraji administrativních hranic SO ORP Ivančice ve směru dále od Brna. 

Můžeme tak usuzovat, že právě kombinace nevýhodné polohy a poměrně malé velikosti těchto vesnic do 

značné míry rozhoduje u obyvatel hledajících nové bydlení. 

 

Obrázek č. 3.8.1: Změna počtu trvale obydlených bytů v letech 2001–2011  

 
Zdroj: SLDB 2001 a 2011, vlastní výpočty 
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Průměrný roční počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel 
 

V úvahách založených na tradiční analýze vývoje cenzových domácností a odpadu bytů je obecně 

uvažováno s potřebou nové bytové výstavby v České republice s tempem 40 000 bytů ročně, tj. intenzitou 

asi 3 až 4 bytů na 1 000 obyvatel ročně. Dle této skutečnosti byla nastavena škála pro hodnocení 

indikátoru. 

 

Hodnocení indikátoru: 

-2 menší než 1,0 

-1 1,0 – 1,99 

 0 2,0 – 2,99 

 1 3,0 – 3,99 

 2 4,0 a více 

 

Tabulka č. 3.8.2: Průměrný roční počet dokončených bytů na 1000 obyvatel v období 2011–2015 

Obec, SO ORP, kraj, ČR 
Dokončené byty 

2011-2015 
Roční průměr 

Prům. roční 

počet dok. bytů 

na 1000 obyv. 

Hodnocení 

indikátoru 

Biskoupky 1 0,2 1,04 -1 

Čučice 5 1 2,33 0 

Dolní Kounice 14 2,8 1,17 -1 

Hlína 3 0,6 1,92 -1 

Ivančice 88 17,6 1,84 -1 

Ketkovice 9 1,8 2,96 0 

Kupařovice 4 0,8 2,99 0 

Mělčany 5 1 2,07 0 

Moravské Bránice 15 3 3,03 1 

Němčičky 3 0,6 1,84 -1 

Neslovice 15 3 3,31 1 

Nová Ves 6 1,2 1,54 -1 

Nové Bránice 15 3 3,93 1 

Oslavany 62 12,4 2,67 0 

Pravlov 16 3,2 5,58 2 

Senorady 6 1,2 2,96 0 

Trboušany 10 2 5,63 2 

SO ORP Ivančice 277 55,4 2,31 0 

Jihomoravský kraj 17 474 3494,8 2,99 0 

Česká republika 132 384 26476,8 2,52 0 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ (2016), vlastní výpočet  

 

V období 2011-2015 byl průměrný roční počet dokončených bytů na 1000 obyvatel 2,31, což je mírně 

nižší než údaj za celou Českou republiku 2,52 a Jihomoravský kraj 2,99. Ve srovnání s obdobím 2009-

2013, kdy byly ročně postaveny průměrně 2,2 byty/1000 obyvatel, došlo k mírnému zlepšení. Mezi obce 

s nejprogresivnější výstavbou patří Trboušany, Pravlov, Nové Bránice, Neslovice a Moravské Bránice 

(pozitivní hodnocení). Naopak nejnižší výstavbu vykazovaly obce Biskoupky, Dolní Kounice, Nová Ves, 

Němčičky, Ivančice a Hlína (záporné hodnocení -1). 
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Obrázek č. 3.8.2: Dokončené byty v letech 2011–2015 

 
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ (2016), vlastní výpočty 
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3.8.2 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Výhodná poloha v blízkosti města Brna s přímým 

dopravním spojením Ivančice – Brno a dojezd do 60 

minut 

Odlehlost některých obcí a s tím spojený nižší zájem 

o bydlení v těchto lokalitách (Čučice, Biskoupky, 

Němčičky, Dolní Kounice)  

Velké množství individuálního bydlení – rodinných 

domů 

Zastaralý bytový fond (Kupařovice, Biskoupky, 

Hlína) 

Proběhlá či probíhající privatizace obecních bytů Klesající počet trvale obydlených bytů a domů 

(Biskoupky, Čučice, Trboušany) 

Rostoucí bytová výstavba v obcích  Trboušany, 

Pravlov, Nové Bránice, Neslovice a Moravské 

Bránice. 

Nízká bytová výstavba v obcích Biskoupky, Dolní 

Kounice, Nová Ves, Němčičky, Ivančice a Hlína. 

 Absence místních pracovních příležitostí snižující 

atraktivitu území k trvalému pobytu 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Rozvoj rekreačního cestovního ruchu u Přírodní 

rezervace Údolí Oslavy a Chvojince a zvýšení 

atraktivity pro trvalé bydlení 

Pokračující úbytek trvale obydlených bytů a domů 

(Biskoupky, Čučice, Trboušany) 

Využití evropských i národních dotačních programů 

pro zlepšení kvality bytového fondu a technické 

infrastruktury obcí 

Nízká intenzita bytové výstavby vedoucí ke 

zpomalení rozvoje regionu a ztráty šance přilákat 

mladé rodiny 

Úprava územního plánu pro rozvoj ekonomických 

aktivit a vymezení ploch pro výstavbu nových bytů 

v územně plánovací dokumentaci obcí 

Snižující se podpora státních orgánů na rozvoj 

bydlení 

Větší propagace kulturních a volnočasových 

atraktivit 

Pokračující stárnutí či chátrání domovního a 

bytového fondu 
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3.8.3 Problémy k řešení a hlavní změny od aktualizace 2014 
 

Kvantitativní a kvalitativní změny bydlení v SO ORP Ivančice mezi lety 2014–2016 
 

Vzhledem k  neexistenci lepších komparativních dat pro hodnocení bydlení, než jsou výsledky SLDB 

2001 a 2011, v rámci aktualizace bylo z hlediska prostorové statistiky možno sledovat změny zejména u 

indikátoru počet dokončených bytů, který se každoročně eviduje (k dispozici jsou nová data za rok 2014 a 

2015). Počet dokončených bytů v SO ORP Ivančice ve sledovaném období střídavě klesá a narůstá a 

vyznačuje se viditelným vrcholem na počátku sledovaného období, tj. v roce 2007, čímž potvrzuje propad 

výstavby v tzv. krizových letech po roce 2009, který můžeme sledovat na krajské a národní úrovni. 

Vrchol výstavby bytů na úrovni Jihomoravského kraje byl dosažen také již v roce 2007, stejně tomu bylo 

i na celorepublikové úrovni. Oproti poslednímu údaji k roku 2013 (minulá aktualizace), kdy bylo v SO 

ORP Ivančice dokončeno 60 bytů, došlo v následujících letech k velkému poklesu – v letech 2014 a 2015 

bylo dokončeno pouze 42 a 43 bytů. Při přepočtu na počet obyvatel je celkový přírůstek SO ORP 

Ivančice za posledních pět let (2,3 byty) ještě nižší, než udává národní (2,5 bytů) a především krajský 

průměr (3 byty). 

Jedním z předpokladů spokojeného života občanů SO ORP Ivančice je zajištění důstojného bydlení. Jeho 

dostupnost je ovlivňována především rozsahem bytové výstavby a využitím existujícího bytového fondu. 

Za tímto účelem je třeba aktivně provádět pozemkovou politiku a vyřešit vlastnické vztahy vzhledem k 

plochám pro rozvoj bydlení v obcích. 

Ačkoliv zájem samospráv, soukromých investorů a developerů stoupá, bytová výstavba většinou naráží 

na nedostatečnou poptávku. Příčiny nižší bytové výstavby nejpravděpodobněji souvisí s některým 

z hlavních limitujících faktorů, jimiž jsou odlehlejší dopravní poloha menších obcí, malá velikost a 

vybavenost některých sídel, nižší pracovní příležitosti apod. 

 

Klíčové oblasti, na které je třeba se zaměřit: 

 Vymezení ploch v ÚP k nalákání investorů a zvýšit lokální zaměstnanost v regionu. 

 Aktivní provádění pozemkové politiky a vyřešení vlastnických vztahů vzhledem k plochám pro 

rozvoj bydlení v obcích; 

 Zlepšování nabídky technicky připravených lokalit pro výstavbu bydlení; 

 Výstavba kanalizace v obcích, kde chybí; 

 Zvýšit úroveň společenského a kulturního života a vybavenost obcí a využít tak potenciál zázemí 

Brna jako klidného a přírodě blízkého místa pro život a přirozené suburbanizační zóny. 

 Užší spolupráce se zemědělci při volbě výsadby plodin a zamezit tak ohrožení obcí zatopením 

vody z polí. 

 Dokončení privatizace obecních a městských bytů a získané prostředky investovat zpět k nalákání 

nových obyvatel například formou již zmiňované zvýšené úrovně společenského a kulturního 

života a sportovního vyžití. 

 Pro rozvoj bydlení maximálně využít dotačních programů. 
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3.9 REKREACE 
 

3.9.1 Indikátory 
 

Jako jeden z hlavních indikátorů hodnotící celkový turisticko-rekreační potenciál obcí bylo zvoleno 

bodové hodnocení celkové turistické atraktivity, syntetizující v sobě atraktivity přírodní, kulturně-

historické a sportovně-turistické. Indikátor reflektuje rozličné atraktivity a spolu s ukazatelem podílu 

potenciálních rekreačních ploch, který uvádí zastoupení ploch využitelných k rekreaci na celkové výměře 

katastru obce, hodnotí souhrnně rekreační potenciál Ivančicka. Kvantitu ubytovací infrastruktury (počet 

lůžek) vzhledem k výměře jednotlivých obcí v km2 vystihuje ukazatel turisticko-rekreačního zatížení.  

 

Hodnocení indikátoru turistické atraktivity: 

-2 méně než 4 

-1 4 – 6 

0 7 – 9 

1 10 – 12 

2 13 a více 

 

Hodnocení indikátoru potenciálu rekreační plochy (PRP): 

-2 méně než 20,0 

-1 20,0 – 34,9 

0 35,0  – 49,9 

1 50,0 – 64,9 

2 65,0 a více 

 

 

Hodnocení indikátoru turisticko-rekreačního zatížení: 

-2 méně než 10,0 

-1 10,0 – 14,9 

0 15,0  – 19,9 

1 20,0 –  24,9 

2 25,0 a více 
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Tabulka č. 3.9.1: Hodnocení indikátorů turistické atraktivity, podílu potenciálu rekreační plochy a 

indikátoru turisticko-rekreačních zařízení 

Obec 

Turistická 

atraktivita 

jednotlivých 

obcí 

Hodnocení 

indikátoru 

PRP  

(v %) 

Hodnocení 

indikátoru 

Turisticko-

rekreační 

zatížení 

Hodnocení 

indikátoru 

Biskoupky 8 0 51,4 1 14,4 -1 

Čučice 7 0 66,2 2 14,6 -1 

Dolní Kounice 11 1 56,6 1 21,4 1 

Hlína 6 -1 79,0 2 12,9 -1 

Ivančice 17 2 44,4 0 22,2 1 

Ketkovice 13 2 54,8 1 27,6 2 

Kupařovice 1 -2 4,9 -2 0,0 -2 

Mělčany 4 -1 10,7 -2 0,8 -2 

Moravské 

Bránice 7 0 52,8 1 6,6 -2 

Němčičky 2 -2 15,9 -2 0,0 -2 

Neslovice 3 -2 28,9 -1 9,3 -2 

Nová Ves 10 1 35,2 0 8,3 -2 

Nové Bránice 8 0 34,8 0 8,7 -2 

Oslavany 18 2 52,4 1 20,0 1 

Pravlov 3 -2 53,9 1 10,3 -1 

Senorady 13 2 48,4 0 19,8 0 

Trboušany 2 -2 8,2 -2 0,0 -2 

Zdroj: vlastní šetření; ČSÚ - Územně analytické podklady pro obce, 2016; SLDB 2011; Portál Jižní 

Moravy, http://www.jizni-morava.cz, 2016; vlastní výpočty 

 

Celková turistická atraktivita jednotlivých obcí SO ORP Ivančice se změnila u obce Senorady. Podíl 

potenciálních rekreačních ploch se za celé SO ORP prakticky nezměnil, výrazněji stoupla celková 

turistická atraktivita obcí Neslovice a Pravlov, u ostatních pouze oscilovala v řádu maximálně dvou 

desetin procenta. Počet lůžek na km2 se změnil u obce Biskoupky. 
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Obrázek č. 3.9.1: Turistická atraktivita území jednotlivých obcí v rámci SO ORP Ivančice. 

 
Zdroj: vlastní zpracování, EKOTOXA, s.r.o. 2016 

 

Obrázek č. 3.9.2: Podíl potenciálních rekreačních ploch na rozloze obcí v SO ORP Ivančice 

 
Zdroj: ČSÚ - Územně analytické podklady pro obce, 2016; vlastní výpočty; EKOTOXA, s.r.o. 2016 
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Obrázek č. 3.9.3: Počet rekreačních a turistických lůžek na km2. 

 
Zdroj: vlastní šetření, EKOTOXA, s.r.o. 2016  
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3.9.2 SWOT analýza pro územní plánování 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Různorodá krajina a kvalitní přírodní hodnoty 

území vytvářejí potřebný potenciál rozvoje 

příměstské rekreace. 

Nerovnoměrné rozmístění turistických atraktivit 

(západní část území vykazuje výrazně vyšší 

přírodní atraktivitu, východní část pak historicko-

kulturní atraktivitu).  

Velká plocha chráněných území v SO ORP. Veřejnosti nepřístupný zámek v Kupařovicích. 

Historická města Ivančice a Dolní Kounice 

s četnými nemovitými památkami vysokého 

historického významu. 

Kvalitativně nedostatečná nabídka turistických 

služeb především v oblasti ubytování, 

cykloturistiky a návazných podnikatelských 

aktivit. 

Ivančicko je rodištěm významných osobností – A. 

Muchy, V. Menšíka, V. Nezvala, na kterých je 

nutné budovat a posilovat regionální identitu 

Ivančicka. 

Nízký podíl rekreačních ploch v obcích 

Kupařovice, Mělčany, Trboušany a Němčičky. 

Vinařská tradice ve východní části území řadí 

území k širšímu vinařskému regionu jižní Moravy. 

Nízký podíl cyklostezek vzhledem k délce 

cyklotras. 

Stále rostoucí využití zámku v Oslavanech pro 

turismus. 

 

Otevření zábavního parku Permonium 

v Oslavanech. 

 

Stávající turistická infrastruktura alespoň 

kvantitativně vyhovuje současným potřebám 

(informační centra, ubytovací kapacity). 

 

Únosná kapacita není v oblasti dosud překročena.  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Možnost čerpání dotací ze strukturálních fondů na 

investiční projekty cestovního ruchu. 

Konkurence jiných turistických oblastí jižní 

Moravy – Vranovsko a vinařské oblasti. 

Blízká vzdálenost od města Brna a dobrá 

dostupnost různými druhy dopravy umožňuje 

široké využití potenciálu cestovního ruchu 

především z hlediska jednodenních aktivit. 
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3.9.3 Problémy k řešení a hlavní změny od aktualizace 2014 
 

Kvantitativní a kvalitativní změny rekreace v SO ORP Ivančice mezi lety 2014 - 2016 

 

Mezi roky 2014 a 2016 nedošlo k výrazným změnám v intenzitě cestovního ruchu na Ivančicku. 

Charakter přírodního prostředí se téměř nezměnil, ukazatel podíl potenciálních rekreačních ploch 

výrazněji vzrostl u obcí Neslovice a Pravlov a počet objektů pod památkovou ochranou se změnil v obci 

Senorady, kde byly na seznam přidány tři nové památky. Tyto faktory tak nemohly mít podstatný vliv na 

intenzitu cestovního ruchu. Síť turistických a cyklistických tras se rovněž nezměnila – dá se tvrdit, že 

s výjimkou jihovýchodní části (kde však její stav asi odpovídá atraktivitě sídel a krajiny pro turismus) je 

saturována. 

 

Celková turistická atraktivita tak zůstává víceméně stejná, tedy na úrovni, která zcela jistě nepřinese 

rozvoj masového turismu, protože pro ten nemá krajina Ivančicka předpoklady. Celková turistická 

atraktivita jednotlivých obcí SO ORP Ivančice se změnila pouze u obce Senorady. Přesto však není 

vhodné zanevřít na rozvoj cestovního ruchu na Ivančicku, protože různorodá krajina Ivančicka a množství 

kulturních památek vytváří potřebný lokalizační předpoklad pro rozvoj turismu a rekreace. Za tohoto 

předpokladu je však nutné zvýšit nabídku kulturních akcí, posílit destinační management oblasti a 

následovně (nebo i před tím) pak i posílit kvalitu poskytovaných stravovacích a především ubytovacích 

služeb. Co se týče kvantity ubytovacích služeb – ta pravděpodobně odpovídá poptávce, to však nelze říci 

o kvalitě ubytovacích zařízení. Oproti minulému období se mírně zvýšil počet a kapacita HUZ Ivančicka. 

V rámci strategických a územních plánů by tak měla být podporována jejich konverze ke kvalitativně 

vyšším formám ubytování než výstavba HUZ zcela nových.  

V oblasti posílení infrastruktury pro cestovní ruch je možno vidět příležitost v evropských dotačních 

zdrojích – obce a podnikatelé Ivančicka mohou v rámci opatření na podporu cestovního ruchu čerpat 

z evropských dotačních zdrojů – z Programu rozvoje venkova či Regionálního operačního programu 

Jihovýchod. Pozitivním příkladem v tomto směru je Strojírna Oslavany spol. s r. o., která byla úspěšným 

žadatelem o podporu projektu Ráj permoníku – zpřístupnění kulturní památky těžní věže Dolu KUKLA 

v Oslavanech. 

 

Základním předpokladem pro další rozvoj rekreace a zvýšení kvality a kvantity nabízených služeb je 

nutná aktivizace místního obyvatelstva. Jen za tohoto předpokladu dojde k využití turistického a 

rekreačního potenciálu Ivančicka. Místní úřady by pak měly místnímu obyvatelstvu vycházet vstříc 

v podobě již zvýšené propagace území, podpory rekonstrukce ubytovacích kapacit, výstavbě cyklostezek 

a jiné základní infrastruktury pro cestovní ruch. Při rozvíjení potenciálu cestovního ruchu je nutné 

využívat místní zdroje – tedy stavět na lokální identitě – lokální potraviny, významní rodáci, kulturní akce 

apod. Kapacity pro rozvoj turismu zde ještě existují, proto není třeba se obávat překročení limitů 

ekologické udržitelnosti. 

 

Možné strategické rozvojové záměry pro SO ORP Ivančice: 

 

 Využití zámku v Kupařovicích pro účely turismu.  

 Rozšíření sítě cyklostezek. 

 Vymezení ploch vhodných pro rozvoj rekreační a turistické infrastruktury. 

 Zlepšení kvality ubytovacích a stravovacích služeb. 

 Využití turistického potenciálu v souvislosti s významnými rodáky a chřestem. 

 

Hlavní změny od aktualizace 2014: 

 

 Změna rozlohy PRP obcí Neslovice, Pravlov a celkově za území o 0,1 % 

 Přibyly 3 nové nemovité kulturní památky v obci Senorady 

 Vzrostla celková turistická atraktivita Senorad 

 Nově evidované ubytovací zařízení v obci Biskoupky, navýšení kapacity ubytovacích zařízení 

Ivančic a Senorad 

 Změna turistického zatížené obce Biskoupky (vzrostl počet lůžek na km2) 
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3.10 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
 

3.10.1 Indikátory 
 

Hodnocení indikátoru daňová výtěžnost na obyvatele: 

-2 méně než 7,0 tis. Kč 

-1 7,0 – 7,49 tis. Kč 

0 7,5 – 7,99 tis. Kč 

1 8,0 – 8,49 tis. Kč 

2 8,5 tis. Kč a více 

 

Hodnocení indikátoru podíl nezaměstnaných osob: 

-2 8 % a více 

-1 7,0 – 7,99 % 

0 6,0 – 6,99 % 

1 5,0 – 5,99 % 

2 méně než 5,0 % 

 

Hodnocení indikátoru míra podnikatelské aktivity: 

-2 méně než 120,0 

-1 120,0 – 139,9 

0 140,0 – 159,9 

1 160,0 – 179,9 

2 180 a více 

 

Tabulka č. 3.10.1: Hodnocení indikátoru daňová výtěžnost, podíl nezaměstnaných osob a míra 

podnikatelské aktivity 

Název obce 

Daňová 

výtěžnost 

na 1 

obyvatele 

2015 (tis. 

Kč) 

Hodnocení 

indikátoru 

Podíl 

nezaměstnaných 

osob celkem 

(%) 

Hodnocení 

indikátoru 

Míra 

podnikatelské 

aktivity 

Hodnocení 

indikátoru 

Biskoupky 11,36 2 10,32 -2 108,2 -2 

Čučice 11,35 2 3,68 2 117,4 -2 

Dolní Kounice 11,83 2 7,45 -1 204,6 2 

Hlína 10,79 2 5,63 1 177,0 1 

Ivančice 13,23 2 6,23 0 183,2 2 

Ketkovice 11,03 2 5,98 1 126,0 -1 

Kupařovice 11,43 2 5,63 1 180,5 2 

Mělčany 20,62 2 3,89 2 156,5 0 

Moravské Bránice 10,08 2 4,94 2 175,6 1 

Němčičky 12,01 2 5,22 1 189,6 2 

Neslovice 11,92 2 6,14 0 178,0 1 

Nová Ves 11,15 2 7,30 -1 174,8 1 

Nové Bránice 10,77 2 3,70 2 229,0 2 

Oslavany 11,00 2 6,11 0 142,9 0 

Pravlov 9,70 2 9,30 -2 174,1 1 

Senorady 11,05 2 7,51 -1 216,6 2 

Trboušany 12,09 2 3,24 2 165,3 1 

SO ORP Ivančice 12,18 2 6,19 0 174,4 1 

Zdroj: Ministerstvo financí, ČSÚ 
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Obrázek č. 3.10.1: Indikátor daňová výtěžnost na obyvatele v roce 2015  

 
Zdroj: Ministerstvo financí, EKOTOXA s.r.o. 

 

Obrázek č. 3.10.2: Indikátor podíl nezaměstnaných osob v roce 2015  

 
Zdroj: ČSÚ, Ministerstvo práce a sociálních věcí, EKOTOXA s.r.o. 
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Obrázek č. 3.10.3: Indikátor míra podnikatelské aktivity v roce 2015  

 
Zdroj: ČSÚ, EKOTOXA s.r.o. 
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3.10.2 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Daňová výtěžnost vzrostla u všech obcí správního 

obvodu. 

Velmi nízká míra podnikatelské aktivity v 

některých obcích (Biskoupky, Čučice, Ketkovice). 

Malé a střední firmy mají rozhodující podíl na 

zaměstnanosti – nezávislost na dominantní firmě 

nebo oboru. 

Velmi vysoký podíl nezaměstnaných osob v obcích 

Biskoupky a Pravlov. 

Příhodné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu 

(hezká příroda, historické památky, vinařství). 

 

Klesající podíl nezaměstnaných osob, který je 

navíc nižší než v Jihomoravském kraji i ČR. 

 

Velmi nízký podíl nezaměstnaných osob v obcích 

Trboušany (3,2 %), Čučice, Nové Bránice (shodně 

3,7 %), Mělčany (3,9 %) a Moravské Bránice (4,9 

%). 

 

Zvyšující se míra podnikatelské aktivity.  

Neexistence brownfieldů.  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Technická připravenost pozemků a nabídka 

prostorů k podnikání. 

Nevýhodné podmínky pro podnikání (vyhlášky, 

špatné komunikace, drahý nájem prostorů,…) 

Zkvalitnění dopravní dostupnosti - rekonstrukce a 

modernizace dopravní sítě. 

Nedostatečný rozpočet obcí. 

 

 

3.10.3 Problémy k řešení 
 

 Připravit vhodné, dostupné a zainvestované pozemky i objekty (haly, budovy, kanceláře) pro 

rozvoj podnikání. 

 Rozvoj znalostí čerpání dotací a jejich maximální využívání. 

 Rekonstrukce komunikací, jež usnadní podnikání v ČR i umožní rozvoj mezinárodní spolupráce 

s Polskem. 

 Zlepšení dopravní dostupnosti (i v menších obcích) umožní snadnější dojížďku do zaměstnání a 

příliv nové pracovní síly. 

 Zvyšovat kvalifikaci obyvatel pro uplatnění na trhu práce, spolupráce podnikatelského sektoru se 

školami. 

 Přilákat kvalifikovanou pracovní sílu z okolních regionů nabídkou vhodných ploch pro bydlení, 

dostatečnou veřejnou vybaveností a službami. 

 Podpořit rozvoj cestovního ruchu - příprava nových (popř. údržba stávajících) turistických stezek 

a cyklostezek včetně naučných stezek a vyhlídek na atraktivních místech regionu. 

 

 

3.10.4 Hlavní změny od aktualizace 2014 
 

Oproti roku 2014 je aktualizovaná daňová výtěžnost obcí, navíc nově jsou zařazeny i dílčí data o dani 

z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob, dani z přidané hodnoty a dani z nemovitostí. 

Vzhledem ke změně zveřejňovaných dat Českým statistickým úřadem, došlo k úpravě kapitoly 

„Nezaměstnanost“. Nově nejsou k dispozici podrobnější data o základních ukazatelích nezaměstnanosti 

na úroveň obcí (věkové složení uchazečů o zaměstnání, dlouhodobá nezaměstnanost). Na druhou stranu 

přibyla časová řada 2013-2015 týkající se podílu nezaměstnaných osob na úroveň obcí, včetně krajského 

a republikového srovnání.  

Zároveň se změnilo zveřejňované členění subjektů podle převažující činnosti CZ-NACE. Aby bylo 

možné porovnat vývoj v posledním období, je nově zařazena také časová řada v letech 2010-2015. 
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V roce 2015 dosáhly daňové příjmy v SO ORP Ivančice 292 227,66 tis. Kč. Oproti roku 2012 daňová 

výtěžnost na obyvatele vzrostla z 8,7 na 12,18 tis. Kč. 

Mezi lety 2013 – 2015 došlo k výraznému poklesu nezaměstnanosti z 8,9 % na 6,2 %. Tento trend 

kopírují téměř všechny obce. Ve všech třech sledovaných letech se nezaměstnanost správního obvodu 

pohybovala pod úrovní kraje a v roce 2015 i pod úrovní ČR.  

Téměř po celou dobu 2010 – 2015 se pozvolna zvyšoval celkový počet ekonomických subjektů, pouze 

v roce 2013 mírně poklesl. Nyní působí na území SO ORP Ivančice celkem 4988 firem, což je o 140 

firem víc než v roce 2013. 

Oproti roku 2013 se počet fyzických osob zvýšil z 4008 na 4186. Nyní připadá 174 podnikatelů na 1000 

osob. 
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4 VYHODNOCENÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
 

4.1 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘŮ  
 

Podstatou udržitelného rozvoje je naplnění tří základních cílů: 

 

1. Sociální rozvoj, který respektuje potřeby občanů; 

2. Účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů;  

3. Udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 

 

Autoři rozboru udržitelného rozvoje území pro vlastní vyhodnocení kvality území použili metody 

stanovení indikátorů, které indikují stav/vývoj daných skutečností v jednotlivých oblastech (v rámci 

zákonem stanovených témat). Tyto indikátory sice nemohou a ani se nesnaží popsat reálný stav/vývoj 

území v celém jeho rozsahu, ale jde spíše o popsání „vrcholu ledovce“, vybrání těch hlavních oblastí, 

které charakterizují stav/vývoj v jednotlivých pilířích udržitelného rozvoje území (dle doporučené 

metodiky MMR z 05/2010 – klíčové faktory). Následující tabulka ukazuje, jak byla témata (resp. 

indikátory daných témat) rozdělena do jednotlivých pilířů za účelem vyhodnocení jejich vyváženosti. 

Témata, která není možné jednoznačně zařadit do jednoho pilíře, jsou zahrnuta ve více pilířích. 

 

Tabulka č. 4.1.1: Zařazení témat do pilířů za účelem vyhodnocení vyváženosti pilířů 

Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociodemografický pilíř 

 horninové prostředí a geologie 

 vodní režim 

 hygiena životního prostředí 

 ochrana přírody a krajiny 

 ZPF a PUPFL 

 hospodářské podmínky 

 veřejná dopravní a 

technická infrastruktura 

 bydlení 

 rekreace 

 veřejná dopravní a 

technická infrastruktura 

 sociodemografické 

podmínky 

 bydlení 

 rekreace 

Zdroj: Metodika MMR, 2010 

 

Pro vyhodnocení vyváženosti jednotlivých pilířů bylo využito 5-bodového systému, kdy každý indikátor 

pro dané území obce obdržel buď záporný bod (–2 nebo –1) (hodnocený jev/proces je negativní), 0 bodů 

(neutrální) nebo kladný bod (1 nebo 2) (pozitivní). Sečtením všech bodů za všechny indikátory daného 

pilíře v hodnocené oblasti byl získán součet, jenž však ještě nereprezentuje sílu a stav daného pilíře, 

neboť v každém pilíři je v principu možno pro vyhodnocení použít různého počtu indikátorů. 

 

Aby bylo možné správně posoudit vyváženost pilířů, bylo nutné nejprve eliminovat rozdíly v počtu 

použitých indikátorů v jednotlivých pilířích, a to pomocí přepočtového koeficientu. Každému pilíři byla 

nejprve určena hodnota 100 bodů, které byly použity jako základní hodnota pro výpočet daného 

koeficientu. Poté byl stanoven maximální počet bodů, který může daný pilíř získat. Přepočtový koeficient 

pro každý pilíř byl následně vytvořen vydělením 100 bodů, stanovených jako základní hodnota pro 

výpočet koeficientu, maximálním počtem bodů, které může daný pilíř získat. Tímto přístupem se autoři 

přiklonili k takovému hodnocení, kdy váhy všech indikátorů v rámci jednotlivých pilířů jsou shodné. A 

váha všech indikátorů jednoho pilíře je různá od vah indikátorů ostatních pilířů, pokud má daný pilíř jiný 

celkový počet indikátorů. Autoři tímto způsobem neupřednostnili žádný pilíř jako důležitější než další 

dva pilíře udržitelného rozvoje. 

 

Vynásobením přepočtového koeficientu a součtu bodů dosažených v jednotlivých pilířích vznikla bodová 

hodnota, kterou již bylo možné použít pro posouzení vyváženosti pilířů v jednotlivých obcích. Na základě 

kladného nebo záporného znaménka u této bodové hodnoty byly obce zařazeny do jedné z osmi skupin 

(viz následující tabulka). U neutrálního hodnocení pilíře (0 bodů) byla obec ohodnocena subjektivně. 
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Tabulka č. 4.1.2: Zařazení obce do skupiny na základě pozitivního nebo negativního hodnocení pilířů 

Zařazení obce 

do skupiny 
Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociodemografický pilíř 

1 + + + 

2 a + + - 

2 b + - + 

2 c - + + 

3 a + - - 

3 b - + - 

3 c - - + 

4 - - - 

Zdroj: Metodika MMR, 2010 
Pozn.: + pozitivní hodnocení, - negativní hodnocení 

 

Zvlášť se vyhodnotily jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje a dále se rozlišily jednotlivé obce podle 

celkového bodového zisku za všechny tři pilíře od nejhůře hodnoceného území s největšími problémy a 

nedostatky po území nejlépe hodnocené. 

 

Ve všech pilířích se podařilo nashromáždit dostatečný počet dat, z nich zpracovat a vyhodnotit patřičný 

požadovaný počet indikátorů, jejichž váha se projevila ve vyhodnocení území jednotlivých obcí. 

 

Vlastní vyváženost jednotlivých pilířů může být dána vyrovnaným počtem získaných bodů v jednotlivých 

pilířích (jako lepší jsou brána hodnocení v kladných číslech). 

 

Tabulka č. 4.1.3: Přehled získaných bodů v jednotlivých obcích a SO ORP Ivančice  

Obec 
Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota 

Celkem 
Zařazení 

obce ENV EKO SOC ENV EKO SOC 

Senorady 7 10 5 58,3 50,0 22,7 131,1 1 

Ketkovice 7 8 4 58,3 40,0 18,2 116,5 1 

Nové Bránice 3 9 2 25,0 45,0 9,1 79,1 1 

Nová Ves 4 3 5 33,3 15,0 22,7 71,1 1 

Dolní Kounice 0 9 5 0,0 45,0 22,7 67,7 1 

Moravské Bránice 0 9 5 0,0 45,0 22,7 67,7 1 

Pravlov 5 1 4 41,7 5,0 18,2 64,8 1 

Hlína 5 4 -1 41,7 20,0 -4,5 57,1 2 a 

Ivančice -4 10 8 -33,3 50,0 36,4 53,0 2 c 

Oslavany -4 10 8 -33,3 50,0 36,4 53,0 2 c 

Biskoupky 5 -1 0 41,7 -5,0 0,0 36,7 2 b 

Čučice 4 2 -3 33,3 10,0 -13,6 29,7 2 a 

Neslovice 1 2 2 8,3 10,0 9,1 27,4 1 

Němčičky 4 -2 -3 33,3 -10,0 -13,6 9,7 3 a 

Kupařovice 4 -2 -6 33,3 -10,0 -27,3 -3,9 3 a 

Mělčany 2 -2 -5 16,7 -10,0 -22,7 -16,1 3 a 

Trboušany 4 -2 -9 33,3 -10,0 -40,9 -17,6 3 a 

Přepočtový koeficient 8,3 5,0 4,5           

SO ORP Ivančice       391,7 340,0 95,5     
Pozn.: ENV = environmentální pilíř, EKO = ekonomický pilíř, SOC = sociodemografický pilíř 

 

Za každý pilíř mohla každá obec získat body v rozmezí -100 až +100, v součtu všech tří pilířů tedy 

v rozmezí od -300 až +300 bodů.  
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4.1.1 Vyhodnocení environmentálního pilíře 
 

V environmentálním pilíři získaly obce bodové ohodnocení v rozpětí od -33,3 po 58,3 bodů. 

Z posuzovaných 17 obcí dosáhlo 13 obcí kladného hodnocení, 2 obce jsou hodnoceny neutrálně a 2 obce 

získaly záporné hodnocení.  

Nejlépe jsou hodnoceny obce Senorady a Ketkovice (shodně 58,3 bodů), Pravlov, Hlína a Biskoupky 

(shodně 41,7 bodů). Nejslabšími obcemi v environmentálním pilíři jsou Ivančice a Oslavany (-33,3 

bodů). Za nimi s 0 body následují Dolní Kounice a Moravské Bránice. Ve srovnání s rokem 2014 se obce 

v environmentálním pilíři celkově mírně zlepšily, získaly o 58,3 bodů víc. 

Celkové hodnocení environmentálního pilíře snižuje nízký koeficient ekologické stability. Krajina 8 obcí 

je považována za málo stabilní nebo nestabilní (ve které jsou porušeny přírodní struktury) a v žádné obci 

není KES větší než 6,2 - území relativně přírodní. Pouze tento indikátor získal v celkovém součtu za 

všechny obce správního obvodu záporné body: -12. Mezi hůře hodnocené indikátory patří ještě 

záplavového území Q100 a plocha sklonité orné půdy (0 a 2 body). V 5-ti obcích zabírají sklonité pozemky 

s ornou půdou více než 40 ha. Tyto pozemky představují značné riziko vzniku lokálních povodní. 

Na druhou stranu je velmi pozitivně hodnocena kvalita ovzduší, ve 14-ti obcích nejsou překročeny imisní 

limity pro ochranu zdraví obyvatel.  

 

Tabulka č. 4.1.4: Přehled hodnocení indikátorů environmentálního pilíře  

Téma Indikátor 
Počet obcí s bodovým hodnocením Celkový 

počet 

bodů -2 -1 0 1 2 

1 Indikátor geologických rizik 3 1 2 2 9 13 

2 
Plocha sklonité orné půdy 3 2 3 8 1 2 

Záplavové území Q100 2 3 7 3 2 0 

3 Kvalita ovzduší 2010-2014 0 0 3 0 14 28 

4 Koeficient ekologické stability 5 3 8 1 0 -12 

5 Změna výměry zem. půdy mezi lety 2014 a 2016 1 0 1 12 3 16 
Pozn.: Pro účely vyhodnocení pouze jednoho pilíře nejsou tyto hodnoty přepočteny pomocí „přepočtového 

koeficientu“, jelikož váhy všech indikátorů v rámci jednoho pilíře jsou si rovny. Přepočtené bodové hodnoty jsou 

použity až v rámci porovnání jednotlivých pilířů mezi sebou. 

Přestože v tématu č. 5 jsou dva indikátory změny výměry zem. půdy – krátkodobý a dlouhodobý, pro účely 

vyhodnocení vyváženosti pilířů jsme zařadili pouze jeden, aby tento indikátor neměl oproti ostatním dvojnásobnou 

váhu. Upřednostili jsme krátkodobý před dlouhodobým, jelikož je u něj více viditelná změna a jelikož dochází 

k dvouleté aktualizaci RURÚ, více vystihuje toto krátkodobé období. 

 

 

Neutrální hodnocení získaly obce Dolní Kounice a Moravské Bránice. Aby je bylo možné zařadit do 

skupiny dle MMR, využili jsme pomocný indikátor „výskyt chráněných území“. Jelikož se v obou obcích 

vyskytuje chráněné území (Dolní Kounice – přírodní památka a EVL Žebětín, EVL Meandry Jihlavy; 

Moravské Bránice – přírodní památka a EVL Červené stráně), přiklonili jsme se ke kladnému 

výslednému hodnocení.  
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Obrázek č. 4.1.1: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje – environmentální pilíř 

 
Zdroj: Ekotoxa s.r.o., vlastní zpracování, 2016 
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4.1.2 Vyhodnocení ekonomického pilíře 
 

Vlastní rozpětí bodových hodnocení ekonomického pilíře se pohybuje v rozmezí hodnot od -10 po 50 

bodů. 12 obcí se umístilo v kladných číslech, zbývajících 5 obcí je hodnoceno záporně. 

Nejlepšího výsledku dosáhly Ivančice, Oslavany a Senorady (50 bodů). Za nimi následují Dolní Kounice, 

Moravské Bránice a Nové Bránice (45 bodů). Na posledním místě se s -10 body umístily Trboušany, 

Němčičky, Mělčany a Kupařovice. O něco lepších výsledků dosáhly Biskoupky (-5) a Pravlov (5).  

V ekonomickém pilíři se obce ve srovnání s rokem 2014 celkově výrazně zlepšily, získaly o 270 bodů 

víc.  

Nejhůře hodnoceným ekonomickým indikátorem (-15 bodů) je turisticko-rekreační funkce (počet lůžek 

v turistických a rekreačních zařízeních v přepočtu na obyvatele). I další dva indikátory z oblasti rekreace 

– turistická atraktivita a podíl potenciálních rekreačních ploch získaly horší hodnocení: -2 a 1 bod. 

Správní obvod se rovněž vyznačuje slabší intenzitou bytové výstavby, která v 6 obcích nedosahuje ani 

hodnoty 2 byty/1000 obyvatel ročně. Za ideální intenzitu výstavby jsou přitom považovány 3-4 byty/1000 

obyvatel ročně. Ani trvale obydlené byty nemají ideální vývoj, jelikož mezi lety 2001 a 2011 došlo 

k minimálnímu nárůstu o 2 % (jelikož se však jedná o starší údaje, není potřeba tomu přikládat velkou 

váhu). 

Na druhou stranu je správní obvod charakteristický výbornou daňovou výtěžností (která oproti minule 

dostupným datům z roku 2012 výrazně vzrostla), dobrou dopravní obslužností veřejnou dopravou do 

Ivančic a Brna, vyšší mírou podnikatelské aktivity a dostatečnou vybaveností technickou infrastrukturou. 

Oproti roku 2014 došlo k výraznému zlepšení také v oblasti nezaměstnanosti. Celkový počet bodů u 

indikátoru podíl nezaměstnaných osob se zvýšil z -21 na 7 bodů. 

 

Tabulka č. 4.1.5: Přehled hodnocení indikátorů ekonomického pilíře 

Téma Indikátor 
Počet obcí s bodovým hodnocením Celkový 

počet 

bodů -2 -1 0 1 2 

6 
Hodnocení dopravní obslužnosti 0 3 3 2 9 17 

Technická infrastruktura 0 1 8 3 5 12 

8 
Změna počtu TOB v letech 2001–2011 1 2 11 2 1 0 

Dok. byty/1000 obyvatel/rok (2011-2015) 0 6 6 3 2 1 

9 

Turistická atraktivita 5 2 4 2 4 -2 

Podíl potenciálních rekreačních ploch 4 1 4 6 2 1 

Turisticko-rekreační funkce 8 4 1 3 1 -15 

10 

Daňová výtěžnost na 1 obyv. 0 0 0 0 17 34 

Podíl nezaměstnaných osob 2 3 3 4 5 7 

Míra podnikatelské aktivity 2 1 2 6 6 13 
Pozn.: Pro účely vyhodnocení pouze jednoho pilíře nejsou tyto hodnoty přepočteny pomocí „přepočtového 

koeficientu“, jelikož váhy všech indikátorů v rámci jednoho pilíře jsou si rovny. Přepočtené bodové hodnoty jsou 

použity až v rámci porovnání jednotlivých pilířů mezi sebou. 
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Obrázek č. 4.1.2: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje – ekonomický pilíř 

 
Zdroj: Ekotoxa s.r.o., vlastní zpracování, 2016 



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Ivančice 2016 – 4. aktualizace 

 

68 

 

4.1.3 Vyhodnocení sociodemografického pilíře 
 

Jelikož se dle požadavku MMR zařazují témata 6, 8 a 9 do ekonomického pilíře (navíc zahrnuje téma 10) 

i sociodemografického pilíře (navíc zahrnuje téma 7) za účelem vyhodnocení vyváženosti pilířů, je i 

hodnocení těchto pilířů obdobné. Zároveň tabulka uvedená níže se z velké části překrývá s tabulkou 

v ekonomickém pilíři. 

Vlastní rozpětí bodových hodnocení sociodemografického pilíře se pohybuje v rozmezí hodnot od -40,9 

po 36,4 bodů. 10 obcí je ohodnoceno kladně, 1 záporně a 6 obcí získalo neutrální hodnocení.  

Nejlepšího výsledku dosáhly Oslavany a Ivančice (shodně 36,4 bodů). Na dalších místech se umístily 

Moravské Bránice, Nová Ves, Senorady, Dolní Kounice (shodně 22,7), Ketkovice a Pravlov (shodně 18,2 

bodů). Poslední příčky obsadily Trboušany (-40,9 bodů), Kupařovice (-27,3), Mělčany (-22,7), Čučice a 

Němčičky (shodně -13,6). V sociodemografickém pilíři se obce ve srovnání s rokem 2014 celkově 

zhoršily o -4,5 bodů 

Stejně jako v ekonomickém pilíři, tak i v sociodemografickým pilíři představují největší problém 

indikátory tématu 9: turisticko-rekreační funkce a nízká turistická atraktivita a navíc indikátory tématu 7: 

index stáří (v 11 obcích převažují osoby starší 65 let nad dětmi do 15 let) a vybavenost školami a 

sociálními službami pro seniory.  

Naopak nejlépe je hodnocena dopravní obslužnost, vzdělanostní struktura obyvatel, vybavenost 

technickou infrastrukturou a změna počtu obyvatel mezi lety 2005-2015 (ve 12-ti obcích počet obyvatel 

vzrost). 

 

 

Tabulka č. 4.1.6: Přehled hodnocení indikátorů sociodemografického pilíře  

Téma Indikátor 
Počet obcí s bodovým hodnocením Celkový 

počet 

bodů -2 -1 0 1 2 

6 
Hodnocení dopravní obslužnosti 0 3 3 2 9 17 

Technická infrastruktura 0 1 8 3 5 12 

7 

Index změny počtu obyvatel v letech 2005–2015 0 2 4 8 3 12 

Podíl obyvatel s matur. a vyšším vzděláním 2011 1 1 3 6 6 15 

Index stáří 2015 4 7 2 3 1 -10 

Vybavenost školami a soc. službami pro seniory 4 4 8 0 1 -10 

8 
Změna počtu TOB v letech 2001–2011 1 2 11 2 1 0 

Dokončené byty/1000 obyvatel/rok (2011-2015) 0 6 6 3 2 1 

9 

Turistická atraktivita 5 2 4 2 4 -2 

Podíl potenciálních rekreačních ploch 4 1 4 6 2 1 

Turisticko-rekreační funkce 8 4 1 3 1 -15 
Pozn.: Pro účely vyhodnocení pouze jednoho pilíře nejsou tyto hodnoty přepočteny pomocí „přepočtového 

koeficientu“, jelikož váhy všech indikátorů v rámci jednoho pilíře jsou si rovny. Přepočtené bodové hodnoty jsou 

použity až v rámci porovnání jednotlivých pilířů mezi sebou. 

 

 

Neutrální hodnocení získala pouze obec Biskoupky. Pro zařazení do skupiny dle MMR jsme vypustili 

indikátor Změna počtu TOB v letech 2001-2011, jelikož data nejsou aktuální a oproti ostatním 

indikátorům je tudíž méně hodnotný. Celkový součet indikátorů sociodemografického pilíře pak pro 

Biskoupky vychází pozitivně. 
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Obrázek č. 4.1.3: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje – sociodemografický pilíř 

 
Zdroj: Ekotoxa s.r.o., vlastní zpracování, 2016 
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4.1.4 Celkové hodnocení obcí 
 

Sečtením dosažených přepočtených bodů v jednotlivých pilířích (viz tabulka níže) lze vyhodnotit celkové 

umístění jednotlivých obcí v rámci SO ORP Ivančice. Každá obec mohla získat bodové ohodnocení 

v rozmezí od -300 až po +300 bodů. V nejhorším případě je v SO ORP Ivančice dosaženo záporného 

hodnocení -17,6 bodů, v nejlepším případě 131,1 bodů (v roce 2014 bylo rozpětí -53,3 až 112,3 bodů).  

3 obce ze 17 získaly v celkovém hodnocení záporné body, zbývajících 14 obcí je hodnoceno kladně. 

Nejvyššího hodnocení za všechny tři pilíře dosáhly Senorady (131,1 bodů) a Ketkovice (116,5 bodů). 

Žádná další obec nepřesáhla hranici 100 bodů. Na následujících místech se s více než 60-ti body umístily 

Nové Bránice, Nová Ves, Dolní Kounice, Moravské Bránice a Pravlov. Nejnižší celkový počet bodů 

získaly obce Trboušany (-17,6 bodů), Mělčany (-16,1), Kupařovice (-3,9) a Němčičky (9,7).  

8 obcí je ve všech třech pilířích hodnoceno pozitivně (zařazení obce do skupiny 1), 5 obcí má kladné 

hodnocení ve dvou pilířích (skupina 2) a další 4 obce dosáhly kladného výsledku pouze v jednom pilíři 

(skupina 3). Žádná obec není ve všech pilířích hodnocena negativně (skupina 4). Z tabulkového přehledu 

s bodovým ziskem obcí je rovněž zřejmé, že přestože jsou některé obce zařazeny do lepší skupiny (na 

základě metodiky MMR), dle celkového počtu bodů jsou umístěny na horším místě. 

 

 

Tabulka č. 4.1.7: Přehled získaných bodů v jednotlivých obcích dle celkové hodnoty 

Obec 
Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota 

Celkem 
Zařazení 

obce ENV EKO SOC ENV EKO SOC 

Senorady 7 10 5 58,3 50,0 22,7 131,1 1 

Ketkovice 7 8 4 58,3 40,0 18,2 116,5 1 

Nové Bránice 3 9 2 25,0 45,0 9,1 79,1 1 

Nová Ves 4 3 5 33,3 15,0 22,7 71,1 1 

Dolní Kounice 0 9 5 0,0 45,0 22,7 67,7 1 

Moravské Bránice 0 9 5 0,0 45,0 22,7 67,7 1 

Pravlov 5 1 4 41,7 5,0 18,2 64,8 1 

Hlína 5 4 -1 41,7 20,0 -4,5 57,1 2 a 

Ivančice -4 10 8 -33,3 50,0 36,4 53,0 2 c 

Oslavany -4 10 8 -33,3 50,0 36,4 53,0 2 c 

Biskoupky 5 -1 0 41,7 -5,0 0,0 36,7 2 b 

Čučice 4 2 -3 33,3 10,0 -13,6 29,7 2 a 

Neslovice 1 2 2 8,3 10,0 9,1 27,4 1 

Němčičky 4 -2 -3 33,3 -10,0 -13,6 9,7 3 a 

Kupařovice 4 -2 -6 33,3 -10,0 -27,3 -3,9 3 a 

Mělčany 2 -2 -5 16,7 -10,0 -22,7 -16,1 3 a 

Trboušany 4 -2 -9 33,3 -10,0 -40,9 -17,6 3 a 

Přepočtový koeficient 8,3 5,0 4,5           

SO ORP Ivančice       391,7 340,0 95,5     
Pozn.: ENV = environmentální pilíř, EKO = ekonomický pilíř, SOC = sociodemografický pilíř 
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4.1.5 Vyváženost pilířů  
 

Každý pilíř mohl dosáhnout maximálně 1700 bodů a minimálně -1700 bodů, jelikož se ve správním 

obvodě nachází 17 obcí a každá z těchto obcí mohla získat body v rozpětí od -100 až 100 bodů. 

Žádný z pilířů není hodnocen záporně. Nejlepšího výsledku 391,7 bodů dosáhl environmentální pilíř. 

Uprostřed hodnocení se nachází ekonomický pilíř (340 bodů) a nejslabším se stal sociodemografický pilíř 

(95,5 bodů). Rozdíl mezi nejlepším a nejhorším pilířem je poměrně velký – 296,2 bodů. Při porovnání 

pilířů vzhledem k maximálnímu/minimální možnému počtu dosažených bodů, však představuje tento 

rozdíl mezi ze škály 3400 bodů pouze 8,7 %.  

Nicméně je třeba znovu připomenout, že uvedeného hodnocení dosáhly pilíře při dané volbě indikátorů, 

která nepostihuje všechny oblasti jednotlivých pilířů a při dané škále hodnocení indikátorů.  

 

Níže je graficky znázorněn rozdíl mezi pilíři a pro srovnání i zmenšený graf pilířů z roku 2014. Na 

obrázku jde vidět výrazné zlepšení ekonomického pilíře (o 270 bodů), což je ovlivněno zejména 

zvýšením daňové výtěžnosti a poklesem podílu nezaměstnaných osob. 
 

 

Obrázek č. 4.1.4: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje SO ORP Ivančice 2016 

 
Zdroj: Ekotoxa s.r.o., vlastní zpracování, 2016 
Pozn.: Obrázek znázorňuje pouze maximum získaných bodů v rámci jednoho pilíře (1700 bodů). Je zřejmé, že 

minimum je -1700 bodů. 
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Tabulka č. 4.1.8: Přehled a hodnocení použitých indikátorů pro vyhodnocení vyváženosti pilířů 
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1 Indikátor geologických rizik 2 -2 -2 2 0 2 2 1 -1 1 2 0 2 -2 2 2 2 

2 
Plocha sklonité orné půdy 0 1 1 0 -2 1 2 0 -2 1 1 -1 -1 -2 1 1 1 

Záplavové území Q100 -1 2 0 0 -2 1 -1 0 0 1 0 2 0 -2 -1 1 0 

3 Kvalita ovzduší 2010-2014 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 

4 Koeficient ekologické stability 0 0 0 1 -1 0 -2 -2 0 -2 -2 -1 -1 0 0 0 -2 

5 Změna výměry zemědělské půdy mezi lety 2014 a 2016 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 -2 2 1 2 1 1 1 

ENV  celkem 5 4 0 5 -4 7 4 2 0 4 1 4 3 -4 5 7 4 

e
k
o

n
o

m
ic

k
ý
 

6 
Hodnocení dopravní obslužnosti 2 1 2 0 2 1 -1 -1 2 0 2 2 2 2 0 2 -1 

Technická infrastruktura 1 -1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 2 0 1 0 

8 
Změna počtu TOB v letech 2001–2011 -1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -2 

Dokončené byty/1000 obyvatel/rok (2011-2015) -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 1 -1 1 -1 1 0 2 0 2 

9 
Turistická atraktivita 0 0 1 -1 2 2 -2 -1 0 -2 -2 1 0 2 -2 2 -2 

Podíl potenciálních rekreačních ploch 1 2 1 2 0 1 -2 -2 1 -2 -1 0 0 1 1 0 -2 

Turisticko-rekreační funkce -1 -1 1 -1 1 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -1 0 -2 

10 
Daňová výtěžnost na 1 obyv. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Podíl nezaměstnaných osob -2 2 -1 1 0 1 1 2 2 1 0 -1 2 0 -2 -1 2 

Míra podnikatelské aktivity -2 -2 2 1 2 -1 2 0 1 2 1 1 2 0 1 2 1 

EKO celkem -1 2 9 4 10 8 -2 -2 9 -2 2 3 9 10 1 10 -2 

s
o

c
io

d
e
m

o
g

ra
fi
k
c
ý
 

6 
Hodnocení dopravní obslužnosti 2 1 2 0 2 1 -1 -1 2 0 2 2 2 2 0 2 -1 

Technická infrastruktura 1 -1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 2 0 1 0 

7 

Index změny počtu obyvatel v letech 2005–2015 1 0 -1 0 1 0 2 1 1 2 1 1 -1 1 2 0 1 

Podíl obyvatel s maturitním a vyšším vzděláním 2011 1 0 1 2 0 0 -1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 -2 

Index stáří 2015 -1 -2 -1 -1 -1 -2 2 -1 -1 1 0 1 -1 -2 1 -2 0 

Vybavenost školami a soc. službami pro seniory -2 -1 0 -2 2 0 -2 -1 0 -1 0 0 0 0 0 -2 -1 

8 
Změna počtu TOB v letech 2001–2011 -1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -2 

Dokončené byty/1000 obyvatel/rok (2011-2015) -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 1 -1 1 -1 1 0 2 0 2 

9 
Turistická atraktivita 0 0 1 -1 2 2 -2 -1 0 -2 -2 1 0 2 -2 2 -2 

Podíl potenciálních rekreačních ploch 1 2 1 2 0 1 -2 -2 1 -2 -1 0 0 1 1 0 -2 

Turisticko-rekreační zatížení -1 -1 1 -1 1 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 1 -1 0 -2 

SOC celkem 0 -3 5 -1 8 4 -6 -5 5 -3 2 5 2 8 4 5 -9 

Pozn.: ENV = environmentální pilíř, EKO = ekonomický pilíř, SOC = sociodemografický pilíř 
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Obrázek č. 4.1.5: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje – celkové hodnocení 

 
Zdroj: Ekotoxa s.r.o., vlastní zpracování, 2016 
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4.1.6 Závěr vyhodnocení vyváženosti - celkové hodnocení obcí dle úsudku pořizovatele 
 

 

Po zpracování tohoto oficiálního a konečného výstupu hodnocení obcí zpracovatelem RURÚ byla 

pořizovateli ÚAP dána možnost vstoupit do tohoto procesu „hodnocení vyváženosti“ k využití jeho 

znalostí s předmětným územím a stavu obcí a jejich zařazení do kladné nebo záporné části všech tří 

pilířů udržitelnosti. Pořizovatel ÚAP se ztotožnil s provedeným hodnocení obcí i hodnocením 

vyváženosti s tím, že žádné korekce již nejsou třeba. 
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5 URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACI 
 

 

5.1 ZÁVADY A OHROŽENÍ V ÚZEMÍ 
 

Okruh problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb. V rámci 

řešení RURÚ SO ORP Ivančice je takto členěn i problémový výkres. Podkladem pro problémový 

výkres jsou údaje a informace o jevech v území, které vstupují jako předmět nebo součást závad nebo 

střetů v území do vyhodnocení nebo popisu problémového výkresu. Jejich součástí jsou i záměry, 

které vstupují a zasahují do stávající struktury limitů a hodnot. 

 

Podkladová data: 

 

 hranice obce s rozšířenou působností 

 hranice obce 

 hranice katastrálního území 

 zastavěné území 

 zastavitelné území 

 silnice II. třídy 

 silnice III. třídy 

 místní a účelové komunikace 

 železniční dráha celostátní 

 vodní toky 

 vodní plochy 

 ZPF třídy ochrany I. a II. 

 plocha lesa 

 

Problémy zobrazené ve výkresu a uvedené v tabulkách jsou členěny na: 

 

Závady urbanistické (ZUx): 

např. 

 brownfields 

 nedostatek pozemků pro výstavbu 

 klesající počet trvale obydlených bytů 

 vysoký podíl neobydlených domů 

 

Závady dopravní  (ZDx): 

např. 

 nedokončený průtah městem 

 chybí rekonstrukce železniční trati 

 chybí obchvat 

 místo častých dopravních nehod 

 malý počet spojů IDS do Ivančic v nepracovní dny 

 špatné spojení veřejnou dopravou do Ivančic 

 chybí společný terminál integrované dopravy pro vlaky i autobusy 

 chybí cyklostezka 

 

Závady hygienické (ZHx): 

např. 

 chybí vodovod 

 chybí kanalizace nebo ČOV (případně obojí) 
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 znečištění ovzduší a hluk ze silniční dopravy 

 hluk z přeletů vrtulníků 

 hluk z kamenolomu 

 problémy se zápachem 

 problém s kvalitou nebo kvantitou pitné vody (případně obojí) 

 staré zátěže území a kontaminované plochy 

 skládka 

 

 

Ohrožení v území (Ox): 

např. 

 sesuvné území 

 ohrožení přívalovými dešti, vodní erozí nebo záplavami 

 vyšší úbytek zemědělské půdy 1. a 2. stupně ochrany 

 ohrožení zástavby sesuvným územím 

 zástavba na poddolovaném území 

 zástavba v chráněném ložiskovém území 

 zástavba v záplavovém území 

 orná půda ohrožená erozí 

 

 

Střety záměrů v území – střety záměrů vzájemně (SZx): 

např. 

 střet navrhované silnice II/152 s nadregionálním biokoridorem K 139 

 

 

Střety záměrů v území – střety záměrů s limity (SZLx): 

např. 

 zastavitelné plochy v záplavovém území 

 zastavitelné plochy v poddolovaném území 

 zastavitelné plochy v zástavbě v chráněném ložiskovém území 

 silnice procházející prvkem ZPF (I. a II. třída ochrany) 

 silnice procházející prvkem VKP 

 silnice procházející prvkem ÚSES 

 

 

Problémy zobrazené v problémovém výkresu jsou dále doplněny dalšími problémy (závadami, 

omezeními apod.), které vyplývají z rozboru udržitelného rozvoje území. 
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5.2 DOPRAVNÍ A HYGIENICKÉ ZÁVADY V ÚZEMÍ 
 

Mezi hlavní dopravní závady patří množství silnic 1. a 2. tř., které procházejí zastavěnými územími 

obcí, intenzita a dostupnost veřejné dopravy atd.  

Hlavním zdrojem hygienických závad jsou imise, hluk, staré ekologické zátěže, znečištění vodních 

toků v území. Hygienické závady dále spočívají také v nedostatečné technické infrastruktuře obcí, 

především v absenci kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. 

 

 

 

5.2.1.1 Dopravní závady v území 

 

 zlepšit směrové vedení a provést homogenizaci šířkového uspořádání hlavních silničních tahů 

(silnice II. třídy), zejména propojení směrem k páteřní silniční síti České republiky (k silnici 

I/23 a k R 52) 

 prověřit možnosti a účelnost vybudování obchvatů jednotlivých sídel na hlavních silničních 

tazích, zejména západního obchvatu Ivančic 

 podpořit integraci železniční a autobusové dopravy vybudováním terminálu Ivančice 

 zlepšit dopravní dostupnost Ivančic ze sídel ve východní části řešeného území 

 posoudit dostatečnost možností parkování vozidel v centrech měst, v blízkosti turistických cílů a 

v lokalitách hromadného bydlení, navrhnout dodatečné plochy tam, kde jich je nedostatek 

 využít údolí řeky Jihlavy a Oslavy k vybudování samostatné cyklostezky pro rekreaci i 

každodenní dopravu protínající celý region (cca v trase Oslavany – Ivančice – Nové Bránice – 

Dolní Kounice - Pravlov) 

 v místech významných cílů dopravy (střed velkých obcí, místa zaměstnání, obchodní aktivity) je 

nezbytné vyčlenit plochy pro zařízení, která umožní bezpečné odložení jízdních kol 

 v blízkosti železničních stanic Ivančice a Moravské Bránice vyčlenit plochy pro P+R a B+R 

 

V rámci ÚPD jednotlivých obcí respektovat vymezené silniční tahy nadmístního významu v souladu 

s generelem dopravy, aktualizované v rámci ZÚR. Dále zpřesnit vymezené koridory a specifikovat 

opatření navržené přestavby silniční sítě. V rámci vypracování a aktualizace ÚPD jednotlivých obcí na 

průjezdných silnicích, u kterých nebyl zařazen návrh na vybudování obchvatu v rámci ZÚR, prověřit 

potřeby a do ÚPD obcí zapracovat návrhy řešení k odstranění bodových závad a omezení negativních 

vlivů dopravy. 

 

 

5.2.1.2 Překračování imisních limitů 

 

 

 Podporovat územní potřeby výstavby obchvatů obcí a měst za účelem snížení imisní zátěže 

obyvatel především tranzitní nákladní dopravou. Minimalizovat negativní vlivy (emise, hluk) 

vyplývající z výstavby a provozu dopravní infrastruktury (Dolní Kounice, Ivančice, Oslavany, 

Moravské Bránice, Pravlov, Senorady).  

 Zajistit plochy a koridory technické infrastruktury (plynofikace), především pro obce s trvale 

nepříznivými rozptylovými podmínkami. 

 Zajistit dostatečné plochy pro zvýšení lesnatosti a výsadbu účelové zeleně (např. zeleně podél 

komunikací a na návětrných stranách obcí) za účelem zachycení a snížení prašnosti. 

 Identifikovat staré ekologické zátěže a najít pro dané plochy vhodné využití.  

 

Pro snížení prašnosti a hluku je vhodné zajistit dostatečné plochy pro zvýšení lesnatosti a výsadbu 

účelové zeleně, například pásů zeleně podél průmyslových areálů, podél komunikací a na návětrných 

stranách obcí. Citlivě vyhodnocovat vznik nových průmyslových zón a zvážit, zda povolit výstavbu 

nebo rozšíření kapacity stávajících velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování. Podporovat územní 
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potřeby výstavby obchvatů obcí a měst za účelem snížení imisní zátěže obyvatel především tranzitní 

nákladní dopravou. Minimalizovat negativní vlivy (emise, hluk) vyplývající z výstavby a provozu 

dopravní infrastruktury. Zajistit plochy a koridory technické infrastruktury (plynofikace). 

 

 

5.2.1.3 Staré ekologické zátěže 

 

V rámci dat ÚAP je na území SO ORP Ivančice uváděno 11 starých ekologických zátěží. V převážné 

většině se jedná o skládky odpadů.  

V rámci dotazníkového šetření v r. 2014 přiznaly obce Dolní Kounice, Kupařovice, Oslavany a 

Senorady na svém území existenci černých skládek.  

 

 

 

5.2.1.4 Technická infrastruktura 

 

 zajistit řádné odvádění a čištění odpadních vod ve všech obcích – většinou formou soustavné 

kanalizace zakončené na ČOV, v případě odlehlých osad a samot lze využít domovních 

mikročistíren nebo akumulace odpadních vod v bezodtokých jímkách, které budou pravidelně 

vyváženy na nejbližší ČOV 

 zvážit možnost plynofikace obcí, kde doposud není zavedený plynovod (Čučice, Hlína), 

případně využití alternativních způsobů vytápění (využívání biomasy a odpadů ze zemědělství) 

 rozšíření a ochrana možných zdrojů vody pro Skupinový vodovod Rosice-Ivančice trpící jejich 

nízkou vydatností, příp. jeho napojení na Vírský oblastní vodovod 

 

 

 

5.3 OMEZENÍ PRO ROZVOJ ÚZEMÍ A OHROŽENÍ V ÚZEMÍ 
 

Uvádíme výčet jevů, které působí svojí existencí jako možné ohrožení v území především ve vztahu 

k jeho dalšímu možnému využití, např. ohrožení území povodněmi a jinými rizikovými přírodními 

jevy. Uvedeny jsou také jevy, které mohou být omezující pro další rozvoj obcí. 

 

 Sesuvná a poddolovaná území – poddolované a sesuvné území může představovat omezení 

pro rozvoj obcí a pro budoucí výstavbu. Na území SO ORP Ivančice se nachází několik 

poddolovaných území plošně většího rozsahu. Jsou lokalizována nejvíce do obcí Čučice 

(celkem 77,1 ha), Oslavany (475 ha), Nová Ves (79,2 ha) a Ivančice (9,2 ha). Velká část města 

Oslavany leží na poddolovaném území (oblast je na západě omezena linií ul. Novoveská – 

nám. Republiky – stadion a na východě linií ul. Letkovská – bývalá elektrárna). Část Oslavan 

- Padochov je celá v poddolovaném území. Na poddolovaném území je situována také většina 

obce Čučice – s výjimkou severozápadní (okolí hlavní ulice od domu čp. 102 směrem z obce) 

a severovýchodní části (okolí hlavní silnice směrem z obce za domem čp. 124). Jedná se 

zejména o zbytky po těžbě paliv (uhlí) a rud. 

 Z hlediska sesuvů je území ORP Ivančice geologicky stabilní, sesuvy jsou rozmístěny 

nepravidelně. Většina sesuvů je malého nebo bodového rozsahu, největší se nachází v k. ú. 

obce Ivančice a má rozlohu 4,5 ha. Do zástavby nebo bezprostřední blízkosti zasahují sesuvy 

v Oslavanech – v ulici 1. Máje, ul. Na Vyhlídce, Náměstí 13. prosince - hasiči (data ÚAP), v 

ulici Havířská (zvětralá skála zajištěná opatřením), V Gruntech (není třeba opatření; zdroj: 

dotazník 2012), serpentině ulice Hybešova a místní části Padochov (u firmy DÜRR 

ECOCLEAN, spol. s r.o. a č.o. 176 a 93). Na katastru města Dolní Kounice se nachází tři 

místa, kde hrozí svahové pohyby (zvětralé skály). Nejkritičtější lokalita je na ulici Rybárna, 

která je v současné době stabilizována ochranou sítí s kotvami (dotazníky). Další tři jsou na 

ulici Ivančická (skála a svah na parcele č 1358), Antonínská a Skalní (skalní stěna na parcele č 

1314), pro zhodnocení je potřeba provést minimálně statický posudek (zdroj: dotazník 2012). 
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Podle dotazníkového šetření (2012) jsou sesuvné plochy také v Moravských Bránicích na 

parcelách 850/1, 850/4, 1054/30, 852. Do bezprostřední blízkosti zástavby zasahuje sesuv ve 

svahu nad říčkou Rokytná v obci Ivančice – část Budkovice (data ÚAP). Bodový sesuv je 

v blízkosti hřbitova v Mělčanech (data ÚAP 2014). 

 Orná půda na svažitých pozemcích (sklonitost více jak 7 stupňů) – údaj, který souvisí 

s potencionálním nebezpečím půdních erozí v intenzivně obdělávaných oblastech. Absolutně 

největší množství ploch se svažitou ornou půdou se nachází na území obce Ivančice a to 

218,83 ha. Toto množství činí 12,26 % veškeré orné půdy na území obce. Obdobně nepříznivá 

situace je na území obcí Oslavany (69,27 ha) a Moravské Bránice (63,96 ha). Zde by mělo být 

prioritou identifikovat tyto pozemky a navrhnout potřebná opatření (možno využít KPÚ) 

vedoucí k eliminaci negativních vlivů (změna hospodaření, zatravnění, protierozní opatření, 

retenční nádrž ...).  

 Zastavěné území v zátopové zóně Q100 – Na území SO ORP Ivančice zasahují záplavová 

území Q100 tří vodních toků – Jihlavy, Oslavy a Rokytné. Záplavové území Jihlavy zasahuje 

do území obcí Biskoupky, Dolní Kounice, Ivančice, Kupařovice, Moravské Bránice, 

Němčičky, Nové Bránice, Nová Ves, Oslavany a Pravlov. Záplavové území Oslavy zasahuje 

do území obcí Čučice, Ivančice, Ketkovice, Nová Ves, Oslavany a Senorady. Záplavové 

území Rokytné zasahuje do území obcí Ivančice a Oslavany. Ve všech zmíněných obcích, 

vyjma obcí Čučice a Nová Ves, zasahuje záplavové území do zastavěného území obcí. Na 

Jihlavě, Rokytné a Oslavě je stanovena také aktivní zóna záplavového území. 

 Z dotazníkového průzkumu vyplývá, že povodněmi jsou ohrožováni v obcích Biskoupky (v 

okolí potoka Doubravka a Kopečky), Mělčany, Nové Bránice a Oslavany. 

 Zranitelné oblasti pro podzemní a povrchové vody Zranitelné oblasti jsou vyhlášeny 

v obcích Neslovice, Hlína, Ivančice, Moravské Bránice, Nové Bránice, Dolní Kounice, 

Mělčany, Trboušany, Pravlov, Němčičky a Kupařovice. 

 Nízká ekologická stabilita území - V ORP Ivančice se nachází 17 obcí.  Polovina z nich 

spadá do území ekologicky málo stabilního, další polovina má území ekologicky mírně 

stabilní. Celkově z  hlediska ekologické stability lze tedy považovat území za málo stabilní.  

 Vysoký stupeň indikátoru ekologické stability se nachází v obci Hlína (KES = 3,76). Je to 

způsobeno vysokým podílem lesů z celkové plochy obce (76,7 %). 



EKOTOXA s.r.o.                                 Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Ivančice 2016 – 4. aktualizace 

 

80 

 

 

6 TABULKY PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD PO OBCÍCH 
 

Následující tabulky jednotlivých obcí uvádějí problémy k řešení v ÚPD strukturované v souladu s 

požadavky MMR - z pracovních seminářů pro pracovníky SO ORP ve druhém pololetí roku 2012. 

V jedné tabulce se vyskytují jak problémy a střety v území z čerstvě zpracovaných podkladových dat 

ÚAP generované v GIS, tak problémy zjištěné vlastním zpracováním témat RURÚ (tedy problémy 

také částečně generované z podkladových dat ÚAP, ale i z dat dalších). Problémy jsou 

charakterizovány oblastmi, kterými se daná kapitola RURÚ zabývá.  

Jednoznačná provázanost mezi těmito tabulkami problémů po obcích daného SO ORP je dána 

vzestupným číslováním problémů v rámci ORP a současně v rámci jednotlivých obcí v abecedním 

pořádku, s tím, že závady, ohrožení i střety jsou vzestupně číslovány (v případě, že byl některý 

problém vyřešen, z tabulky to lze zjistit, ale kód tohoto problému v tabulce zůstává a neposouváme ho 

na místo jiného problému, a to z důvodu větší přehlednosti a možnosti srovnání s posledními verzemi 

textů RURÚ). V případě jiných problémů se tyto nečíslují, protože nemají jednoznačné bodové 

průměty do území. Často také nejsou tyto „jiné problémy“ řešitelné nástroji územního plánování.  

 

Problémy zobrazené ve výkresu a uvedené dále v tabulkách jsou členěny na: 

 

 závady území v členění na urbanistické (ZUx), dopravní (ZDx) a hygienické (ZHx) 

 ohrožení území (ozn. Ox) 

 územní střety mezi záměry vzájemně (ozn. SZx) a mezi záměry a limity využití území (SZLx) 

 

V kolonce „Téma v RURÚ“ je uvedeno číslo tématu v rámci kterého byly tyto problémy 

identifikovány. Stejné nebo obdobné problémy mohly být identifikovány v některých překrývajících 

se tématech, proto jsou uvedena čísla těchto témat.  

 

Kolonka „Úroveň problematiky“ je dělena na místní (M), nadmístní (N) a celorepublikovou, která se 

ale v obcích SO ORP Ivančice nachází z celkového množství problémů jen sporadicky (problém 

kvality ovzduší). Z úrovně řešené problematiky současně vyplývá její řešitelnost v ÚPD (zde v ÚP, 

ZÚR a PÚR). 

 

„Původ problému“ je rozdělen podle jejich charakteru na vyplývající z podkladových dat ÚAP, 

z dotazníku nebo z dalších zjištění v rámci RURÚ). 

 

„Doba trvání“ problému je sice občas nevyplněna, ale tam, kde je, byla snaha o jeho časové zařazení 

k prvnímu zpracování ÚAP-RURÚ v roce 2008 nebo k jejich první až třetí aktualizaci v letech 2010-

2014. Jako nové jsou zařazeny problémy, které se vyskytly, nebo byly poprvé uvedeny v ÚAP-RURÚ 

v roce 2016. 

 

 

Poznámka: vzhledem k potřebě mít problémy celé obce na jedné straně, byla tabulka vykopírována 

z podkladového XLS souboru bez možnosti ji v prostředí DOC souboru dále upravovat. V případě, že 

by bylo potřeba provést doplnění nebo jiný zásah v těchto tabulkách, je nezbytné to provést vždy 

v tomto XLS souboru a následně danou tabulku opět nakopírovat do tohoto dokumentu.  
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6.1 PROBLÉMY JEDNOTLIVÝCH OBCÍ 
 

Obec Biskoupky 

 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

URBANISTICKÉ ZU1 8 nedostatek pozemků pro 

výstavbu

M ÚP dotazník vyřešeno Změna č.1ÚP Biskoupky  účinná od 

10.4.2015 navrhla další plochy pro 

výstavbu bydlení

DOPRAVNÍ ZD1 6 nehodová lokalita - silnice 

III/3935 mezi Senorady a 

odbočkou do Biskoupek 

N ÚP dotazník přetrvávající nepotvrzena v nové analýze nehod, ale ve 

výkrese ponecháme

HYGIENICKÉ ZH1 6 obec nemá vodovod M ÚP dotazník přetrvávající

2 nevyhovující celkový stav 

podzemních vod 

M RURÚ přetrvávající

ZH28 3 hluk z přeletů vrtulníků M dotazník přetrvávající

3 staré zátěže a 

kontaminované plochy

M data ÚAP vyřešeno bývalý motokros, ale v současné době je 

území upraveno a v územním plánu 

zakresleno jako stabilizovaná plocha 

přírodní

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

O1 2 ohrožení přívalovými dešti, 

vodní erozí a záplavami - 

okolí potoka Doubravka 

M ÚP dotazník přetrvávající

O24 2 ohrožení přívalovými dešti, 

vodní erozí a záplavami - 

lokalita Kopečky

M ÚP dotazník přetrvávající

2 stávající zástavba v 

záplavovém území, v aktivní 

zóně záplavového území 

Jihlavy

M ÚP data ÚAP přetrvávající

2 orná půda ohrožená erozí M ÚP data ÚAP nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

nejsou

STŘETY ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

nejsou

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

8 omezený rozvoj rekreace - 

stavební uzávěra v ÚP

N ÚP dotazník přetrvávající

10 nedostatek pracovních 

příležitostí

N ÚP dotazník přetrvávající

10 nedostatek ploch pro 

výstavbu domů nebo firem 

v majetku obce

M ÚP dotazník přetrvávající

7 výrazný úbytek počtu 

obyvatel v posledních 

letech

M RURÚ není problém počet obyvatel v posledních letech roste

7 chybějící mateřská škola M ÚP RURÚ přetrvávající

7 chybějící základní škola M ÚP RURÚ přetrvávající

8 velký podíl domů 

postavených před 2.sv. 

válkou

M RURÚ přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ přetrvávající

10 nižší míra podnikatelské 

aktivity

M RURÚ přetrvávající

KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Obec Biskoupky

Pozn. Změna č.1 ÚP Biskoupky  navrhla protipovodňová opatření na tocích Doubravka a Trnovec. 
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Obec Čučice 

 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

URBANISTICKÉ ZU2 8 pokles počtu trvale 

obydlených bytů v letech 

2001-2011

M ÚP RURÚ přetrvávající

DOPRAVNÍ ZD2 6 malý počet spojů IDS do 

Ivančic v nepracovní dny

N RURÚ není problém počet spojů není vysoký, ale vyhovuje

ZD21 5 časté dopravní nehody na 

silnici III. třídy ve směru na 

Oslavany

dotazník přetrvávající

HYGIENICKÉ ZH2 6 obec nemá splaškovou 

kanalizaci a ČOV

M ÚP dotazník, RURU přetrvávající záměr na vybudování společné kanalizace 

pro Čučice a Ketkovice (ČOV v Čučicích)

2 nevyhovující celkový stav 

povrchových a podzemních 

vod 

M RURÚ přetrvávající

3 mírné znečištění ovzduší z 

vytápění domácností

M dotazník přetrvávající

3 staré zátěže a 

kontaminované plochy

M data ÚAP

vyřešeno
plocha překryta zeminou a používá se jako 

zemědělská 

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

1 zástavba v poddolovaném 

území (celá obec s výjimkou 

okolí hlavní ulice od domu 

čp. 102 směrem z obce a 

okolí hlavní ulice od domu 

čp. 124 směrem z obce)

M data ÚAP přetrvávající

2 stávající zástavba v 

záplavovém území Oslavy 

(pouze chaty)

M data ÚAP přetrvávající

2 orná půda ohrožená erozí M ÚP data ÚAP nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

nejsou

STŘETY ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

zastavitelné plochy v 

poddolovaném území

M data ÚAP přetrvávající

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

2 možné narušení vodního 

zdroje a ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

7 úbytek počtu obyvatel M RURÚ není problém počet obyvatel v posledních letech narostl

8, 10 nedostatek pracovních 

příležitostí

N dotazník přetrvávající

10 nižší míra podnikatelské 

aktivity

M RURÚ přetrvávající

7 chybí veškerá zdravotní 

péče

M dotazník přetrvávající

KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Obec Čučice
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Obec Dolní Kounice 

 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

URBANISTICKÉ ZU3 10 brownfields - Škrobárna M ÚP dotazník přetrvávající v ÚP plocha vyznačena jako plocha 

přestavby 

ZU4 10 brownfields - Dokov M ÚP dotazník přetrvávající v ÚP plocha vyznačena jako plocha 

přestavby, částečně je zde již nyní 

výroba

DOPRAVNÍ ZD3 6 chybí cyklostezka směr 

Moravské Bránice

M+N ÚP RURÚ vyřešeno existuje cyklotrasa Brněnská (vede 

do Mor.Bránic přes Nové Bránice)

ZD4 6 malý počet spojů IDS do 

Ivančic v nepracovní dny

N RURÚ není problém

HYGIENICKÉ ZH3 3 hluk z kamenolomu N ÚP RURÚ přetrvávající

ZH4 3 hluk z dopravy - silnice II. 

třídy

M ÚP dotazník přetrvávající

2 nevyhovující celkový stav 

podzemních vod 

M RURÚ přetrvávající

2, 6 nevyhovující stav 

povrchových a podzemích 

vod z hlediska koncentrací 

dusičnanů, problémy s 

kvalitou pitné vody

M RURÚ, dotazník přetrvávající

3 mírné znečištění ovzduší z 

vytápění domácností

M dotazník přetrvávající

3 překročení imisních limitů 

pro a B(a)P

M RURÚ přetrvávající

3 mírné znečištění ovzduší z 

dopravy a vytápění 

domácností

M dotazník přetrvávající

3 černé skládky dotazník přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

O2 1 sesuvná území v obci - ulice 

Rybárna

M ÚP dotazník přetrvávající

O3 1 sesuvná území v obci - ulice 

Ivančická

M ÚP dotazník přetrvávající

O4 1 sesuvná území v obci - ulice 

Skalní

M ÚP dotazník přetrvávající

O25 1 ohrožení zástavby 

sesuvným územím (ul. 

Antonínská)

M ÚP data ÚAP nový

2 stávající zástavba v 

záplavovém území, v aktivní 

zóně záplavového území 

Jihlavy

M data ÚAP přetrvávající

2 orná půda ohrožená erozí 

(minimálně)

M ÚP data ÚAP nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

nejsou

STŘETY ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

zastavitelné plochy v 

záplavovém území

ÚP data ÚAP přetrvávající

JINÉ PROBLÉMY TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

7,9 naplněná kapacita ZŠ M ÚP dotazník

7,9 naplněná kapacita MŠ M ÚP dotazník přetrvávající

7 chybějící středisko volného 

času pro mládež

M ÚP Střednědobý plán 

rozvoje sociálních 

služeb Ivančicka na 

léta 2013 - 2016

přetrvávající

8 málo stavebních míst přímo 

ve městě

M ÚP dotazník není problém

8 nízká intenzita počtu 

dokončených bytů

M ÚP RURÚ přetrvávající

10 nedostatek pracovních 

příležitostí

N ÚP dotazník přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ přetrvávající

KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Obec Dolní Kounice
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Obec Hlína 

 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

URBANISTICKÉ ZU5 8 vysoký podíl neobydlených domů M ÚP RURÚ přetrvávající

DOPRAVNÍ ZD5 6 neexistuje spojení veřejnou 

dopravou do Ivančic a do Brna v 

nepracovní dny

N RURÚ existuje dopravní spojení, ale pouze 3x za 

den, ráno, odpoledne a večer

HYGIENICKÉ ZH5 6 není vybudována ČOV M ÚP dotazník, RURU

ZH29 3 hluk z dopravy (kolem silnice II/395) M dotazník přetrvávající

2 nevyhovující celkový stav 

podzemních vod 

M RURÚ přetrvávající

2 nevyhovující stav povrchových a 

podzemích vod z hlediska 

koncentrací dusičnanů

M RURÚ přetrvávající

3 mírné znečištění ovzduší z vytápění 

domácností

M dotazník přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

2 orná půda ohrožená erozí M ÚP data ÚAP nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

nejsou

STŘETY ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

nejsou

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

7 chybí mateřská škola M data ÚAP přetrvávající

7 chybí základní škola M data ÚAP přetrvávající

8 pozemky pouze ve vlastnictví 

soukromých osob

M dotazník přetrvávající

8 vysoké stáří bytového fondu M RURÚ přetrvávající

10 nedostatek pracovních příležitostí N ÚP dotazník přetrvávající

10 nedostatek ploch v majetku obce 

pro výstavbu domů nebo firem 

M ÚP dotazník přetrvávající

KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Obec Hlína
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Obec Ivančice 

 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající) od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - 

DŮVOD

URBANISTICKÉ ZU6 10 nevyužívané objekty - bývalý 

průmyslový areál Ekotex

M ÚP dotazník přetrvávající

ZU7 10 nevyužívané objekty - bývalý 

průmyslový areál Lanatex

M ÚP dotazník přetrvávající

ZU8 10 nevyužívané objekty - 

bývalý zemědělský areál 

ZD Letkovice

M ÚP dotazník vyřešeno areál téměř celý využívaný

ZU9 10 nevyužívané objekty - bývalý 

zemědělský areál ZD Klas

M ÚP dotazník přetrvávající

ZU10 8 nedostatek ploch pro 

výstavbu domů nebo firem v 

majetku obce 

M ÚP dotazník přetrvávající

DOPRAVNÍ ZD6 6 průtah silnic II. třídy středem 

města

N ÚP, ZÚR RURÚ přetrvávající

ZD7 6 chybějící rekonstrukce 

železniční trati 244

N RURÚ přetrvávající

ZD8 6 chybí cyklostezka směr 

Oslavany a Mor. Bránice

M+N ÚP RURÚ vyřešeno cyklostezka již vybudována

ZD9 6 chybí společný terminál 

integrované dopravy pro 

vlaky i autobusy a zřídit 

stanici B+R

M+N ÚP, ZÚR RURÚ přetrvávající

ZD10 6 nehodové místo - křižovatka 

silnic III/3938 a III/3939 u 

Letkovic 

N ÚP RURÚ nepotvrzena v nové 

analýze nehod

ZD25 6 nehodová lokalita - - 

křižovatka silnic II/152 a 

II/394 v centru Ivančic

N ÚP, ZÚR RURÚ nový

ZD26 6 nehodová lokalita -Tesařovo 

náměstí

ÚP, ZÚR RURÚ nový

HYGIENICKÉ ZH6 3 hluk z dopravy u silnice 

II/395

N ÚP, ZÚR dotazník přetrvávající

ZH7 3 občasný zápach z Ekotexu M dotazník přetrvávající

ZH8 2 problém s kvantitou pitné 

vody, nízká vydatnost 

zdrojů pitné vody pro 

skupinový vodovod Rosice - 

Ivančice

M ÚP dotazník vyřešeno zdroje pitné vody posíleny

3 překročení imisních limitů 

pro PM10 a B(a)P

M ÚP, ZÚR RURÚ přetrvávající

2 nevyhovující celkový stav 

povrchových a podzemních 

vod a nevyhovující stav z 

hlediska koncentrací 

dusičnanů

M RURÚ přetrvávající

3 mírné znečištění ovzduší z 

vytápění domácností a 

dopravy

M dotazník přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - 

DŮVOD

O5 1 zástavba v CHLÚ (letiště u 

Budkovic)

M ÚP data ÚAP přetrvávající

O6 1 sesuv v blízkosti zástavby 

(svah nad říčkou Rokytná)

M ÚP data ÚAP přetrvávající

O7 1 zástavba v CHLÚ 

(zahrádkářská kolonie v lok. 

Réna)

M ÚP data ÚAP přetrvávající

O8 2 ohrožení přívalovými 

srážkami

M ÚP dotazník přetrvávající

2 orná půda ohrožená erozí M ÚP data ÚAP přetrvávající

2 stávající zástavba v 

záplavovém území (v aktivní 

zóně záplavového území) 

Jihlavy, Rokytné a Oslavy

M data ÚAP přetrvávající

KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Město Ivančice
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Obec Ivančice - pokračování 

 
KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Město Ivančice

 
STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - 

DŮVOD

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

SZ1 4 střet navrhované přeložky 

silnice II/394 a 

navrhovaného LBK

M data ÚAP není problém přeložka silnice II/394 

nebude

STŘETY ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

SZL1 střet navrhované silnice II.tř. 

a ZPF I. a II.tř.

ÚP data ÚAP přetrvávající

zastavitelné plochy v 

poddolovaném území

ÚP data ÚAP přetrvávající

zastavitelné plochy v 

chráněném ložiskovém 

území

ÚP data ÚAP nový

zastavitelné plochy v 

záplavovém území

ÚP data ÚAP přetrvávající

SZL2 4 střet návrhového úseku 

silnice z Generelu 

krajských silnic JMK a 

stávajícího RBC, jehož část 

je také registrovaným VKP 

Letkovická niva

N ÚP data ÚAP přetrvávající není podle záměrů silnic v 

datech

SZL3 4 střet návrhového úseku 

silnice z Generelu 

krajských silnic JMK a 

stávajícího NRBK 

R ÚP data ÚAP přetrvávající není podle záměrů silnic v 

datech

SZL4

4

střet návrhového úseku 

silnice z Generelu 

krajských silnic JMK a 

stávajícího RBK 

N ÚP data ÚAP přetrvávající není podle záměrů silnic v 

datech

SZL5

4
střet navrhované přeložky 

silnice II/394 a stávajícího 

RBK

N data ÚAP není problém přeložka silnice II/394 

nebude

SZL6

4

střet návrhového úseku 

silnice z Generelu 

krajských silnic JMK a 

registrovaného VKP Nad 

Démaly

M data ÚAP není problém přeložka silnice II/394 

nebude

SZL7

4
střet návrhu silnice II. třídy a 

registrovaného VKP 

Ivančický náhon

M data ÚAP není problém přeložka silnice II/394 

nebude

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - 

DŮVOD

2 možné narušení vodního 

zdroje a ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

7 chybí byty pro rodiny s dětmi 

v tíživé sociální situaci

M ÚP Střednědobý plán 

rozvoje sociálních 

služeb Ivančicka na 

léta 2013 - 2015

přetrvávající

7 chybí dům pro seniory M ÚP Střednědobý plán 

rozvoje sociálních 

služeb Ivančicka na 

léta 2013 - 2016

přetrvávající

7,9 nevyužitá kapacita ZŠ M dotazník přetrvávající

4 nízká ekologická stabilita 

území

N ÚP data ÚAP přetrvávající

10 nedostatek pracovních 

příležitostí

N ÚP dotazník přetrvávající

10 vyšší podíl nezaměstnaných 

osob

N RURÚ přetrvávající
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Obec Ketkovice 

 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - 

DŮVOD

URBANISTICKÉ ZU11 3, 10 brownfields - bývalá kasárna M ÚP dotazník přetrvávající

ZU12 8 vysoký podíl neobydlených 

domů

M ÚP RURÚ nový

DOPRAVNÍ ZD11 6 velmi špatné spojení 

veřejnou dopravou do 

Ivančic v nepracovní dny

N RURÚ přetrvávající

HYGIENICKÉ ZH9 6 není kanalizace M ÚP dotazník přetrvávající záměr na vybudování společné 

kanalizace pro Čučice a 

Ketkovice (ČOV v Čučicích)

2 nevyhovující celkový stav 

povrchových a podzemních 

vod 

M RURÚ přetrvávající

2 nevyhovující stav 

povrchových a podzemích 

vod z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M RURÚ přetrvávající

3 mírné znečištění ovzduší z 

dopravy

M dotazník přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - 

DŮVOD

O9 2, 8 erozně ohrožené pozemky M ÚP dotazník přetrvávající

2 stávající zástavba v 

záplavovém území Oslavy 

(pouze chaty)

M data ÚAP přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - 

DŮVOD

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

nejsou

STŘETY ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

nejsou

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - 

DŮVOD

7,9 nenaplněná kapacita ZŠ M dotazník

7,9 naplněná kapacita MŠ M dotazník přetrvávající

7 výrazný úbytek počtu 

obyvatel v posledních 

letech

M ne data ÚAP úbytek není výrazný

10 nedostatek pracovních 

příležitostí

N ÚP dotazník přetrvávající

KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Obec Ketkovice
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Obec Kupařovice 

 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

URBANISTICKÉ ZU13 10 brownfields - zámek M ÚP dotazník přetrvávající

DOPRAVNÍ 6 špatné spojení veřejnou dopravou do 

Ivančic

N RURÚ

HYGIENICKÉ ZH10 6 není dořešena výstavba kanalizace a 

ČOV

M ÚP dotazník, RURU vyřešeno kanalizace je již vybudována

2 nevyhovující celkový stav podzemních vod M RURÚ přetrvávající

2 nevyhovující stav povrchových a 

podzemích vod z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M RURÚ přetrvávající

3 černé skládky v obci dotazník přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

O10 2 ohrožení povodněmi M ÚP dotazník přetrvávající

O11 2 ohrožení vodní erozí M ÚP dotazník přetrvávající

O12 2 ohrožení přívalovými srážkami M ÚP dotazník přetrvávající

2 stávající zástavba v záplavovém území, v 

aktivní zóně záplavového území Jihlavy

M data ÚAP přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

nejsou

STŘETY ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

zastavitelné plochy v záplavovém území ÚP data ÚAP přetrvávající

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

2 možné narušení ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

4 nízká ekologická stabilita území N data ÚAP přetrvávající

7 chybí mateřská škola M ÚP data ÚAP

7 chybí základní škola M ÚP data ÚAP přetrvávající

7 chybí zdravotní péče dotazník nový

8 velký podíl domů postavených před 2. sv. 

válkou

M RURÚ nový

8 nízká intenzita dokončených bytů M ÚP RURÚ přetrvávající

9 nevyužitý potenciál zámku v Kupařovicích 

pro cestovní ruch a rekreaci

M ÚP RURÚ přetrvávající

9 velmi nízký podíl potenciálních 

rekreačních ploch

M ÚP data ÚAP přetrvávající

10 vysoký podíl nezaměstnaných osob N RURÚ přetrvávající

10 nedostatek pracovních příležitostí N ÚP dotazník přetrvávající

KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Obec Kupařovice

pozn.v ÚP Kupařovice, který nabyl účinnosti 27.5.2015, je vymezena plocha změny  občanského vybavení pro mateřskou školu a zázemí pro mateřskou školu  
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Obec Mělčany 

 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

URBANISTICKÉ ZU14 10 nevyužívaná plocha 

bývalého ZD (objekty 

zbořeny), vlastní soukromá 

osoba

M ÚP dotazník přetrvávající

nedostatek volných 

pozemků pro výstavbu

dotazník nový

DOPRAVNÍ ZD12 6 velmi špatné spojení 

veřejnou dopravou do 

Ivančic v nepracovní dny

N RURÚ přetrvávající

HYGIENICKÉ ZH11 3 mírné znečištění ovzduší z 

vytápění domácností a 

dopravy

M ÚP dotazník přetrvávající

ZH30 chybí splašková kanalizace 

a napojení na ČOV

dotazník vyřešeno kanalizace již 

vybudována

2 nevyhovující celkový stav 

podzemních vod 

M RURÚ přetrvávající

2 nevyhovující stav 

povrchových a podzemích 

vod z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M RURÚ přetrvávající

problémy s kvalitou pitné 

vody (tvrdá)

dotazník přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

O13 2 ohrožení přívalovými 

srážkami

M ÚP dotazník přetrvávající

2 orná půda ohrožená erozí M ÚP data ÚAP přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

nejsou

STŘETY ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

nejsou

JINÉ PROBLÉMY TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

2 možné narušení 

ochranného pásma vodního 

zdroje

M data ÚAP přetrvávající

4 nízká ekologická stabilita 

území

N data ÚAP přetrvávající

7 chybějící základní škola M ÚP data ÚAP přetrvávající

7 naplněná kapacita MŠ M ÚP dotazník přetrvávající

7,9 naplněná kapacita MŠ M ÚP dotazník přetrvávající

8, 10 nedostatek pracovních 

příležitostí

N ÚP dotazník přetrvávající

8 úbytek počtu trvale 

obydlených bytů v letech 

2001-2011

M ÚP RURÚ přetrvávající

8 nízká intenzita počtu 

dokončených bytů

M ÚP RURÚ přetrvávající

KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Obec Mělčany
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Obec Moravské Bránice 

 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

URBANISTICKÉ ZU15 10 brownfields - Lachema M ÚP dotazník vyřešeno v ÚP je plocha vedena jako stabilizovaná 

plocha smíšená výrobní

ZU16 10 brownfields - bývalé ZD M ÚP dotazník vyřešeno bývalé ZD v ÚP je část plochy vedena jako 

stabilizovaná plocha smíšená výrobní, část 

plochy jako plocha změny plocha smíšená 

výrobní a část plocha jako plocha změny 

nakládání s odpady.  

ZU17 8 nedostatek pozemků pro 

výstavbu

N ÚP dotazník vyřešeno nový ÚP, který nabyl účinnosti 26.12.2014, 

vymezil dostatečné plochy pro výstavbu

DOPRAVNÍ ZD13 6 nehodové místo - zatáčka 

nad hřbitovem

M ÚP dotazník přetrvávající pozn. v ÚP je navržena v zatáčce plocha 

změny plocha dopravní infrastruktury (26)- 

plocha pro zlepšení rozhledových poměrů na 

silnici II/152 u hřbitova

ZD14 6 chybějící rekonstrukce 

železniční trati 244

N RURÚ přetrvávající

ZD15 6 chybí cyklostezka směr 

Dolní Kounice, Ivančice

N+M ÚP RURÚ přetrvávající

6 není rekonstrukce průtahu 

obcí, změna směrového 

vedení

N ÚP dotazník , RURU nový

HYGIENICKÉ ZH12 3 staré ekologické zátěže (dvě 

skládky)

M data ÚAP přetrvávající pozn. v ÚP je navržena rekultivace skládky 

na severu katastrálního území v ploše NSp

ZH13 3, 6 znečištění ovzduší a hluk ze 

silniční dopravy (především 

nákladní), mírné, v zimě až 

silné znečištění ovzduší z 

dopravy a vytápění 

domácností, okrajově 

zápach ze živočišné výroby

M ÚP dotazník přetrvávající

2 nevyhovující celkový stav 

podzemních vod 

M RURÚ přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

2 orná půda ohrožená erozí M ÚP data ÚAP přetrvávající

2 stávající zástavba v 

záplavovém území, v aktivní 

zóně záplavového území 

Jihlavy

M data ÚAP přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

SZ2 střet navrhované silnice 

II/152 s nadregionálním 

biokoridorem K 139

data ÚAP novy

STŘETY ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

SZL8 4 střet navrhované silnice II.tř. 

a VKP Bránická niva 

M ÚP přetrvávající

SZL9 5 střet navrhované silnice II.tř. 

a ZPF I. a II.tř.

ÚP přetrvávající

2 zastavitelné plochy v 

záplavovém území

ÚP přetrvávající

JINÉ PROBLÉMY TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

2 možné narušení vodního 

zdroje a ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

nízký tlak vody v některých 

částech obce

dotazník nový

8 volné plochy pro rozvoj 

bydlení jsou v soukromém 

vlastnictví

M dotazník nový

7,9 naplněná kapacita MŠ M ÚP dotazník přetrvávající

KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Obec Moravské Bránice
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Obec Němčičky 

 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

URBANISTICKÉ ZU18 8 nedostatek pozemků pro 

výstavbu

M ÚP dotazník vyřešeno pozn. ÚP vymezil pozemky pro výstavbu a 

zm.č.1ÚP účinná od 14.3.2015 upřesnila 

možnost výstavby k Pravlovu

DOPRAVNÍ ZD16 6 neexistuje spojení veřejnou 

dopravou do Ivančic v 

nepracovní dny

N RURÚ přetrvávající

ZD22 6 časté dopravní nehody mezi 

obcemi Pravlov-Němčičky-

Bratčice

dotazník nový

HYGIENICKÉ ZH14 6 občasné problémy s 

dodávkou vody v SV části 

obce

M ÚP dotazník nový

ZH15 6 chybí splašková kanalizace 

a společná ČOV s okolními 

obcemi

M ÚP dotazník, RURU vyřešeno kanalizace je již vybudovaná

2 nevyhovující celkový stav 

podzemních vod 

M RURÚ přetrvávající

2 nevyhovující stav 

povrchových a podzemích 

vod z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M RURÚ přetrvávající

3 mírné znečištění ovzduší z 

vytápění domácností a 

dopravy

M dotazník přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

2 stávající zástavba v 

záplavovém území, v aktivní 

zóně záplavového území 

Jihlavy

M data ÚAP přetrvávající

O23 ohrožení území větrnou 

erozí (v zimě sněhové 

jazyky) mezi obcemi 

Němčičky-Bratčice

dotazník nový

O26 1 ohrožení zástavby 

sesuvným územím (Za 

Ovčárnou, nad silnicí č. 

39521)

M ÚP data ÚAP nový

2 orná půda ohrožená erozí M ÚP data ÚAP nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

nejsou

STŘETY ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

zastavitelné plochy v 

záplavovém území

ÚP data ÚAP nový

zastavitelné plochy v 

chráněném ložiskovém 

území

ÚP data ÚAP nový

JINÉ PROBLÉMY TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - DŮVOD

4 nízká ekologická stabilita 

území

N data ÚAP přetrvávající

7,9 naplněná kapacita MŠ M ÚP dotazník přetrvávající

7 chybějící základní škola M ÚP data ÚAP přetrvávající

7 výrazně záporné migrační 

saldo v posledních letech

M RURÚ není problém dle údajů RURÚ je migrační saldo kladné

8 malý počet dokončených 

bytů ročně

M ÚP RURÚ nový

9 velmi nízký podíl 

potenciálních rekreačních 

ploch

M ÚP data ÚAP přetrvávající

KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Obec Němčičky
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Obec Neslovice 

 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - 

DŮVOD

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ ZD17 6 chybí obchvat na silnici 

II/394

N ÚP RURÚ přetrvávající

ZD18 6 nehodová lokalita - 

křižovatka silnic II/394 a 

III/39410 jižně od Neslovic 

N ÚP RURÚ přetrvávající

HYGIENICKÉ ZH16 6 obec nemá kanalizaci s 

ČOV

M ÚP RURÚ vyřešeno kanalizace je již vybudovaná

2 nevyhovující stav 

povrchových a podzemích 

vod z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M RURÚ přetrvávající

2 staré zátěže v území a 

kontaminované plochy

M data ÚAP přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - 

DŮVOD

O14 5 úbytek zemědělské půdy 1. 

a 2. stupně ochrany, cca 6 

ha 

M ÚP data ÚAP přetrvávající

2 orná půda ohrožená erozí M ÚP data ÚAP nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - 

DŮVOD

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

nejsou

STŘETY ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

SZL10 4 střet návrhu přeložky silnice 

II/394 se stávajícím LBC a 

zároveň registrovaným 

VKP Neslovický potok

M ÚP data ÚAP není problém přeložka silnice II/394 nebude

SZL11 střet navrhované silnice 

II.tř. a ZPF I. a II.tř.

ÚP data ÚAP není problém přeložka silnice II/394 nebude

zastavitelné plochy v 

chráněném ložiskovém 

území Neslovice (cihlářská 

surovina)

ÚP data ÚAP nový

JINÉ PROBLÉMY TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - 

DŮVOD

2 možné narušení 

ochranného pásma vodního 

zdroje

M data ÚAP přetrvávající

4 nízká ekologická stabilita 

území

N data ÚAP přetrvávající

8 nízká intenzita dokončených 

bytů

M ÚP RURÚ nový

10 nedostatek pracovních 

příležitostí

N ÚP RURÚ přetrvávající

10 vyšší podíl nezaměstnaných 

osob

N RURÚ přetrvávající

KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Obec Neslovice

pozn.: dotazník v roce 2014 nebyl k dispozici  
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Obec Nová Ves 

 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - 

DŮVOD

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ

HYGIENICKÉ ZH17 3 znečištění ovzduší z 

dopravy

M ÚP dotazník přetrvávající

ZH18 8 problémy v zásobování 

pitnou vodou

M ÚP dotazník přetrvávající

ZH19 6 chybí napojení na ČOV M ÚP dotazník přetrvávající

2 nevyhovující celkový stav 

povrchových a podzemních 

vod 

M RURÚ přetrvávající

3 mírné znečištění ovzduší z 

vytápění domácností a 

dopravy

M dotazník přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - 

DŮVOD

O15 5 úbytek zemědělské půdy 1. 

a 2. stupně ochrany, 60 ha 

M ÚP data ÚAP není problém

2 orná půda ohrožená erozí M ÚP data ÚAP přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - 

DŮVOD

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

nejsou

STŘETY ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

zastavitelné plochy v 

poddolovaném území

ÚP

JINÉ PROBLÉMY TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM VYŘEŠEN - 

DŮVOD

2 možné narušení vodního 

zdroje a ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

7,9 nevyužitá kapacita ZŠ M ÚP dotazník přetrvávající

7,9 naplněná kapacita MŠ M ÚP dotazník přetrvávající pozn. více dětí, než je kapacita

8 nízká prům. počet 

dokončených bytů na 1000 

obyv.

M ÚP RURÚ nový

10 nedostatek pracovních 

příležitostí

N ÚP dotazník přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ přetrvávající

KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Obec Nová Ves
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Obec Nové Bránice 

 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

URBANISTICKÉ ZU19 8 nedostatek pozemků pro 

výstavbu

M ÚP dotazník přetrvávající

HYGIENICKÉ 3 mírné znečištění ovzduší z 

vytápění domácností a 

dopravy 

M dotazník přetrvávající

3 překročení imisních limitů 

pro PM10 a B(a)P

R data ÚAP není problém podle dat ÚAP již 

tento problém není

2 nevyhovující celkový stav 

podzemních vod 

M RURÚ přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový 

- 2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

O16 2 ohrožení přívalovými 

srážkami

M ÚP dotazníky přetrvávající

2 orná půda ohrožená erozí M ÚP data ÚAP přetrvávající

2 stávající zástavba v 

záplavovém území, v aktivní 

zóně záplavového území 

Jihlavy

M data ÚAP přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

nejsou

STŘETY ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

zastavitelné plochy v 

záplavovém území

ÚP

JINÉ PROBLÉMY TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

2 možné narušení 

ochranného pásma vodního 

zdroje

M data ÚAP přetrvávající

7,9 naplněná kapacita školy M ÚP dotazník

7,9 (8) rekonstrukce návsi M ÚP dotazník přetrvávající

10 nedostatek ploch pro 

výstavbu domů nebo firem 

v majetku obce

M ÚP dotazník přetrvávající

10 vyšší dlouhodobá 

nezaměstnanost
N RURÚ nový

KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Obec Nové Bránice
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Obec Oslavany 

 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

URBANISTICKÉ ZU20 10 nevyužívané objekty - bývalá 

tepelná elektrárna

M ÚP dotazník přetrvávající

černé skládky na území 

obce

dotazník nový

DOPRAVNÍ ZD19 6 není samostatná 

cyklostezka směr Ivančice

M+N ÚP RURÚ vyřešeno cyklostezka již 

vybudována

ZD23 nedokončený průtah 

městem ve směru na 

Rapotice

dotazník nový

ZD27 6 nehodová lokalita - 

křižovatka silnic III/39410 a 

III/39411 v Padochově

N ÚP RURÚ nový

HYGIENICKÉ ZH20 2 špatná kvalita pitné vody M ÚP dotazník není problém

ZH21 3 znečištění ovzduší z 

dopravy

M ÚP dotazník přetrvávající

ZH22 6 špatná kvalita pitné vody v 

oblasti býv. dolu Kukla

M ÚP dotazník přetrvávající Svazek přivedl do 

lokality nové potrubí

2 nevyhovující celkový stav 

povrchových a podzemních 

vod 

M RURÚ přetrvávající

3 mírné znečištění ovzduší z 

vytápění domácností a 

dopravy a vlivem 

klimatických podmínek

M dotazník přetrvávající

3 překročení imisních limitů 

pro PM10 a B(a)P

R data ÚAP přetrvávající

3 černé skládky v obci M dotazník přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

O17 1 ohrožení zástavby 

sesuvným územím (ul. 1. 

máje, ul. Havířská,  ul. V 

Gruntech)

M ÚP dotazník přetrvávající

O27 1 ohrožení zástavby 

sesuvným územím (ul. Na 

Vyhlídce, Náměstí 13. 

prosince - hasiči)

M ÚP data ÚAP nový

O28 1 ohrožení zástavby 

sesuvným územím 

(Padochov u firmy DÜRR 

ECOCLEAN, spol. s r.o.)

M ÚP data ÚAP nový

O18 2 ohrožení přívalovými 

srážkami a povodněmi - 

ulice Padochovská čp. 577

M ÚP dotazníky přetrvávající

O19 2 ohrožení přívalovými 

srážkami a povodněmi - 

ulice Havířská čp.632

M ÚP dotazníky přetrvávající

O20 2 ohrožení přívalovými 

srážkami a povodněmi - 

Padochov č.p. 23

M ÚP dotazníky přetrvávající

1 zástavba na poddolovaném 

území (oblast mezi linií ul. 

Novoveská – nám. 

Republiky – stadion a linií ul. 

Letkovská – bývalá 

elektrárna) a obci Oslavany - 

Padochov (celá obec)

M ÚP data ÚAP přetrvávající

2 orná půda ohrožená erozí M ÚP dotazník  přetrvávající

2 stávající zástavba v 

záplavovém území a v 

aktivní zóně záplavového 

území Oslavy

M data ÚAP přetrvávající

KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Obec Oslavany
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Obec Oslavany - pokračování 

 
KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Obec Oslavany

 
STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

nejsou

STŘETY ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

zastavitelné plochy v 

poddolovaném území

ÚP

zastavitelné plochy v 

sesuvném území

ÚP

zastavitelné plochy v 

záplavovém území (malá 

část)

ÚP

SZL12 4 střet navrhované přeložky 

silnice II/394 a stávajícího 

RBK

N není problém přeložka silnice 

II/394 nebude

SZL13 střet navrhované silnice 

II.tř. a ZPF I. a II.tř.

není problém přeložka silnice 

II/394 nebude

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

2 možné narušení 

ochranného pásma vodního 

zdroje

M data ÚAP přetrvávající

7 naplněná kapacita MŠ M ÚP dotazník přetrvávající

7 nevyužitá kapacita ZŠ M dotazník přetrvávající

7 chybí dům s pečovatelskou 

službou

M ÚP dotazník přetrvávající

7 chybí byty pro rodiny s dětmi 

v tíživé sociální situaci

M ÚP Střednědobý plán 

rozvoje sociálních 

služeb Ivančicka na 

léta 2013 - 2015

nový

9 nejsou příhodné podmínky 

pro rozvoj rekreace

M ÚP dotazník přetrvávající

10 nedostatek pracovních 

příležitostí

N dotazník 2010 není problém

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ není problém
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Obec Pravlov 

 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ ZD20 6 neexistuje spojení veřejnou 

dopravou do Ivančic v 

nepracovní dny

N RURÚ přetrvávající

HYGIENICKÉ ZH23 3 hluk z dopravy N ÚP dotazník přetrvávající

ZH24 6 není kanalizace a společná 

ČOV s okolními obcemi

M ÚP dotazník, RURÚ vyřešeno kanalizace je již 

vybudovaná

ZH31 3 zápach z chovu prasat M ÚP dotazník přetrvávající

2 nevyhovující celkový stav 

podzemních vod 

M RURÚ přetrvávající

2 nevyhovující stav 

povrchových a podzemích 

vod z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M RURÚ přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

O21 2 ohrožení povodněmi M ÚP dotazníky nový

2 stávající zástavba v 

záplavovém území, v aktivní 

zóně záplavového území 

Jihlavy

M data ÚAP přetrvávající

2 orná půda ohrožená erozí M ÚP data ÚAP nový

5 úbytek zemědělské půdy 1. 

a 2. stupně ochrany, cca 17 

ha 

M ÚP data ÚAP nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

nejsou

STŘETY ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

zastavitelné plochy v 

záplavovém území

ÚP

JINÉ PROBLÉMY TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

7 chybí škola M dotazník není problém v obci je škola

8 pokles počtu trvale 

obydlených bytů v letech 

2001-2011

M ÚP RURÚ

10 nedostatek pracovních 

příležitostí

N ÚP dotazník přetrvávající

KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Obec Pravlov
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Obec Senorady 

 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

URBANISTICKÉ ZU21 nedostatek volných 

pozemků pro výstavbu

dotazník přetrvávající

DOPRAVNÍ

HYGIENICKÉ ZH25 3, 6 hluk z dopravy podél průtahu 

obcí

M ÚP dotazník přetrvávající

ZH26 6 chybí dobudování kanalizace 

a ČOV

M ÚP dotazník, RURÚ přetrvávající

ZH32 3 černá skládka v lokalitě "U 

Skřipiny"

dotazník přetrvávající

2 nevyhovující celkový stav 

povrchových a podzemních 

vod 

M RURÚ přetrvávající

3 mírné znečištění ovzduší z 

vytápění domácností a 

dopravy

M dotazník přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

2 stávající zástavba v 

záplavovém území Oslavy 

(pouze chaty)

M data ÚAP přetrvávající

2 orná půda ohrožená erozí M ÚP data ÚAP

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

nejsou

STŘETY ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

nejsou

JINÉ PROBLÉMY TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

2 možné narušení vodního 

zdroje a ochranného pásma 

vodního zdroje

M data ÚAP přetrvávající

7 chybějící mateřská škola M ÚP data ÚAP přetrvávající

7 velmi vysoký index stáří M ne data ÚAP přetrvávající

7 výrazně záporné migrační 

saldo v posledních letech

M ne data ÚAP přetrvávající

7 chybějící základní škola M ÚP data ÚAP přetrvávající

8 vysoký podíl neobydlených 

domů (není signifikantní - 

třetina z nich navíc slouží k 

rekreaci)

M ÚP RURÚ nový

10 nedostatek pracovních 

příležitostí

N ÚP dotazník přetrvávající

10 vysoký podíl 

nezaměstnaných osob

N RURÚ přetrvávající

KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Obec Senorady
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Obec Trboušany  

 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající (od 

2008/10/12/14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

URBANISTICKÉ ZU22 nedostatek volných 

pozemků pro výstavbu

dotazník nový

DOPRAVNÍ ZD24 špatné spojení veřejnou 

dopravou do Ivančic

N RURÚ nový

HYGIENICKÉ ZH27 6 obec nemá kanalizaci s 

napojením na ČOV

M ÚP RURÚ, dotazník vyřešeno kanalizace je již 

vybudovaná

3 skládka na suť na místě 

bývalé cihelny

M dotazník přetrvávající

2 nevyhovující celkový stav 

podzemních vod 

M RURÚ přetrvávající

2 nevyhovující stav 

povrchových a podzemích 

vod z hlediska koncentrací 

dusičnanů

M RURÚ přetrvávající

3 mírné znečištění ovzduší z 

vytápění domácností

M dotazník přetrvávající

3 problém se zápachem, 

neidentifikovaný zdroj

M dotazník přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

O22 2 ohrožení povodněmi po 

zimě

M ÚP dotazníky nový

STŘETY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

nejsou

STŘETY ZÁMĚRŮ S 

LIMITY

nejsou

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 

RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 

(místní - M, nadmístní - 

N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V 

ÚPD (ÚP, ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 

(přetrvávající od 

2008/10/12,14, nový - 

2016)

PROBLÉM 

VYŘEŠEN - 

DŮVOD

4 nízká ekologická stabilita 

území

N data ÚAP přetrvávající

7,9 naplněná kapacita MŠ M ÚP dotazník přetrvávající

7 chybějící základní škola M ÚP data ÚAP přetrvávající

7 chybí veškerá zdravotní 

péče

dotazník nový

9 velmi nízký podíl 

potenciálních rekreačních 

ploch

M ÚP data ÚAP přetrvávající

10 nedostatek pracovních 

příležitostí

N ÚP dotazník přetrvávající

KRAJ JIHOMORAVSKÝ - ORP Ivančice - Obec Trboušany
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7 ZÁVĚR 
 

Byla zpracována požadovaná témata (jsou obsažena v dokumentu „Podklady RURU SO ORP Ivančice 

2016“ Následně byly zpracovány SWOT výroky analýz, které shrnují pro dané území její silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby. Dále byly zpracovány problémy obcí stejně jako hodnocení vyváženosti 

udržitelného rozvoje území ve všech třech pilířích (environmentálním, socio-demografickém i 

ekonomickém pilíři). 

 

 

7.1 HODNOCENÍ METODIKY RURÚ 
 

Hodnocení stavu/vývoje jednotlivých indikátorů a témat vychází z dat různě „starých“. Některá data 

jsou zjišťována a tedy i k dispozici relativně často, jiná data se v databázích ČSÚ opětovně 

zpracovávají (např. data o nezaměstnanosti se udávají opět na obce). Další data jsou zjišťována a 

zejména na odborných pracovištích verifikována i s dvouletým zpožděním (imisní data o znečištění 

atmosféry a následně vyhlašování oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde se ale roční 

vyhodnocování dat změnilo na pětiletá období, již v aktualizaci v roce 2014). Další data jsou poměrně 

konstantní a neměnná (poddolovaná území) nebo se jedná o data získaná při speciálních šetřeních 

ČSÚ (1x/10 let) a získat tato data v novější, aktuální verzi platné k danému roku 2016 není v podstatě 

možné (vyjížďky a dojížďky do škol a zaměstnání). Pro hodnocení byla použita nejaktuálnější 

dostupná data pro danou oblast v době zpracování daných témat (06-07/2016). Specifickou záležitostí 

potom je skutečnost, že se v roce 2015 nepodařilo provést a vyhodnotit sčítání dopravy ŘSD (které se 

provádí až v průběhu roku 2016), takže se v dokumentu opakují data ze sčítání v roce 2010. 

Je logické, že informace v každém písemném materiálu zastarávají (vypracované strategie a koncepce 

daných území) vzhledem k měnícím se podmínkám (zejména ekonomickým – např. nezaměstnanost). 

Navržené, zpracované a vyhodnocené indikátory nemohou a ani se nesnaží popsat komplexně reálný 

stav/vývoj území v celém jeho rozsahu, ale jde spíše o popsání „vrcholu ledovce“, vybrání těch 

hlavních oblastí, které charakterizují stav/vývoj v jednotlivých pilířích udržitelného rozvoje území. Na 

základě (nejen) těchto indikátorů byly v řešených tématech identifikovány především problematické 

oblasti. Použití metodiky indikátorů navíc umožňuje porovnat jednotlivé obce správního obvodu mezi 

sebou a v určitých případech i s hodnotou pro vyšší územní celek. 

Je možno i nadále diskutovat o vhodnosti a případně i účelnosti jednotlivých indikátorů, stejně jako o 

metodě hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území, je však vhodné a nezbytné si 

uvědomit, že se jedná teprve o páté vyhodnocení RURÚ (čtvrtá úplná aktualizace) a je možno na něj 

v budoucnu navázat buď opětovným vyhodnocením všech již zpracovaných indikátorů, případně 

indikátorů nově navržených (nebo patřičně upravených), které mohou lépe vystihovat potřeby 

územního plánování (např. indikátor sesuvné a poddolované území navržený v roce 2008 (vztažen na 

plochu celé obce) byl v roce 2010 vypuštěn a v roce 2012 byl zpracován a vyhodnocen nový indikátor 

vztažený na zastavěné území obce). Dalším příkladem vynucené změny indikátoru jsou Definitivní 

výsledky SLDB 2011. Jsou totiž zpracovány a publikovány ve vztahu k novému ukazateli, kterým je 

obvykle bydlící obyvatelstvo, resp. podle místa obvyklého pobytu. Další vynucenou změnou je 

hodnocení pětiletých období v oblasti sledování kvality ovzduší.  

Tento materiál nemůže nahradit speciální a relativně nákladné strategické a koncepční materiály 

vypracované pro dané oblasti rozvoje (ať už na úrovni kraje, mikroregionů nebo obcí) a stejně tak 

nemůže nahradit průzkumy a rozbory daného území jednotlivých obcí při zadání a zejména při 

zpracování územních plánů obcí. Je to jen jeden z podkladů pro zadání a vypracování územních plánů 

obcí. 

Předložený dokument naopak přináší celkový pohled na území v širokém spektru jeho specifik a 

vlastností napříč mnoha obory. Snaží se o analýzu a syntézu informací vedoucí k posouzení 

udržitelného rozvoje daného území a vykreslení průmětu zjištěných jevů a problémů v území do 

procesu územního plánování včetně návrhu námětů pro územní plánování a územní politiku. 

Zařazeny jsou zde také takové jevy a problémy, jejichž sledování a řešení je v zájmu 

udržitelného rozvoje území a s územním plánováním souvisejí jen sekundárně. 
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8 LITERATURA 
 

Data ÚAP 2016 RURU ORP Ivančice 2014 a další zdroje, které jsou uvedeny pro každé téma RURÚ 

zvlášť: 

 

Horninové prostředí a geologie 

 
 www.mapy.cz   

 Národní geoportál INSPIRE 

 http://geoportal.gov.cz 

 www.geoportal.cenia.cz 

Mapový server České geologické služby  

 www.mapy.geology.cz 

 

 

Vodní režim 

 

 HEIS VÚV T.G.M. (http://heis.vuv.cz) 

 Plány oblasti povodí  

 DIBAVOD VÚV T.G.M. (http://www.dibavod.cz/) 

 Veřejný registr půdy – LPIS (http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/) 

 

 

Hygiena životního prostředí 

 

 Český hydrometeorologický ústav (www.chmi.cz)   

 http://kontaminace.cenia.cz  

 Data o intenzitě dopravy (www.rsd.cz)   

 www.czso.cz  

 www.mapy.cz  

 www.mzp.cz  

 

 

Ochrana přírody a krajiny 

 

 Natura 2000 (www.natura2000.cz)  

 Chráněná území (www.nature.cz)  

 Koeficient ekologické stability (www.czso.cz)   

 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (www.ochranaprirody.cz) 

 ÚSOP (ústřední seznam ochrany přírody) (http://drusop.nature.cz) 

 Český statistický úřad (www.czso.cz) 

 

 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 

 Český statistický úřad (www.czso.cz) 

 Český úřad zeměměřičský a katastrální (http://www.cuzk.cz/) 

 Výměry zemědělské půdy a lesa (www.czso.cz)  

 Přírodní lesní oblasti (www.mezistromy.cz)  

 

http://www.mapy.cz/
http://geoportal.gov.cz/
http://heis.vuv.cz/
http://www.chmi.cz/
http://kontaminace.cenia.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.mapy.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.natura2000.cz/
http://www.nature.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
http://drusop.nature.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.czso.cz/
http://www.mezistromy.cz/
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Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

 

 Adamec, V. a kol.: Doprava, zdraví a životní prostředí. Praha: Grada, 2008 

 Jízdní řády ČD a autobusových dopravců, září 2014 (verze platná k červnu 2016) 

 Internetové stránky obcí 

 Český statistický úřad (http://www.czso.cz) 

 Politika územního rozvoje ČR (2008) 

 Ministerstvo dopravy ČR - http://www.mdcr.cz 

 Ředitelsví silnic a dálnic ČR (http://www.rsd.cz/stavime-pro-vas/stavby-planovane) 

 Správa železniční dopravní cesty, s. o. (http://www.szdc.cz) 

 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2017 a pro jízdní 

řád 2017, účinné od 1. 12. 2015. Praha: SŽDC, 2015, 238 s. 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje v aktualizovaném znění k březnu 

2016 (http://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/ozp/PRVK_JMK/) 

 Generel dopravy Jihomoravského kraje (2006) 

 Generel krajských silnic JmK (aktualizace 2008) 

 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje (2012) 

 Územně energetická koncepce (2008) 

 Přehled udělených licencí ERÚ (http://licence.eru.cz) k 8. 6. 2016  

 O2 mapa pokrytí (http://www.o2.cz/osobni/199436-mapa_pokryti_a_prodejen)hT-Mobile – 

mapa pokrytí(http://www.t-mobile.cz/web/cz/podpora/mapa-pokryti)Síť Vodafonu 

(http://www.vodafone.cz/mapa-pokryti/) 

 Směrnice č. 91/271 EHS, o čištění městských odpadních vod 

 Zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb 

 Sčítání dopravy 2010 - http:// scitani2010.rsd.cz 

 Interetová aplikace Nehodová místa - http://infobesi.dopravniinfo.cz/ 

 

 

Sociodemografické podmínky 

 

 Český statistický úřad - http://www.czso.cz/, 

o Databáze demografických údajů za obce, 2016 

o Data pro místní akční skupiny - Veřejné vybavení podle územních obvodů MAS, 2016 

o Sčítání lidu, domů a bytů 2011, 

o Veřejná databáze, 2016 

 Město Dolní Kounice - http://www.dolnikounice.cz/, 

 Město Ivančice - http://www.ivancice.cz/, 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Ivančicka na léta 2013 - 2016. 

 

 

Bydlení 

 

 Český statistický úřad - http://www.czso.cz/ 

o Veřejná databáze ČSÚ 

o Sčítání lidu, domů a bytů 2001, 2011 

 

http://www.mdcr.cz/
http://www.rsd.cz/stavime-pro-vas/stavby-planovane
http://www.szdc.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/ozp/PRVK_JMK/
http://www.czso.cz/
http://www.ccrjm.cz/
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Rekreace 

 

 Atlas cestovního ruchu České republiky (2006) 

 Český statistický úřad - http://www.czso.cz/, 

o Sčítání lidu, domů a bytů 2011, 

o Územně analytické podklady za obce, 2016 

 Město Dolní Kounice - http://www.dolnikounice.cz/ 

 Město Ivančice - http://www.ivancice.cz/, 

 Národní památkový ústav - http://monumnet.npu.cz/, 

 Portál Jižní Moravy - http://www.jizni-morava.cz/, 

 

 

Hospodářské podmínky 

 

 Český statistický úřad 

 Ministerstvo financí 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Národní databáze brownfieldů - http://www.brownfieldy.cz/seznam-brownfieldu/ 
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