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Úvod
A.

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

B.

Rozbor udržitelného rozvoje území

C.

Okruhy problémĤ k Ĝešení
PĜílohy
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Výkres hodnot území
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Výkres limitĤ využití území
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3.

Výkres zámČrĤ na provedení zmČn v území
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4.

Problémový výkres
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ÚzemnČ analytické podklady (ÚAP) pro správní obvod obce s rozšíĜenou pĤsobností Slavkov u Brna
byly vypracovány v období þerven - prosinec 2008. 1. aktualizace ÚAP byla zpracována k roku 2010,
2. aktualizace byla zpracována k roku 2012.
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• stav a vývoj území
• hodnoty území, jejich charakteristika a ochrana, která by mČla být zakotvena v ÚPD
• limity využití území – výþet jevĤ s legislativní ochranou zasahujících do SO ORP
• zámČry na zmČnu využití území vyplývající pĜedevším z polohy ve struktuĜe osídlení (zámČry
státu, kraje, širších vztahĤ), zámČry vyplývající z platných ÚPD a jiné zámČry (zámČry
z rozpracovaných ÚPD a další dokumentace, zámČry vyplývající z požadavkĤ obcí)

ÿiVW%UR]ERUXGUçLWHOQpKRUR]YRMH~]HPt
• Popis, vyhodnocení a SWOT analýza jednotlivých složek udržitelného rozvoje území horninové prostĜedí, vodní režim, hygiena životního prostĜedí, ochrana pĜírody a krajiny,
zemČdČlský pĤdní fond, pozemky urþené k plnČní funkce lesa, infrastruktura,
sociodemografické podmínky, bydlení, rekreace, hospodáĜské podmínky
• SWOT analýza a vyhodnocení pilíĜĤ udržitelného rozvoje území (životní prostĜedí,
hospodáĜství, sociální soudržnost obyvatel)
• Vyhodnocení podmínek jednotlivých obcí podle pilíĜĤ udržitelného rozvoje území

ÿiVW&RNUXK\SUREOpPţNőHåHQt
• problémy k Ĝešení vyplývající z rozborĤ udržitelného rozvoje území
• problémy ostatní

32-0<$=.5$7.<
index stáĜí

pomČr poþtu obyvatel ve vČku 65 let a více k poþtu obyvatel ve vČku 0 – 14 let

SWOT analýza

zjištČní silných („strong“ – S) a slabých („weak“ – W) stránek zkoumané entity (v
tomto pĜípadČ území SO ORP), a pĜíležitostí („opportunity“ - O) a hrozeb („threat“ –
T), které pĤsobí zvenþí

AOPK ýR
BSRA
ýOV
ýSÚ
EVL
IDS
JMK
KES
KPZ
k. ú.
MZCHÚ

Agentura ochrany pĜírody a krajiny ýeské republiky
BrnČnská sídelní regionální aglomerace
þistírna odpadních vod
ýeský statistický úĜad
evropsky významná lokalita (v rámci soustavy chránČných území Natura 2000)
integrovaný dopravní systém
Jihomoravský kraj
koeficient ekologické stability
krajinná památková zóna
katastrální území
maloplošné zvláštČ chránČné území
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MŽP
NN
OP
PÚR
RURÚ
SLDB
SO ORP
STL
SWOT
ÚAP
ÚP
ÚPD
US
ÚSES
VDJ
VN
VRT
VTL
VUSS
VÚC
VVN
ZVN

ministerstvo životního prostĜedí
vedení el. energie nízkého napČtí
ochranné pásmo
Politika územního rozvoje ýR
rozbor udržitelného rozvoje území
sþítání lidu, domĤ a bytĤ
správní obvod obce s rozšíĜenou pĤsobností
stĜedotlaký plynovod
slabé stránky–silné stránky–pĜíležitosti-hrozby (strong-weak-opportunity-threat)
územnČ analytické podklady
územní plán
územnČ plánovací dokumentace
územní studie/urbanistická studie
územní systém ekologické stability
vodojem
vedení el. energie s vysokým napČtím
vysokorychlostní traĢ
vysokotlaký plynovod
vojenská ubytovací a stavební správa
velký územní celek
vedení el. energie s velmi vysokým napČtím
vedení el. energie se zvláštČ vysokým napČtím
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Úplná aktualizace ÚAP SO ORP Slavkov u Brna – 2012
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Správní obvod obce s rozšíĜenou pĤsobností Slavkov u Brna zahrnuje obce Bošovice, Heršpice,
HodČjice, Holubice, HostČrádky-Rešov, Hrušky, KobeĜice u Brna, KĜenovice, Lovþiþky, Milešovice,
NČmþany, Nížkovice, Otnice, Šaratice, Slavkov u Brna, Vážany nad Litavou, Velešovice a Zbýšov.

$ =iNODGQtFKDUDNWHULVWLND62253
Správní obvod obce s rozšíĜenou pĤsobností Slavkov u Brna, nacházející se v jižní þásti okresu
2
Vyškov, zahrnuje 18 obcí. Na rozloze 158 km žilo k 31. 12. 2011 21 819 obyvatel, jejichž poþet
v pĜedchozích letech stabilnČ narĤstal, zejména stČhováním. PrĤmČrná hustota osídlení je 138
2
obyvatel na 1 km . PrĤmČrný vČk obyvatel v území dosahuje 40,2 let, index stáĜí má hodnotu 99,9.
Podíl ekonomicky aktivních obyvatel je dle sþítání lidu v r. 2011 50,3 %, míra nezamČstnanosti k 31.
12. 2011 dosahovala 8,2 %.
Správním i ekonomickým centrem SO ORP je mČsto Slavkov u Brna, v zahraniþí známé pod jménem
Austerlitz v souvislosti s bitvou tĜí císaĜĤ v roce 1805. Život v území výraznČ ovlivĖuje blízké krajské
mČsto Brno (15 km z pĜilehlého okraje SO ORP) – projevuje se zde jak jeho silná dostĜedivost jako
centra ekonomických a spoleþenských aktivit, tak i odstĜedivé vlivy, jako napĜ. suburbanizace.
Významné je také napojení na dálnici D1 pĜes kĜižovatku v Holubicích.
Etnograficky se území SO ORP Ĝazeno do tzv. Hanáckého Slovácka – tuto identitu reflektuje i
mikroregion Ždánický les a Politaví, zahrnující kromČ SO ORP i další obce jižnČ a východnČ.
Turisticky atraktivní jsou zejména místa související s bitvou u Slavkova, z hlediska životního prostĜedí
je hodnotná zejména jihovýchodní þást území s pĜírodním parkem Ždánický les.

$ +2'127<Ô=(0Ì
ÚAP sledují výskyt a soulad 3 okruhĤ hodnot v území: kulturních, pĜírodních a civilizaþních. V grafické
þásti jsou hodnoty vyznaþeny ve výkrese þ. 1 Výkres hodnot území.

$ .XOWXUQtKRGQRW\
KromČ kulturních hodnot chránČných legislativou (viz. kap. A.3. Limity využití území) jsou v Ĝešeném
území vymezeny tyto kulturní hodnoty:
 urbanistické hodnoty (jev þ. 11) – prostory urbanisticky cenné, s geniem loci, které jsou
dokladem historického vývoje obce. Zpracovateli ÚAP byly takto vyhodnocena historická jádra
mČsta Slavkova a dalších obcí.
 historicky významné stavby (jev þ. 13) – stavby a objekty spjaté s historií území, jsou dokladem
stavitelského umČní kraje, nebo mají estetickou hodnotu v obrazu sídla a krajiny. Jde pĜevážnČ o
sakrální stavby v obcích i krajinČ, pomníky, specifikem území jsou pak vojenské hroby jako
pozĤstatek bitvy tĜí císaĜĤ, která se odehrála v západní þásti území v r. 1805.
 architektonicky cenné stavby (jev þ. 14) - hodnoty stavitelského umČní, stavby, které se
uplatĖují v kompozici sídla a krajiny
 významné stavební dominanty (jev þ. 15) – objekty, urþující urbanistickou kompozici sídel,
dominující pohledĤm na obec a její okolí nebo (v pĜípadČ dominant regionálního významu) i
dálkovým pohledĤm na širší krajinu. Dominantou regionálního významu je slavkovský zámek,
jinak jde obvykle o kostely a jiné sakrální stavby.
 významné vyhlídkové body (jev þ. 20) – místa dálkových pohledĤ, body, ze kterých lze sledovat
sídlo a krajinu, resp. jejich zajímavé partie.
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$ 3őtURGQtKRGQRW\
KromČ pĜírodních hodnot chránČných legislativou (viz. kap. A.3. Limity využití území) jsou v Ĝešeném
území vymezeny tyto pĜírodní hodnoty:
 územní systém ekologické stability (ÚSES) (jev þ. 21) – plochy a koridory tvoĜící „zelenou
kostru“ krajiny
 lesy zvláštního urþení (jev þ. 38)
 lesy hospodáĜské (jev þ. 39)
 bonitované pĤdnČ ekologické jednotky (jev þ. 41) – za pĜírodní hodnotu je považována
zemČdČlská pĤda I. a II. tĜídy ochrany
Mimo sledované jevy dle ÚAP jsou vymezeny další pĜírodní hodnoty:
 vinice
 významná solitérní zeleĖ – vzrostlá zeleĖ utváĜející obraz a charakter území – typicky lípy,
javory, jírovce, duby
 významné aleje – typicky aleje podél komunikací
Pozn.: památné stromy þi stromoĜadí (jako jev þ. 32 dle vyhlášky) se podle AOPK ýR v území
nevyskytují. Zde uvedenou významnou solitérní zeleĖ a významné aleje nelze s jevem þ. 32 ztotožnit.

$ &LYLOL]DĀQtKRGQRW\
Jedná se o hodnoty území, spoþívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou,
obþanským vybavením a pĜípadnými dalšími civilizaþními výdobytky.
V Ĝešeném území jsou vymezeny tyto civilizaþní hodnoty:
 plochy výroby (jev þ. 2) a plochy obþanského vybavení (jev þ. 3) dle ÚPD obcí – plochy
sloužící pro tvorbu ekonomických hodnot a pro uspokojování životních potĜeb obyvatel
 investice do zemČdČlské pĤdy (jev þ. 43) - meliorace
 þistírny odpadních vod (jev þ. 69) – zatím nikoliv samozĜejmé vybavení obcí, které nemusí být
pĜínosem (hodnotou) pĜímo pro danou obec, ale pro území jako celek nespornČ ano.
V souþasnosti jsou jimi vybaveny Bošovice, Slavkov, Vážany nad Litavou a Velešovice.
 dopravní infrastruktura (jevy þ. 88 – 97) – dálnice, silnice, železnice, tedy základní vzájemné
fyzické propojení obcí, resp. obyvatel
 cyklotrasy (jev þ. 106)
KromČ uvedených kulturních pĜírodních a hodnot jsou ve výkrese þ. 1 uvedeny i další jevy, které lze
považovat zároveĖ za hodnoty i limity, a jsou popsány v kap. A.3. Limity využití území.
Ochrana hodnot je daná legislativou a je rovnČž popsána v kapitole A.3. Limity využití území.

$ /,0,7<9<8æ,7ÌÔ=(0Ì
V grafické þásti jsou vyznaþeny ve výkrese þ. 2 Výkres limitĤ využití území.

$ 2FKUDQDNXOWXUQtKRGěGLFWYt
V Ĝešeném území se vyskytují tyto limity
 mČstská památková zóna (jev þ. 6) – MPZ Slavkov u Brna
 krajinná památková zóna (jev þ. 7) – KPZ Slavkovské bojištČ
 nemovitá národní kulturní památka (jev þ. 8) – NKP Zámek Slavkov u Brna (zámek
s pĜedzámþím, parkem a sochaĜskou výzdobou)
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 nemovité kulturní památky (jev þ. 9) – na území SO ORP se nachází celkem 56 kulturních
památek.
Jejich
výþet
uvádí
web
Národního
památkového
ústavu
http://monumnet.npu.cz/pamfond.
 území s archeologickými nálezy (jev þ. 16) – celé Ĝešené území je územím archeologického
zájmu ve smyslu § 22 odst. 2 zák. þ. 20/1987 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. PĜi zemních
zásazích do terénu na takovém území dochází s vysokou pravdČpodobností k narušení
archeologických nálezĤ a z hlediska památkové péþe je tedy nezbytné provedení záchranného
archeologického výzkumu.
V rámci této ochrany jsou ještČ vymezena území s archeologickými nálezy I. a II. typu (celkem
158 ploch) a 3 archeologická nalezištČ – hradisko Kepkov a tvrzištČ Zámþisko na území Heršpic
a sídlištČ Kopeþek v Šaraticích.

$ 2FKUDQDSőtURG\
V Ĝešeném území se vyskytují tato chránČná území
 pĜírodní park (jev þ. 30) – PP Ždánický les v jihovýchodní þásti území
 maloplošná zvláštČ chránČná území (jevy þ. 28, 31) – pĜírodní památky a pĜírodní rezervace
 NATURA 2000 – evropsky významná lokalita (jev þ. 34)
Další prvky ochrany pĜírody nejsou v Ĝešeném území dle AOPK ýR evidovány.

$ 2FKUDQDSőtURGQtFK]GURMţRFKUDQDORçLVHN]HPVNpKRSRYUFKX
V Ĝešeném území je nutno zohlednit tyto jevy, resp. limity
 lesy (jevy þ. 38, 39) – lesy zvláštního urþení a hospodáĜské.
 vzdálenost 50 m od okraje lesa (jev þ. 40) – dle zákona þ.289/1995 Sb. je nutno respektovat
území v návaznosti na pozemky urþené k plnČní funkcí lesa - do 50 m musí být v podrobnČjší
dokumentaci projednány se státní správou lesĤ, zástavba musí být obrácena k lesnímu porostu
nezastavČnou þástí pozemku
 vodní zdroje vþ. ochranných pásem (jev þ. 44)
 zranitelná oblast vodních zdrojĤ (jev þ. 46) – je vyznaþena ve výkrese þ. 4 Problémový výkres
 pĜírodní léþivý zdroj (jev þ. 55) – zastoupen ochrannými pásmy - jde o šaratickou minerální
vodu
 chránČná území pro zvláštní zásahy do zemské kĤry (jev þ. 59) – podzemní zásobníky firmy
MND, a. s. v Heršpicích a na okraji Bošovic
 ložiska nerostných surovin (jev þ. 60) – významná jsou zejména ložiska zemního plynu a ropy
na území Heršpic
 poddolovaná území (jev þ. 61)
 sesuvná území (jev þ. 62)

$ 'RSUDYQtDWHFKQLFNiLQIUDVWUXNWXUDDMHMtRFKUDQQiSiVPD
V Ĝešeném území se vyskytuje tato technická infrastruktura
 zásobování vodou a odkanalizování (jevy þ. 67 - 70) – ochranná pásma jsou v pĜípadČ
vodojemĤ definována oplocením, u vodovodních ĜadĤ a kanalizaþních stok pak takto:
-

do prĤmČru 500 mm þiní OP 1,5 m na každou stranu od vnČjšího líce potrubí

-

nad prĤmČr 500 mm þiní OP 2,5 m na každou stranu od vnČjšího líce potrubí

-

u ĜadĤ o prĤmČru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce vČtší než 2,5 m pod
upraveným povrchem, se vzdálenost od vnČjšího líce zvyšují o 1 m

Tato ochranná pásma není úþelné vyznaþovat v mČĜítku zpracování ÚAP.
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 zásobování elektrickou energií (jevy þ. 72, 73) – územím je protkáno vČtším množstvím vedení
VVN a ZVN, která vycházejí z rozvodny v Sokolnicích u Brna.
Ochranné pásmo elektrické stanice stožárové þiní 7 m. OP nadzemního vedení je udáváno ve
vzdálenosti od krajního vodiþe
-

u napČtí nad 1 kV do 35 kV vþetnČ: pro vodiþe bez izolace 7 m, pro vodiþe se základní izolací
2 m, pro závČsná kabelová vedení 1 m

-

u napČtí nad 35 do 110 kV vþetnČ: 12 m

-

u napČtí nad 110 do 220 kV vþetnČ: 15 m

-

u napČtí nad 220 do 400 kV vþetnČ: 20 m

Ve výkrese jsou s ohledem na mČĜítko vyznaþena ochranná pásma široká 7 m a více.
 zásobování plynem (jevy þ. 74, 75) – ochranné i bezpeþnostní pásmo VTL regulaþní stanice þiní
10 m od pĤdorysu. OP VTL plynovodu þiní 4 m od pĤdorysu. Bezpeþnostní pásmo VTL
plynovodu þiní 15 m od pĤdorysu pro plynovody do DN 100, resp. 40 m od pĤdorysu pro
plynovody nad DN 250.
Ve výkrese jsou s ohledem na mČĜítko a pĜehlednost vyznaþena pouze bezpeþnostní pásma,
nikoliv ochranná.
 elektronické komunikace (jevy þ. 81, 82) – územím prochází 2 rozsáhlé ochranné koridory,
jejichž poskytovatelem je VUSS Brno, a také 2 ochranná pásma vysílaþĤ. OP dálkového
optického kabelu je stanoveno ve vzdálenosti 1,5 m od pĤdorysu, a ve výkrese není s ohledem
na mČĜítko vyznaþeno.
 dálnice, silnice (jevy þ. 88, 90, 91, 92) – územím prochází mj. dálnice D1 - Praha-Brno-ěíkovice
u PĜerova, na kterou je území napojeno primárnČ pĜes kĜižovatku v Holubicích.
Ochranná pásma jsou stanovena takto:
-

u dálnice 100 m od osy pĜilehlého jízdního pásu

-

u silnice I. tĜídy, (resp. II. a III. tĜídy): 50 m (resp. 15 m) od osy vozovky nebo pĜilehlého
jízdního pásu, mimo souvisle zastavČné území

 železniþní dráhy, vleþky (jevy þ. 94, 95, 97) – územím prochází železniþní tratČ 300 BrnoPĜerov a 340 Brno-Uherské HradištČ, které se na území Holubic a KĜenovic vzájemnČ kĜíží.
Významná vleþka odboþuje u Holubic z trati þ. 340 do cementárny v Mokré.
Ochranná pásma jsou stanovena takto:
-

u železniþní dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejménČ však 30 m od obvodu dráhy

-

u vleþky 30 m od osy krajní koleje

 ochranné pásmo letištČ (jev þ. 102) – OP letištČ Vyškov zasahuje do þásti území NČmþan.

$ 2VWDWQtOLPLW\
V Ĝešeném území se nacházejí tato ochranná pásma, resp. objekty
 objekt dĤležitý pro obranu státu vþ. ochranného pásma (jev þ. 107) – na záp. okraji území
 ochranná pásma hĜbitovĤ (jev þ. 113)
 jiná ochranná pásma (jev þ. 114) – pásma ochrany prostĜedí okolo areálĤ živoþišné výroby
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Pozn.: data o jevu þ. 114 je nutno brát s rezervou, pravdČpodobnČ pochází z dávno zastaralé þi
neplatné dokumentace.

$ =-,ä7Ě1Ì$9<+2'12&(1Ì=É0Ě5Ţ1$3529('(1Ì=0Ě19Ô=(0Ì
V grafické þásti viz výkres þ. 3. Výkres zámČrĤ na provedení zmČn v území. ZámČry, které zatím
nemají konkrétní prostorové ukotvení, jsou vyznaþeny ve výkrese þ. 4. Problémový výkres

$ 3ROLWLND~]HPQtKRUR]YRMHÿ5
Rozvojové oblasti a rozvojové osy navržené na základČ „Politiky územního rozvoje ýeské republiky
2008“ jsou vymezeny v územích, v nichž z dĤvodĤ soustĜedČní aktivit mezinárodního a republikového
významu existují zvýšené požadavky na zmČny v území.
Severozápadní þást Ĝešeného území, je zahrnuta do rozvojové oblasti OB3 (Rozvojová oblast Brno),
ze které vychází severovýchodním smČrem rozvojová osa OS10 (Rozvojová osa hranice ýR/Polsko Ostrava - Olomouc - Brno - hranice ýR/Slovensko). ÚAP JMK (aktualizované v r. 2011) zahrnují do
OB 3 obce Holubice, HostČrádky-Rešov, KĜenovice, Slavkov u Brna, Velešovice a Zbýšov.
Z hlediska ploch a koridorĤ pro dopravu a technickou infrastrukturu je nutno v ÚPD provČĜit:
o

Koridor vysokorychlostní dopravy VR1 (Brno – PĜerov – Ostrava – hranice ýR/Polsko)

o

Koridor konvenþní železniþní dopravy ŽD1 (Brno – PĜerov, stávající traĢ þ. 300) – vytvoĜení
koridoru pro rychlou kapacitní cestu, kde se oþekává vysoká intenzita osobní dopravy

$ =iPěU\NUDMH
Zásady územního rozvoje byly vydány na 25. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném
dne 22. 9. 2011 a dne 21. 6. 2012 byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu. V souþasné
dobČ neexistuje pro území obce žádná nadĜazená dokumentace vydaná krajem.
Územní plán VÚC BSRA z roku 1985 pozbyl platnost k 1. 1. 2010.
ÚZEMNÍ PROGNÓZA JMK
UPG JMK vymezuje v SO ORP Slavkov u Brna tyto zámČry:
o

trasa VRT Brno - Ostrava, vþetnČ koridoru

o

severojižní kolejový diametr (SJKD) Tišnov - Brno - Slavkov u Brna

o

kolejová spojka žel. tratí þ. 300 a þ. 340 dle ÚPG JMK

o

jižní rychlostní tangenta (JVT) R98 Kobylnice - Holubice, vþetnČ koridoru a MÚK Holubice

o

zámČr rekonstrukce vedení 110 kV Sokolnice - Buþovice - Vyškov

PLÁN ROZVOJE VODOVODU A KANALIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (PRVK):
PRVK v SO ORP vymezuje tyto zámČry:
o

þistírna odpadních vod

o

þerpací stanice kanalizace

o

kanalizace

o

vodojem

o

þerpací stanice vody

OSTATNÍ ZÁMċRY KRAJE:
o

kolejová spojka žel. tratí þ. 300 a þ. 340

o

silnice II/416 Žatþany – Slavkov u Brna dle ÚS z 11/2012
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$ =iPěU\]HVFKYiOHQp~]HPQěSOiQRYDFtGRNXPHQWDFH
V území SO ORP Slavkov u Brna jsou z platných ÚPD obcí vymezeny plochy s rozdílným zpĤsobem
využití v kategoriích návrh a rezerva. Tyto jsou þlenČny zjednodušenČ dle datového modelu ÚAP –
tedy jako plochy rezidenþní, plochy obþanského vybavení, plochy výroby, plochy sídelní zelenČ a
ostatní zastavitelné plochy.

$ -LQp]iPěU\
Jedná se o zámČry z rozpracovaných ÚPD obcí a další zámČry, uplatnČné zástupci obcí nebo
poskytovateli dat.
o

STL plynovody v obcích

o

pČší propojení, cyklostezky

o

pĜeložka silnice v Nížkovicích (pĜevzato z aktualizace ÚAP z r. 2010)

o

pĜeložka silnice III/0476 Rousínov – Slavkov (výhledovČ)

$ 6KUQXWt
Na základČ výše uvedených zámČrĤ lze konstatovat priority v rozvoji:
o

do ÚPD obcí zapracovat a upĜesnit zámČry z Politiky územního rozvoje územnČ plánovacích
podkladĤ JMK

o

zahájit práce na chybČjících ÚPD obcí

o

dokonþit rozpracované ÚPD obcí

o

posoudit aktuálnost zámČrĤ z platných ÚP (nČkteré rozvojové plochy jsou již zastavČny)

o

posoudit a zkoordinovat jiné zámČry na rozvoj sídel, uplatnČné zástupci obcí, se zámČry
z platných ÚP a nadĜazené ÚPD
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Udržitelný rozvoj je složen ze tĜí základních pilíĜĤ – životního prostĜedí, hospodáĜství a sociální
soudržnosti. V této kapitole jsou tyto pilíĜe vyhodnoceny metodou SWOT analýzy jednotlivých složek –
tedy pojmenováním slabých a silných stránek území a pĜíležitostí a hrozeb pĜicházejících zvnČjšku.
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Geologie a geomorfologie
Geomorfologické þlenČní území SO ORP Slavkov u Brna
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Pro vČtšinu Ĝešeného území je charakteristický výraznČ zvlnČný reliéf, pouze v severozápadní þásti se
uplatĖuje široké údolí Litavy (Cezavy), které je souþástí Dyjsko-svrateckého úvalu.
Severní þást území (Litenþická pahorkatina a vyvýšené þásti Dyjsko-svrateckého úvalu) je tvoĜena
tercierními horninami (písky a jíly). Jižní þást území (Ždánický les) pak tvoĜí zvrásnČné tercierní jílovce
a pískovce vnČjšího flyše. Mezi nimi jsou údolní nivy Litavy a jejích pĜítokĤ s kvarterními usazeninami
a charakteristickými mocnými pĜekryvy spraší.
TČžba nerostných surovin
Na území ORP zasahují výhradní ložiska ropy a zemního plynu z geologického podloží jihovýchodní
Moravy. Jde o vesmČs tČžená ložiska z vrtu, bez výrazného územního dopadu na povrch. Od
aktualizace ÚAP v roce 2010 byla chránČná ložisková území patrnČ vyhlášena jako chránČná území
pro zvláštní zásahy do zemské kĤry – údaje o tomto jsou nejednoznaþné, poskytovatel (firma MND,
a.s.) udává, že jde o CHÚZZZK (konkrétnČ o podzemní zásobníky), web ýeské geologické služby
nadále hovoĜí o prostých chránČných ložiskových územích.
Sesuvná a poddolovaná území
Geologické podloží tvoĜené flyšovými horninami je determinujícím prvkem pro þetnost výskytu a
rozsah sesuvĤ. Na území ORP Slavkov se nachází nČkolik lokalit aktivních i potenciálních sesuvĤ,
které však výraznČ nekolidují s využíváním území. Z hlediska možného ohrožení zastavČných území
obcí je v katastru obce Zbýšov evidován plošný aktivní sesuv v návaznosti na zastavČné území,
plošná potenciální sesuvná území zasahují do zastavČných území obcí Milešovice a Nížkovice.
Poddolovaná území nepĜedstavují omezující prvek v území.
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SWOT analýza:
Silné stránky
•

výhradní ložiska ropy a zemního plynu

•

tČžba bez výrazného plošného dopadu na území

Slabé stránky
•

výskyt sesuvných území - ztížené zakládací geologicko–inženýrské podmínky

PĜíležitosti
•

možnost využití dotaþních titulĤ pro Ĝešení využití ploch na sesuvných územích

Hrozby
•

vyþerpání surovinových ložisek

•

kontaminace území pĜi tČžbČ paliv (nehoda, nevhodná technologie, …)

% 9RGVWYR
Území SO ORP Slavkov u Brna leží v povodí Litavy, potažmo Svratky, Dyje, Moravy a Dunaje. Do
Litavy, jejíž údolí tvoĜí v území výrazný východo-západní pĜedČl, se pod Slavkovem zprava vlévá
Rakovec.
ěeka Litava je charakterizována jako silnČ antropogennČ ovlivnČná Ĝeka (v ýR netypického) vápnitého
geologického typu. Litava i Rakovec jsou nad svým soutokem hodnoceny jako ekologicky rizikové,
pod soutokem je pak Litava hodnocena jako nejistá. Významným zdrojem zneþištČní je napĜ. erozní
smyv fosforu na horních tocích obou Ĝek.
Na území SO ORP se nenacházejí žádné významnČjší vodní plochy. Pro území je charakteristický
nízký roþní úhrn srážek (kolem 500 mm), s ním þásteþnČ související nízký specifický odtok, a stĜední
až vysoká zranitelnost horninového prostĜedí vĤþi acidifikaci.
Z vodních zdrojĤ je významný výskyt léþivých pramenĤ v okolí Šaratic.
Vodní režim v krajinČ
Neporušená krajina má schopnost akumulovat a zpomalit odtok velkého množství pĜevážnČ
povrchové vody. Tato schopnost krajiny je snížena pĜedevším intenzivním hospodaĜením v krajinČ vysokým zornČním pĤdy, velkými pĤdními bloky s nízkým obsahem organického podílu v pĤdČ,
nevhodnou skladbou dĜevin v lese, atd.
Nejhorší kombinací pro pĜirozený vodní režim v krajinČ je intenzivní zemČdČlská þinnost na svažitém
území. Dle metodik je z hlediska zrychleného odtoku pro ornou pĤdu považován za kritický sklon nad
7° - pak dochází ke zhoršování p Ĝirozeného vodního režimu v krajinČ. DĤsledkem je zvýšené riziko
vzniku lokálních povodní nebo vysychání a degradace pĤdy.
Vodní eroze
Vodní eroze je jev, na jehož vzniku a prĤbČhu se podílí Ĝada faktorĤ, napĜ. náchylnost pĤdy k erozi,
délka a sklon svahu, ochranný vliv vegetace, odolnost pĤdy proti destrukþní þinnosti vody (obsah
humusu, složení a vlhkost pĤdy), protierozní opatĜení.
V zemČdČlsky využívané þásti krajiny pĜevládá intenzivní zemČdČlská þinnost s velkovýrobními
zpĤsoby obhospodaĜování a s nimi spojené negativní zásahy do krajiny (meliorace apod.)
ZemČdČlská pĤda vykazuje nízké procento zelenČ a malou retenþní schopnost, dochází k nežádoucím
vlivĤm na vodní režim – rychlý odtok, vodní eroze, splachy pĤdy, zanášení vodních tokĤ a svodnic.
VýraznČ negativní a destruktivní projevy lokálních pĜívalových dešĢĤ se vyskytly severozápadnČ od
Slavkova v roce 2010. Jednalo se o kumulaci nepĜíznivých podmínek. Území ORP Slavkov u Brna je
obecnČ velmi náchylné k erozi.
V územních plánech obcí je nutno vytipovat potenciální lokality soustĜedČného odtoku a vymezit
taková opatĜení, která omezí negativní vliv pĜívalových vod zejména na zastavČná území obcí.
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Záplavové území
V Ĝešeném území jsou stanovena záplavová území podél tokĤ Litavy a Rakovce a také aktivní zóna
záplavového území Litavy.
ProtipovodĖová ochrana
V þervnu 2012 byla dokonþena stavba protipovodĖové ochrany Slavkova u Brna. Je dimenzována na
zachycení stoleté vody z ProstĜedníþku a souþasnČ je propojena s první etapou protipovodĖových
opatĜení na LitavČ. Je nutná aktualizace záplavového území a aktivní zóny záplavového území.
Zranitelné oblasti
Zranitelnou oblast definuje Nitrátová smČrnice (SR 91/676/EHS) jako oblast, povodí nebo jejich þásti,
kde zemČdČlské þinnosti nepĜíznivČ ovlivĖují koncentrace dusiþnanĤ v povrchových a podzemních
vodách. Jsou to i takové oblasti, které mají vliv na povrchové vody, ve kterých dochází vlivem úniku
dusíku ze zemČdČlství k eutrofizaci s následnými nepĜíznivými dopady na celý vodní ekosystém.
Nitrátová smČrnice byla do þeské legislativy implementována § 33 zákona þ. 254/2001 Sb. (vodního
zákona). NaĜízením vlády þ. 103/2003 Sb. byly stanoveny zranitelné oblasti a upraveno používání a
skladování hnojiv, stĜídání plodin a provádČní protierozních opatĜení v tČchto oblastech.
Ve vymezené zranitelné oblasti leží témČĜ celé Ĝešené území, s výjimkou Heršpic, HodČjic a NČmþan.
SWOT analýza:
Silné stránky
•

provedená protipovodĖová opatĜení v úseku Slavkov - HodČjice

Slabé stránky
•

nízká retenþní schopnost zemČdČlské krajiny (= vČtšiny Ĝešeného území)

•

narušení pĜirozeného vodního režimu v krajinČ

•

pĜevážná þást území leží ve vymezené zranitelné oblasti

•

malé zastoupení vodních ploch v krajinČ

•

zneþištČní vodních tokĤ v dĤsledku zemČdČlské þinnosti

PĜíležitosti
•

zpracování pozemkových úprav - protierozní opatĜení, zvýšení retenþní schopnosti krajiny

•

pokraþování útlumu v používání prĤmyslových hnojiv

Hrozby
•

ohrožení území záplavami

•

lokální záplavy zpĤsobené extravilánovými vodami pĜi extrémních srážkách

•

acidifikace podzemních vod

•

návrat k používání prĤmyslových hnojiv v zemČdČlství

% +\JLHQDçLYRWQtKRSURVWőHGt
Klimatické pomČry
ěešené území se nachází na rozhraní teplé a mírnČ teplé klimatické oblasti (dle QUITT, 1975). Údolí
Litavy je v západní þásti souþástí teplé oblasti T4, ostatní území ORP Slavkov u Brna pĜísluší k teplé
oblasti T2. Jen nejvýše položené oblasti Ždánického lesa na jihovýchodČ území pĜísluší k mírnČ teplé
oblasti MT11. Severní a stĜední þást území je náchylná k výskytu inverzí, obdobnČ jako relativnČ
hluboká údolí severního úboþí Ždánického lesa.
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Ovzduší
Dominantním zdrojem zneþišĢování ovzduší v Ĝešeném území je stále se zvyšující automobilová
doprava, zemČdČlské a prĤmyslové provozy. Dalšími potenciálními zdroji zneþištČní ovzduší jsou
domácnosti používající k vytápČní uhlí (zneþištČní ovzduší PM10 a PM2,5 a polycyklickými
aromatickými uhlovodíky).
Z hlediska poþtu pĜekroþených hygienických limitĤ je dle dat poskytnutých MŽP nejhorší situace podél
dálnice D1, silnČ postižena jsou pak i údolí podél toku Litavy.
Hluk
Významným zdrojem hluku je obecnČ zejména silniþní a železniþní doprava, dále pak pĜípadné
bodové zdroje, napĜ. z výroby.
Železniþní doprava – Ĝešeným územím dvČ železniþní tratČ. Negativní ovlivnČní zástavby hlukem se
dotýká obcí HostČrádky–Rešov, Zbýšov a KĜenovice kde dráha prochází obytným územím a tvoĜí
zároveĖ sídelní bariéru.
Silniþní doprava - míra ovlivnČní je závislá na intenzitČ dopravy a složení dopravního proudu (podíl
tČžké nákladní dopravy, podíl tranzitní dopravy).
Výroba - v Ĝešeném území je udáván jeden rušivý provoz na okraji obce HostČrádky-Rešov.
Dle sdČlení KHS jsou pĜekraþovány hlukové limity podél dálnice D1 na území Velešovic (zasažena je
patrnČ významná þást zastavČného území), a na vstupu silnice I/50 do Slavkova od Holubic
(zasaženo je nČkolik domkĤ).
ZneþištČní ovzduší a zatížení území hlukem je vyznaþeno ve výkrese þ. 4. Problémový výkres.
Voda
ZneþištČní vodních tokĤ je dáno pĜevážnČ zemČdČlskou þinností. PĜímým recipientem vyþištČných
odpadních vod je Litava, která vtéká do Svratky.
PĤda
V území se nenachází plochy zemČdČlské pĤdy zatížené nadlimitními hodnotami cizorodých látek.
Radioaktivita zemského povrchu
Dle map radonového indexu v území pĜevažuje nízké riziko výskytu radonu z podloží.
Nakládání s odpady
Svoz komunálního odpadu zajišĢuje pro jednotlivé obce oprávnČná osoba. Odpad je pravidelnČ
svážen, odstraĖování odpadĤ probíhá dle smluvních vztahĤ s provozovateli odstraĖování odpadĤ.
PrĤmyslové podniky si likvidaci svého odpadu zajišĢují samy smluvnČ s oprávnČnými osobami.
SbČrnými dvory nebo místy je vybaveno 7 obcí.
Staré ekologické zátČže
V Ĝešeném území se nachází 23 starých ekologických zátČží, bez stanovených priorit k sanaci nebo
jiných bližších údajĤ.
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SWOT analýza:
Silné stránky
•

emise hlavních zneþišĢujících látek trvale pod celostátním prĤmČrem

•

zavedený systém odpadového hospodáĜství

Slabé stránky
•

zatížení emisemi a hlukem podél frekventovaných komunikací

•

sídelní bariéra a hluk od železnice

•

špatné rozptylové podmínky zejm. v údolí Litavy

PĜíležitosti
•

národní program snižování emisí (06/2007) – napĜ. nové emisní parametry na spalovací
zdroje – výmČna nevyhovujících kotlĤ na tuhá fosilní paliva, podpora využití obnovitelných
zdrojĤ, podpora vozidel environmentálnČ šetrnČjších, osvČta týkající se dopadĤ na zdraví

•

zvýšení míry separace a využití odpadu

Hrozby
•

další nárĤst intenzity dopravy, napĜ. vlivem rozvojových ploch

•

rizika spojená s intenzivní živoþišnou výrobou v zemČdČlských areálech

•

rĤst cen energií -> zvýšení nekáznČ domácností ohlednČ používaných topných paliv

•

výskyt starých ekologických zátČží a jejich chybČjící rozlišení z hlediska priorit

% 2FKUDQDSőtURG\DNUDMLQ\
Základní charakteristika
Pro Ĝešené území je charakteristické jednostranné využití krajiny. PĜevážnČ jde o rozsáhlé
zemČdČlské plochy, s malým podílem pĜírodních prvkĤ, místy je lze hodnotit až jako kulturní poušĢ.
Pouze na jihovýchodČ území nastupuje opaþný extrém témČĜ þistČ lesní krajiny Ždánického lesa.
Hranice mezi zemČdČlskou krajinou a lesní krajinou je pomČrnČ þlenitá. Charakteristické jsou prĤniky
odlesnČných krajinných formací plochými údolími do komplexu Ždánického lesa a naopak úzké
„splazy“ vegetace sukcesní (postagrární) nebo lesní na výrazných svazích. Ty jsou ponechány bez
intenzivního hospodáĜského využití, na rozdíl od úpatí a plochých oblých vrcholĤ.
Vzájemné pronikání obou druhĤ krajinných formací zvyšuje v jižní þásti území nejen jeho druhovou
diverzitu a ekologickou hodnotu, ale i kvalitu užitnou, obytnou a rekreaþní. NČkteré lokality nelesní
krajiny jsou vyhlášeny jako maloplošná zvláštČ chránČná území a jsou zahrnuta i do evropsky
významných lokalit soustavy Natura 2000.
Tento zpĤsob využití území je historicky pĜedurþen pĜírodními podmínkami. V dobČ pĜed kolektivizací
zemČdČlství byl podíl krajinné zelenČ v území relativnČ nižší, ale prvky byly zastoupeny rovnomČrnČ
po celém území formou drobných fragmentĤ podél mezí, cest apod. Dnešní stav ponechává místa
s obtížným využitím sukcesním procesĤm, zatímco plochy pĜístupné moderním zemČdČlským
technologiím jsou využity velmi intenzivnČ. DĤsledkem je zvýšení erozního ohrožení a zmČna
druhového zastoupení a diverzity. Severní þást území je navíc zatížena existujícími i navrhovanými
dopravními koridory.
Územní systém ekologické stability
V roce 1996 byl na lokální úrovni zpracován okresní generel ÚSES pro okres Vyškov. Na krajské
úrovni byl zpracován Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje
(Ageris, s.r.o. 2003), který byla promítnut do Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
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Regionální a nadregionální systém
Problémem k Ĝešení je zvýšení funkþnosti ve vybraných þástech a Ĝešení bariérového efektu, dále
vymezení novČ navržených skladebných þástí na regionální území v územnČ plánovací dokumentaci
a koordinace s místními biokoridory a biocentry.
Místní (lokální) systém
Základní vČtve místního územního systému ekologické stability jsou vymezeny oborovou dokumentací
(viz výše), zapracovány jsou þásteþnČ v územnČ plánovací dokumentaci. K vymezení prvkĤ ÚSES
v územnČ plánovací dokumentaci došlo u nČkterých územních plánĤ pĜed zpracováním Generelu
regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje, V rámci územních plánĤ obcí
bude nutno doĜešit provázanost celkového Ĝešení ÚSES podle krajského podkladu a okresního
generelu. Jejich vymezení je nutno revidovat a koordinovat pĜi další územnČ plánovací þinnosti nebo
napĜ. zpracování komplexních pozemkových úprav. Rizikem je udržení návaznosti jednotlivých
skladebných þástí na hranicích zpracovaných administrativních jednotek.
SWOT analýza:
Silné stránky
•

vysoký podíl stabilních krajinných formací v jihovýchodní þásti území

•

vysoký podíl krajinotvorných prvkĤ – alejí

•

pestrá skladba krajinných formací v jihovýchodní þásti území

Slabé stránky
•

ve vČtšinČ území SO ORP jsou výraznČ narušené pĜírodní struktury

•

vysoké civilizaþní zatížení území

•

chybí prvky ÚSES v nelesní krajinČ, kde by mohly plnit více funkcí (krajinotvorné,
ekologické, protierozní)

•

koordinace skladebných þástí ÚSES dle rĤzných typĤ dokumentace

•

nedostateþné þlenČní zemČdČlské pĤdy

PĜíležitosti
•

historická tradice krajinného cítČní, tradice doprovodných alejí podél cest, solitérĤ v rámci
volné krajiny i zastavČného území

•

využití vymezení a realizace ÚSES jako nástroje posílení krajinných prvkĤ v území

Hrozby
•

urbanizace volné krajiny, fragmentace krajiny liniovými dopravními stavbami

•

zalesĖování hospodáĜsky tČžko využitelných postagrárních lad - snížení druhové pestrosti

% =HPěGěOVNìSţGQtIRQG
Pedologické pomČry
V území jsou zastoupeny bonitované pĤdní ekologické jednotky 2. a 3. vegetaþního stupnČ.
Hlavní pĤdní jednotky
HPJ 08. ýernozemČ modální a pelické, hnČdozemČ, luvizemČ, popĜípadČ i kambizemČ luvické, smyté,
kde dochází ke kultivaci pĜechodného horizontu nebo substrátu na ploše vČtší než 50 %, na spraších,
sprašových a svahových hlínách, stĜednČ tČžké i tČžší, pĜevážnČ bez skeletu a ve vyšší sklonitosti
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HPJ 01. ýernozemČ modální, þernozemČ karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, pĤdy
stĜednČ tČžké, bez skeletu, velmi hluboké, pĜevážnČ s pĜíznivým vodním režimem
HPJ 06. ýernozemČ pelické a þernozemČ þernické pelické na velmi tČžkých substrátech (jílech,
slínech, karpatském flyši a tercierních sedimentech), tČžké až velmi tČžké s vylehþeným orniþním
horizontem, ojedinČle štČrkovité, s tendencí povrchového pĜevlhþení v profilu
HPJ 07. Smonice modální a smonice modální karbonátové, þernozemČ pelické a þernozemČ þernické
pelické, vždy na velmi tČžkých substrátech, celoprofilovČ velmi tČžké, bezskeletovité, þasto povrchovČ
periodicky pĜevlhþované
HPJ 19. Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých slínovcích nebo
vápnitých svahových hlínách, stĜednČ tČžké až tČžké, slabČ až stĜednČ skeletovité, s dobrým
vláhovým režimem až krátkodobČ pĜevlhþené
HPJ 20. PelozemČ modální, vyluhované a melanické, regozemČ pelické, kambizemČ pelické i
pararendziny pelické, vždy na velmi tČžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních sedimentech
a podobnČ, pĤdy s malou vodopropustností, pĜevážnČ bez skeletu, ale i stĜednČ skeletovité, þasto i
slabČ oglejené
HPJ 41. PĤdy se sklonitostí vyšší než 12 stupĖĤ, kambizemČ, rendziny, pararendziny, rankery,
regozemČ, þernozemČ, hnČdozemČ a další, zrnitostnČ stĜednČ tČžké až velmi tČžké s ponČkud
pĜíznivČjšími vláhovými pomČry
HPJ 58. FluvizemČ glejové na nivních uloženinách, popĜípadČ s podložím teras, stĜednČ tČžké nebo
stĜednČ tČžké lehþí, pouze slabČ skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové pomČry po odvodnČní
pĜíznivé
Investice do pĤdy
V Ĝešeném území jsou provedeny meliorace v údolních nivách a jejich okolí, na celkové ploše ca 857
ha.
Eroze
Vodní eroze se projevuje zejména v severní a severozápadní þásti Ĝešeného území.
V nejohroženČjších lokalitách konvexních svahĤ jsou luþní porosty. Využití území tak kopíruje dodnes
patrnou historickou stopu. Drobné protierozní prvky, které snižovaly negativní dĤsledky pĜívalových
dešĢĤ (cesty, meze, ...) z území vymizely. UplatnČním kombinace pĜístupĤ lze omezit vodní erozi technickými protierozními opatĜeními prĤlehy, pĜípadnČ organizací obdČlávání pĤdy jako je napĜ.
hrázkování, vrstevnicové obdČlávání, protierozními osevními postupy a pásovým stĜídáním plodin.
SWOT analýza:
Silné stránky
•

vysoká kvalita zemČdČlské pĤdy

Slabé stránky
•

zvýšené riziko eroze zemČdČlské pĤdy ve stĜední þásti území

PĜíležitosti
•

podpora k pĜírodČ šetrných forem zemČdČlství

Hrozby
•

pokraþující suburbanizace - tlak na rozvoj zástavby na pĤdách vysoké bonity

•

narušení melioraþních soustav výstavbou, riziko následného zamokĜení pozemkĤ
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V Ĝešeném území jsou lesní pozemky soustĜedČny v komplexu Ždánického lesa na jihovýchodním
okraji území. V severní þásti se prakticky nenachází. Charakter lesních porostĤ je smíšený,
s pĜevahou listnatých porostĤ.
Pozemky urþené k plnČní funkcí lesa jsou stabilizované, navrhované zámČry v území nenavrhují
zásah do jejich struktury.
SWOT analýza:
Silné stránky
•

kompaktní lesní celky v jižní þásti území

•

vysoký podíl pĜirozených druhĤ dĜevin posilujících stabilitu a odolnost porostĤ

Slabé stránky
•

absence lesních porostĤ v severní þásti území

PĜíležitosti
•

nejsou definovány

Hrozby
•

nejsou definovány

% 'RSUDYQtLQIUDVWUXNWXUD
Železniþní doprava
Územím SO ORP Slavkov u Brna prochází celostátní železniþní tratČ þ. 300 (Brno-PĜerov) a þ. 340
(Brno-Veselí nad Moravou-Uherské HradištČ) s rychlíkovým provozem. TratČ se na území Holubic a
KĜenovic vzájemnČ kĜíží. Do tratČ þ. 340 jsou zaústČny 2 vleþky – místní vleþka ve SlavkovČ, a u
Holubic pak vleþka do cementárny Mokrá.
PĜehled železniþních zastávek na území SO ORP Slavkov u Brna
ý. tratČ

Obec

název

druh

Typy zastavujících vlakĤ

300

HostČrádky-Rešov

HostČrádky-Rešov

zastávka

O

Zbýšov

Zbýšov

zastávka

O

340

KĜenovice

KĜenovice, horní nádraží

stanice

O, N

Holubice

Holubice

stanice

N

Velešovice

Velešovice

zastávka

-

KĜenovice

KĜenovice, dolní nádraží

zastávka

O

Slavkov u Brna

Slavkov u Brna

stanice

O, Sp, R, N

Rozvoje železniþní dopravy na území SO ORP Slavkov u Brna se dotýkají koncepþní zámČry:
•

vysokorychlostní traĢ (VRT) Brno – Ostrava

•

severojižní kolejový diametr (SJKD) Tišnov – Brno – Slavkov u Brna – zkvalitnČní hromadné
osobní dopravy se zapojením do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

•

vybudování kolejové spojky stávajících železniþních tratí þíslo 300 a 340 (KĜenovice) související
s provozem SJKD

Silniþní doprava
Pozemní komunikace jsou stávající legislativou kategorizovány následovnČ:
•

dálnice, které jsou v majetku ýR

•

silnice I. tĜídy, které jsou v majetku ýR a silnice II. nebo III., které jsou v majetku krajĤ
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•

místní komunikace I., II., III. a IV. tĜídy, které jsou v majetku jednotlivých obcí

•

úþelové komunikace, které jsou majetkem právnických nebo fyzických osob

Severním okrajem území SO ORP Slavkov u Brna prochází dálnice D1 (Praha-Brno-ěíkovice u
PĜerova), s mimoúrovĖovou kĜižovatkou v Holubicích. Souþasná kĜižovatka neumožĖuje napojení
všech smČrĤ jízdy z dálnice D1 na silnici II/430 Brno – Vyškov, není vyhovující pro odboþení z dálnice
D1 na silnici I/50 ve smČru Ostrava – Slavkov a v budoucnu by mČla být nahrazena novou MÚK,
vþetnČ zaústČní jižní rychlostní tangenty R98 Kobylnice - Holubice. Osy silniþní sítČ Ĝešeného území
dále tvoĜí silnice I. tĜídy I/50 (Holubice-Slavkov-Uh. HradištČ-Trenþín [Slovensko]) a I/54 (SlavkovKyjov-Veselí nad Moravou-Strání-Nové Mesto n.V. [Slovensko]), které se spojují v centru Slavkova.
Silniþní síĢ doplĖují silnice II. a III. tĜídy. Nevyhovující je prĤbČh silnice II/416.
VeĜejná doprava
Území SO ORP Slavkov u Brna je obsluhováno integrovaným dopravním systémem Jihomoravského
kraje, který zajišĢuje návaznost vlakových a autobusových spojĤ, pravidelné intervaly mezi spoji a
jednotný tarif. PĜestupní uzly se nachází ve SlavkovČ u Brna a v KĜenovicích.
Nemotorová doprava
Územím prochází Ĝada cyklotras, pĜevážnČ po silnicích II. a III. tĜídy a úþelových komunikacích.
Sporné je trasování jedné z vČtví Moravské VinaĜské stezky mezi Velešovicemi a Slavkovem.
Turistických znaþek je v území minimum, což koresponduje s relativnČ monofunkþním využitím krajiny
(rozsáhlá pole x komplex lesa).
Jižním okrajem území je údajnČ vedena navržená páteĜní hipostezka (je zmínČna v aktualizaci ÚAP
z r. 2010; aktuálnČ dodaná data tuto skuteþnost nepotvrzují).
SWOT analýza:
Silné stránky
•

dobré dopravní napojení vČtšiny sídel na Brno a na centrum ORP Slavkov u Brna

•

fungující veĜejný dopravní systém (IDS)

•

znaþené cyklotrasy

Slabé stránky
•

nesoulad trasy VRT v ÚPD obcí a zámČru JMK

•

nevyhovující dálniþní kĜižovatka v Holubicích

•

prĤchod intenzivnČ zatížené silnice zastavČným územím (silnice II/416)

•

trasování železniþních tratí poplatné dobČ vzniku – výrazný bariérový efekt zejm. na
území KĜenovic

•

horší obslužnost veĜejnou dopravou v jižní þásti ORP

•

stav silnic II. a III. tĜídy

PĜíležitosti
•

naplĖování zámČrĤ ve schválených strategických materiálech (vybudování R43, jižní
rychlostní tangenta vþetnČ MÚK Holubice, severojižní kolejový diametr…)

•

omezení tranzitní a nákladní dopravy v prĤtazích obcemi

•

rĤst poþtu obyvatel -> podchycení zvýšené poptávky po dojížćce v rámci IDS -> vyšší
komfort veĜejné dopravy v území

Hrozby
•

trvalý nárĤst automobilové dopravy

•

redukce veĜejné dopravy
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Pokrytí základní infrastrukturou a naplnČní souþasných standardĤ bydlení je základní podmínkou
udržitelného rozvoje území. Napojení 100 % bytového fondu v ĜadČ obcí nelze zajistit z dĤvodu
existence odlehlých malých osad þi samot a dostupnosti vlastní sítČ. Pro ÚAP ORP je sledováno:
•

zásobování vodou

•

odkanalizování a þištČní odpadních vod

•

zásobování plynem

•

zásobování elektrickou energií

•

zásobování teplem

•

spoje, telekomunikace

Trasy zvláštních inženýrských sítí - VVTL plynovodu, produktovodu nebo ropovodu - Ĝešeným územím
neprocházejí.
Zásobování vodou
Pro zpracování této kapitoly byla využita zejm. studie „Plán rozvoje vodovodĤ a kanalizací
Jihomoravského kraje“ (PRVK) zpracovaná firmou Aquatis Brno v r. 2004 a její prĤbČžná aktualizace.
Zásobování vodou je v Ĝešeném území pĜevážnČ vyhovující, ca 80 % obyvatel je napojeno na veĜejné
vodovody, jen malá þást obyvatel je odkázána na individuální zásobování pomocí studní.
Kvalita vyrobené vody odpovídá, až na malé výjimky u lokálních zdrojĤ, požadavkĤm vyhlášky MZ þ.
252/2004 Sb., která stanovuje požadavky na pitnou vodu a rozsah její kontroly. Ve vČtšinČ pĜípadĤ
pĜekroþení limitĤ se jedná o dusiþnany, železo, mangan a radon, ojedinČle o chloridy a sírany.
Hlavním provozovatelem vodovodĤ na území ORP jsou Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.
Hlavní zdroj vody: úpravny vody – Lhota, DČdice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov
Hlavní skupinový vodovod: SV Vyškov, vČtev slavkovská
Rozvoj skupinového vodovodu:
•

rozšíĜení SV Vyškov – Bohdalice – Pavlovice, Kuþerov, Lysovice, Dražovice, NČmþany

•

rekonstrukce pĜívodního Ĝadu VDJ Rousínov – VDJ Slavkov III

•

rozšíĜení VDJ Slavkov III

•

rekonstrukce pĜívodního Ĝadu JÚ NČmþany – VDJ Slavkov II

•

rekonstrukce zásobovacího Ĝadu VDJ Slavkov II - KĜižanovice

Samostatné vodovody
V rámci rozvoje vodního hospodáĜství se plánuje zejména zkvalitnČní stávajících vodovodĤ formou
rekonstrukce zaĜízení (Ĝady, vodojemy, þerpací stanice), zĜizování nových zdrojĤ vody i výstavba
nových zaĜízení. RovnČž je plánováno vzájemné propojení samostatných vodovodĤ do spoleþného
skupinového vodovodu. PĜehled plánovaných staveb je uveden v PRVK.
Odkanalizování a þištČní odpadních vod
V oblasti kanalizací a þistíren odpadních vod (ýOV) je nutné zajistit naplĖování SmČrnice þ. 91/271
EHS, o þištČní mČstských odpadních vod, ve které je stanovena mimo jiné povinnost obcí nad 2 000
ekvivalentních obyvatel (EO) mít odpovídající kanalizaþní systém zakonþený ýOV. Obce s produkcí
zneþištČní pod úroveĖ 2 000 EO musí zajistit pĜimČĜené þištČní produkovaných odpadních vod.
První þást výše zmínČné smČrnice je v zásadČ plnČna, neboĢ obec nad 2000 obyvatel – Slavkov u
Brna - má k dispozici kanalizaci a vybudovanou ýOV.
Horší situace je u menších obcí. Ve vČtšinČ z nich není vybudována kanalizace vĤbec nebo pouze
umožĖuje odvádČní dešĢové vody do místní vodoteþe. Tyto místní kanalizace bývají þasto ve špatném
technickém stavu. Odkanalizování individuálních objektĤ je obvykle Ĝešeno jímkami s vyvážením nebo
dokonce provozem septikĤ s pĜepadem do dešĢové kanalizace. Jejich další provoz není v souladu se
stávající legislativou a je tedy nutná úprava kanalizaþního systému. Vlastní ýOV mají kromČ Slavkova
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ještČ vybudovány obce Bošovice, Hrušky, Otnice, Vážany nad Litavou a Velešovice. U všech
ostatních obcí se až na výjimky uvažuje s vybudováním splaškové kanalizace zakonþené malou
þistírnou odpadních vod, pĜípadnČ pĜevedením odpadních vod na již stávající þistírnu. V pĜípadČ
odlehlých objektĤ, kde by vedení kanalizaþního Ĝadu nebylo ekonomické, se budou budovat domovní
ýOV.
Plánované nadmístní systémy:
•

PĜivedení odpadních vod do ýOV Slavkov u Brna: Nížkovice, Heršpice, HodČjice, NČmþany,
KĜižanovice

•

PĜivedení odpadních vod do ýOV Hrušky: KĜenovice (realizováno), Holubice (zámČr)

•

Spoleþná þistírna odpadních vod: Šaratice – HostČrádky-Rešov; KobeĜice – Milešovice;

Zásobování plynem
V území SO ORP Slavkov u Brna jsou plynofikovány všechny obce.
Plynofikace obcí je realizovaná stĜedotlakým plynovodem, a to buć pĜes vysokotlakou regulaþní
stanici plynu, nebo v návaznosti na již vybudovaný stĜedotlaký systém sousedící obce. Jednotliví
odbČratelé jsou pak napojeni pĜes regulátory plynu.
Zásobování elektrickou energií
ěešeným územím ORP prochází nadĜazená síĢ nadzemního vedení 110, 220 a 400 kV.
V Ĝešeném území je vybudovaná rozvodna 110/22 kV umístČná severozápadnČ od Slavkova u Brna a
je napojena nadzemním vedením VVN 110 kV z rozvodny v Sokolnicích u Brna.
Území ORP je zásobované systémem nadzemních vedení VN 22 kV. V zastavČném území Slavkova
u Brna je zrealizováno podzemní vedení VN 22 kV.
Podle návrhu ZUR JMK je navržena rekonstrukce nadzemního vedení VVN 110 kV SokolniceBuþovice-Vyškov na vedení 2x110 kV ve stávající trase. Dále je poskytovatelem dat (ýEPS, a.s.)
uvádČn zámČr na zdvojení vedení ZVN 400 kV. ěešeného území se u Otnic dotýká vymezený koridor
nového nadzemního vedení ZVN 400 kV Sokolnice – hranice ýR/Rakousko (-Bisamberg).
Na území SO ORP se nenacházejí klasické zdroje elektrické energie. Vyvýšené (nelesní) polohy
území jsou hodnoceny jako území (technicky) vhodné pro výstavbu vČtrných elektráren.
Zásobování teplem
Na území ORP je pro vytápČní využíván primárnČ zemní plyn (z ca 80%), dále pak pevná paliva,
elektrická energie nebo topné oleje. V území není provozován systém centrálního zásobování teplem.
Spoje, telekomunikace
V oblasti telekomunikací je dĤležité zajistit ochranu radioreléových spojĤ, pro jejichž provoz je nutné
zajistit pĜímou viditelnost spolupracujících stanic. Proto jsou tyto stanice umisĢovány zejména na
terénní dominanty (nejvyšší kóty v terénu). Ochrana tČchto spojĤ je provádČna vyhlašováním
ochranných pásem procházejících paprskĤ a kruhových ochranných pásem kolem spojových objektĤ
v polomČru 500 m, které mají za úkol zabránit stínČní a rušení tČchto spojĤ. Na území SO ORP
Slavkova u Brna se žádný takový vysílaþ nenachází, zasahuje však do nČj na severu jedno ochranné
pásmo. Mimo to prochází územím 2 rozsáhlé ochranné koridory, jejichž poskytovatelem je VUSS
Brno, a také ochranné pásmo vojenského komunikaþního objektu u západního okraje území.
Nad Ĝešeným územím ORP Slavkova u Brna procházejí paprsky radioreléových tras ve správČ
ýeských radiokomunikací a.s. a Telefónica O2 - ochrana paprsku pĜichází v úvahu pouze v pĜípadČ
extrémnČ vysokých staveb, napĜ. vČtrných elektráren, situovaných ve vzdálenosti do 200 m od osy
paprsku. V tČchto pĜípadech je nezbytnČ nutné pĜedkládat zámČry takových staveb k posouzení
provozovateli.
Dále Ĝešeným územím procházejí trasy optických kabelĤ – Telefónica O2, E.ON, Telia.
Na území se nacházejí zaĜízení mobilních operátorĤ – Telefónica O2, T-mobile, Vodafone.
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SWOT analýza:
Silné stránky
•

stabilizovaná vodovodní síĢ se zajištČnými zdroji

•

zásobování plynem ve všech obcích

Slabé stránky
•

chybČjící systémy odkanalizování a þištČní odpadních vod ve vČtšinČ obcí

•

silnČ centralizovaná síĢ elektrického vedení

•

pĜevládají konvenþní zdroje energií (vþ. pevných paliv), zatČžující životní prostĜedí

PĜíležitosti
•

dotaþní tituly na budování nových kanalizací a ýOV

•

rostoucí zájem veĜejnosti o individuální systémy þištČní odpadních vod

•

modernizace, osvČta -> snižování energetické nároþnosti budov, potažmo domácností

•

využití alternativních a lokálních zdrojĤ energií

Hrozby
•

suburbanizace -> rostoucí nároky na kapacitu infrastruktury

•

nedostatek zdrojĤ na dobudování a údržbu infrastruktury

•

zhoršení cenové dostupnosti energií – pĜechod na nevhodné náhradní zdroje

•

kontaminace vodních zdrojĤ

% 2EĀDQVNpY\EDYHQt
VeĜejná vybavenost, služby
VeĜejná vybavenost obcí v rámci SO ORP Slavkov u Brna je v rozhodujících oblastech (školství,
zdravotnictví, sociální péþe) ve vČtšinČ pĜípadĤ v porovnání s celým Jihomoravským krajem
nadprĤmČrná – napĜ. základní škola je v 15 obcích z 18. PĜevážná þást veĜejného vybavení je
soustĜedČna do centra ORP – Slavkova u Brna, v ostatních sídlech pĜevládá základní vybavenost.
Vybavenost nadmístního významu se nachází v krajském mČstČ BrnČ.
Služby v oblasti obchodu a prodeje, ubytování a stravování jsou vČtšinou záležitostí právnických nebo
fyzických osob a jsou realizovány v rámci ploch obþanského vybavení, smíšených ploch, popĜ. v
obytných zónách. Kapacitní obchodní zaĜízení se v rámci Ĝešeného území nachází ve SlavkovČ.
Sport
Pro sportovní vyžití obyvatel v sídlech slouží místní hĜištČ, dČtská hĜištČ, hasiþská cviþištČ, výletištČ,
apod. KvalitnČ vybavená sportovní centra pro organizovanou tČlovýchovu i volnoþasové aktivity se
nachází v tČžišti SO ORP SlavkovČ u Brna (koupalištČ, sportovní areál, stĜelnice, sokolovna…). Na
severozápadním okraji mČsta se nachází rozsáhlý golfový areál.
VeĜejná pohĜebištČ
VeĜejná pohĜebištČ se nacházejí v obcích Bošovice, Heršpice (2), HodČjice, Holubice, KobeĜice u
Brna, KĜenovice, Lovþiþky, Milešovice, NČmþany, Nížkovice, Otnice, Šaratice, Slavkov u Brna (2),
Vážany nad Litavou a Velešovice.
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SWOT analýza:
Silné stránky
•

nadprĤmČrné veĜejné vybavení v rámci Jihomoravského kraje

•

dobrá dostupnost vybavenosti nadmístního významu (Brno)

Slabé stránky
•

chybČjící zaĜízení pro seniory a zdravotnČ postižené obþany

•

nedostatek vybavených dČtských hĜišĢ

PĜíležitosti
•

integrace obþanského vybavení (zejména sociálních zaĜízení) do ploch bydlení a ploch se
smíšeným využitím

•

využití rezervních kapacit stávajících objektĤ obþanského vybavení

Hrozby
•

chátrání objektĤ OV nebo jejich prodej soukromým subjektĤm mĤže znemožnit jejich
výhledové využití pro veĜejné úþely

•

tlak investorĤ na výstavbu kapacitních komerþních zaĜízení – hrozba narušení hodnot území

•

nárĤst poproduktivního obyvatelstva -> nároky na kapacity zaĜízení sociální péþe a
zdravotnictví

% 6RFLRGHPRJUDILFNpSRGPtQN\
pozn.: není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem dat uvedených v této kapitole údaje od ýSÚ. Podrobné
údaje o obyvatelstvu jsou uvedeny v tabulkové pĜíloze.
Správní obvod ORP Slavkov u Brna je souþástí Jihomoravského kraje a zahrnuje 18 obcí. TČchto 18
obcí se rozkládá na ploše 15 770 ha a k 31. 12. 2011 zde žilo 21 819 obyvatel. PrĤmČrný vČk obyvatel
je 40,2 let, což odpovídá celostátnímu prĤmČru. Z celkového poþtu 18 obcí má pouze centrum
správního obvodu status mČsta. Svojí rozlohou se správní obvod podílí 2,2% na celkové rozloze kraje
a poþtem obyvatel celkem 1,9%.
Mezi obcemi znaþnČ vyþnívá Slavkov u Brna - jeho 6207 obyvatel pĜedstavuje témČĜ 30% populace
SO ORP. Ostatní obce mají mezi 564 (Zbýšov) a 1824 (KĜenovice) obyvateli.
Vývoj poþtu obyvatel
V letech 1961 až 1991 docházelo v území SO ORP Slavkov u Brna k postupnému vylidĖování. Tento
trend se kolem pĜelomu tisíciletí prudce obrátil, a mezi sþítáními v letech 2001 a 2011 se poþet
obyvatel zvýšil o témČĜ 10%. Na pĜírĤstku má o dominující podíl stČhování, lze s velkou mírou jistoty
usuzovat na pĜesun obyvatel z mČsta Brna do jeho pĜilehlého zázemí (data o dojížćce ze SLDB 2011
ještČ nejsou k dispozici). Území SO ORP se tak patrnČ zaþlenilo do aktuálního trendu suburbanizace.
NejvČtší relativní pĜírĤstek (pĜes 40%) zaznamenal Zbýšov (jde však stále o nejmenší obec v SO
ORP), nejvČtší absolutní pĜírĤstek zaznamenaly - kromČ obligátního Slavkova (+317) - Velešovice
(+287 obyv.). Jediná obec, která zaznamenala v letech 1991-2011 celkovČ úbytek obyvatel, jsou
NČmþany (-3,4 %)
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Vývoj poþtu obyvatel v SO ORP Slavkov u Brna v letech 1961 - 2011
25 00 0

20 00 0

15 00 0

poþet
obyyvatel
10 00 0

5 000

0
1961

1 970

1980

1991

2001

2 011

sþítání lidu

Struktura obyvatelstva dle vČku a vzdČlání
Podíly obyvatel SO ORP ve vČku 0-14 let a ve vČku 65 let a více se v mezi lety 2001 - 2011
pohybovaly shodnČ kolem 15%. Index stáĜí (pomČr zmínČných dvou podílĤ) se z poþáteþní velmi
pĜíznivé hodnoty 95 mírnČ zhoršil, aby od roku 2006 až doposud osciloval kolem 100 (tedy 1:1), což je
v rámci ýR (110) i Jihomoravského kraje (116) nadprĤmČrnČ dobrá hodnota.
zdroj ýSÚ - SLDB

vysokoškolské

úplné

nezjištČno

1991
vysokoškolské
vþetnČ
vČdecké pĜípravy

vyšší odborné
a nástavbové

s maturitou

úplné stĜední

vyuþení a
stĜední odborné
bez maturity

základní
a neukonþené,
vþetnČ
bez vzdČlání

2001

stĜední
s maturitou

Struktura obyvatel dle nejvyššího dosaženého vzdČlání

SO ORP Slavkov u Brna

25,9

43,9

21,5

2,6

5,5

0,6

17,5

4,0

Jihomoravský kraj

23,6

37,0

24,6

3,4

10,3

0,9

22,8

8,4

Struktura obyvatel dle nejvyššího vzdČlání je vztažená k obyvatelstvu patnáctiletému a staršímu.
V porovnání let 1991 a 2001 došlo k nepatrnému zvýšení podílu obyvatel vysokoškolsky vzdČlaného,
nicménČ stále správní obvod vysoce zaostává nad celokrajským prĤmČrem.
S ohledem na výrazné pohyby obyvatelstva v posledních letech lze oþekávat i zĜetelné zmČny
vzdČlanostní struktury. Tyto charakteristiky ze SLDB 2011 bohužel zatím nejsou dostupné.
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SWOT analýza:
Silné stránky
•

setrvalý mírný rĤst poþtu obyvatel, zejm. díky kladnému saldu migrace

•

pĜíznivá vČková struktura obyvatel

Slabé stránky
•

nejistá vzdČlanostní struktura obyvatel (nejþerstvČjší údaje z r. 2001 jsou nepĜíznivé)

•

nejisté ukotvení pĜistČhovalých v obci (vznik satelitních "nocleháren")

PĜíležitosti
•

nové impulsy pro život a ekonomiku v obcích díky pĜistČhovalým

•

využití blízkosti univerzitního mČsta Brna ke zvýšení poþtu obyvatel s dokonþeným
vysokoškolským vzdČláním

Hrozby
•

projevy suburbanizace - nesoulad mezi starousedlíky a pĜistČhovalými, živelná výstavba a
rĤst nárokĤ na veĜejnou vybavenost a infrastrukturu, snížení sociální soudržnosti v obcích

•

stárnutí populace -> zvyšování nárokĤ na sociální služby

% %\GOHQt
Oblast bydlení úzce souvisí se sociodemografickými a hospodáĜskými podmínkami, s nimiž se
navzájem ovlivĖuje. Podrobné údaje o bydlení jsou uvedeny v tabulkové pĜíloze.
Poþet domĤ a bytĤ v rámci SO ORP v posledních 20 letech stabilnČ roste, jednak vlivem rostoucích
nárokĤ na komfort bydlení, a v posledním desetiletí také v kontextu s pomČrnČ masivním
pĜistČhováváním.
Obložnost (prĤmČrný poþet obyvatel na 1 byt) klesla z 3,00 v roce 1991 na 2,84 v roce 2011, ovšem
stále zaostává za krajským i republikovým prĤmČrem - rozdíl lze ovšem pĜiþítat spíše venkovskému
charakteru bydlení, s výraznČ vyšším podílem rodinného soužití oproti vČtším mČstĤm, která statistiky
významnČ ovlivĖují.
PrĤmČrné stáĜí domu bylo v roce 2001 42,2 let, tedy mírnČ nad prĤmČrem kraje (44,2 let). Údaje za
rok 2011 zatím nejsou dostupné, lze ale pĜedpokládat pokles prĤmČrného stáĜí domĤ.
Bytová výstavba v SO ORP Slavkov u Brna v letech 1997 - 2010
z toho
v bytových domech

zdroj ýSÚ

období

dokonþené
byty celkem

v rodinných domech

1997-2000

227

135

45

47

2,88

2001-2005

426

235

131

62

4,25

2006-2010

501

289

179

33

4,77

1997-2010

1154

659

355

150

4,06

1)

ostatní

Intenzita bytové
1)
výstavby

poþet dokonþených bytĤ na 1000 obyvatel stĜedního stavu roþnČ

Intenzita bytové výstavby v období 1997 – 2010 je v rámci Jihomoravského kraje, resp. ýR spíše
vyšší (4,06 oproti 3,25, resp. 2,89). Nejvyšší intenzita výstavby (pĜes 10) byla v tomto období ve
ZbýšovČ (vysoká hodnota ukazatele je zde zþásti zpĤsobena malou lidnatostí obce), objemovČ
významná byla výstavba zejm. ve SlavkovČ, dále pak ve Velešovicích a v Bošovicích.

27

Úplná aktualizace ÚAP SO ORP Slavkov u Brna – 2012

SWOT analýza:
Silné stránky
•

pĜíznivé klimatické podmínky pro bydlení

•

pĜevážná þást bytĤ je v kvalitním prostĜedí s dostatkem zelenČ v kompaktní zástavbČ,
v izochronČ zastávek hromadné dopravy a základního obþanského vybavení

•

disponibilní plochy pro bydlení vymezené v ÚPD obcí

•

intenzita bytové výstavby je nejvyšší v rámci kraje

Slabé stránky
•

nízký podíl obcí vybavených kanalizací s napojením na ýOV

•

domy postavené pĜed r. 1945 vČtšinou nesplĖují požadavky na úsporu energií

•

zvyšování poþtu bytĤ nekoresponduje se zvýšením poþtu pracovních míst, což vyvolává
tlaky na vyjížćku za prací

•

chátrající a neobydlené domy

PĜíležitosti
•

dotaþní programy na modernizaci budov -> znovuvyužití a modernizace domovního fondu
uvnitĜ zastavČných území

Hrozby
•

tlak na vytváĜení monofunkþních lokalit satelitního bydlení, vznik "sídelní kaše"

•

intenzivní výstavba bez ohledu na finanþní a technické možnosti veĜejné infrastruktury

% 5HNUHDFH
KulturnČ historická atraktivita území spoþívá zejména v odkazu na bitvu tĜí císaĜĤ v r. 1805
(krajinná památková zóna Slavkovské bojištČ) a výskytu znaþného poþtu kulturních památek
soustĜedČných pĜevážnČ v mČstské památkové zónČ Slavkov u Brna. Dále se v Ĝešeném území
vyskytují kulturní hodnoty bez legislativní ochrany (historicky a architektonicky významné stavby,
stavební dominanty, apod.).
PĜírodnČ turistická atraktivita území tČží zejména z pĜítomnosti pĜírodního parku Ždánický les na
jižním okraji území, jehož hlavním úþelem je ochrana spoleþenstev skupiny lesních typĤ dubové
buþiny. PĜevážnou þást území však tvoĜí pomČrnČ jednotvárná, pro pČšího turistu až nehostinná
zemČdČlská krajina. Tuto skuteþnost pomČrnČ výstižnČ ilustruje minimální pokrytí krajiny turistickými
znaþkami. Hustá síĢ cyklotras v území ukazuje spíše na pokroþilé pokrytí republiky tímto fenoménem,
než na atraktivitu SO ORP.
Možnosti koupání se nabízí ve SlavkovČ, HodČjicích, KĜenovicích, Nížkovicích a Lovþiþkách. Na
severozápadním okraji Slavkova je v provozu 18-jamkové golfové hĜištČ. Z místních zajímavostí lze
zmínit léþivé prameny v okolí Šaratic nebo nedávno otevĜenou soukromou "papoušþí ZOO" v
Bošovicích.
Hromadná rekreace
NejvČtší ubytovací kapacity poskytuje Slavkov u Brna, dále se v Ĝešeném území nachází nČkolik
penzionĤ.
Rekreace rodinná (individuální)
V Ĝešeném území je chalupaĜení zastoupeno minimálnČ. K úbytku trvale bydlícího obyvatelstva a jeho
þásteþné výmČnČ za chalupáĜe nedošlo pravdČpodobnČ vzhledem k dobré poloze regionu v systému
osídlení a vhodným podmínkám pro zemČdČlské hospodaĜení.
Chatové lokality se v území vyskytují zejména ve vazbČ na zahrádky a vinohrady – severnČ od
Slavkova (pod sv. Urbanem), jižnČ od Slavkova (Stará Cihelna) a na území obcí v jižní þásti SO ORP.
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SWOT analýza:
Silné stránky
•

tradice a mezinárodní vČhlas bitvy u Slavkova

•

kvalitní pĜírodní zázemí na jižním okraji území (pĜírodní park Ždánický les)

•

golfové hĜištČ ve SlavkovČ u Brna

•

MPZ Slavkov u Brna

•

stabilizované a fungující plochy rekreaþních a sportovních areálĤ

•

integrovaný dopravní systém - pomČrnČ snadná dostupnost území

Slabé stránky
•

nízká atraktivita vČtšiny území pro konvenþní turistiku - minimum možných cílĤ

•

sezónnost a nedostateþný rozvoj cestovního ruchu, pĜevažují jednodenní návštČvníci

•

malá nabídka ubytovacích kapacit a další turistické infrastruktury

•

minimální potenciál pro zimní turistiku

PĜíležitosti
•

rostoucí popularita "mČkké" turistiky, poznávání místních specifik

•

kulturní turistika - napĜ. podpora produkcí v atraktivním prostĜedí slavkovského zámku

•

ústup od intenzivního zemČdČlství k postupĤm smČĜujícím k vČtší pestrosti krajiny

Hrozby
•

stagnace cestovního ruchu

% +RVSRGiőVNpSRGPtQN\
Pracovní pĜíležitosti
Pracovní pĜíležitosti jsou v Ĝešeném území soustĜedČny zejména do centra ORP Slavkova u Brna,
další významnČjší ekonomické subjekty se nachází v HodČjicích a Otnicích.
V jednotlivých sídlech Ĝešeného území jsou pracovní pĜíležitosti zastoupeny pĜevážnČ areály
zemČdČlských družstev, jejichž využití se v nČkterých pĜípadech mČní na smíšené - zemČdČlství
v kombinaci s drobnou výrobou.
V rámci správního obvodu jsou registrovány chátrající areály výroby (brownfields) ve SlavkovČ u Brna
(bývalý cukrovar) a Lovþiþkách (areál ZD).
NejvČtší zamČstnavatelé v SO ORP Slavkov
obchodní jméno

poþet zamČstnancĤ (v roce)

sídlo

pĤvod údaje

LOHMANN & RAUSCHER, s.r.o.

773 (2011)

Slavkov u Brna

výroþní zpráva

FENSTAR, s.r.o.

260 (2011)

HodČjice

web spoleþnosti

??Prima Stavebniny??

250 až 499 (2011)

Otnice

ýSÚ

BETON BROŽ, s.r.o.

171 (2012)

Otnice

web spoleþnosti

EMP, spol. s r. o.

150

Slavkov u Brna

www.abc.cz

Liko-S

asi 150 (2012)

Slavkov u Brna

web spoleþnosti

Saab Czech, s.r.o. (dĜíve E-Com, s.r.o.)

120 (2011)

Slavkov u Brna

web spoleþnosti

V pĜípadČ spoleþnosti Prima stavebniny jde o odhad zpracovatele - z veĜejných zdrojĤ není možné
zjistit bližší informace, ani jestli jde skuteþnČ o právČ tuto firmu, a pokud ano, pak je nutno konstatovat,
že zamČstnaneckých pozic se patrnČ nachází v poboþkách v jiných mČstech a obcích. Významným
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zamČstnavatelem byla i firma ViskoTeepak, s.r.o. s více než 200 zamČstnanci, která se však
v souþasnosti stČhuje ze Slavkova do Brna. Firma Agria, a.s. v Nížkovicích dle hbi.cz zamČstnávala
pĜes 100 pracovníkĤ, dle ýSÚ však postupnČ poklesla pod 50 v roce 2011, což potvrzují i dostupné
zprávy v médiích o existenþních potížích spoleþnosti.
Podnikatelská aktivita v roce 2010 (poþet ekonomických subjektĤ podle odvČtví OKEý)
Celkem

zdroj ýSÚ

SO ORP Slavkov u Brna

%

4 468

100,0

o

NezaĜazeno

97

2,2

o

ZemČdČlství, myslivost, lesnictví

168

3,8

o

PrĤmysl

782

o

Stavebnictví

791

o

Obchod, opravy motorových vozidel a výrobkĤ pro osobní potĜebu
a pĜevážnČ pro domácnost

979

o

Ubytování a stravování

171

o

Doprava a spoje

176

o

Finanþní zprostĜedkování

42

o

ýinnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské þinnosti

632

o

VeĜejná správa a obrana; povinné sociální zabezpeþení

34

o

VzdČlávání

52

o

Zdravotní a sociální péþe; veterinární þinnosti

51

o

Ostatní služby

392

o

Exteritoriální organizace a instituce

35,2

58,9

1

Podnikatelská aktivita je, stejnČ jako ve zbytku ýR, nejvýraznČjší v terciárním sektoru, pĜedevším ve
službách, s podílem 58,9%.
Primární sektor - zemČdČlství, lesnictví – vzhledem k charakteru krajiny, která je tvoĜena zemČdČlskou
pĤdou a lesními komplexy, má tento sektor významný podíl na hospodáĜství Ĝešeného území.
Sekundární sektor je zastoupen drobnými provozovnami, které jsou soustĜedČny hlavnČ ve SlavkovČ u
Brna a dále v nČkterých sídlech jako samostatné provozovny nebo jsou provozovány v rámci areálĤ
zemČdČlských družstev.
Terciární sektor - díky privatizaci a možnosti soukromého podnikání se rozvíjí pĜedevším v komerþní
sféĜe - obchodu a služeb, které jsou soustĜedČny ve SlavkovČ u Brna.
Ekonomická aktivita
Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva þiní v rámci SO ORP 50,3%, což je mírnČ nad celostátním
prĤmČrem (48,7%).
Dojížćka za prací
Dle údajĤ ze SDLB (r. 2001) je podíl vyjíždČjících, z ekonomicky aktivních obyvatel, za prací z obcí
SO ORP Slavkov u Brna 61,3 %, což je výraznČ nad prĤmČrem ýR (35,7 %).
Území náleží do spádové oblasti Brna, kam také smČĜuje nejvČtší procento vyjíždČjících obyvatel za
prací. Malá sídla jsou po stránce pracovních pĜíležitostí závislá na sídlech vČtších, v rámci SO ORP
pĜedevším na obcích s vČtšími ekonomickými subjekty (Slavkov u Brna, HodČjice, Otnice). ObecnČ
platí, že pracovní funkce obcí klesá z jejich velikostí.
Údaje o dojížćce ze sþítání v r. 2011 nejsou zatím k dispozici, na základČ zjevnČ probíhající
suburbanizace lze pouze odhadovat prohloubení vazeb na krajské mČsto.
NezamČstnanost
Míra nezamČstnanosti v SO ORP Slavkov u Brna þinila k 31. 12. 2011 8,2 %, což je v porovnání
s Jihomoravským krajem (9,8 %) i ýeskou republikou (8,6 %) hodnota pomČrnČ pĜíznivá. Od roku
2005 vystĜídal klesající tendenci míry registrované nezamČstnanosti mírný nárĤst.
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Podrobné údaje o míĜe nezamČstnanosti v obcích jsou uvedeny v tabulkové pĜíloze.
SWOT analýza:
Silné stránky
•

napojení na dopravní infrastrukturu (dálnice, železnice)

•

fungující veĜejný dopravní systém (IDS)

•

pĜítomnost významných zamČstnavatelĤ i mimo centrum SO ORP

•

míra nezamČstnanosti je pod celokrajským a celorepublikovým prĤmČrem

•

potenciální plochy pro rozvoj pracovních pĜíležitostí - výroby, obþanského vybavení
zakotvené v ÚPD obcí

Slabé stránky
•

vysoká míra vyjížćky za prací mimo území SO ORP

•

chátrající areály výroby – brownfields

PĜíležitosti
•

využití prostĜedkĤ z rozvojových programĤ pro podporu podnikání

Hrozby
•

odchod zamČstnavatelĤ do jiných lokalit s pĜíznivČjšími podmínkami (napĜ. Visco Teepak)

•

narušení hodnot území a zdravých životních podmínek výstavbou kapacitních areálĤ výroby
na okraji sídel a v krajinČ

•

snižování kvality podnikatelského prostĜedí nekoordinováním zájmĤ podnikatelĤ a zámČrĤ
jednotlivých obcí

rostoucí závislost malých obcí na vČtších sídlech – riziko každodenního vylidĖování
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Podmínky udržitelného rozvoje území jsou hodnoceny na základČ stavu tĜí „pilíĜĤ“ - životního
prostĜedí, hospodáĜských podmínek a soudržnosti spoleþenství obyvatel.
ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
SWOT analýza:
Silné stránky
•

ložiska ropy a zemního plynu, tČžba bez výrazného plošného dopadu na území

•

provedená protipovodĖová opatĜení ve SlavkovČ

•

emise hlavních zneþišĢujících látek trvale pod celostátním prĤmČrem

•

vysoký podíl a pestrá skladba stabilních krajinných formací v jihovýchodní þásti území

•

vysoká kvalita zemČdČlské pĤdy

Slabé stránky
•

využití volné krajiny v pĜevážné þásti území podĜízené intenzivnímu zemČdČlství
Ö nízká retenþní schopnost území
Ö výraznČ narušené pĜírodní struktury
Ö zneþištČní vodních tokĤ

•

malé zastoupení vodních ploch v krajinČ

•

zatížení emisemi a hlukem podél komunikací, bariérový efekt

•

výskyt sesuvných území

•

špatné rozptylové podmínky zejm. v údolí Litavy

•

chybČjící prvky ÚSES v nelesní krajinČ

•

zvýšené riziko eroze zemČdČlské pĤdy ve stĜední þásti území

PĜíležitosti
•

zpracování pozemkových úprav - protierozní opatĜení, zvýšení retenþní schopnosti krajiny

•

pokraþování útlumu v používání prĤmyslových hnojiv

•

národní program snižování emisí

•

vymezení a realizace ÚSES

Hrozby
•

pokraþující suburbanizace - zastavování volné krajiny, resp. kvalitní zemČdČlské pĤdy

•

ohrožení území záplavami

•

lokální záplavy zpĤsobené extravilánovými vodami pĜi extrémních srážkách

•

další nárĤst intenzity dopravy, napĜ. vlivem rozvojových ploch

•

rizika spojená s intenzivní živoþišnou výrobou v zemČdČlských areálech

•

rĤst cen energií -> zvýšení nekáznČ domácností ohlednČ používaných topných paliv

•

výskyt starých ekologických zátČží a jejich chybČjící rozlišení z hlediska priorit
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Vyhodnocení:
Dle hodnocení koeficientu ekologické stability je pĜevážná þást SO ORP Slavkov u Brna územím
s maximálním nebo zĜetelným narušením pĜírodních struktur. Území relativnČ vyvážené þi pĜírodní a
pĜírodČ blízké zahrnuje pouze dva katastry na jihovýchodním okraji. Velká þást území zasahuje do
ploch s rizikem vodní a vČtrné eroze zemČdČlské pĤdy, pĜevážná þást správního obvodu (mimo
východního okraje) leží ve vymezené zranitelné oblasti. Území lze z hlediska pĜírodních podmínek
charakterizovat jako nestabilní.
HOSPODÁěSKÉ PODMÍNKY
SWOT analýza:
Silné stránky
•

pĜítomnost významných zamČstnavatelĤ i mimo centrum SO ORP

•

míra nezamČstnanosti je pod celokrajským a celorepublikovým prĤmČrem

•

dobré dopravní napojení vČtšiny sídel na Brno a na centrum ORP Slavkov u Brna

•

fungující veĜejný dopravní systém (IDS)

•

setrvalý rĤst poþtu obyvatel, pĜíznivá vČková struktura obyvatel

•

intenzivní bytová výstavba

•

potenciální plochy pro rozvoj pracovních pĜíležitostí - výroby, obþanského vybavení
zakotvené v ÚPD obcí

•

tradice a mezinárodní vČhlas bitvy u Slavkova

•

ložiska ropy a zemního plynu

•

provedená protipovodĖová opatĜení ve SlavkovČ

•

vysoká kvalita zemČdČlské pĤdy

Slabé stránky
•

vysoká míra vyjížćky za prací

•

nízký potenciál území pro rozvoj cestovního ruchu

•

chybČjící systémy odkanalizování a þištČní odpadních vod ve vČtšinČ obcí

•

ztížené zakládací geologicko–inženýrské podmínky

PĜíležitosti
•

naplĖování zámČrĤ ve schválených strategických materiálech (vybudování R43, jižní
rychlostní tangenta vþetnČ MÚK Holubice, severojižní kolejový diametr…)

•

nové impulsy pro život a ekonomiku v obcích díky pĜistČhovalým

•

využití blízkosti univerzitního mČsta Brna ke zvýšení poþtu obyvatel s dokonþeným
vysokoškolským vzdČláním

•

využití prostĜedkĤ z rozvojových programĤ pro podporu podnikání

Hrozby
•

odchod zamČstnavatelĤ do jiných lokalit s pĜíznivČjšími podmínkami

•

snižování kvality podnikatelského prostĜedí nekoordinováním zájmĤ podnikatelĤ a zámČrĤ
jednotlivých obcí

•

vyþerpání surovinových ložisek
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Vyhodnocení:
ZjištČné podmínky pro hospodáĜský rozvoj jsou v porovnání s celým krajem na dobré úrovni. Míra
nezamČstnanosti je pod celokrajským prĤmČrem, v území pĤsobí nČkolik významných
zamČstnavatelĤ, a to nejen i mimo jeho správní centrum. Území je dobĜe napojeno na nadĜazenou
dopravní infrastrukturu (dálnice, železnice). Sídla v rámci SO ORP mají stávající i potenciální plochy
pro rozvoj pracovních pĜíležitostí zakotvené v ÚPD.
SOUDRŽNOST SPOLEýENSTVÍ OBYVATEL
SWOT analýza:
Silné stránky
•

setrvalý rĤst poþtu obyvatel, zejm. díky kladnému saldu migrace

•

pĜíznivá vČková struktura obyvatel

•

nadprĤmČrné veĜejné vybavení v rámci Jihomoravského kraje

Slabé stránky
•

chybČjící zaĜízení pro seniory a zdravotnČ postižené obþany

•

nejisté ukotvení pĜistČhovalých v obci (vznik satelitních "nocleháren")

•

vysoká míra vyjížćky za prací

PĜíležitosti
•

integrace obþanského vybavení (zejména sociálních zaĜízení) do ploch bydlení a ploch se
smíšeným využitím

•

nové impulsy pro život a ekonomiku v obcích díky pĜistČhovalým

•

využití blízkosti univerzitního mČsta Brna ke zvýšení poþtu obyvatel s dokonþeným
vysokoškolským vzdČláním

Hrozby
•

projevy suburbanizace - nesoulad mezi starousedlíky a pĜistČhovalými, živelná výstavba a
rĤst nárokĤ na veĜejnou vybavenost a infrastrukturu, snížení sociální soudržnosti v obcích

•

stárnutí populace -> zvyšování nárokĤ na sociální služby

Vyhodnocení:
Podmínky pro soudržnost spoleþenství obyvatel území lze zhodnotit v celkovém kontextu jako dobré.
Atraktivitu území pro život dobĜe ilustruje nárĤst poþtu obyvatel o 10% bČhem posledních 10 let.
PomČrnČ pĜíznivé jsou i další demografické ukazatele. Dosažená vybavenost sídel veĜejnou
infrastrukturou odpovídá poþtu obyvatel, velikosti, významu a umístČní jednotlivých obcí v rámci SO
ORP. VeĜejné obþanské vybavení je v rámci Jihomoravského kraje nadprĤmČrné, dobrá je dostupnost
vybavenosti nadmístního významu. Chybí zaĜízení pro seniory a zdravotnČ postižené obþany,
zejména v menších sídlech.
Shrnutí:
Z hlediska vyváženosti pilíĜĤ udržitelného rozvoje je pro Ĝešené území typická dobrá ekonomická
situace v kontrastu s narušeným životním prostĜedím. Sociální soudržnost se jeví jako dobrá,
v pĜípadČ pokraþující suburbanizace by však mohly pĜevážit její negativní stránky.
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Vyhodnocení pilíĜĤ udržitelného rozvoje bylo v mČĜítku obcí provedeno na základČ analýzy nČkolika
indikátorĤ, které by mČly jednotlivé pilíĜe reprezentovat. Aþkoliv se metodika zmiĖuje o „vyváženosti
pilíĜĤ“, vzhledem ke stanovenému znázornČní pomocí kartogramu jde spíše o vyhodnocení, zda jsou
þi nejsou jednotlivé pilíĜe v dané obci oslabeny.
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Použité indikátory vycházejí z postupu, použitého pĜi aktualizaci ÚAP JMK v roce 2011. S ohledem na
zmČnu mČĜítka (kraj -> SO ORP), zastaralost nČkterých dat a nedostupnost jiných, byl postup mírnČ
modifikován.
PilíĜ životního prostĜedí byl hodnocen na základČ tČchto ukazatelĤ:
• koeficient ekologické stability - vyjadĜuje pomČr mezi „plochami ekologicky pĜíznivými“ a
„plochami, které zatČžují životní prostĜedí“ (definice dle ýSÚ). Za pĜíznivé plochy jsou
považovány chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, pastviny, lesní
pĤda a vodní plochy. Do zatČžujících ploch jsou Ĝazeny parcely orné pĤdy, zastavČné a
ostatní plochy (vše dle KN). Existuje více variant výpoþtu KES, zde jde o výpoþet dle
metodiky ýSÚ. ZjištČným hodnotám KES byla pĜiĜazena bodová hodnota od -2 do +1
s ohledem na souhrnné hodnoty za celé území SO ORP, za kraj a za ýR.
• podíl orné pĤdy ze zemČdČlské pĤdy - ukazatel reflektuje využívání zemČdČlského pĤdního
fondu jako jednoho z klíþových neobnovitelných zdrojĤ. Hodnoty byly opČt vztaženy
k hodnotám za vyšší územní celky, a na základČ toho bylo stanoveno bodové ohodnocení.
Jelikož je indikátor do znaþné míry komplementární k ukazateli KES, byla jeho hodnocení
pĜiĜazena pouze þtvrtinová váha – výsledná hodnocení jsou tedy -0,25, 0, +0,25 nebo +0,5.
• rozsah chránČných území v obci - indikátor je váženým souþtem jednotlivých druhĤ
chránČných území v obci. U evropsky významných lokalit a maloplošných zvláštČ chránČných
území je uvažován prostý výskyt (resp. poþet) jevĤ v obci, u pĜírodních parkĤ je sledován
podíl jimi pokrytého území obce na celkové výmČĜe obce. Jednotlivé kategorie chránČných
území byly v souþtu váženy takto: EVL -> výskyt, resp. poþet jevĤ * 1/2; pĜírodní park ->
dotþená þást obce *1/3; MZCHÚ -> výskyt, resp. poþet jevĤ * 1/4. Indikátor z principu nabývá
pouze nulové nebo kladné hodnoty – (0 až 1,00), a postihuje hodnotu území z hlediska
ochrany pĜírody a krajiny.
• pĜekroþení limitĤ hluku silniþní dopravou - pĜi pĜekroþení hlukových limitĤ (dle vyjádĜení KHS)
byla obci pĜiĜazena bodová hodnota -1
• emisní a imisní zneþištČní životního prostĜedí - indikátor udává prĤmČrný poþet pĜekroþených
hygienických limitĤ na území obce. Je generován na základČ dat od MŽP (soubor
KK04P00.shp). Bodové hodnocení (vycházející ze srovnání s krajem) z principu nabývá
pouze nulové nebo záporné hodnoty, tedy 0, -1 a -2.
• staré ekologické zátČže – hodnota indikátoru byla vypoþtena jako podíl odmocniny poþtu
starých zátČží v obci a výmČry obce (v km2), pĜiþemž výsledek byl doplnČn záporným
znaménkem. Nabývá tedy hodnot od 0 do -0,35. Tato nižší váha indikátoru oproti ostatním
sice nemusí pĜesnČ reflektovat skuteþnou míru kontaminace území, ale odpovídá kvalitČ
dostupných dat o zátČžích, sledovaných jen z hlediska výskytu, bez rozlišení závažnosti.
Jako oslabený byl pilíĜ hodnocen v pĜípadČ souþtu bodĤ -2,50 nebo nižšího, tedy u 12 obcí SO ORP.
MimoĜádnČ nepĜíznivý je stav pilíĜe ve Velešovicích (-5,15) a SlavkovČ u Brna (-4,62).
HospodáĜský pilíĜ byl hodnocen na základČ tČchto ukazatelĤ:
• míra registrované nezamČstnanosti - indikátor v úzké interpretaci vyjadĜuje podíl dosažitelných
uchazeþĤ o zamČstnání na celkovém objemu pracovní síly v obci k 31. 12. 2011. V širším
významu lze indikátor interpretovat jako ukazatel stavu místní ekonomiky, resp. ekonomiky
širšího regionu pracovních vazeb. Hranice intervalĤ pro bodová hodnocení (+2; +1; 0; -1; -2)
byly stanoveny na hodnoty 6%, 8%, 10% a 12%.
• výstavba bytĤ v období let 1997 – 2009 pĜepoþítaná na 1000 obyvatel. Ukazatel vystihuje
atraktivitu obce z hlediska bydlení, ale také pĜítomnost stavebních aktivit jako þinností
významnČ stimulujících ekonomiku. Údaje i jejich bodové ohodnocení byly pĜejaty
z aktualizace ÚAP JMK 2011.
• poþet významných zamČstnavatelĤ - charakterizuje ekonomický význam obce podle
pĜítomnosti významných zamČstnavatelĤ (se 100 a více zamČstnanci). Ukazatel supluje
nedostupná aktuální data o pracovní dojížćce.
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Jako oslabený byl pilíĜ hodnocen u obce s výraznČ záporným souþtem bodĤ, tedy v pĜípadČ Milešovic
(-3 body), a také u extrémní hodnoty míry nezamČstnanosti (KobeĜice u Brna – 13,6 %).
Sociální pilíĜ byl hodnocen na základČ tČchto ukazatelĤ:
• relativní zmČna poþtu obyvatel v letech 1991 až 2011 - indikuje atraktivitu obce pro obyvatele,
resp. pĜípadné depopulaþní trendy. S ohledem na to, že nárĤst poþtu obyvatel v SO ORP byl
zpĤsoben pĜevážnČ stČhováním, byly všechny kladné pĜírĤstky hodnoceny jen zdrženlivČ,
tedy bodovým hodnocením +1. PĜírĤstky nevyboþující z krajského prĤmČru byly hodnoceny
nulou, záporný pĜírĤstek (jeden, nevelký) pak jako -1.
• index stáĜí – popisuje demografickou situaci obce prostĜednictvím srovnání dvou složek
obyvatelstva. Hranice intervalĤ pro bodová hodnocení (+2; +1; 0; -1; -2) byly, s ohledem na
celokrajské a celostátní souhrny ukazatele, stanoveny na hodnoty 80, 100, 120 a 140.
• Podíl dlouhodobČ nezamČstnaných mezi obyvateli ve vČku 15 - 64 let – ukazatel vyjadĜuje
hrozbu vzniku skupiny þi vrstvy sociálnČ hendikepovaných obyvatel v obci. Bodové
hodnocení nabývá hodnot +1, 0 a -1. Hranice intervalĤ pro bodová hodnocení byly stanoveny
na 13,1 ‰ (prĤmČr za SO ORP), resp. 25,4 ‰ (prĤmČr za ýR).
Jako oslabený byl pilíĜ hodnocen u obcí se záporným souþtem bodĤ, tedy v pĜípadČ Nížkovic a
NČmþan, a také u obce HostČrádky-Rešov s extrémnČ nepĜíznivou hodnotou indexu stáĜí.
Grafické vyjádĜení vyhodnocení pilíĜĤ je uvedeno v grafické pĜíloze.
Konkrétní hodnoty jednotlivých ukazatelĤ a pĜiĜazená bodová hodnocení jsou uvedeny v tabulkové
pĜíloze.
Pro další aktualizaci ÚAP lze pro vyhodnocení hospodáĜského a sociálního pilíĜe doporuþit také
zohlednČní dat o struktuĜe vzdČlanosti obyvatel, dojížćce nebo o podílu rodákĤ v obyvatelstvu. V þase
zpracování této aktualizace byla dostupná pouze data ze SLDB 2001, která silnČ zastarala
vlivem výrazných demografických zmČn v území.
Bošovice – obec s vyhovujícím environmentálním, hospodáĜským i sociálním pilíĜem
Obec s nízkým koeficientem ekologické stability, avšak s pomČrnČ vysokým zastoupením chránČných
území – pĜírodní park Ždánický les ve východní polovinČ katastru a EVL (zároveĖ pĜír. rezervace)
jihozápadnČ od obce. Obec je charakteristická vysokou mírou výstavby a nízkou mírou
nezamČstnanosti (vþ. dlouhodobé). Také index stáĜí je pĜíznivý.
Obþanské vybavení je na nadprĤmČrné úrovni - ZŠ 40 žákĤ, MŠ 40 míst, v listopadu 2012 byla
zkolaudována ýOV. Významnou dominantou obce je tvrz, za místní specifikum s turistickým
potenciálem lze považovat papoušþí zoo. V pĜímé návaznosti na zastavČné území se nachází
pĜechodové krajinné formace mezi zemČdČlskou krajinou na severu a lesní krajinou na východČ.
Nevýhodou obce je odlehlá poloha vĤþi centrĤm SO ORP i kraje. Obec má schválený územní plán.
Heršpice – obec s vyhovujícím environmentálním, hospodáĜským i sociálním pilíĜem
Obec s nejvyšším koeficientem ekologické stability v celém SO ORP (3,33) a s vysokým zastoupením
chránČných území – pĜírodní park Ždánický les v jižní þásti katastru, dvČ MZCHÚ. Na území obce se
nachází také vodní zdroj s ochranným pásmem a ložisko ropy a plynu. Index stáĜí je velmi pĜíznivý
(75), pomČrnČ nízká je také míra nezamČstnanosti (vþ. dlouhodobé). Místní zajímavostí je zaniklá tvrz
a ves KonĤvky a terénní pozĤstatky gotického hradu Kepkov. Obec má schválený územní plán.
HodČjice – obec s narušeným environmentálním pilíĜem.
Obec s mimoĜádnČ nízkým koeficientem ekologické stability - území se skládá témČĜ výhradnČ ze
zemČdČlských nebo urbanizovaných ploch – jsou zde ale i dvČ MZCHÚ (z toho jedno je zároveĖ i
EVL), ovšem plošnČ malá. Na území obce jsou pĜekraþovány v prĤmČru více než 4 hygienické limity,
na severovýchodním okraji se nachází poddolované území. Intravilán obce je z jihu ohrožován
záplavami z pĜívalových srážek, na druhou stranu byla v obci vybudována opatĜení proti povodním na
Ĝece LitavČ.
Silnou stránkou obce je pĜítomnost významného zamČstnavatele (výroba oken) a nízká
nezamČstnanost. Obec leží u dopravního koridoru, problematické je však pČší spojení se sousedním
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Slavkovem. Index stáĜí je vysoký. Obþanské vybavení je na odpovídající úrovni, obec má schválený
územní plán.
Holubice – obec s narušeným environmentálním pilíĜem.
Obec s mimoĜádnČ nízkým koeficientem ekologické stability (0,06), s nejvČtší mírou emisního a
imisního zneþištČní – je pĜekraþováno prĤmČrnČ 5 limitĤ. Území obce je zahlceno dopravní
infrastrukturou – severní þástí katastru prochází dálnice, východní silnice I. tĜídy, v jižní þásti se pak
nachází spleĢ železniþních tratí, pĜiþemž výhledovČ jsou plánovány další stavby – VRT a rychlostní
silnice. Zbylou þást území pĜedstavují zastavČné plochy nebo zemČdČlská krajina, až s charakterem
kulturní pouštČ. PĜevážná þást území je ovšem souþástí KPZ Slavkovské bojištČ, pĜírodní chránČné
lokality se zde nevyskytují.
HospodáĜský pilíĜ je v rámci ORP nadprĤmČrný, míra nezamČstnanosti je nízká, míra výstavby
vysoká, velmi pĜíznivý je index stáĜí. Obþanské vybavení nadprĤmČrné. Specifikem obce, byĢ ne úplnČ
pozitivním, je pĜítomnost autovrakovištČ, údajnČ nejvČtšího na MoravČ. Výraznou krajinnou
dominantou (rovnČž kontroverzní) je betonárna u dálnice. Obec má schválený územní plán.
HostČrádky-Rešov – obec s narušeným environmentálním a sociálním pilíĜem.
Obec s mimoĜádnČ nízkým koeficientem ekologické stability, pĜevážnou þást území zahrnuje
zemČdČlská krajina s intenzivním hospodaĜením, ovšem je zde i jedna EVL. Obec je postižena vlivy
prĤchozí silnice a železnice, u kterých se poþítá s výhledovým pĜeložením mimo intravilán. Míra
nezamČstnanosti je nízká, intenzita výstavby vysoká. ExtrémnČ nepĜíznivý je index stáĜí (143,6). Obec
má relativnČ pĜíznivou polohu blízko krajského centra. V plošnČ malém území se vyskytují dvČ staré
ekologické zátČže, bývalá skládka a rušivý výrobní provoz. Do západního okraje území zasahují
ochranná pásma vojenského objektu. Obec má, v dnešní dobČ již pĜekonaný, SmČrný územní plán z r.
1972, v souþasnosti je zpracován návrh nového územního plánu.
Hrušky – obec s narušeným environmentálním pilíĜem.
Obec s mimoĜádnČ nízkým koeficientem ekologické stability, pĜevážnou þást území zahrnuje
zemČdČlská krajina s intenzivním hospodaĜením, chránČné lokality se zde nevyskytují. Na území obce
jsou pĜekraþovány v prĤmČru 4 hygienické limity. Socioekonomické ukazatele jsou prĤmČrné
s výjimkou nízké nezamČstnanosti. Obec je vybavena ýOV a má schválený územní plán.
KobeĜice u Brna – obec s narušeným hospodáĜským pilíĜem.
Obec má druhý nejvyšší koeficient ekologické stability v rámci SO ORP (1,49), zejm. vlivem lesního
komplexu Ždánického lesa, zasahujícího do jižní þásti území. V obci se také nachází jedna EVL a
vodní zdroje, emisní a imisní zatížení je pomČrnČ nízké.
Míra nezamČstnanosti je nejvyšší v SO ORP (13,6 %), intenzita výstavby je však vysoká a obec
zaznamenala v letech 1991 až 2001 pĜírĤstek pĜes 30% obyvatel (jde ovšem o jednu z nejmenších
obcí v Ĝešeném území). ZĜejmČ i díky tomu je pĜíznivý index stáĜí. Místní zajímavostí je zaniklá
stĜedovČká ves Mezilesice. Obec má schválený územní plán.
KĜenovice – obec s narušeným environmentálním pilíĜem.
Obec s mimoĜádnČ nízkým koeficientem ekologické stability, pĜevážnou þást území zahrnuje
zemČdČlská krajina s intenzivním hospodaĜením (v severovýchodní þásti území hodnocená jako
kulturní poušĢ), chránČné lokality se zde nevyskytují. Na území obce jsou pĜekraþovány v prĤmČru
témČĜ 4 hygienické limity. Velká þást území je souþástí KPZ Slavkovské bojištČ, pĜírodní chránČné
lokality se zde nevyskytují.
Stav hospodáĜského i sociálního pilíĜe je prĤmČrný. Na území obce se kĜíží dvČ železniþní tratČ, které
pĜedstavují významnou prostorovou bariéru, výhodou je pĜítomnost dvou železniþních stanic a tedy
komfortní spojení s krajským mČstem. Je plánováno propojení tČchto tratí, zatím však nebylo
rozhodnuto o trasování propojky. Vybavení veĜejnou infrastrukturou je v rámci ORP nadprĤmČrné,
probČhla rekonstrukce a výstavba nové kanalizaþní sítČ. Obec má schválený územní plán.
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Lovþiþky – obec s vyhovujícím environmentálním, hospodáĜským i sociálním pilíĜem
Nízká hodnota koeficientu je þásteþnČ vyvážena tČsnou blízkostí lesních komplexĤ Ždánického lesa a
pomČrnČ nízkým emisním a imisním zneþištČním. Intenzita výstavby a relativní pĜírĤstek obyvatel jsou
nadprĤmČrné, index stáĜí je však nepĜíznivý. Nevýhodou obce je odlehlá poloha vĤþi centrĤm SO
ORP i kraje. Obec má schválený územní plán.
Milešovice – obec s narušeným hospodáĜským pilíĜem.
Nízká hodnota koeficientu je þásteþnČ vyvážena tČsnou blízkostí lesních komplexĤ Ždánického lesa,
v obci se také nacházejí vodní zdroje. Výstavba bytĤ je podprĤmČrná, míra nezamČstnanosti jedna
z nejvyšších v SO ORP (12 %). PomČrnČ pĜíznivý je index stáĜí. Obec pĜipravuje projektovou
dokumentaci na výstavbu ýOV a kanalizace. Obec má schválený územní plán.
NČmþany – obec s narušeným environmentálním a sociálním pilíĜem.
Obec má nízký koeficient ekologické stability, ale v porovnání s dalšími obcemi ORP má relativnČ
kvalitní pĜírodní zázemí na severovýchodním okraji. Ekonomické ukazatele jsou v rámci SO ORP
prĤmČrné. Obec jako jediná zaznamenala v letech 1991 až 2011 úbytek obyvatel (pĜesnČji, v letech
1991 až 2001 – v následující dekádČ obyvatel opČt nepatrnČ pĜibylo). Podíl dlouhodobČ
nezamČstnaných je nejvyšší v SO ORP (pĜes 2,5%), pomČrnČ pĜíznivý je index stáĜí. Místní
geologickou zvláštností je mrazový klín, údajnČ jeden z nejvČtších ve stĜední EvropČ. V obci pĤsobí
jezdecký klub. Obec má schválený územní plán.
Nížkovice – obec s narušeným sociálním pilíĜem.
Nízká hodnota koeficientu je þásteþnČ vyvážena blízkostí lesních komplexĤ Ždánického lesa a nižším
emisním a imisním zatížením v porovnání se zbytkem Ĝešeného území. HospodáĜský pilíĜ by pĜi
pĜísnČjším hodnocení mohl být oznaþen jako narušený, vlivem pomČrnČ vysoké nezamČstnanosti
(pĜes 10%) a nevýrazné bytové výstavby. V obci byla v roce 2012 dostavČna bioplynová stanice.
Obyvatelstvo obce vykazuje velmi nepĜíznivý index stáĜí (pĜes 130). Obec má schválený územní plán.
Otnice – obec s narušeným environmentálním pilíĜem.
Obec s mimoĜádnČ nízkým koeficientem ekologické stability, pĜevážnou þást území zahrnuje
zemČdČlská krajina s intenzivním hospodaĜením, chránČné lokality se zde nevyskytují. Silnou stránkou
obce je hospodáĜství – v obci mají sídlo dva významní zamČstnavatelé a míra nezamČstnanosti (vþ.
dlouhodobé) je nízká. Velmi pĜíznivý je také index stáĜí. Obec je vybavena ýOV, sídlí zde také domov
pro postižené dČti. Obec má schválený územní plán, pĜevažující zemČdČlské plochy jsou þásteþnČ
kompenzovány návrhem lesních ploch.
Slavkov u Brna – obec s narušeným environmentálním pilíĜem.
Správní centrum SO ORP se vyznaþuje nízkým koeficientem ekologické stability a výrazným emisním
a imisním zatížením (prĤmČr pĜekroþených limitĤ je než 4,5). Mezi klady prostĜedí pak patĜí zejména
kulturní hodnoty – zámek s parkem a významné aleje. Podél Ĝeky Litavy byla vybudována
protipovodĖová opatĜení, hrozbou zĤstávají lokální záplavy z pĜívalových srážek.
MČsto je nejen správním, ale také hospodáĜským a obslužným centrem regionu, jakkoliv pochopitelnČ
ponČkud ve stínu nedalekého krajského mČsta. Míra nezamČstnanosti je nízká, dopravní spojení je za
cenu znaþné ekologické (i hlukové) zátČže velmi dobré témČĜ všemi smČry, kromČ severního (spojení
s Rousínovem, resp. dálnicí na Hanou). PonČkud vyšší je index stáĜí – v tomto parametru mĤže být
Slavkov ponČkud „znevýhodnČn“ pĜítomností domova pro seniory.
Spoleþenská aktivita je na pomČrnČ vysoké úrovni, mČsto láká kulturními památkami a akcemi, mj.
souvisejícími s „bitvou tĜí císaĜĤ“. Ve mČstČ se také nachází golfové hĜištČ. Vybavení veĜejnou
infrastrukturou je v rámci ORP nadprĤmČrné, samozĜejmČ (u mČsta nad 2000 obyv.) vþetnČ ýOV.
Problematické je pČší propojení s Velešovicemi a HodČjicemi. MČsto má schválenou územnČplánovací dokumentaci, v souþasnosti se zpracovává nový územní plán.
Šaratice – obec s narušeným environmentálním pilíĜem.
Obec s nejnižším koeficientem ekologické stability v celém SO ORP (jen 0,04), pĜevážnou þást území
zahrnuje intenzivnČ využívaná zemČdČlská krajina. Na území obce jsou pĜekraþovány v prĤmČru 4
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hygienické limity, pĜírodní chránČné lokality se zde nevyskytují. Charakteristické jsou ale také
významné zdroje pĜírodní léþivé vody v jihovýchodní þásti od obce. Intenzita výstavby v obci je
vysoká, stejnČ tak ovšem i míra nezamČstnanosti (pĜes 11%). Index stáĜí je také nepĜíznivý. Obec má,
v dnešní dobČ již pĜekonaný, SmČrný územní plán z r. 1972, v souþasnosti se zpracovává nový
územní plán.
Vážany nad Litavou – obec s narušeným environmentálním pilíĜem.
Obec s mimoĜádnČ nízkým koeficientem ekologické stability, pĜevážnou þást území zahrnuje
zemČdČlská krajina s intenzivním hospodaĜením. PĜírodní chránČné lokality se zde nevyskytují. Stav
hospodáĜského i sociálního pilíĜe je prĤmČrný, vyboþuje pouze nepĜíznivý index stáĜí. Obec je
vybavena ýOV a má schválený územní plán.
Velešovice – obec s narušeným environmentálním pilíĜem.
Obec s nízkým koeficientem ekologické stability, pĜevážnou þást území zahrnuje zemČdČlská krajina
s intenzivním hospodaĜením, severní þást území je silnČ zatížena negativními vlivy z dopravy – na
území obce jsou pĜekraþovány v prĤmČru více než 4 hygienické limity, významné je také hlukové
zatížení. Plánovanou výstavbu VRT v jižní þásti katastru lze v tomto kontextu chápat z hlediska obce
jako hrozbu, s níž je spojen i problém koordinace vedení koridoru v ÚPD se sousedními obcemi.
PĜírodní chránČné lokality se zde nevyskytují. Hodnocení environmentálního pilíĜe je v rámci SO ORP
nejhorší.
V obci probíhala velmi intenzivní výstavba zároveĖ s razantním nárĤstem poþtu obyvatel (pĜes 30%
v letech 1991 až 2011). S ohledem na populaþní velikost obce jde o pomČrnČ významný rĤst, díky
kterému má obec také nejpĜíznivČjší index stáĜí v SO ORP (69,1). Míra nezamČstnanosti je naproti
tomu vysoká (pĜes 11%). Problematické je pČší propojení s okolními obcemi, zejména se Slavkovem.
Obec je vybavena ýOV a má schválený územní plán.
Zbýšov – obec s narušeným environmentálním pilíĜem.
Obec s mimoĜádnČ nízkým koeficientem ekologické stability, pĜevážnou þást území zahrnuje
intenzivnČ využívaná zemČdČlská krajina. ýást území je souþástí KPZ Slavkovské bojištČ, pĜírodní
chránČné lokality se zde nevyskytují. SevernČ od intravilánu se nachází aktivní sesuvné území.
Obec, zjevnČ i díky své malé populaþní velikosti, dosahuje v rámci SO ORP nČkolika rekordních
parametrĤ – nejintenzivnČjší výstavby, nejnižší nezamČstnanosti (ménČ než 6%), nejvČtšího
relativního pĜírĤstku obyvatel (pĜes 40% mezi lety 1991 a 2011) a také nejnižší dlouhodobé
nezamČstnanosti (0,26% - jde o 1 þlovČka). Velmi pĜíznivý je také index stáĜí (78). Prudký rozvoj je
dĤsledkem cílené podpory výstavby bytĤ ze strany obce. Obþanské vybavení je v souþasné dobČ
odpovídající, bude však nutno zvážit potĜebu zĜízení základní školy. Obec nemá schválený územní
plán, pouze vymezené zastavČné území formou opatĜení obecné povahy.
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• plochy pro bydlení Ĝešit s vazbou na veĜejnou infrastrukturu
• v ÚPD upĜednostĖovat smíšené využití ploch umožĖující integraci obþanského vybavení
• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních pĜíležitostí v místČ bydlištČ
• ve vazbČ na místa s koncentrací obyvatel a návštČvníkĤ Ĝešit plochy pro odstavení vozidel
• podporovat alternativní zdroje energie
• vytvoĜit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreaþní a turistické infrastruktury
ve vazbČ na PĜírodní park Ždánický les
• vytvoĜit podmínky pro zlepšení prĤchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování
doprovodné infrastruktury (odpoþívadla, dČtská hĜištČ, rekreaþní louky, pĜírodní koupalištČ,
obþerstvení…)
• minimalizovat negativní vlivy vyplývající z provozu dopravní infrastruktury, zejména tranzitní
dopravy
• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemČdČlských areálĤ
• nové rozvojové plochy (chránČný venkovní prostor) neumisĢovat v územích negativních vlivĤ
na životní prostĜedí (hluku, zneþištČní ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbČ
na negativní vlivy hluku Ĝešit protihluková opatĜení
• vyhodnotit potĜebu ploch nutných k zajištČní fungujícího odpadového hospodáĜství
• Ĝešit sanace starých ekologických zátČží
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatĜení, Ĝešit ochranu
lokálních údolnic pĜed soustĜedČným odtokem
• Ĝešit opatĜení na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením napĜ. záchytných pĜíkopĤ po
obvodu zastavČných þástí sídel, poldrĤ,…
• zvýšit podíl vodních ploch v krajinČ
• umožnit návrat ekostabilizaþních prvkĤ do zemČdČlské krajiny (biokoridory, vČtrolamy,
remízky, meze, solitérní stromy, mokĜady; zatravĖování ploch výraznČ narušených vodní
erozí, obnova pĜirozeného stavu malých a stĜednČ velkých vodních tokĤ,....)
• posílit zastoupení krajinných prvkĤ v území
• vytváĜet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ
• Ĝešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD
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• vytvoĜením územních podmínek pro rozvoj bydlení a pracovních pĜíležitostí þelit klesajícímu
pĜírĤstku obyvatel
• plochy pro bydlení Ĝešit s vazbou na veĜejnou infrastrukturu
• v ÚPD upĜednostĖovat smíšené využití ploch umožĖující integraci obþanského vybavení
• v ÚPD posílit hospodáĜský pilíĜ vymezením ploch se smíšeným využitím umožĖujícím
podnikání na pozemcích vlastníkĤ, umožnit rozvoj pracovních pĜíležitostí v místČ bydlištČ
• Ĝešit odvedení a þištČní odpadních vod
• podporovat alternativní zdroje energie
• vytvoĜit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreaþní a turistické infrastruktury
ve vazbČ na PĜírodní park Ždánický les
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• vytvoĜit podmínky pro zlepšení prĤchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování
doprovodné infrastruktury (odpoþívadla, dČtská hĜištČ, rekreaþní louky, pĜírodní koupalištČ,
obþerstvení…)
• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemČdČlských areálĤ
• nové rozvojové plochy (chránČný venkovní prostor) neumisĢovat v územích negativních vlivĤ
na životní prostĜedí (hluku, zneþištČní ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbČ
na negativní vlivy hluku Ĝešit protihluková opatĜení
• vyhodnotit potĜebu ploch nutných k zajištČní fungujícího odpadového hospodáĜství
• Ĝešit sanace starých ekologických zátČží
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatĜení, Ĝešit ochranu
lokálních údolnic pĜed soustĜedČným odtokem
• Ĝešit opatĜení na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením napĜ. záchytných pĜíkopĤ po
obvodu zastavČných þástí sídel, poldrĤ,…
• umožnit návrat ekostabilizaþních prvkĤ do zemČdČlské krajiny (biokoridory, vČtrolamy,
remízky, meze, solitérní stromy, mokĜady; zatravĖování ploch výraznČ narušených vodní
erozí, obnova pĜirozeného stavu malých a stĜednČ velkých vodních tokĤ,....)
• posílit zastoupení krajinných prvkĤ v území
• vytváĜet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ
• Ĝešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD

2EHF+RGěMLFH
• zamezit klesajícímu pĜírĤstku a stárnutí obyvatelstva vytvoĜením územních podmínek pro
rozvoj kvalitního bydlení a zlepšení životního prostĜedí
• plochy pro bydlení Ĝešit s vazbou na veĜejnou infrastrukturu
• v ÚPD upĜednostĖovat smíšené využití ploch umožĖující integraci obþanského vybavení,
vytvoĜit kvalitní zázemí pro zvyšující se poþet seniorĤ
• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních pĜíležitostí v místČ bydlištČ
• doplnit chybČjící propojení (pČší trasa, cyklotrasa) podél toku Litavy
• ve vazbČ na místa koncentrací obyvatel a návštČvníkĤ Ĝešit plochy pro odstavení vozidel
• Ĝešit odvedení a þištČní odpadních vod
• podporovat alternativní zdroje energie
• vytvoĜit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreaþní a turistické infrastruktury
• vytvoĜit podmínky pro zlepšení prĤchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování
doprovodné infrastruktury (odpoþívadla, dČtská hĜištČ, rekreaþní louky, obþerstvení…)
• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemČdČlských areálĤ
• nové rozvojové plochy (chránČný venkovní prostor) neumisĢovat v územích negativních vlivĤ
na životní prostĜedí (hluku, zneþištČní ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbČ
na negativní vlivy hluku Ĝešit protihluková opatĜení
• vyhodnotit potĜebu ploch nutných k zajištČní fungujícího odpadového hospodáĜství
• Ĝešit sanace starých ekologických zátČží
• Ĝešit aktualizaci vyhlášeného záplavového území a aktivní zóny záplavového území vzhledem
k vybudovaným protipovodĖovým opatĜením
• Ĝešit revitalizaci vodního toku Litavy
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatĜení, Ĝešit ochranu
lokálních údolnic pĜed soustĜedČným odtokem
• Ĝešit opatĜení na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením napĜ. záchytných pĜíkopĤ po
obvodu zastavČných þástí sídel, poldrĤ,…
• zvýšit podíl vodních ploch v krajinČ
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• umožnit návrat ekostabilizaþních prvkĤ do zemČdČlské krajiny (biokoridory, vČtrolamy,
remízky, meze, solitérní stromy, mokĜady; zatravĖování ploch výraznČ narušených vodní
erozí, obnova pĜirozeného stavu malých a stĜednČ velkých vodních tokĤ,....)
• posílit zastoupení krajinných prvkĤ v území
• vytváĜet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ
• Ĝešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD

2EHF+ROXELFH
• plochy pro bydlení Ĝešit s vazbou na veĜejnou infrastrukturu
• v ÚPD upĜednostĖovat smíšené využití ploch umožĖující integraci obþanského vybavení
• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních pĜíležitostí v místČ bydlištČ
• vymezit a zakotvit v ÚPD trasu VRT
• Ĝešit novou mimoúrovĖovou kĜižovatku (MÚK) vþetnČ trasy a napojení jižní rychlostní tangenty
(JVT) R98
• ve vazbČ na místa s koncentrací obyvatel a návštČvníkĤ Ĝešit plochy pro odstavení vozidel
• Ĝešit odvedení a þištČní odpadních vod
• podporovat alternativní zdroje energie
• vytvoĜit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreaþní a turistické infrastruktury
ve vazbČ na území Slavkovského bojištČ - cyklotrasy
• vytvoĜit podmínky pro zlepšení prĤchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování
doprovodné infrastruktury (odpoþívadla, dČtská hĜištČ, rekreaþní louky, pĜírodní koupalištČ,
obþerstvení…)
• minimalizovat negativní vlivy vyplývající z provozu dopravní infrastruktury
• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemČdČlských areálĤ
• nové rozvojové plochy (chránČný venkovní prostor) neumisĢovat v územích negativních vlivĤ
na životní prostĜedí (hluku, zneþištČní ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbČ
na negativní vlivy hluku Ĝešit protihluková opatĜení
• vyhodnotit potĜebu ploch nutných k zajištČní fungujícího odpadového hospodáĜství
• rozvojové plochy pro výrobu umisĢovat pĜednostnČ ke kapacitním komunikacím a železnici
• Ĝešit sanace starých ekologických zátČží
• zohlednit vyhlášené záplavové území, Ĝešit ochranu území pĜed povodnČmi
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatĜení, Ĝešit ochranu
lokálních údolnic pĜed soustĜedČným odtokem
• Ĝešit opatĜení na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením napĜ. záchytných pĜíkopĤ po
obvodu zastavČných þástí sídel, poldrĤ,…
• zvýšit podíl vodních ploch v krajinČ
• umožnit návrat ekostabilizaþních prvkĤ do zemČdČlské krajiny (biokoridory, vČtrolamy,
remízky, meze, solitérní stromy, mokĜady; zatravĖování ploch výraznČ narušených vodní
erozí, obnova pĜirozeného stavu malých a stĜednČ velkých vodních tokĤ,....)
• posílit zastoupení krajinných prvkĤ v území
• vytváĜet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ
• Ĝešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD
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2EHF+RVWěUiGN\5HåRY
• vytvoĜením územních podmínek pro rozvoj bydlení a pracovních pĜíležitostí þelit stagnaci
pĜírĤstku obyvatel a stárnutí obyvatelstva
• plochy pro bydlení Ĝešit s vazbou na veĜejnou infrastrukturu
• v ÚPD upĜednostĖovat smíšené využití ploch umožĖující integraci obþanského vybavení,
vytvoĜit kvalitní zázemí pro zvyšující se poþet seniorĤ
• v ÚPD posílit hospodáĜský pilíĜ vymezením ploch se smíšeným využitím umožĖujícím
podnikání na pozemcích vlastníkĤ, umožnit rozvoj pracovních pĜíležitostí v místČ bydlištČ
• Ĝešit vymezení trasy severojižního kolejového diametru (SJKD)
• sjednotit vymezení trasy kolejové spojky žel. tratí þ. 300 a þ. 340
• Ĝešit vymezení trasy silnice II/416 mimo zastavČné území obce
• ve vazbČ na místa s koncentrací obyvatel a návštČvníkĤ Ĝešit plochy pro odstavení vozidel
• Ĝešit odvedení a þištČní odpadních vod
• podporovat alternativní zdroje energie
• vytvoĜit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreaþní a turistické infrastruktury
ve vazbČ na území Slavkovského bojištČ
• vytvoĜit podmínky pro zlepšení prĤchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování
doprovodné infrastruktury (odpoþívadla, dČtská hĜištČ, rekreaþní louky, pĜírodní koupalištČ,
obþerstvení…)
• minimalizovat negativní vlivy vyplývající z provozu dopravní infrastruktury
• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemČdČlských areálĤ,
rušivých provozĤ
• nové rozvojové plochy (chránČný venkovní prostor) neumisĢovat v územích negativních vlivĤ
na životní prostĜedí (hluku, zneþištČní ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbČ
na negativní vlivy hluku Ĝešit protihluková opatĜení
• vyhodnotit potĜebu ploch nutných k zajištČní fungujícího odpadového hospodáĜství
• Ĝešit sanace starých ekologických zátČží
• zohlednit vyhlášené záplavové území, respektovat aktivní zónu záplavového území, Ĝešit
ochranu území pĜed povodnČmi
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatĜení, Ĝešit ochranu
lokálních údolnic pĜed soustĜedČným odtokem
• Ĝešit opatĜení na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením napĜ. záchytných pĜíkopĤ po
obvodu zastavČných þástí sídel, poldrĤ,…
• zvýšit podíl vodních ploch v krajinČ
• umožnit návrat ekostabilizaþních prvkĤ do zemČdČlské krajiny (biokoridory, vČtrolamy,
remízky, meze, solitérní stromy, mokĜady; zatravĖování ploch výraznČ narušených vodní
erozí, obnova pĜirozeného stavu malých a stĜednČ velkých vodních tokĤ,....)
• posílit zastoupení krajinných prvkĤ v území
• vytváĜet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ
• Ĝešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD

2EHF+UXåN\
• plochy pro bydlení Ĝešit s vazbou na veĜejnou infrastrukturu
• v ÚPD upĜednostĖovat smíšené využití ploch umožĖující integraci obþanského vybavení
• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních pĜíležitostí v místČ bydlištČ
• Ĝešit vymezení trasy severojižního kolejového diametru (SJKD)
• sjednotit vymezení trasy kolejové spojky žel. tratí þ. 300 a þ. 340
• Ĝešit vymezení trasy silnice II/416 mimo zastavČné území obce
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• podporovat alternativní zdroje energie
• realizovat zdvojení nadzemního vedení VVN 110 kV Sokolnice – Buþovice – Vyškov
• vytvoĜit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreaþní a turistické infrastruktury
ve vazbČ na území Slavkovského bojištČ
• vytvoĜit podmínky pro zlepšení prĤchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování
doprovodné infrastruktury (odpoþívadla, dČtská hĜištČ, rekreaþní louky, pĜírodní koupalištČ,
obþerstvení…)
• minimalizovat negativní vlivy vyplývající z provozu dopravní infrastruktury
• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemČdČlských areálĤ
• nové rozvojové plochy (chránČný venkovní prostor) neumisĢovat v územích negativních vlivĤ
na životní prostĜedí (hluku, zneþištČní ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbČ
na negativní vlivy hluku Ĝešit protihluková opatĜení
• vyhodnotit potĜebu ploch nutných k zajištČní fungujícího odpadového hospodáĜství
• zohlednit vyhlášené záplavové území, respektovat aktivní zónu záplavového území, Ĝešit
ochranu území pĜed povodnČmi
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatĜení, Ĝešit ochranu
lokálních údolnic pĜed soustĜedČným odtokem
• Ĝešit opatĜení na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením napĜ. záchytných pĜíkopĤ po
obvodu zastavČných þástí sídel, poldrĤ,…
• zvýšit podíl vodních ploch v krajinČ
• umožnit návrat ekostabilizaþních prvkĤ do zemČdČlské krajiny (biokoridory, vČtrolamy,
remízky, meze, solitérní stromy, mokĜady; zatravĖování ploch výraznČ narušených vodní
erozí, obnova pĜirozeného stavu malých a stĜednČ velkých vodních tokĤ,....)
• posílit zastoupení krajinných prvkĤ v území
• vytváĜet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ
• Ĝešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD

2EHF.REHőLFHX%UQD
• plochy pro bydlení Ĝešit s vazbou na veĜejnou infrastrukturu
• v ÚPD upĜednostĖovat smíšené využití ploch umožĖující integraci obþanského vybavení
• v ÚPD posílit hospodáĜský pilíĜ vymezením ploch se smíšeným využitím umožĖujícím
podnikání na pozemcích vlastníkĤ, umožnit rozvoj pracovních pĜíležitostí v místČ bydlištČ
• vytvoĜit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreaþní a turistické infrastruktury
ve vazbČ na PĜírodní park Ždánický les
• vytvoĜit podmínky pro zlepšení prĤchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování
doprovodné infrastruktury (odpoþívadla, dČtská hĜištČ, rekreaþní louky, pĜírodní koupalištČ,
obþerstvení…)
• ve vazbČ na místa s koncentrací obyvatel a návštČvníkĤ Ĝešit plochy pro odstavení vozidel
• Ĝešit odvedení a þištČní odpadních vod
• podporovat alternativní zdroje energie
• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemČdČlských areálĤ
• nové rozvojové plochy (chránČný venkovní prostor) neumisĢovat v územích negativních vlivĤ
na životní prostĜedí (hluku, zneþištČní ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbČ
na negativní vlivy hluku Ĝešit protihluková opatĜení
• vyhodnotit potĜebu ploch nutných k zajištČní fungujícího odpadového hospodáĜství
• Ĝešit sanace starých ekologických zátČží
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatĜení, Ĝešit ochranu
lokálních údolnic pĜed soustĜedČným odtokem
• Ĝešit opatĜení na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením napĜ. záchytných pĜíkopĤ po
obvodu zastavČných þástí sídel, poldrĤ,…
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• zvýšit podíl vodních ploch v krajinČ v severní þásti území
• umožnit návrat ekostabilizaþních prvkĤ do zemČdČlské krajiny (biokoridory, vČtrolamy,
remízky, meze, solitérní stromy, mokĜady; zatravĖování ploch výraznČ narušených vodní
erozí, obnova pĜirozeného stavu malých a stĜednČ velkých vodních tokĤ,....)
• posílit zastoupení krajinných prvkĤ v území
• vytváĜet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ
• Ĝešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD

2EHF.őHQRYLFH
• zamezit klesajícímu pĜírĤstku a stárnutí obyvatelstva vytvoĜením územních podmínek pro
rozvoj kvalitního bydlení a zlepšení životního prostĜedí
• plochy pro bydlení Ĝešit s vazbou na veĜejnou infrastrukturu
• v ÚPD upĜednostĖovat smíšené využití ploch umožĖující integraci obþanského vybavení,
vytvoĜit kvalitní zázemí pro zvyšující se poþet seniorĤ
• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních pĜíležitostí v místČ bydlištČ
• vytvoĜit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreaþní a turistické infrastruktury
ve vazbČ na území Slavkovského bojištČ
• vytvoĜit podmínky pro zlepšení prĤchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování
doprovodné infrastruktury (odpoþívadla, dČtská hĜištČ, rekreaþní louky, obþerstvení…)
• vymezit a zakotvit v ÚPD trasu VRT
• Ĝešit vymezení trasy severojižního kolejového diametru (SJKD)
• sjednotit vymezení trasy kolejové spojky žel. tratí þ. 300 a þ. 340
• Ĝešit vymezení trasy silnice II/416 mimo zastavČné území obce
• ve vazbČ na místa s koncentrací obyvatel a návštČvníkĤ Ĝešit plochy pro odstavení vozidel
• podporovat alternativní zdroje energie
• minimalizovat negativní vlivy vyplývající z provozu dopravní infrastruktury
• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemČdČlských areálĤ
• nové rozvojové plochy (chránČný venkovní prostor) neumisĢovat v územích negativních vlivĤ
na životní prostĜedí (hluku, zneþištČní ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbČ
na negativní vlivy hluku Ĝešit protihluková opatĜení
• vyhodnotit potĜebu ploch nutných k zajištČní fungujícího odpadového hospodáĜství
• rozvojové plochy pro výrobu umisĢovat pĜednostnČ ke kapacitním komunikacím a železnici
• Ĝešit sanace starých ekologických zátČží
• zohlednit vyhlášené záplavové území, respektovat aktivní zónu záplavového území, Ĝešit
ochranu území pĜed povodnČmi
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatĜení, Ĝešit ochranu
lokálních údolnic pĜed soustĜedČným odtokem
• Ĝešit opatĜení na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením napĜ. záchytných pĜíkopĤ po
obvodu zastavČných þástí sídel, poldrĤ,…
• zvýšit podíl vodních ploch v krajinČ
• umožnit návrat ekostabilizaþních prvkĤ do zemČdČlské krajiny (biokoridory, vČtrolamy,
remízky, meze, solitérní stromy, mokĜady; zatravĖování ploch výraznČ narušených vodní
erozí, obnova pĜirozeného stavu malých a stĜednČ velkých vodních tokĤ,....)
• posílit zastoupení krajinných prvkĤ v území
• vytváĜet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ
• Ĝešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD

2EHF/RYĀLĀN\
• plochy pro bydlení Ĝešit s vazbou na veĜejnou infrastrukturu
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• v ÚPD upĜednostĖovat smíšené využití ploch umožĖující integraci obþanského vybavení,
vytvoĜit kvalitní zázemí pro zvyšující se poþet seniorĤ
• v ÚPD posílit hospodáĜský pilíĜ vymezením ploch se smíšeným využitím umožĖujícím
podnikání na pozemcích vlastníkĤ, umožnit rozvoj pracovních pĜíležitostí v místČ bydlištČ
• Ĝešit využití chátrajícího areálu (brownfields) na severozápadním okraji území
• vytvoĜit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreaþní a turistické infrastruktury
ve vazbČ na PĜírodní park Ždánický les
• vytvoĜit podmínky pro zlepšení prĤchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování
doprovodné infrastruktury (odpoþívadla, dČtská hĜištČ, rekreaþní louky, obþerstvení…)
• ve vazbČ na místa s koncentrací obyvatel a návštČvníkĤ Ĝešit plochy pro odstavení vozidel
• Ĝešit odvedení a þištČní odpadních vod
• podporovat alternativní zdroje energie
• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemČdČlských areálĤ
• nové rozvojové plochy (chránČný venkovní prostor) neumisĢovat v územích negativních vlivĤ
na životní prostĜedí (hluku, zneþištČní ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbČ
na negativní vlivy hluku Ĝešit protihluková opatĜení
• vyhodnotit potĜebu ploch nutných k zajištČní fungujícího odpadového hospodáĜství
• Ĝešit sanace starých ekologických zátČží
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatĜení, Ĝešit ochranu
lokálních údolnic pĜed soustĜedČným odtokem
• Ĝešit opatĜení na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením napĜ. záchytných pĜíkopĤ po
obvodu zastavČných þástí sídel, poldrĤ,…
• zvýšit podíl vodních ploch v krajinČ
• umožnit návrat ekostabilizaþních prvkĤ do zemČdČlské krajiny (biokoridory, vČtrolamy,
remízky, meze, solitérní stromy, mokĜady; zatravĖování ploch výraznČ narušených vodní
erozí, obnova pĜirozeného stavu malých a stĜednČ velkých vodních tokĤ,....)
• posílit zastoupení krajinných prvkĤ v území
• vytváĜet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ
• Ĝešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD

2EHF0LOHåRYLFH
• vytvoĜením územních podmínek pro rozvoj kvalitního bydlení a pracovních pĜíležitostí podpoĜit
pĜírĤstek obyvatel
• plochy pro bydlení Ĝešit s vazbou na veĜejnou infrastrukturu
• v ÚPD upĜednostĖovat smíšené využití ploch umožĖující integraci obþanského vybavení
• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních pĜíležitostí v místČ bydlištČ
• vytvoĜit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreaþní a turistické infrastruktury
ve vazbČ na PĜírodní park Ždánický les
• vytvoĜit podmínky pro zlepšení prĤchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování
doprovodné infrastruktury (odpoþívadla, dČtská hĜištČ, rekreaþní louky, pĜírodní koupalištČ,
obþerstvení…)
• Ĝešit odvedení a þištČní odpadních vod
• realizovat zdvojení nadzemního vedení VVN 110 kV Sokolnice – Buþovice – Vyškov
• podporovat alternativní zdroje energie
• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemČdČlských areálĤ
• nové rozvojové plochy (chránČný venkovní prostor) neumisĢovat v územích negativních vlivĤ
na životní prostĜedí (hluku, zneþištČní ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbČ
na negativní vlivy hluku Ĝešit protihluková opatĜení
• vyhodnotit potĜebu ploch nutných k zajištČní fungujícího odpadového hospodáĜství
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• Ĝešit sanace starých ekologických zátČží
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatĜení, Ĝešit ochranu
lokálních údolnic pĜed soustĜedČným odtokem
• Ĝešit opatĜení na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením napĜ. záchytných pĜíkopĤ po
obvodu zastavČných þástí sídel, poldrĤ,…
• zvýšit podíl vodních ploch v krajinČ
• umožnit návrat ekostabilizaþních prvkĤ do zemČdČlské krajiny (biokoridory, vČtrolamy,
remízky, meze, solitérní stromy, mokĜady; zatravĖování ploch výraznČ narušených vodní
erozí, obnova pĜirozeného stavu malých a stĜednČ velkých vodních tokĤ,....)
• posílit zastoupení krajinných prvkĤ v území
• vytváĜet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ
• Ĝešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD

2EHF1ěPĀDQ\
• plochy pro bydlení Ĝešit s vazbou na veĜejnou infrastrukturu
• v ÚPD upĜednostĖovat smíšené využití ploch umožĖující integraci obþanského vybavení,
vytvoĜit kvalitní zázemí pro zvyšující se poþet seniorĤ
• v ÚPD posílit hospodáĜský pilíĜ vymezením ploch se smíšeným využitím umožĖujícím
podnikání na pozemcích vlastníkĤ, umožnit rozvoj pracovních pĜíležitostí v místČ bydlištČ
• vytvoĜit podmínky pro zlepšení prĤchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování
doprovodné infrastruktury (odpoþívadla, dČtská hĜištČ, rekreaþní louky, pĜírodní koupalištČ,
obþerstvení…)
• ve vazbČ na místa s koncentrací obyvatel a návštČvníkĤ Ĝešit plochy pro odstavení vozidel
• Ĝešit posílení vodovodního systému SV Vyškov, Slavkovská vČtev
• Ĝešit odvedení a þištČní odpadních vod
• realizovat zdvojení nadzemního vedení VVN 110 kV Sokolnice – Buþovice – Vyškov
• podporovat alternativní zdroje energie
• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemČdČlských areálĤ
• nové rozvojové plochy (chránČný venkovní prostor) neumisĢovat v územích negativních vlivĤ
na životní prostĜedí (hluku, zneþištČní ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbČ
na negativní vlivy hluku Ĝešit protihluková opatĜení
• vyhodnotit potĜebu ploch nutných k zajištČní fungujícího odpadového hospodáĜství
• Ĝešit sanace starých ekologických zátČží
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatĜení, Ĝešit ochranu
lokálních údolnic pĜed soustĜedČným odtokem
• Ĝešit opatĜení na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením napĜ. záchytných pĜíkopĤ po
obvodu zastavČných þástí sídel, poldrĤ,…
• zvýšit podíl vodních ploch v krajinČ
• umožnit návrat ekostabilizaþních prvkĤ do zemČdČlské krajiny (biokoridory, vČtrolamy,
remízky, meze, solitérní stromy, mokĜady; zatravĖování ploch výraznČ narušených vodní
erozí, obnova pĜirozeného stavu malých a stĜednČ velkých vodních tokĤ,....)
• posílit zastoupení krajinných prvkĤ v území
• vytváĜet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ
• Ĝešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD

2EHF1tçNRYLFH
• plochy pro bydlení Ĝešit s vazbou na veĜejnou infrastrukturu
• v ÚPD upĜednostĖovat smíšené využití ploch umožĖující integraci obþanského vybavení,
vytvoĜit kvalitní zázemí pro zvyšující se poþet seniorĤ
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• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních pĜíležitostí v místČ bydlištČ
• vytvoĜit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreaþní a turistické infrastruktury
ve vazbČ na PĜírodní park Ždánický les
• vytvoĜit podmínky pro zlepšení prĤchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování
doprovodné infrastruktury (odpoþívadla, dČtská hĜištČ, rekreaþní louky, obþerstvení…)
• ve vazbČ na místa s koncentrací obyvatel a návštČvníkĤ Ĝešit plochy pro odstavení vozidel
• Ĝešit trasování pĜeložky komunikace 41911
• Ĝešit odvedení a þištČní odpadních vod
• podporovat alternativní zdroje energie
• minimalizovat negativní vlivy vyplývající z provozu dopravní infrastruktury
• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemČdČlských areálĤ
• nové rozvojové plochy (chránČný venkovní prostor) neumisĢovat v územích negativních vlivĤ
na životní prostĜedí (hluku, zneþištČní ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbČ
na negativní vlivy hluku Ĝešit protihluková opatĜení
• vyhodnotit potĜebu ploch nutných k zajištČní fungujícího odpadového hospodáĜství
• Ĝešit sanace starých ekologických zátČží
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatĜení, Ĝešit ochranu
lokálních údolnic pĜed soustĜedČným odtokem
• Ĝešit opatĜení na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením napĜ. záchytných pĜíkopĤ po
obvodu zastavČných þástí sídel, poldrĤ,…
• zvýšit podíl vodních ploch v krajinČ
• umožnit návrat ekostabilizaþních prvkĤ do zemČdČlské krajiny (biokoridory, vČtrolamy,
remízky, meze, solitérní stromy, mokĜady; zatravĖování ploch výraznČ narušených vodní
erozí, obnova pĜirozeného stavu malých a stĜednČ velkých vodních tokĤ,....)
• posílit zastoupení krajinných prvkĤ v území
• vytváĜet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ
• Ĝešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD

2EHF2WQLFH
• plochy pro bydlení Ĝešit s vazbou na veĜejnou infrastrukturu
• v ÚPD upĜednostĖovat smíšené využití ploch umožĖující integraci obþanského vybavení
• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních pĜíležitostí v místČ bydlištČ
• vytvoĜit podmínky pro zlepšení prĤchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování
doprovodné infrastruktury (odpoþívadla, dČtská hĜištČ, rekreaþní louky, pĜírodní koupalištČ,
obþerstvení…)
• ve vazbČ na místa s koncentrací obyvatel a návštČvníkĤ Ĝešit plochy pro odstavení vozidel
• realizovat zdvojení nadzemního vedení VVN 110 kV Sokolnice – Buþovice – Vyškov
• Ĝešit upĜesnČní koridoru pro nadzemního vedení VVN 400 kV Sokolnice – hranice
ýR/Rakousko (– Bisamberg)
• podporovat alternativní zdroje (tepelná þerpadla, solární systémy…)
• minimalizovat negativní vlivy vyplývající z provozu dopravní infrastruktury
• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemČdČlských areálĤ
• nové rozvojové plochy (chránČný venkovní prostor) neumisĢovat v územích negativních vlivĤ
na životní prostĜedí (hluku, zneþištČní ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbČ
na negativní vlivy hluku Ĝešit protihluková opatĜení
• vyhodnotit potĜebu ploch nutných k zajištČní fungujícího odpadového hospodáĜství
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatĜení, Ĝešit ochranu
lokálních údolnic pĜed soustĜedČným odtokem
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• Ĝešit opatĜení na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením napĜ. záchytných pĜíkopĤ po
obvodu zastavČných þástí sídel, poldrĤ,…
• zvýšit podíl vodních ploch v krajinČ
• umožnit návrat ekostabilizaþních prvkĤ do zemČdČlské krajiny (biokoridory, vČtrolamy,
remízky, meze, solitérní stromy, mokĜady; zatravĖování ploch výraznČ narušených vodní
erozí, obnova pĜirozeného stavu malých a stĜednČ velkých vodních tokĤ,....)
• posílit zastoupení krajinných prvkĤ v území
• vytváĜet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ
• Ĝešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD

2EHF6ODYNRYX%UQD
• plochy pro bydlení Ĝešit s vazbou na veĜejnou infrastrukturu
• v ÚPD upĜednostĖovat smíšené využití ploch umožĖující integraci obþanského vybavení
• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních pĜíležitostí v místČ bydlištČ
• Ĝešit problematiku chybČjících zaĜízení sociální péþe, zejména v souvislosti se zvyšujícím se
poþtem seniorĤ
• posoudit potĜeby rozšíĜení veĜejných pohĜebišĢ
• umožnit návaznost vzdČlávacího systému na poptávku zamČstnavatelĤ
• Ĝešit využití chátrajícího areálu (brownfields) na jižním okraji území (areál bývalé þistírny
cukrovaru) a Ĝešit jeho budoucí využití
• vytvoĜit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreaþní a turistické infrastruktury
ve vazbČ na území Slavkovského bojištČ
• vytvoĜit podmínky pro zlepšení prĤchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování
doprovodné infrastruktury (odpoþívadla, dČtská hĜištČ, rekreaþní louky, obþerstvení…)
• vymezit a zakotvit v ÚPD trasu VRT
• Ĝešit vymezení trasy severojižního kolejového diametru (SJKD)
• sjednotit vymezení trasy kolejové spojky žel. tratí þ. 300 a þ. 340
• Ĝešit vymezení trasy silnice II/416 mimo zastavČné území obce
• Ĝešit nevhodné výškové a smČrové vedení komunikace spojující Slavkov a Rousínov a I/50
• doplnit chybČjící propojení (pČší trasa, cyklotrasa) podél toku Litavy
• ve vazbČ na místa s koncentrací obyvatel a návštČvníkĤ Ĝešit plochy pro odstavení vozidel
• realizovat zdvojení nadzemního vedení VVN 110 kV Sokolnice – Buþovice – Vyškov
• podporovat alternativní zdroje energie
• minimalizovat negativní vlivy vyplývající z provozu dopravní infrastruktury
• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemČdČlských areálĤ
• nové rozvojové plochy (chránČný venkovní prostor) neumisĢovat v územích negativních vlivĤ
na životní prostĜedí (hluku, zneþištČní ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbČ
na negativní vlivy hluku Ĝešit protihluková opatĜení
• vyhodnotit potĜebu ploch nutných k zajištČní fungujícího odpadového hospodáĜství
• rozvojové plochy pro výrobu umisĢovat pĜednostnČ ke kapacitním komunikacím a železnici
• Ĝešit sanace starých ekologických zátČží
• Ĝešit aktualizaci vyhlášeného záplavového území a aktivní zóny záplavového území vzhledem
k vybudovaným protipovodĖovým opatĜením
• Ĝešit revitalizaci vodního toku Litavy
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatĜení, Ĝešit ochranu
lokálních údolnic pĜed soustĜedČným odtokem
• Ĝešit opatĜení na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením napĜ. záchytných pĜíkopĤ po
obvodu zastavČných þástí sídel, poldrĤ,…
• zvýšit podíl vodních ploch v krajinČ
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• umožnit návrat ekostabilizaþních prvkĤ do zemČdČlské krajiny (biokoridory, vČtrolamy,
remízky, meze, solitérní stromy, mokĜady; zatravĖování ploch výraznČ narušených vodní
erozí, obnova pĜirozeného stavu malých a stĜednČ velkých vodních tokĤ,....)
• posílit zastoupení krajinných prvkĤ v území
• vytváĜet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ
• Ĝešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD

2EHFäDUDWLFH
• vytvoĜením územních podmínek pro rozvoj kvalitního bydlení a zlepšení životního prostĜedí
zamezit stagnaci pĜírĤstku a stárnutí obyvatelstva
• v ÚPD upĜednostĖovat smíšené využití ploch umožĖující integraci obþanského vybavení,
vytvoĜit kvalitní zázemí pro zvyšující se poþet seniorĤ
• plochy pro bydlení Ĝešit s vazbou na veĜejnou infrastrukturu
• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních pĜíležitostí v místČ bydlištČ
• vytvoĜit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreaþní a turistické infrastruktury
ve vazbČ na území Slavkovského bojištČ
• vytvoĜit podmínky pro zlepšení prĤchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování
doprovodné infrastruktury (odpoþívadla, dČtská hĜištČ, rekreaþní louky, pĜírodní koupalištČ,
obþerstvení…)
• Ĝešit vymezení trasy severojižního kolejového diametru (SJKD)
• sjednotit vymezení trasy kolejové spojky žel. tratí þ. 300 a þ. 340
• Ĝešit odvedení a þištČní odpadních vod
• realizovat zdvojení nadzemního vedení VVN 110 kV Sokolnice – Buþovice – Vyškov
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

podporovat alternativní zdroje energie
minimalizovat negativní vlivy vyplývající z provozu dopravní infrastruktury
v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemČdČlských areálĤ
nové rozvojové plochy (chránČný venkovní prostor) neumisĢovat v územích negativních vlivĤ
na životní prostĜedí (hluku, zneþištČní ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbČ
na negativní vlivy hluku Ĝešit protihluková opatĜení
vyhodnotit potĜebu ploch nutných k zajištČní fungujícího odpadového hospodáĜství
Ĝešit sanace starých ekologických zátČží
zohlednit vyhlášené záplavové území, respektovat aktivní zónu záplavového území, Ĝešit
ochranu území pĜed povodnČmi
identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatĜení, Ĝešit ochranu
lokálních údolnic pĜed soustĜedČným odtokem
Ĝešit opatĜení na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením napĜ. záchytných pĜíkopĤ po
obvodu zastavČných þástí sídel, poldrĤ,…
zvýšit podíl vodních ploch v krajinČ
umožnit návrat ekostabilizaþních prvkĤ do zemČdČlské krajiny (biokoridory, vČtrolamy,
remízky, meze, solitérní stromy, mokĜady; zatravĖování ploch výraznČ narušených vodní
erozí, obnova pĜirozeného stavu malých a stĜednČ velkých vodních tokĤ,....)
posílit zastoupení krajinných prvkĤ v území
vytváĜet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ
Ĝešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD

2EHF9içDQ\QDG/LWDYRX
• v ÚPD upĜednostĖovat smíšené využití ploch umožĖující integraci obþanského vybavení,
vytvoĜit kvalitní zázemí pro zvyšující se poþet seniorĤ
• plochy pro bydlení Ĝešit s vazbou na veĜejnou infrastrukturu
• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních pĜíležitostí v místČ bydlištČ
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• vytvoĜit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreaþní a turistické infrastruktury
ve vazbČ na území Slavkovského bojištČ
• vytvoĜit podmínky pro zlepšení prĤchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování
doprovodné infrastruktury (odpoþívadla, dČtská hĜištČ, rekreaþní louky, pĜírodní koupalištČ,
obþerstvení…)
• Ĝešit vymezení trasy severojižního kolejového diametru (SJKD)
• sjednotit vymezení trasy kolejové spojky žel. tratí þ. 300 a þ. 340
• Ĝešit vymezení trasy silnice II/416 mimo zastavČné území obce
• ve vazbČ na místa s koncentrací obyvatel a návštČvníkĤ Ĝešit plochy pro odstavení vozidel
• realizovat zdvojení nadzemního vedení VVN 110 kV Sokolnice – Buþovice – Vyškov
• podporovat alternativní zdroje energie
• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemČdČlských areálĤ
• nové rozvojové plochy (chránČný venkovní prostor) neumisĢovat v územích negativních vlivĤ
na životní prostĜedí (hluku, zneþištČní ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbČ
na negativní vlivy hluku Ĝešit protihluková opatĜení
• vyhodnotit potĜebu ploch nutných k zajištČní fungujícího odpadového hospodáĜství
• zohlednit vyhlášené záplavové území, respektovat aktivní zónu záplavového území, Ĝešit
ochranu území pĜed povodnČmi
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatĜení, Ĝešit ochranu
lokálních údolnic pĜed soustĜedČným odtokem
• Ĝešit opatĜení na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením napĜ. záchytných pĜíkopĤ po
obvodu zastavČných þástí sídel, poldrĤ,…
• zvýšit podíl vodních ploch v krajinČ
• umožnit návrat ekostabilizaþních prvkĤ do zemČdČlské krajiny (biokoridory, vČtrolamy,
remízky, meze, solitérní stromy, mokĜady; zatravĖování ploch výraznČ narušených vodní
erozí, obnova pĜirozeného stavu malých a stĜednČ velkých vodních tokĤ,....)
• posílit zastoupení krajinných prvkĤ v území
• vytváĜet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ
• Ĝešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD

2EHF9HOHåRYLFH
• v ÚPD upĜednostĖovat smíšené využití ploch umožĖující integraci obþanského vybavení
• plochy pro bydlení Ĝešit s vazbou na veĜejnou infrastrukturu
• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních pĜíležitostí v místČ bydlištČ
• vytvoĜit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreaþní a turistické infrastruktury
ve vazbČ na území Slavkovského bojištČ
• vytvoĜit podmínky pro zlepšení prĤchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování
doprovodné infrastruktury (odpoþívadla, dČtská hĜištČ, rekreaþní louky, pĜírodní koupalištČ,
obþerstvení…)
• vymezit a zakotvit v ÚPD trasu VRT
• doplnit chybČjící propojení (pČší trasy, cyklotrasy)
• ve vazbČ na místa s koncentrací obyvatel a návštČvníkĤ Ĝešit plochy pro odstavení vozidel
• rekonstrukce kanalizace
• podporovat alternativní zdroje energie
• minimalizovat negativní vlivy vyplývající z provozu dopravní infrastruktury, realizovat ochranný
val pĜed negativními jevy z dálnice D 1
• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemČdČlských areálĤ
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• nové rozvojové plochy (chránČný venkovní prostor) neumisĢovat v územích negativních vlivĤ
na životní prostĜedí (hluku, zneþištČní ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbČ
na negativní vlivy hluku Ĝešit protihluková opatĜení
• vyhodnotit potĜebu ploch nutných k zajištČní fungujícího odpadového hospodáĜství
• Ĝešit sanace starých ekologických zátČží
• zohlednit vyhlášené záplavové území, Ĝešit ochranu území pĜed povodnČmi
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatĜení, Ĝešit ochranu
lokálních údolnic pĜed soustĜedČným odtokem
• Ĝešit opatĜení na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením napĜ. záchytných pĜíkopĤ po
obvodu zastavČných þástí sídel, poldrĤ,…
• zvýšit podíl vodních ploch v krajinČ
• umožnit návrat ekostabilizaþních prvkĤ do zemČdČlské krajiny (biokoridory, vČtrolamy,
remízky, meze, solitérní stromy, mokĜady; zatravĖování ploch výraznČ narušených vodní
erozí, obnova pĜirozeného stavu malých a stĜednČ velkých vodních tokĤ,....)
• posílit zastoupení krajinných prvkĤ v území
• vytváĜet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ
• Ĝešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD

2EHF=EìåRY
• poĜídit územní plán
• v ÚPD upĜednostĖovat smíšené využití ploch umožĖující integraci obþanského vybavení
• plochy pro bydlení Ĝešit s vazbou na veĜejnou infrastrukturu
• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních pĜíležitostí v místČ bydlištČ
• preferovat využití neobydlených domĤ pĜed rozšiĜováním zastavitelných ploch
• posoudit do budoucna potĜebu zĜízení základní školy s ohledem na vývoj indexu stáĜí a
vzhledem ke skuteþnosti, že se do obce stČhují mladí lidé
• vytvoĜit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreaþní a turistické infrastruktury
ve vazbČ na území Slavkovského bojištČ
• vytvoĜit podmínky pro zlepšení prĤchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování
doprovodné infrastruktury (odpoþívadla, dČtská hĜištČ, rekreaþní louky, pĜírodní koupalištČ,
obþerstvení…)
• Ĝešit vymezení trasy severojižního kolejového diametru (SJKD)
• sjednotit vymezení trasy kolejové spojky žel. tratí þ. 300 a þ. 340
• Ĝešit vymezení trasy silnice II/416 mimo zastavČné území obce
• ve vazbČ na místa s koncentrací obyvatel a návštČvníkĤ Ĝešit plochy pro odstavení vozidel
• Ĝešit odvedení a þištČní odpadních vod
• podporovat alternativní zdroje energie
• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemČdČlských areálĤ
• nové rozvojové plochy (chránČný venkovní prostor) neumisĢovat v územích negativních vlivĤ
na životní prostĜedí (hluku, zneþištČní ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbČ
na negativní vlivy hluku Ĝešit protihluková opatĜení
• vyhodnotit potĜebu ploch nutných k zajištČní fungujícího odpadového hospodáĜství
• zohlednit vyhlášené záplavové území, respektovat aktivní zónu záplavového území, Ĝešit
ochranu území pĜed povodnČmi
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatĜení, Ĝešit ochranu
lokálních údolnic pĜed soustĜedČným odtokem
• Ĝešit opatĜení na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením napĜ. záchytných pĜíkopĤ po
obvodu zastavČných þástí sídel, poldrĤ,…
• zvýšit podíl vodních ploch v krajinČ
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• umožnit návrat ekostabilizaþních prvkĤ do zemČdČlské krajiny (biokoridory, vČtrolamy,
remízky, meze, solitérní stromy, mokĜady; zatravĖování ploch výraznČ narušených vodní
erozí, obnova pĜirozeného stavu malých a stĜednČ velkých vodních tokĤ,....)
• posílit zastoupení krajinných prvkĤ v území
• vytváĜet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiĜování rozptýlené zelenČ v krajinČ
• Ĝešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD

& 352%/e0<267$71Ì
Jedná se o problémy definované zástupci obcí a problémy vyplývající z dalších zjištČných informací o
Ĝešeném území. V grafické þásti jsou vyznaþené ve výkrese þ. 4 Problémový výkres.

& 8UEDQLVWLFNp]iYDG\UL]LNRQDUXåHQtKRGQRW~]HPt
• negativní dominanty
• sídelní bariéra
• chátrající areály
• monofunkþnČ zemČdČlsky využívané území (kulturní poušĢ)

& 'RSUDYQt]iYDG\
• problém vymezení trasy jižní rychlostní tangenty (JVT) R98 vþetnČ MÚK Holubice
• problém vymezení trasy severojižního kolejového diametru (SJKD)
• problém vymezení KĜenovické spojky
• problém vedení trasy pĜeložky silnice II/416
• smČrovČ a výškovČ nevhodné vedení silnice
• chybČjící pČší propojení, cyklotrasy

& +\JLHQLFNp]iYDG\
• riziko emisí a hluku z dopravy
• problém odvádČní a þištČní odpadních vod
• rekonstrukce þistírny odpadních vod
• rušivé provozy
• stará ekologická zátČž

& 6WőHW\]iPěUţ
• nesoulad trasy VRT v ÚPD obcí a zámČru JMK
• problém vymezení trasy kolejové spojky žel. tratí þ. 300 a þ. 340

& 2KURçHQt~]HPt
• riziko lokálních záplav (pĜívalové vody)
• plochy s rizikem vodní a vČtrné eroze zemČdČlské pĤdy
• zranitelné oblasti
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3ŐÌ/2+<
•

Tabulková pĜíloha (5 tabulek)

•

Grafická pĜíloha – Vyhodnocení pilíĜĤ udržitelného rozvoje území
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VYHODNOCENÍ PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Velešovice

Z

Holubice Z

Němčany

Křenovice

Zbýšov

Z

Slavkov u Brna

ZS

Z

Z

Hodějice

Z

Hostěrádky-Rešov

ZS

Vážany nad Litavou
Hrušky

Z

Z

Z
Šaratice

Nížkovice

S

Heršpice
Otnice

H

Z

Milešovice
Kobeřice u Brna

H
Lovčičky

Bošovice

žádný pilíř udržitelného rozvoje území není narušen
narušen 1 pilíř udržitelného rozvoje území

1 : 100 000
0

1

2

4 km

narušeny 2 pilíře udržitelného rozvoje území
narušeny všechny pilíře udržitelného rozvoje území (tento případ se v řešeném území nevyskytuje)

Z
H
S

narušen pilíř životního prostředí
narušen hospodářský pilíř
narušen sociální pilíř
hranice správního obvodu ORP Slavkov u Brna

