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ÚVOD 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností (dále jen ORP) Kuřim byly 
vypracovány v období 03 – 12 / 2008. Pátá úplná aktualizace byla zpracována v období červen – říjen 
2020. Se zástupci obcí byla dokumentace projednána v listopadu 2020.  

USPOŘÁDÁNÍ DOKUMENTU 

ČÁST A 

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ: 

• stav a vývoj území 

• hodnoty území, jejich základní charakteristika a ochrana, která by měla být zakotvena 
v územním plánu 

• limity využití území – výčet jevů s legislativní ochranou zasahujících do ORP 

• záměry na změnu využití území vyplývající především z polohy ve struktuře osídlení (záměry 
státu, kraje, širších vztahů), záměry vyplývající z platných ÚPD a jiné záměry (záměry 
z rozpracovaných ÚPD a další dokumentace, záměry vyplývající z požadavků obcí) 

ČÁST B 

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ: 

• prostředí (horninové prostředí, vodní režim, hygiena životního prostředí, ochrana přírody 
a krajiny, zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkce lesa)  

• společnost (veřejná infrastruktura, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreace 

• hospodářství (hospodářské podmínky)  

VYHODNOCENÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ: 

• vyhodnocení - vzájemná vyváženost tří pilířů 

• dosažený stupeň rozvoje jednotlivých obcí 

• kategorizace jednotlivých obcí dle metodického sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

ČÁST C 

OKRUHY PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ 

• vymezené problémy 

• problémy k řešení vyplývající z rozborů udržitelného rozvoje území 
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POJMY 

Legislativa  

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

Jsou respektovány pojmy z vyhlášky č. 500 „O územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti“ ze dne 10. 11. 2006 a vyhlášky č. 501 
„O obecných požadavcích na využívání území“ ze dne 10. 11. 2006.  

Aktualizace UAP 2020 zahrnuje úpravy vyvolané novelou stavebního zákona v r. 2018, především 
změnami v částech týkajících se územně analytických podkladů a územně plánovacích dokumentací.  

Udržitelný rozvoj  

Udržitelný rozvoj je členěn na tři základní pilíře: 

– hospodářský rozvoj 

– kvalitní životní podmínky 

– sociální soudržnost 

Hodnoty území 

Dosavadním vývojem byly vytvořeny v území tyto hodnoty: 

– kulturní 

– přírodní 

– civilizační 

Při aktualizaci ÚAP bude sledován soulad těchto hodnot. 

Pojmy 

index stáří poměr počtu obyvatel nad 65 let k počtu obyvatel v předproduktivním věku  

Zkratky 

Seznam používaných zkratek 

PÚR ČR 
APUR 
ÚAP 
ÚPD 
ÚPO 
ÚP 
VÚC 
ZUR JMK 
 
SÚ 
US 
SEA 
 
ÚSES 
zvn 
 
vvn 
 
vn 
nn 
VVTL 
VTL 

Politika územního rozvoje ČR 
Aktualizace politiky územního rozvoje 
územně analytické podklady 
územně plánovací dokumentace 
územní plán obce 
územní plán 
velký územní celek 
Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje 
sídelní útvar 
územní studie/urbanistická studie 
strategické posouzení koncepce  
z hlediska životního prostředí 
územní systém ekologické stability 
vedení el. energie se zvláště velmi 
vysokým napětím 
vedení el. energie s velmi vysokým 
napětím 
vedení el. energie s vysokým napětím 
vedení el. energie nízkého napětí 
velmi vysokotlaký plynovod 
vysokotlaký plynovod 

EA 
SV 
ČS 
ÚV 
AT stanice 
ČOV 
PHO 
VKP 
PP 
TR 
HG 
PS 
RG 
JÚ 
ZPF 
PUPFL 
 
ČHMÚ 
 
k.ú. 
ZSJ 
RD 

ekonomicky aktivní obyvatelstvo 
skupinový vodovod 
čerpací stanice 
úpravna vody 
automatická tlaková stanice 
čistírna odpadních vod 
pásmo hygienické ochrany 
významný krajinný prvek 
přírodní památka 
trafostanice 
hromadná garáž 
parkovací stání 
řadová garáž 
jímací území 
zemědělský půdní fond 
lesní půdní fond – pozemky 
určené k plnění funkcí lesa  
Český hydrometeorologický 
ústav 
katastrální území 
základní sídelní jednotka 
rodinný dům 
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Seznam používaných zkratek 

STL 
NTL 
RS 
SKAO 
VDJ 

středotlaký plynovod 
nízkotlaký plynovod 
regulační stanice 
stanice katodové ochrany 
vodojem 

ÚSKP Ústřední seznam kulturních 
památek 

 

PODKLADY 

Mapové podklady 

název zdroj  datum poznámky 

Digitální mapy  ČUZK 2020  

Územně plánovací dokumentace 

název datum 

Územní plán obce Hvozdec  10/1999 

o Změna č. I a I.a 12/2005 

Územní plán obce Chudčice  2/2000 

o Změny č. 1 a 2 ÚPO Chudčice  4/2006 

o Změna č. III ÚPO Chudčice  2/2010 

o Změna č. IV ÚPO Chudčice  1/2015 

o Změna č. V ÚPO Chudčice  12/2017 

Územní plán Lelekovice  5/2017 

o Změna č. 1 6/2020 

o Změna č. 2 6/2020 

o Změna č. 3 12/2019 

Územní plán obce Moravské Knínice 11/28/2001 

o Změna č. 1 ÚPO Moravské Knínice 10/2010 

o Změna č. 2 ÚPO Moravské Knínice 06/2013 

Územní plán Rozdrojovice  11/2017 

o Změna č. 1 11/2018 

Územní plán obce Čebín  6/20/2002 

o Změna č. I 12/2008 

o Změna č. II 9/2011 

o Změna č. 3 10/2018 

Územní plán Česká  09/2014 

Územní plán obce Jinačovice 12/2006 

o Změna č. I 9/2011 

o Změna č. II 6/2016 

Územní plán Kuřim  1/2015 

o Změna č. 1 9/2017 

o Změna č. 2 rozpracována 

o Změna č. 3 12/2018 

Územní plán Veverská Bítýška 9/2013 

o Změna č. 1 10/2016 
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Ostatní podklady 

název zdroj datum poznámky 

Politika územního rozvoje České 
republiky v aktualizaci č.1, 2, 3 a 5 
účinné dne 11.09.2020 

MMR ČR   

Generel dopravy Jihomoravského kraje IKP Consulting 
Engineers, s.r.o. 

02 / 2006  

Program rozvoje Jihomoravského kraje GaREP, spol. s r.o., 
VUT Brno 

04 / 2006 aktualizace 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihomoravského kraje 

Aquatis Brno 2004 Průběžná aktualizace 

Sčítání lidu, domů a bytů ČSÚ, www.czso.cz 2011  
MOS – Městská a obecní statistika ČSÚ, www.czso.cz 2003 – 2020  
Správní obvody obcí s rozšířenou 
působností – Jihomoravský kraj 

ČSÚ, www.czso.cz 2016  

Statistická ročenka Jihomoravského 
kraje 

ČSÚ, www.czso.cz 2020  

Vybrané údaje za správní obvody obcí 
s rozšířenou působností 

ČSÚ, www.czso.cz 2020  

Informace o městech a obcích ČSÚ, www.czso.cz 2020  
Regionální informační servis www.risy.cz 2014 reg. areály brownfields 
údaje objednatele   2008  
průzkumy prováděné v terénu US Brno 2020  
webové stránky města a obcí  2020  
podklady od Jihomoravského kraje JMK 2020  
Úplné znění Zásad územního rozvoje 
JmK po Aktualizaci 1 a 2. 

 2020  

podklady Městského úřadu Kuřim a 
data poskytovatelů 

MěÚ Kuřim 2020  

Statistická ročenka půdní služby VÚMOP, v.v.i., 
http://statistiky.vumop
.cz/?core=account 

2016  

Registr objektů ÚSOP AOPK, 
http://drusop.nature.c
z/ 

2020  

Registr poskytovatelů sociálních služeb 
MPSV 

http://iregistr.mpsv.cz/
socreg/ 

2016  

Evidence válečných hrobů http://www.evidencev
h.army.cz/Evidence/hl
edani-osoby-v-cr 

2016  

Systém evidence kontaminovaných 
míst 

 

http://www.sekm.cz/ 

 

2020  

Česká pošta https://www.ceskapos
ta.cz/index 

2016  

Protipovodňový plán obce Rozdrojovice http://www.edpp.cz/d
pp/rozdrojovice 

2018  
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A) PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ, 
ZAHRNUJÍCÍ ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ, JEHO 
HODNOT, LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ NA 
PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Kuřim zahrnuje obce Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, 
Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice a Veverská Bítýška. 

A)1. Širší územní vztahy 

ORP se nachází v severní části Jihomoravského kraje, severozápadně od brněnské metropole. Kromě 
Brna sousedí s ORP Rosice, Tišnov, Blansko a Šlapanice. Územím prochází silnice I/43, hlavní silniční 
tah mezi Svitavy a Brnem, a celostátní železnice č. 250 (Praha –) Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno – 
Břeclav – Kúty). 

Poloha ORP v rámci Jihomoravského kraje 

 

A)2. Prostorové a funkční uspořádání území 

Centrem správního obvodu ORP je město Kuřim, které bylo založeno v Kuřimské kotlině mezi Kuřimskou 
horou, Cimperkem a Babím lomem. Dnes je, díky dobré dopravní dostupnosti, široké nabídce pracovních 
příležitostí, možnostem bydlení a také kvalitnímu přírodnímu prostředí, největším městem regionu 
Brno-venkov a také jeho nejvýznamnějším průmyslovým centrem. Na území města je situována věznice, 
určená pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů starších 18 let, kteří byli soudem zařazeni 
k výkonu trestu do věznice s ostrahou. 
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Území ORP se rozkládá severozápadním směrem od města Brna, na okraji Českomoravské vrchoviny, 
v oblasti nazývané Boskovická brázda. Turisticky velmi atraktivním místem je více než 2 km dlouhý 
skalnatý hřbet Babí Lom (562 m n. m.) na jehož vrcholku byla v letech 1959 až 1961 postavena 
rozhledna. Veverská Bítýška na západním okraji je nástupním místem do oblasti přírodního parku Bílý 
potok. Od jižního okraje Kuřimi se zvedá Kuřimská hora (435 m n. m.), jež je součástí přírodního parku 
Baba, rozprostírajícího se jižně od města. Jižním směrem nedaleko města je vybudován areál 
s golfovým hřištěm. 

A)3. Struktura osídlení 

A)3.1. Kulturní hodnoty 

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

poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP hodnoty území 

11 urbanistické hodnoty a 
krajinné hodnoty 

• urbanistické hodnoty – významné urbanistické celky 
(prostory urbanisticky cenné) – prostory s geniem loci, které 
jsou dokladem historického vývoje obce (vymezené 
zpracovatelem ÚAP) 

o prostory původních návsí s okolní zástavbou 

o krajinné hodnoty – významný vyhlídkový bod – jedná se o 
místa, ze kterých je možno shlédnout zajímavé partie sídla, dále 
místa dálkových pohledů a vyhlídkové body, ze kterých lze 
sledovat sídlo a krajinu, často více směry 

 
poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP hodnoty území 

119 region lidové architektury • region na pomezí horácké lidové architektury 
13a architektonicky nebo 

urbanisticky cenné stavby 
nebo soubory staveb, 
historicky významné stavby, 
místa nebo soubory staveb 

• historicky významná stavba – jedná se o stavby spjaté 
s historií sídla, které jsou dokladem stavitelského umění kraje 
a v obrazu sídla a krajiny mají svou estetickou hodnotu. Jedná 
se převážně o sakrální stavby situované v obci i krajině, objekty 
připomínající historické události 

o drobná architektura – kříže, boží muka, smírčí kameny… 
o pomníky, válečné hroby 
• architektonicky cenná stavba – jedná se o hodnoty 

stavitelského umění, které se uplatňují v kompozici sídla 
a krajiny 

119 významná stavební dominanta • významná stavební dominanta regionálního významu – 
objekty určující urbanistickou kompozici sídel – stavební 
dominanta, která umocňuje a komponuje prostor sídla a krajiny 
a uplatňuje se nejenom v obrazu sídla, ale i při dálkových 
pohledech 

o rozhledna na Babím Lomu 

• významná stavební dominanta místního významu – stavební 
dominanta, která umocňuje a komponuje prostor sídla – 
v obcích obvykle střed, kde je důležitým kompozičním 
a orientačním prvkem návsi. Ve městě je místní dominanta 
důležitým prvkem náměstí nebo částí města 

o kostely, kapličky… 
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Významné urbanistické celky (jev č. 11 dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.): 

Čebín – obec nepravidelného půdorysu, v podstatě o návesní typ, na návsi kostel a rybník, u východu 
asi čtyř cest se náves nálevkovitě rozšiřuje. Podle původních cest se zástavba postupně rozrůstala 
(největší rozmach polovina 19.stol), severně od návsi založena nová silnice, po roce 1945 do Čebína 
přeložena železniční trať a západně postaveno nádraží, severně zbudován průmyslový závod na 
zpracování těženého vápence navazující na starou vápenku (nové lokační osy), koncem 20. století další 
výrazný nárůst domů podél těchto os; urbanistické hodnoty nejsou vysoké. 

Urbanisticky hodnotný prostor – náves s kostelem, požární zbrojnicí a historickou zástavbou; 

Kuřim – historické centrum původní poddanské obce tvoří trojúhelná náves, jejíž zástavba je na jihu 
narušena prolukami a dvoupodlažními stavbami spíše městského typu, ve středu kostel, nad ním areál 
zámku s bývalým zámeckým parkem, jihovýchodně stojící budovy fary a lesní správy tvoří celek, areál 
hospodářského dvora je oddělen komunikací; na jih pokračuje dálková komunikace obklopená 
zástavbou: na severozápadní straně klasická hospodářství (domy čp. 35 – 50), na jihovýchodě zástavba 
již porušená. V této podobě a velikosti se Kuřim zachovala do 19. století, další rozvoj s sebou přinesla až 
pozdní průmyslová revoluce a stavba železnice. Město se rozrůstalo především severním směrem, 
urbanizačním centrem se staly průmyslové závody a trasa železnice (kolem vlakového nádraží na obou 
stranách kolejí se zachovalo několik architektonicky hodnotných budov (čp. 281, 341, 285 a další). 
Největší rozvoj zažilo město v období 2. světové války a těsně po ní, když byl severně od města 
postaven závod na výrobu leteckých motorů, později obráběcích strojů (TOS Kuřim). Samotný areál 
závodu byl jedním z nejlépe vyřešených generelů průmyslového závodu na území státu. Na továrnu 
navázala odloučená obytná čtvrť Podlesí (první stavba 1944, přestavba 1950, dostavba 1952 – 3) a po 
válce obytný soubor Nová čtvrť (1952 – 1955), který vytvořil druhé společenské centrum (náměstí 
Osvobození). Prostor mezi Novou čtvrtí a TOS vyplnily budovy občanské vybavenosti, rozrůstala se 
i průmyslová zóna. Třetím centrem se stala spodní část bývalé návsi, která je však rušnou křižovatkou. 
Město se v posledních desetiletích rozrůstalo okolo komunikace na Brno, a to jak formou obytných 
souborů, tak kolonií rodinných domků, žádný však nemá urbanistické ani architektonické hodnoty. 

Urbanisticky hodnotný prostor – ulice Tišnovská a Křížkovského (historická zástavba selských usedlostí 
s areálem farního kostela, fary, zámku a bývalých objektů správy zámku);  

Veverská Bítýška – historické centrum města se souborem historických budov - kostelem, farou, školou 
a starší zástavbou. 

Dále historická jádra obcí (návsi): Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Lelekovice, Moravské 
Knínice, Rozdrojovice.  

Region lidové architektury (jev č. 119 dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) 

Ve správním obvodu obce Kuřim lze ve venkovských a někdy i maloměstských lokalitách historického 
založení předpokládat dochování lidových staveb tradičních regionálních forem. Tyto stavby mohou být 
přitom reprezentovány nejen objekty prohlášenými za kulturní památky, ale rovněž stavbami dosud 
neprohlášenými nebo na prohlášení v současné době ještě neuvažovanými - památky místního 
významu. Při zpracování všech stupňů územně plánovací dokumentace obcí je nezbytné tyto stavby 
respektovat a nevymezovat na shodných parcelách rozvojové plochy nebo plochy přestavby 
znemožňující jejich zachování a určující pohledové uplatnění. 

Čebín - území se řadí do regionu na pomezí horácké lidové architektury, lokální forma dyjsko-oslavská 
a lokální forma dyjsko-svratecká, pro kterou je typický dům zděný (cihlou pálenou či nepálenou), 
přízemní, se střechou sedlovou krytou většinou taškami, s trojdílným půdorysem komorového typu; 
v lokalitě je takovou stavbou již jedině dům čp. 84, ostatní stavby mají spíše předměstský či městský 
charakter nebo jsou výrazně přestavěny 

Kuřim - území se řadí do regionu na pomezí horácké lidové architektury, lokální forma dyjsko-oslavská 
a lokální forma dyjsko-svratecká, pro kterou je typický dům zděný (cihlou pálenou či nepálenou), 
přízemní, se střechou sedlovou krytou většinou taškami, s trojdílným půdorysem komorového typu, 
zbytky typických domů se nacházejí v okolí kostela – na staré návsi (nejlépe zachovány jsou statky čp. 
44, 45, 197). 



 

Úplná aktualizace ÚAP SO ORP Kuřim – 2020  část A 

 8

 
Historicky významné objekty (jev č. 13a dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.): 

Čebín  

• kříž z roku 1800 na křižovatce silnice Brno Tišnov a Čebín-Drásov a dalších 5 křížů u cest, většinou 
z místního pískovce či nedvědického bílého mramoru (dílna A. Loose) 

• sokolovna z roku 1928-29 arch. Svoboda z Tišnova 

• hasičská zbrojnice na návsi z roku 1910 

• památník Rudoarmějce z roku 1960 na křižovatce 

• stará vápenka na východním úpatí Čebínky 

Česká  

• bývalý zájezdní hostinec z roku 1781; 

• kříž z roku 1883 - na křižovatce silnice Brno Lelekovice; 

• zvonička (vystavěna koncem 19. stol, přístavba z roku 1902); 

• sokolovna, 20. léta min. století; 

Jinačovice  

• torzo podjezdu tzv. „Staré německé dálnice“; 

• kaple se zvonicí sv. Maří Magdaleny z roku 1854; 

• kříž z roku 1866 – u školy; 

• kříž z roku 1886 při polní cestě Na Skalkách; 

Kuřim  

• sokolovna z roku 1929; 

• ul. Tišnovská, hospodářský dvůr; 

• ul. Křížkovského, fara, bývalý pivovar a hospodářské objekty správy zámku; 

Moravské Knínice  

• sokolovna z 20. let min. století 

Významné architektonické stavby (jev č. 13a dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.)  

Čebín 

• řadový dům čp. 157 zdobený štuky s reliéfem ve střešním štítě; 

• dům čp. 84 s rozsáhlou hospodářskou částí orientovanou do ulice; 

• barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z 18. stol. u cesty na Chudičce; 

Kuřim  

• ul. Komenského, bývalá měšťanská škola z roku 1929 (autor Bohuslav Fuchs); 

• ul. Tišnovská – zemědělské usedlosti čp. 44, 45, 197, starší zástavba; 

Lelekovice  

• zemědělská usedlost čp. 3 – starší klasicistní zástavba; 

• zemědělské usedlosti čp. 63, 58, 55, starší zástavba; 

Veverská Bítýška 

• most přes Svratku z roku; 

• ul. Hvozdecká, řadový dům čp. 133, starší zástavba s bohatě zdobenou secesní fasádou; 
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Stavební dominanty (jev č. 119 dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.): 

Čebín  

• farní kostel sv. Jiří; 

Kuřim  

• farní kostel sv. Maří Magdalény, zásobní věže u hospodářského dvora; Lelekovice – farní kostel sv. 
Filipa a Jakuba; 

Moravské Knínice  

• filiální kostel sv. Markéty; Veverská Bítýška – farní kostel sv. Jakuba; 

A)3.2. Ochrana kulturního dědictví 

Národní kulturní památky ani památkově chráněná území se v řešeném území nenacházejí. 

A)3.2.1. Nemovité kulturní památky 

poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP limity využití území 

8a nemovité národní kulturní 
památky a nemovité kulturní 
památky a jejich ochranná 
pásma 

• viz. seznam nemovitých kulturních památek zapsaných v ÚSKP 

 

Seznam nemovitých kulturních památek: 

Číslo rejstříku Památka Katastrální území 
ÚKSP 37400/7-666 kostel sv. Jiří Čebín 
ÚKSP 27239/7-720 zvonice Hvozdec 
ÚKSP 18163/7-6996 pomník Rudé armády Chudčice 
ÚKSP 23570/7-723 boží muka Chudčice 
ÚKSP 36896/7-722 1. kaplička zastavení křížové cesty Chudčice 
ÚKSP 36896/7-722 2. kaplička zastavení křížové cesty Chudčice 
ÚKSP 36896/7-722 3. kaplička zastavení křížové cesty Chudčice 
ÚKSP 36896/7-722 4. kaplička zastavení křížové cesty Chudčice 
ÚKSP 13870/7-781 zámek Kuřim 
ÚKSP 13870/7-781 vstupní brána Kuřim 
ÚKSP 13870/7-781 ohradní zeď Kuřim 
ÚKSP 26073/7-782 kostel sv. Maří Magdaleny Kuřim 
ÚKSP 35181/7-786 boží muka Kuřim 
ÚKSP 40555/7-785 studniční kaple Kuřim 
ÚKSP 47306/7-784 socha sv. Floriána Kuřim 
ÚKSP 26073/7-782 kaple Panny Marie Bolestné Kuřim 
ÚKSP 24373/7-789 areál kostela sv. Filipa a Jakuba Lelekovice 
ÚKSP 24373/7-789 kostel sv. Filipa a Jakuba Lelekovice 
ÚKSP 24373/7-789 hřbitov Lelekovice 
ÚKSP 24373/7-789 márnice Lelekovice 
ÚKSP 24373/7-789 ohradní zeď Lelekovice 
ÚKSP 31661/7-790 litinový kříž Lelekovice 
ÚKSP 47884/7-7158 hrad Lelekovice Lelekovice 
ÚKSP 15662/7-837 kostel sv. Markéty Moravské Knínice 
ÚKSP 39772/7-838 kaple sv. Cyrila a Metoděje Moravské Knínice 
ÚKSP 16931/7-1075 boží muka Veverská Bítýška 
ÚKSP 25847/7-1073 fara Veverská Bítýška 
ÚKSP 26820/7-1072 kostel sv. Jakuba Většího Veverská Bítýška 



 

Úplná aktualizace ÚAP SO ORP Kuřim – 2020  část A 

 10

ÚKSP 27479/7-8101 škola Veverská Bítýška 
ÚKSP 46447/7-1076 smírčí kámen Veverská Bítýška 
ÚKSP 52018/7-9043 Jarošův vodní mlýn Veverská Bítýška 
ÚKSP 52018/7-9043 mlýnice Veverská Bítýška 
ÚKSP 52018/7-9043 vodní dílo Veverská Bítýška 
ÚKSP 52018/7-9043 dvůr Veverská Bítýška 
ÚKSP 52018/7-9043 bývalý sklad obilí Veverská Bítýška 
ÚKSP 26820/7-1072 socha sv. Jana Nepomuckého Veverská Bítýška 

A)3.2.2. Archeologie 

poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP limity využití území 

16 území s archeologickými 
nálezy 

• viz. seznam stávajících archeologických nalezišť 

Řešené území je územím archeologického zájmu ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Při zemních zásazích do terénu na takovém území dochází s vysokou 
pravděpodobností k narušení archeologických nálezů a z hlediska památkové péče je tedy nezbytné 
provedení záchranného archeologického výzkumu. Aktualizována byla data z podkladů poskytovatele, 
doplněny byly některé lokality a zahrnuty do vyhodnocení.  

 

Stávající archeologická naleziště: 

Databáze SAS ČR v ORP Kuřim (Národní památkový ústav) 

Číslo SAS 
ČR 

Typ 
UAN 

Název UAN Lokalizace 

24-32-08/10 1 "Za špihlíkem" SSZ okraj k.ú.Kuřim 

24-32-08/11 1 "Díly u Špihlíka" SSZ k.k.ú.Kuřim 

24-32-08/12 1 "Louky nad krajinami" Z obce Kuřim u železniční tratě 

24-32-08/13 1 nám. 1. května Kuřim 

24-32-08/14 1 
"Nádavky pod 
Cimperkem" 

SV výběžek k.ú. Moravské Knínice u železnice 

24-32-08/15 1 "Pod čebinčí" S obce Moravské Knínice 

24-32-08/16 1 "Pod čebinčí" S obce Moravské Knínice 

24-32-08/19 2 
středověké a novověké 
jádro obce 

Čebín 

24-32-08/2 1 Velká čtvrť čerpací stanice JZD Čebín 

24-32-08/3 1 Za pastviskem JZ obce Čebín u silnice na Sentice 

24-32-08/9 1 
"Nad nivkami pod 
Zlobicí" 

SZ okraj k.ú.Kuřim 

24-32-09/10 1 "Pod slavičkou" SV část k.ú. Kuřim 

24-32-09/11 1 "Rybník za Zárubou" S obce Kuřim, pod Zárubou 

24-32-09/12 1 "Pod silnicí" V část k.ú. Kuřim 

24-32-09/13 1 "Klín za horou" SV obce Kuřim pod Zárubou 

24-32-09/14 1 "Za horou" SV obce Kuřim 

24-32-09/15 1 "Záruba" SZ ostrožna vrchu Záruba ve středu S části k.ú. Kuřim 

24-32-09/16 1 "Červený vrch" SV obce Kuřim - státní silnice 

24-32-09/17 1 "Hnízda" SV konec k.ú. Kuřim 

24-32-09/18 1 Tyršova ulice 205 Kuřim 

24-32-09/19 1 nám. 1. května Kuřim 

24-32-09/21 1 ul. Na zahrádkách v severní části města Kuřim, na pravém břehu Kuřimky 

24-32-09/8 1 
"Bělč", "Německý 
hřbitov", "Rybníky" 

SV hranice k.ú. Kuřim 
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Číslo SAS 
ČR 

Typ 
UAN 

Název UAN Lokalizace 

24-32-09/9 1 "U kopečku" SV část k.ú. Kuřim 

24-32-12/1 1 Kamínky severně obce Chudčice, 200 m JV kóty 320 

24-32-12/2 1 intravilán SV od kostela ve Veverské Bítýšce 

24-32-12/3 1 U mlýna 
JV hřbet S od Dolního mlýna, mezi Svratkou a Kuřimkou 
v k.ú. Chudčice 

24-32-12/4  Kalvárie 
SV od kóty 320, nad potokem, SZ obce Chudčice, pod 
křížovou cestou 

24-32-12/6 1 kostel  Veverská Bítýška 

24-32-12/7 2 
středověké a novověké 
jádro obce 

Chudčice 

24-32-13/1 1 u čistící stanice východně od  Moravských Knínice 

24-32-13/10 1 Knínická 1577 
250 m od JZ cípu zastavěného území města Kuřim, 
uprostřed tratě Křivé 

24-32-13/2 1 újezdy jižně od  Moravských Knínic 

24-32-13/3 2 
Středověké 
a novověké jádro obce 

historická část obce Moravské Knínice 

24-32-13/4 2 
Středověké 
a novověké jádro obce 

historická  část obce Jinačovice 

24-32-13/5 1 
Středověké 
a novověké jádro obce 

historická část obce Kuřim 

24-32-13/6 1 U kaple 600 metrů JJV od kostela v Moravských Knínicích 

24-32-13/7 1 Poloudělí vých. od kóty 353 v k.ú. Moravské Knínice 

24-32-13/8 1 Radhoštice J okraj obce Moravské Knínice 

24-32-13/9 1 Strážná kóta 337 na západním okraji  Moravských Knínic 

24-32-14/1 1 Vrbky JV obce Lelekovice 

24-32-14/2 1 
hrad, kostel a hřbitov 
Lelekovice 

intravilán obce Lelekovice 

24-32-14/3 1 
středověké a novověké 
jádro obce 

část dnešní obce Lelekovice 

24-32-14/4 1 vápenka SZ obce SZ obce  

24-32-14/5 1 V obce V obce Jinačovice u hranice k.ú. Kuřim 

24-32-14/6 1 
rozraní katastrů Česká 
a Kuřim 

rozhraní k.ú. Kuřim a Česká mezi dráhou a silnicí 

24-32-14/7 1 "Za sv. Janem" J obce Kuřim 

24-32-14/8 1 Díly za sv. Jánem jižní část k.ú. Kuřim, na konci zástavby 

24-32-17/2 2 
Středověké a 
novověké jádro obce 

historická  část Hvozdce 

24-32-17/3 1 Nad rybníkem JV obce Hvozdec, u kóty 322, S od silnice 

24-32-18/1 2 
středověké a novověké 
jádro obce 

historický intravilán  

24-32-18/2 1 V mrtvinách 
JV obce Rozdrojovice, mezi silnicí na Kníničky 
a Rozdrojovickým potokem 

24-32-18/3 1 V mrtvinách 
JV obce Rozdrojovice, V od křižovatky cest Rozdrojovice - 
Kníničky a Jinačovice - Kníničky 

24-32-18/4 1 Neštěstí J Rozdrojovic, mezi Brněnskou přehradou a obcí Kníničky 

24-32-19/33 2 
Ivanovice - středověké 
a novověké jádro obce 

Jinačovice 
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A)3.2.3. Válečné hroby a pohřebiště, pietní místa 

Válečné hroby, pietní místa – evidovaná Ministerstvem obrany České republiky. Seznam a zákres do 
grafické části dokumentace byl proveden v rámci Úplné aktualizace ÚAP z veřejné databáze MOČR.  
obec identifikace popis 

Čebín CZE-6209-13825 Pietní místo – deska Pamětní deska F. Slaniny v Čebíně 

Čebín CZE-6209-13826 Pietní místo – objekt Pomník obětem 1. a 2. světové války 
v Čebíně 

Čebín CZE-6209-31861 Pietní místo – objekt Pomník obětem 2. světové války 

Česká CZE-6209-13984 Pietní místo – objekt Mramorový obelisk "Obětem světových 
válek" 

Hvozdec CZE-6209-34203 Pietní místo – objekt Upomínka zdejším občanům padlým 
ve druhé světové válce 1914-1919 

Hvozdec CZE-6209-36890 Pietní místo – deska na plotě domu č.p.71 

Chudčice CZE-6209-13823 Pietní místo – objekt Pomník obětem I. a II. světové války 

Jinačovice CZE-6209-14084 Pietní místo – objekt Pomník obětem 1. a 2. světové války  

Kuřim CZE-6209-13820 Pietní místo – objekt Pomník obětem 1. a 2. světové války. 

Kuřim CZE-6209-13978 Pietní místo – deska In Memoriam Jaroslav Jebáček 

Kuřim CZE-6209-13979 Pietní místo – objekt Pamětní kámen Otto Jebáčka 

Kuřim CZE-6209-13980 Pietní místo – deska Pamětní deska J. Popka 

Kuřim CZE-6209-13989 Válečný hrob s ostatky 

Kuřim CZE-6209-14088 Válečný hrob s ostatky Kuřim  

Kuřim CZE-6209-14089 Pietní místo – deska (pomník) H. Vališe 

Kuřim CZE-6209-14090 Válečný hrob s ostatky  

Kuřim CZE-6209-14091 Pietní místo – deska Jindřicha Mařy 

Kuřim CZE-6209-14092 Válečný hrob s ostatky 

Kuřim CZE-6209-14093 Válečný hrob s ostatky 

Kuřim CZE-6209-14094 Válečný hrob s ostatky A. Saulová 

Kuřim CZE-6209-31831 Pietní místo – deska Pamětní deska Otty Jebáčka u vchodu 
do ZŠ Komenského 

Kuřim CZE-6209-34097 Pietní místo – objekt Pomník obětem 2.sv.války "Vděční 
občané města svým osvoboditelům" 

Kuřim CZE-6209-37631 Pietní místo – deska Pamětní deska Františka Vojty 

Kuřim CZE-6209-37632 Pietní místo – objekt bronzová bysta na podstavci H. Vališ 

Lelekovice CZE-6209-13821 Pietní místo – objekt Pomník padlým v 1. světové válce 

Moravské Knínice CZE-6209-13976 Pietní místo – objekt Pomník obětem Světové války 1914-
1919 z roku 1921 

Moravské Knínice CZE-6209-13977 Pietní místo – objekt Moravské Knínice 

Moravské Knínice CZE-6209-14082 Pietní místo – objekt Pamětní kříž  

Moravské Knínice CZE-6209-14083 Válečný hrob s ostatky 

Moravské Knínice CZE-6209-31832 Pietní místo – deska Pamětní deska Antonínu Kučerovi 

Rozdrojovice CZE-6209-14086 Pietní místo – objekt Pomník obětem světové války 1914-
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obec identifikace popis 
1918 a pam. deska obětem 2. sv. války 

Veverská Bítýška CZE-6209-13986 Pietní místo – deska Pamětní deska obětem 1. a 2. světové 
války 

Veverská Bítýška CZE-6209-13988 Pietní místo – Pamětní deska  

Veverská Bítýška CZE-6209-31830 Pietní místo – objekt Pomník obětem 2. světové války 

Veverská Bítýška CZE-6209-34196 Pietní místo – objekt Pomník ruskému vojínovi 2. světové 
války 
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A)3.3. Přírodní hodnoty 

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

poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP hodnoty území 

21 územní systém ekologické 
stability 

• Územní systém ekologické stability 

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

37a lesy, jejich kategorizace a 
vzdálenost 50 m od okraje 
lesa 

• Pozemky určené k plnění funkce lesa 
o kompaktní a fragmentované lesní porosty v území 

Mimo sledované jevy je jako přírodní hodnota vymezen přírodní rekreační prostor 
v severozápadním segmentu města Kuřimi. Jedná se o otevřený krajinný prostor v docházkové 
vzdálenosti města, který je svou dobrou dostupností a prostupností významně využíván jako 
oddychové rekreační zázemí. V území se nachází vodní plocha s upraveným zázemím pro krátkodobý 
relaxační pobyt v krajině, probíhají zde investice města do turistické infrastruktury a obnovy cest, 
včetně doprovodné zeleně. Území má velmi dobrou vazbu na turistické a cykloturistické stezky nebo 
trasy. Jedná se o jedinou část přírodního prostoru v pěší dostupnosti města, přístupnou širokému 
spektru obyvatel, např. včetně matek s kočárky. 

• Vodní toky 

• Vodní zdroje 

Mimo sledované jevy dle ÚAP jsou vymezeny další přírodní hodnoty: 

• Přírodní dominanty 

Přírodní dominanty jednotlivých krajinných masivů: 

o komplex Baba (Velká Baba, Ostrá hora, Na Chocholu, Kuřimská hora...) 

o komplex Babího lomu (Březina, Strážná) 

o veduta města Kuřimi – (Kuřimská hora, Záruba, Horka, Cimperk) 

o komplex Podkomorských lesů (Kuňky, Strážná, Kníničský Sychrov...) 

o další – Čebínka, Dálka, Převych, Čebínský kopec… 

• Významná solitérní zeleň 

o vzrostlá zeleň utvářející obraz a charakter území – charakteristickým prvkem jsou významné 
solitérní dřeviny na celém území - lípy, javory, jírovce, které utvářejí charakter kulturní krajiny 
a zastavěných částí obcí 
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A)3.4. Civilizační hodnoty 

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

V řešeném území jsou vymezeny tyto civilizační hodnoty: 

poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP hodnoty území 

2 zařízení výroby • Zařízení výroby - zařízení zajišťující pracovní příležitosti 
o výrobní a průmyslové areály 
o zemědělské areály 
o drobné provozovny 

3 zařízení občanského vybavení • Zařízení občanského vybavení - zařízení občanského 
vybavení 

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

o hřbitovy 
o občanské vybavení zajišťující možnost sportovního vyžití 

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

a turistická stezka 
o cyklostezky, cyklotrasy 
o hipostezky 

Dále jsou v grafické části vymezeny tyto civilizační hodnoty: 

• Investice do zemědělské půdy: 

o meliorace 

• Dopravní a technická infrastruktura: 

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

o čistírny odpadních vod 

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

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

A)4. Sociodemografické podmínky a bydlení 

Správní obvod ORP Kuřim se nachází v Jihomoravském kraji. Je tvořen 10 obcemi a rozkládá se na 
území 7 705 ha. K 31. 12. 2019 na této ploše žije 23 345 obyvatel. Průměrný věk obyvatel ve 
správním obvodě ORP Kuřim dosahuje 40,9 let. Statut města má centrum daného správního obvodu 
ORP Kuřim a Veverská Bítýška. Svojí rozlohou se správní obvod podílí na celkové rozloze kraje 
přibližně jedním procentem a počtem obyvatel se na celkovém počtu obyvatel kraje podílí cca 2 
procenty. Hustota obyvatel je poměrně vysoká a to je dáno zejména lokalizací správního obvodu, 
který sousedí s městem Brnem a suburbanizačním trendem. Na jeden kilometr čtvereční tak připadá 
303 obyvatel, což je více než dvojnásobek celorepublikového průměru. 

Sídelní struktura v SO ORP Kuřim  

Pouze tři obce spadají do kategorie obcí s počtem obyvatel do 999, tři obce tuto hodnotu lehce 
převyšují (počet obyvatel do 1100). U dvou obcí se počet obyvatel blíží 2000. Vyjma Kuřimi dosahuje 
nejvyššího počtu obyvatel Veverská Bítýška (přes 3000). 
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Základní údaje o domovním a bytovém fondu 

Oblast bydlení úzce souvisí se sociodemografickými a hospodářskými podmínkami s nimiž se 
navzájem ovlivňuje. 

Domovní fond zdroj ČSÚ 

SO ORP 

Trvale obydlené domy Neobydlené domy 

1980 1991 2001 2011 2015 z toho rodinné 
domy v % 

celkem 

Kuřim 3 250 3 274 3 438 4 330 4464 92,8 511  

 

Bytový fond zdroj ČSÚ 

SO ORP 

Trvale obydlené byty Neobydlené byty 

1980 1991 2001 2011 

z toho v 
rodinných 
domech 

v % 

celkem 

z toho 

sloužící k 
rekreaci 

obydlené 
přechodně nezpůsobilé 

Kuřim 5 163 5 886 6 292 9 078 58,7 1012 12,9 6,6 3,3 

Struktura rozložení bytů mezi byty v rodinných domech a bytových domech se v ORP Kuřim blíží 
charakteru městského bydlení. V rámci Jihomoravského kraje se jedná o třetí nejnižší počet bytů 
v rodinných domech po městě Brně (cca 20 %) a Hodonínu (55 %). Bez Brna dosahuje průměrný 
podíl bytů v rodinných domech v Jihomoravském kraji 70 %. 

Velikost bytového fondu zdroj ČSÚ 

 počet trvale 
obydlených domů 

počet trvale 
obydlených bytů 

počet trvale obydl. 
domů/1000 obyvatel 

počet trvale obydl. 
bytů/1000 obyvatel 

1991 3 274 5 886 190 341 

2001 3 438 6 292 191 349 

2011 4 330 7 850 198 359 

2013 4 464 8066 201 363 

Počet domů a bytů v rámci SO ORP má ve sledovaném období stoupající tendenci. Roste ukazatel 
počtu bytů/1000 obyvatel, avšak zůstává mírně pod celokrajským průměrem, který činí 381 bytů/1000 
obyvatel (v r. 2013). 

A)5. Ochrana přírody 

Řešené území je charakteristické vysokým podílem civilizačních prvků, významnou dopravní sítí, ale 
i zachovanými přírodními kvalitami. Typickými prvky jsou rozsáhlé komplexy lesních porostů vázaných 
na výrazné vrcholy. Naopak nelesní část území je intenzivně využívána, a to pro zemědělskou výrobu, 
případně zastavěná území obcí. Drobné krajinné prvky jsou zastoupeny v menším měřítku. Z tohoto 
důvodu jsou z přírodního a ekologického hlediska cenná přechodná území mezi lesní a nelesní 
krajinou (postagrární lada, remízky, trvalé travní porosty), mezi zastavěným územím obcí a volnou 
krajinou (sady, zahrady). Druhovou a krajinnou pestrost zvyšují například i drobné odkryvy a malé 
lomy v území, které jsou pozůstatkem stavby železničních tratí. Mezi nejvýznamnější přírodní prvky 
v území patří lokalita Babí lom, dále pak maloplošná zvláště chráněná území a přírodní parky. 
Význam těchto drobných lokalit v krajině je velmi vysoký, stejně tak i hrozby vyplývající z vysokého 
civilizačního tlaku daného polohou na severní hranici města Brna a průběhem stávajících nebo 
plánovaných dopravních tras. 
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A)5.1. Obecná ochrana přírody 

Významné krajinné prvky 

poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle 
ÚAP 

limity využití území 

23a významné krajinné 
prvky 

významný krajinný prvek 
registrovaný: 
• Velké padělky 
• Čebínka - Nad vápenkou 
• Buková studánka 
• Blatnička 
• Potok od lávek 
• Pod Čihadlem 
• Paseky 
• Pod Březinou 
• U Daňkových 
• Klučenina 
• Studená 
• Lomy 
• Strážná 
• Údolí Ponávky 
• Kuřimský vrch 
• Záruba 
• Podlesí 
• Opálenka 
• Horka 
• Pod Kuřimskou horou 
• Za svatým Jánem 
• Mozy 
• Koblas 
• Numerky 
• Kašparovy Numerky 
• Mňáčkovo Boří 
• Ve Žlíbkách 
• Velká a Malá Baba 
• Hvížděk 
• Sekerky 
• Hájek 
• Haluzník 
• Za křížovou cestou 
• Kamenná horka 
• U kamene (Slešťůvka) 
• Bukovce 
• Nad řekou 
• U náhonu 
• Svratka 
• Zadní újezd 
• Háje 

• Kotouloska 
• Nad Prefou 
• Srpek 
• Na bahnách 
• Pod Převychem 
• Hásův kopec (Vodojem) 
• Stráňky 
• Čihladla 
• Stará dálnice 
• Na kříbech 
• Malá horka 
• Čebínky 
• Nad starou tratí 
• Kamínky 
• Skalky 
• Na závisti 
• Pod rozcestím 
• Pod Skalkami 
• Kejdovky 
• Padělky 
• Šarapatky 
• Strž v Kopaninách 
• Mniší potok I 
• Nad stanoviskama 
• U vodojemu 
• Velká a Malá Baba 
• Sychrov 
• U Hrbáčovy studánky 
• Hrbáčova studánka 
• Hájek u Vápenice 
• Hvížděk 
• Strachov 
• Hvozdecká vápenice 
• Čebínka - Hrbatá 
• Čebínka - Mezi lomy 
• Čebínka - Úpatí 
• Malý kopec 
• U pomníčku 
• Převych 
• Dálky 
• Čebínská horka 
• U pískovny 
• Pískovna 
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Přírodní parky 

poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP limity využití území 

30 Přírodní park • Přírodní park Údolí Bílého potoka 
• Přírodní park Podkomorské lesy 
• Přírodní park Baba 

A)5.2. Zvláště chráněná území 
poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP limity využití území Rozloha (ha) 

27a maloplošná zvláště chráněná 
území a jejich ochranná 
pásma 

Přírodní rezervace: 
• PR Babí lom  

 
11,4 

• PR Holé vrchy  11,8 

• PR Obůrky – Třeštěnec  2,7 

• PR Břenčák (pouze OP) - 

Přírodní památka: 
• PP Březina  

 
32,2 

• PP Mniší hora (pouze OP) - 

• PP Na lesní horce 1,8 

• PP Šiberná  16,4 

• PP Zlobice  52,6 

34 NATURA 2000 - evropsky 
významná lokalita 

• CZ0622170 Na lesní horce 52,6 

• CZ0620120 Zlobice 1,8 

V severní části do SO ORP zasahují lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

A)5.3. Památné stromy 
poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP limity využití území 

32 památné stromy a informace o 
jejich ochranném pásmu 

• PS Milionův buk 
• PS Helánové lípy 
• PS Chudčická lípa 
• PS Lípa u hřbitova 
• PS Lípa v Sadu osvobození 
• PS Dub za střelnicí 
• PS Kaštan u pošty 
• PS Dub pod skalou 
• PS Jinačovická lípa 

V rámci úplné aktualizace ÚAP byly vymezeny památné stromy z evidence orgánu ochrany přírody –
Městského úřadu Kuřim. 
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A)6. Vodní režim a horninové prostředí 

A)6.1 Vodní režim 

Vodní režim území SO ORP Kuřim zasahuje do povodí Moravy. Hlavními toky na území SO ORP jsou 
Svratka, Bílý potok a Kuřimka. Kuřimka je levostranným, Bílý potok pravostranným přítokem Svratky. 
Na území SO ORP se nenacházejí žádné významnější vodní plochy. Částečně zasahuje VN 
Brněnská přehrada. 

Do území SO ORP nezasahuje žádná chráněná oblast přirozené akumulace vod - CHOPAV.  

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

Sledované jevy na území ORP 
poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP limity využití území 

44 vodní zdroj povrchové, 
podzemní vody včetně 
ochranného pásma 

• ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně  
• ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně – vnitřní 
• ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně – vnější 

47 vodní útvary povrchových a 
podzemních vod, vodní 
nádrže a jejich ochranná 
pásma 

• Svratka po soutok s tokem Bílý potok 
• Bílý potok po ústí do toku Svratka 
• Svratka po vzdutí nádrže Brněnská 
• rajony základní vrstvy – Kuřimská kotlina 
•     Krystalinikum brněnské jednotky 
•     Boskovická brázda – jižní část 
• vodní nádrž Brněnská 

A)6.2 Geologický a geomorfologický profil území 

Území ORP je z hlediska geomorfologického členění součástí hercynského systému, provincie České 
vysočiny, subprovincie Česko-moravská soustava. Z nižších geomorfologických jednotek zasahuje 
území ORP do oblasti Českomoravské vrchoviny (západ až jihozápad území) a Brněnské vrchoviny 
(střední a východní část území). Reliéf převažuje denudační, v západní části denudačně akumulační. 
Mezi geomorfologicky nejvýznamnější lokality patři strukturní hřbet Babího lomu na západní hranici 
ORP. 

Geologické složení území je pestré. Západní část území je tvořena permokarbonskými horninami 
(pískovce, slepence, jílovce), střední část území vyplňují terciérní horniny (písky, jíly). Oblast 
Brněnské vrchoviny je v jižní části území (Bobravská vrchovina) tvořena převážně granitoidy 
(granodiority a žuly). Regionálního významu dosahuje geologická lokalita Babího lomu.  

Významné zastoupení mají čtvrtohorní eolické horniny – spraše, které překrývají většinu třetihorních 
usazenin a tvoří základní matečnou horninu zemědělských půd v území.  

Sledované jevy na území ORP 
poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP limity využití území 

57 dobývací prostor • Čebín 
58 chráněné ložiskové území • Čebín 

• Čebín - Dálky 
• Jinačovice 

60 ložisko nerostných surovin • Čebín 
• Čebín - Dálky 
• Ivanovice u Brna - Jinačovice 
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poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP limity využití území 

62 sesuvné území a území jiných 
geologických rizik 

• 6222 (stabilizovaný – plocha) Moravské Knínice 
• 4124 (stabilizovaný – plocha) Veverská Bítýška 
• 5840 (aktivní – plocha) Kuřim 
• objekty 1, 2, 3, 4, 6 na listu 1 ZM10 24-32-12 (dočasně 

uklidněné – plocha) Veverská Bítýška 
• objekty 1 a 3 na listu 1 ZM10 24-32-11 (dočasně uklidněné – 

plocha) - Chudčice, Kníničky, Moravské Knínice 
• 5813 (aktivní – bod) Kuřim 
• objekt 10a na listu ZM10 24-32-13 (aktivní – bod) Kuřim 
• objekt 2 na listu ZM10 24-32-14 (aktivní – plocha) Česká, 

Jinačovice – odsedání a řícení 
• objekt 10 na listu 24-32-14 (neaktivní) – Kuřim – odsedání a 

řícení 
• objekt 8 na listu 24-32-14 (uklidněné) – Kuřim 
• objekt 3 a 4 na listu 24-32-09 (uklidněné) - Lelekovice 

A)7. Kvalita životního prostředí 

Z hlediska ovzduší a klimatických podmínek se řešené území nachází v klimatické oblasti MT 11 (dle 
QUITT, 1975). Území SO ORP Kuřim se nachází v členitém pahorkatinném reliéfu, jehož osou je 
široká sníženina Boskovické brázdy. Toto území, spolu s dalšími údolími je náchylné ke vzniku inverzí 
a tedy i vzniku potenciálně nepříznivých rozptylových podmínek. Dominantním zdrojem znečišťování 
ovzduší v řešeném území je osobní a nákladní automobilová doprava a průmyslové provozy (zejména 
Slévárna Kuřim).  

Z hlediska hlukové zátěže území představují riziko liniové dopravní koridory, a to podél železnice  
Brno Tišnov a silnice I/43. silnice I. Velmi zatíženým silničním tahem je i silnice II. třídy Česká – Kuřim 
– Tišnov, kde se výrazně negativně projevuje vysoká dopravní zátěž. A to zejména v sídlech. 

A)8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Zemědělská půda tvoří 50 % z celkové výměry ORP. V řešeném území se na vývoji zemědělských 
půd podílí jako matečný materiál sprašový překryv hornin brněnského masivu. V území jsou 
zastoupeny bonitované půdní ekologické jednotky 2. – 5. vegetačního stupně. 
 

Na území ORP jsou lesní pozemky zastoupeny v rozsáhlých komplexech. Charakter lesních porostů 
je smíšený, s vysokým podílem listnatých porostů. Mimo hospodářské a ekonomické základny plní 
lesní porosty v ORP Kuřim i významnou funkci rekreační, a to na regionální úrovni. Jsou součástí 
příměstské rekreační zóny města Brna.  
 

Převažující hlavní půdní jednotky: 

HPJ 08  Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě 
luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než 
50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve 
vyšší sklonitosti  

HPJ 10 - Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší 
spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší  

HPJ 12  Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny včetně slabě 
oglejených forem na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké s těžkou spodinou, až 
středně skeletovité, vododržné, ve spodině s místním převlhčením 



Úplná aktualizace ÚAP SO ORP Kuřim – 2020  část A 

 21

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

HPJ 30  Kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin - pískovce, 
permokarbon, flyš, středně těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší  

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

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

HPJ 54- Pseudogleje pelické, pelozemě oglejené, pelozemě vyluhované oglejené, kambizemě pelické 
oglejené, pararendziny pelické oglejené na slínech, jílech mořského neogenu a flyše a jílovitých 
sedimentech limnického tercieru (sladkovodní svrchnokřídové a tercierní uloženiny), těžké až velmi 
těžké, s velmi nepříznivými fyzikálními vlastnostmi  

HPJ 56  Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na 
nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez 
skeletu, vláhově příznivé  

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

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

Sledované jevy na území ORP 
poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP limity využití území 

37a lesy, jejich kategorizace a 
vzdálenost 50 m od okraje 
lesa 

• pozemky určené k plnění funkce lesa – lesy ochranné 
• pozemky určené k plnění funkce lesa – les zvláštního určení 
• pozemky určené k plnění funkce lesa – lesy hospodářské 
• vzdálenost 50 m od okraje lesa 
– Dle zákona č.289/1995 Sb. je nutno respektovat území v návaznosti na 

pozemky určené k plnění funkcí lesa - do 50 m. musí být v podrobnější 

dokumentaci projednány se státní správou lesů, zástavba musí být 

obrácena k lesnímu porostu nezastavěnou částí pozemku 
41 bonitovaná půdně ekologická 

jednotka 
• zemědělská půda I. a II. třídy ochrany 

43 investice do půdy za účelem 
zlepšení půdní úrodnosti 

 meliorace 

114 jiná ochranná pásma  pásmo hygienické ochrany 
– okolo areálů živočišné výroby 
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A)9. Občanská vybavenost, veřejná prostranství 

Vybavenost jednotlivých obcí je úměrná počtu obyvatel, velikosti, významu a umístění sídel v rámci 
SO ORP, případně ve vazbě na významná sídla sousedních regionů. 

Vybavenost obcí (k roku 2020) zdroj ČSÚ, webové stránky obcí, Česká pošta 

Správní obvod obce s 
rozšířenou působností 

Počet obcí, ve kterých se nachází 
pošta škola zdrav. zařízení 

Kuřim 5 7 5 

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

Veřejné občanské vybavení v obcích ORP (k roku 2016) zdroj ČSÚ 
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SO ORP 6 3 5 1 9 8 1 

Čebín - 1 1 - 1 1 - 
Česká 1 - 1 - 1 1 - 

Hvozdec 1 - - - 1 - - 
Chudčice 1 - - - 1 1 - 
Jinačovice 1 - - - 1 1 - 

Kuřim 1 1 1 - 1 1 1 
Lelekovice - - 1 - 1 1 - 

Moravské Knínice - - 1 - 1 1 - 
Rozdrojovice - - - - - - - 

Veverská Bítýška 1 1 - 1 1 1 - 

 

Sledované jevy na území ORP 
poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP limity využití území – řešené území 

113a pohřebiště, krematoria, 
válečné hroby a pietní místa 

 ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť 
– zřizuje se v šíři nejméně 100 m 
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A)10. Dopravní a technická infrastruktura 

poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP limity využití území 

67 technologický objekt 
zásobování vodou včetně 
ochranného pásma 

 vodojem včetně ochranného pásma 

– ochranné pásmo=oplocení 

 čerpací stanice 

 úpravna vody 

68 vodovodní síť včetně 
ochranného pásma 

 hlavní vodovodní řad včetně ochranného pásma 
ochranné pásmo vodovodních řadů: 

- ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm  1,5 m 

na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

- ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm  2,5 m 

na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

- u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se 

vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

 

69 technologický objekt odvádění 
a čištění odpadních vod 
včetně ochranného pásma 

 čistírna odpadních vod 

70 síť kanalizačních stok včetně 
ochranného pásma 

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

- ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm  1,5 m 

na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

- ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm  2,5 m 

na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

- u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se 

vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

 

72 elektrická stanice včetně 
ochranného pásma 

 trafostanice včetně ochranného pásma 

– ochranné pásmo elektrické stanice stožárové - 7 m  

73 nadzemní a podzemní vedení 
elektrizační soustavy včetně 
ochranného pásma 

 nadzemní vedení VN  

 ochranné pásmo nadzemního vedení VN  

– od krajního vodiče 

a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně: 

- pro vodiče bez izolace - 7 m 

- pro vodiče s izolací základní – 2 m 

- pro závěsná kabelová vedení – 1 m 

b) u napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně – 12 m 

c) u napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně – 15 m 

d) u napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně – 20 m 

74 technologický objekt 
zásobování plynem včetně 
ochranného a bezpečnostního 
pásma 

 regulační stanice vysokotlaká včetně ochranného 

a bezpečnostního pásma 

– ochranné pásmo VTL regulační stanice - 10 na všechny strany 

od půdorysu 

– bezpečnostní pásmo VTL regulační stanice - 10 na všechny 

strany od půdorysu  

75 vedení plynovodu včetně 
ochranného a bezpečnostního 
pásma 

 VTL plynovod 
 ochranné pásmo VTL plynovodu 

– 4 m na obě strany od půdorysu 

 bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 

– vysokotlaké plynovody do DN 100 – 15 m na obě strany od 

půdorysu 



Úplná aktualizace ÚAP SO ORP Kuřim – 2020  část A 

 24

poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP limity využití území 

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

půdorysu 
82a elektronické komunikace, 

jejich ochranná pásma a 
zájmová území 

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

93a pozemní komunikace, jejich 
kategorie a jejich ochranná 
pásma 

 ochranné silniční pásmo silnice I. třídy 
– 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu, mimo 

souvisle zastavěné území 

 ochranné silniční pásmo silnice II. třídy 
– 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo 

souvisle zastavěné území 

 ochranné silniční pásmo silnice III. třídy 
– 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo 

souvisle zastavěné území 
94a železniční dráhy, jejich 

kategorie a jejich ochranná 
pásma 

 ochranné pásmo dráhy 
– 60 m od osy krajinní koleje, nejméně však 30 m od hranic 

obvodu dráhy pro rychlost do 160 km/hod 

102a letiště a letecké stavby a jejich 
ochranná pásma a zájmová 
území 

 ochranné pásmo 
– letiště Tuřany 

A)11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

V rámci SO ORP Kuřim patří k nejvýraznějším ekonomickým centrům průmyslová zóna v Kuřimi, dále 
významné ekonomické subjekty nadmístního významu ve Veverské Bítýšce a regionálního významu 
v České a Čebíně. Z hlediska ekonomických a hospodářských vazeb je dominantním centrem město 
Brno. 

Přehled subjektů (právnických osob) v odvětví průmyslu se 100 a více zaměstnanci 1) 

Obchodní jméno Sídlo Počet zaměstnanců 

1500 -
1999 

1000 -
1499 

200 - 249 100 - 199 

TYCO ELECTRONICS Czech, s.r.o. Kuřim •     

HARTMANN - RICO, a.s. Veverská Bítýška  •    

WALTER, s.r.o. Kuřim   •   

KAMPOS, s.r.o. Kuřim    •  

KOVOLIT Česká, spol. s r.o. Česká    •  

MIKROP Čebín, a.s. Čebín    •  

 

                                                      
1) ČSÚ, Registr ekonomických subjektů, výpis k 31. 5. 2008 
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Podnikatelská aktivita (ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle převažující činnosti 
CZ-NACE) zdroj ČSÚ 2019 

 2015 % 2019 % 

Celkem 2 943 - 3 156  

A   Zemědělství, lesnictví, rybářství 110 3,7 129 4,1 

B-E   Průmysl celkem 505 17,2 553 17,5 

F   Stavebnictví 291 9,9 333 10,6 

G   Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel 

582 19,8 
537 17,0 

H   Doprava a skladování 86 2,9 81 2,6 

I   Ubytování, stravování a pohostinství 114 3,9 132 4,2 

J   Informační a komunikační činnosti 99 3,4 99 3,1 

K   Peněžnictví a pojišťovnictví 70 2,4 21 0,7 

L   Činnosti v oblasti nemovitostí 76 2,6 75 2,4 

M   Profesní, vědecké a technické činnosti 505 17,2 585 18,5 

N Administrativní a podpůrné činnosti 43 1,5 82 2,6 

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální 
zabezpečení 

14 0,5 
17 0,5 

P Vzdělávání 51 1,7 69 2,2 

Q Zdravotní a sociální péče 52 1,8 57 1,8 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 68 2,3 81 2,6 

S Ostatní činnosti 227 7,7 236 7,5 

T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů - - - - 

U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů - - - - 

X nezjištěno 50 1,7 69 2,2 

A)12. Rekreace a cestovní ruch 

Z hlediska regionálního tvoří území SO ORP Kuřim především zázemí příměstské rekreace města 
Brna, a to jako území rekreačního zájmu v rámci denní docházkové vzdálenosti. To je patrné 
především s ohledem na relativně hustou síť turistických tras, které z města Brna navazují na další 
atraktivity dále od města Brna, a to zejména severozápadním směrem, přes území Brněnské 
přehrady, a severovýchodním směrem na území Moravského krasu.   

Mimo přírodní atraktivit vázaných na turistiku a cykloturistiku je významná vybavenost s regionální 
dosahem zastoupena především v Kuřimi, a to zejména Wlnescentrem a sportovním vybavením 
v podobě nové sportovní haly a zimního stadionu.  

A)13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva, krizové řízení včetně přípravy k řešení mimořádných událostí a 
krizových situací, je součástí činnosti bezpečnostní rady a krizového štábu ORP Kuřim.  
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Z hlediska mimořádných situací s dopadem do územní struktury území patří především 
protipovodňová ochrana, která je součástí koncepčního řešení v rámci povodí Svratky. Základním 
dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi je Povodňový plán ORP. 

Na území se nacházejí staré ekologické zátěže (zejména skládky). Průzkum kontaminace je nutný v 
případě obalovny v České 

A)14. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 

V grafické části viz. výkres č. 3. Výkres záměrů na provedení změn v území. 

A)14.1. Politika územního rozvoje ČR, úplné znění po aktualizaci č.1, 2, 3 a 5 

Rozvojové oblasti a rozvojové osy navržené na základě „Politiky územního rozvoje České republiky“ 
(úplné znění po aktualizaci č.1, 2, 3 a 5). Jsou vymezeny v územích, v nichž z důvodů soustředění 
aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny v území. 

Do řešeného území zasahuje vymezená rozvojová oblast OB3 (Metropolitní rozvojová oblast Brno) a 
rozvojová osa OS9 (Rozvojová osa Brno-Svitavy/Moravská Třebová). 

Z hlediska ploch a koridorů pro dopravu a tech. infrastrukturu je nutno v ÚPD prověřit: 

o Koridor kapacitní silnice S43 (Brno – Moravská Třebová) - provázání silničních tahů D1 a R35 
a zkvalitnění silničního spojení Brno – M. Třebová 

o Koridor pro VVTL plynovod P10 (Kralice n/Osl. – Bezměrov) 

o Koridory E20 pro dvojité vedení 400 kV Dasný–Slavětice a Slavětice–Čebín a souvisejících ploch 
pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Dasný, Čebín a Slavětice 

o Koridory E21 a plochy pro dvojité vedení 400 kV Mírovka–Čebín a Kočín–Přeštice včetně 
souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic Mírovka, Kočín, Čebín a Přeštice 

A)14.2. Záměry kraje 

ZÚR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE: 

• Zásady územního rozvoje (ZUR) Jihomoravského kraje byly 5.10.2016 vydány Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje. Záměry ZUR JMK byly v 5. úplné aktualizaci zohledněny: 

Veřejně prospěšné stavby 

Kapacitní silnice S43 Troubsko (D1) –Lysice v úsecích: 

DS 40  I/43 Troubsko (D1) - Kuřim  

DS 41  I/43 Kuřim –Lysice 

Další záměry: 

DS 30   II/385 Hradčany - Čebín, obchvat 

DS 46  I/43hČeská –Lipůvka, úprava s odstraněním bodových závad 

DS45  Kuřim, jižní obchvat 

DZ02  Trať č. 250 Tišnov - Brno, Řečkovice, optimalizace 

 

TEE03  Čebín - Přibyslavice - hranice kraje (- Mírovka), zdvojení vedení 400 kV 

TEP05  VTL plynovod Kralice - Bezměrov; úsek severně od Brna 

TV01  Vírský oblastní vodovod, větev Čebín - Hvozdec 
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Plochy a koridory pro nadmístní ÚSES 

NRBC 30 Podkomorské lesy plocha pro upřesnění hranice nadregionálního biocentra  

RBC 231 Baba   plocha pro upřesnění hranice regionálního biocentra 

RBC 233 Babí lom  plocha pro upřesnění hranice regionálního biocentra 

RBC 232 Březina  plocha pro upřesnění hranice regionálního biocentra 

RBC 1960 Ostrá   plocha pro upřesnění hranice regionálního biocentra 

RBC JM09 Sychrov  plocha pro upřesnění hranice regionálního biocentra 

RBC 240 Výří skály  plocha pro upřesnění hranice regionálního biocentra 

RBC 236 Zlobice   plocha pro upřesnění hranice regionálního biocentra 

 

K 129MH  koridor pro upřesnění nadregionálního biokoridoru 

K 129MB  koridor pro upřesnění nadregionálního biokoridoru 

K 128MH  koridor pro upřesnění nadregionálního biokoridoru 

K 128MB  koridor pro upřesnění nadregionálního biokoridoru 

RK 1471  koridor pro upřesnění regionálního biokoridoru 

RK 1466  koridor pro upřesnění regionálního biokoridoru 

RK 1465  koridor pro upřesnění regionálního biokoridoru 

RK JM032  koridor pro upřesnění regionálního biokoridoru 

 

PLÁN ROZVOJE VODOVODU A KANALIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (PRVK): 

PRVK v SO ORP vymezuje tyto záměry: 

o čistírna odpadních vod (ÚAP) 

o čerpací stanice 

o kanalizace 

o vodojem (ÚAP) 

o čerpací stanice 

o vodovod (ÚAP) 
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A)14.3. Záměry ze schválené územně plánovací dokumentace 

V území SO ORP Kuřim jsou z platných ÚPD obcí vymezeny funkční plochy a plochy s rozdílným 
způsobem využití. 

poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP záměry na provedení změn v území 

1b zastavitelné plochy, plochy 
přestavby a plochy změn v 
krajině 

• hranice – zastavitelné území, zastavitelné plochy 
• plochy – funkční plochy, plochy s rozdílným způsobem využití 

(viz. Přehled ploch) 

PŘEHLED PLOCH: 

Označení 
plochy 

Plochy s rozdílným způsobem využití 

B plochy bydlení 

SO plochy smíšené obytné 

OV, OH, OS plochy občanského vybavení (veřejná vybavenost, hřbitovy, sport) 

RH, RR plochy rekreace (hromadná, rodinná) 

VP, VZ, VD plochy výroby a skladování (průmysl, zemědělství, drobná výroba) 

VS plochy smíšené výrobní 

T plochy technické infrastruktury 

D plochy dopravní infrastruktury 

 koridory dopravní infrastruktury 

 komunikace 

PT trvalé travní porosty 

L lesy a zeleň přírodního charakteru 

Dále jsou z platných ÚPD obcí vymezeny územní rezervy pro plochy bydlení, plochy občanského 
vybavení, plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní. 

A)14.4. Jiné záměry 

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

poř. č. 
ÚAP 

sledovaný jev dle ÚAP záměry na provedení změn v území 

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

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

PŘEHLED JINÝCH ZÁMĚRŮ: 

o plochy bydlení 

o plochy smíšené obytné 

o plochy občanského vybavení, sportu 

o plochy rekreace 
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o plochy výroby 

o plochy dopravní infrastruktury 

o zalesnění 

o plochy k obnově nebo k opětovnému využití znehodnoceného území 

o revitalizace vodního toku 

o další dopravní propojení 

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

o ochranný val před negativními jevy z komunikace D 43 

A)14.5. Shrnutí 

Na základě výše uvedených záměrů lze konstatovat priority v rozvoji: 

o do ÚPD obcí zapracovat a upřesnit záměry z Aktualizace politiky územního rozvoje, Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje a záměry z dalších koncepčních oborových 
dokumentací JmK 

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

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

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

PROSTŘEDÍ 

• Horninové prostředí a geologie 

• Vodní režim 

• Hygiena životního prostředí 

• Ochrana přírody a krajiny 

• Zemědělský půdní fond 

• Pozemky určené k plnění funkce lesa 

B)1.1. Širší územní vztahy 

Spádovým městem je sousední Brno. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje zajišťuje 
dobré spojení do Brna z obcí ORP, horší dostupnost je z obce Hvozdec. Svojí polohou v blízkosti Brna 
se ORP stává atraktivní lokalitou pro obyvatele pracující v Brně a rozvoj obcí je tomu podmíněn. 

 

Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• poloha v těsné blízkosti Brna 

• dobrá dopravní dostupnost do Brna 

Negativa 

• suburbanizace a vznik satelitních měst  

 

B)1.2 Prostorové a funkční využití území 

Na území okresu Brno – venkov, v sousedství Brněnské přehrady, se nachází 10 obcí SO ORP Kuřim. 
Na rozloze cca 77 km2 žilo k 31.12.2019 23 345 obyvatel. Průměrná hustota osídlení je 303 obyvatel 
na 1 km2. Ve vývoji počtu obyvatel se projevuje velká atraktivita obcí v příměstské části Brna s dobrým 
komunikačním napojením. Průměrný věk obyvatel v území dosahuje 40,9 let, index stáří má hodnotu 
96,1. Podíl ekonomicky aktivních obyvatel je dle výsledků sčítání lidu (r. 2011) 49,4 %. Podíl 
nezaměstnaných osob ke konci roku 2015 dosahoval 2,3 %. 

Podrobnější údaje za území SO ORP Kuřim v časové ose 2015 – 2019 a dále za jednotlivé obce za 
rok 2019 jsou uvedeny v následujících dvou tabulkách (Zdroj Český statistický úřad – veřejné  
databáze) 
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Tab.: Vybrané za správní obvod obce s rozšířenou působností Kuřim – časová osa 

údaje za SO ORP Kuřim 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvatel 22 614 22 743 22 855 23 003 23 345 

Přirozený přírůstek 61 54 35 60 58 

Saldo migrace 173 75 77 88 284 

Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celk.počtu obyvatel (%) 18.4 18.6 18.6 18.5 18.3 

Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let 4 168 4 223 4 253 4 247 4 283 

Podíl obyv. ve věku 65 a více let na celk.počtu obyvatel (%) 16.9 17.2 17.5 17.7 17.9 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let 3 828 3 914 3 998 4 081 4 177 

Počet částí obce 10 10 10 10 10 

Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných (%) 4.7 4.2 3.1 2.4 2.3 

Počet uchazečů o zaměstnání  v evidenci úřadu práce - 
dosažitelní 687 619 459 344 334 

Počet uchazečů o zaměstnání  v evidenci úřadu práce 688 623 461 377 375 

Počet uchazečů  v evidenci úřadu práce - absolventů 42 28 19 12 11 

Počet uchazečů  v evidenci úřadu práce nad 12 měsíců 241 220 173 129 100 

Počet dokončených bytů 60 59 81 93 86 

Počet dokončených bytů v rodinných domech 55 59 68 . 76 

Počet hromadných ubytovacích zařízení 10 10 10 10 9 

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) 50.7 50.7 50.7 50.7 50.6 

Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) 86.4 86.4 86.4 86.3 86.3 

Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 

Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) 12.9 12.9 13.0 13.0 13.0 

Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Podíl lesů z celkové výměry (%) 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 

Koeficient ekologické stability 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 

Orná půda - rozloha (ha) 3 377 3 376 3 372 3 368 3 366 

Zahrady - rozloha (ha) 330 330 332 334 334 

Ovocné sady - rozloha (ha) 47 47 47 46 46 

Trvalé travní porosty - rozloha (ha) 154 154 154 154 154 

Lesní půda - rozloha (ha) 2 734 2 734 2 735 2 734 2 734 

Vodní plochy - rozloha (ha) 68 68 67 67 67 

Zastavěné plochy - rozloha (ha) 239 239 240 243 245 

Ostatní plochy - rozloha (ha) 755 757 759 758 760 

Zemědělská půda - rozloha (ha) 3 908 3 907 3 905 3 903 3 899 

Celková výměra - rozloha (ha) 7 705 7 705 7 705 7 705 7 705 

Živě narození 253 263 256 260 235 

Zemřelí 192 209 221 200 177 

Přistěhovalí 658 595 621 648 766 

Vystěhovalí 485 520 544 560 482 

Průměrný věk 40.2 40.4 40.5 40.7 40.9 

Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let 14 618 14 606 14 604 14 675 14 885 
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Vybrané údaje za jednotlivé obce za rok 2019. 
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582913 Čebín 1843 11 15 18.3 337 17.7 326 1 2.83 13 10 0 61.5 88.6 3.4 19.7 0.5 18.2 0.35 723.3 22 11 53 38 40.6 1180 

582921 Česká 1015 3 4 17.4 177 19.5 198 1 1.86 3 3 0 69.4 77.7 0.5 22.2 0.4 7.9 0.31 199.3 9 6 32 28 42.7 640 

583090 Hvozdec 336 4 6 17.6 59 16.7 56 1 1.39 2 2 0 60.5 94.6 1.4 7.2 1.1 31.2 0.55 363.7 6 2 10 4 41.1 221 

583111 Chudčice 982 0 28 19.0 187 17.3 170 1 2.45 6 6 2 73.5 85.5 4.6 14.1 1.2 11.2 0.30 410.1 10 10 47 19 40.4 625 

583171 Jinačovice 779 -2 26 21.3 166 17.3 135 1 1.71 8 8 0 36.9 86.2 2.9 8.4 0.2 54.4 1.49 593.8 7 9 52 26 39.5 478 

583251 Kuřim 10993 24 -28 18.2 2004 17.1 1883 1 2.22 14 11 3 52.2 89.1 1.9 19.1 0.9 27.9 0.53 1719.6 108 84 280 308 40.6 7106 

583286 Lelekovice 1914 2 50 17.3 332 18.9 362 1 1.51 11 9 0 24.8 48.3 13.8 9.3 0.4 65.4 3.69 728.8 15 13 74 24 41.4 1220 

583430 
Moravské  
Knínice 1032 11 39 20.9 216 18.5 191 1 1.49 10 10 0 44.4 90.4 4.6 8.7 0.5 46.4 1.05 1322.6 16 5 56 17 40.2 625 

583791 Rozdrojovice 1075 7 36 19.5 210 18.8 202 1 1.69 11 9 1 75.3 83.9 6.9 12.9 0.6 11.2 0.31 283.8 13 6 54 18 41.4 663 

584100 Veverská Bítýška 3376 -2 108 17.6 595 19.4 654 1 3.34 8 8 3 51.2 87.9 4.4 10.0 1.8 37.0 0.82 1360.3 29 31 176 68 41.6 2127 
Zdroj dat : Český statistický úřad – veřejné databáze
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B)1.3. Vodní režim a horninové prostředí 

B)1.3.1. Těžba nerostných surovin 

Na území ORP se z vyhrazených ložisek nerostných surovin nachází ložiska vápence a stavebního 
kamene. Vápenec byl intenzivně těžen v lokalitách Čebín a Čebín – Dálky (již rekultivován). Dochází 
k postupnému útlumu těžby. V jihovýchodní části se nachází ložisko stavebního kamene.  

B)1.3.2. Sesuvná a poddolovaná území 

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

V řešeném území jsou evidovány Českou geologickou službou tři lokality plošných aktivních sesuvů (z 
toho dvě jsou skalní řícení), dále 16 plošných lokalit spadajících do kategorií dočasně uklidněný, 
neaktivní, stabilizovaný či uklidněný sesuv (z toho tři jsou skalní řícení). Lokality bodového charakteru 
jsou vymezeny tři (dva aktivní sesuvy a jeden dočasně uklidněný). Lokality sesuvů nejsou limitujícím, 
nebo významným omezujícím faktorem využívání území. 

 

Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• území cenné z pohledu geologického a geomorfologického (Babí lom – geologická lokalita) 

• rekultivace lomu Dálky – zvýšení atraktivity území, geologická lokalita 

• ochrana ložiska nerostných surovin zajištěna legislativně 

• nízké riziko výskytu radonu z podloží 

Negativa 

• sanace a využití území po těžbě nerostných surovin 

• výskyt aktivních sesuvných území 
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B)1.3.3. Vodní režim v krajině 

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

B)1.3.4. Stav povrchových a podzemních vod 

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

B)1.3.5. Rizikovost útvarů povrchových vod tekoucích z hlediska splnění environmentálních 
cílů 

Hodnocené útvary jsou zařazeny do tříd rizikovosti podle výsledků hodnocení HEIS VÚV T.G.M. Třídy 
rizikovosti (rizikový, nejistý, nerizikový) identifikují tzv. rizikové vodní útvary - útvary vod, které 
pravděpodobně nedosáhnou ve střednědobém horizontu dobrého stavu, pokud nebudou přijata 
příslušná opatření.  

B)1.3.6 Vodní eroze, extravilánové vody 

Vodní eroze 

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

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

Problém vodní eroze se v řešeném území vyskytuje: 

• na velkých nečleněných blocích zemědělské půdy 

• nadměrně sklonitých pozemcích s ornou půdou, ohrožených vodní erozí 

Kategorie erozní ohroženosti ZPF vodní erozí dle DZES 5 v obcích SO ORP Kuřim pro rok 2019 
zdroj: VÚMOP 

 
silně erozně ohrožená 

(SEO) [%] 
mírně erozně ohrožená 

(MEO) [%] 
erozně neohrožená [%] 

Čebín 2,89 35,69 61,42 

Česká 1,47 51,65 46,88 

Hvozdec 13,26 60,58 26,16 

Chudčice 8,91 55,84 35,24 
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silně erozně ohrožená 

(SEO) [%] 
mírně erozně ohrožená 

(MEO) [%] 
erozně neohrožená [%] 

Jinačovice 10,87 50,46 38,67 

Kuřim 2,88 50,01 47,10 

Lelekovice 3,28 49,49 47,23 

Moravské Knínice 3,16 43,94 52,90 

Rozdrojovice 10,05 49,01 40,94 

Veverská Bítýška 14,76 47,19 38,05 

Většina ZPF je mírně erozně ohrožená, vyšší podíl se vyskytuje v obcích Hvozdec, Chudčice a Česká. 
Podíl silně erozně ohroženého ZPF je nejvyšší ve Veverské Bítýšce a ve Hvozdci. 

Extravilánové vody, lokální záplavy 

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

B)1.3.7. Záplavové území 

Vodní režim v krajině úzce souvisí se vznikem povodňových stavů. Na základě jejich výskytu jsou 
stanovována záplavová území v rozsahu přirozené povodně. Na návrh správce vodního toku vymezil 
vodoprávní úřad na základě nebezpečnosti povodňových průtoků aktivní zónu záplavového území: 

• Svratka, VVT (významný vodní tok) 

• Kuřimka, DVT(drobný vodní tok) Luční, Mozovský, Podlesní a Bělečský 

 

Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• část území má vyšší retenční schopnost (lesní porosty, trvalé travní porosty) 

• vysoký podíl erozně neohroženého ZPF 

Negativa 

• velkovýrobní způsoby obhospodařování zemědělské krajiny, nízké procento zeleně – malá 
retenční schopnost zemědělské krajiny 

• narušení přirozeného vodního režimu v krajině v důsledku nevhodného hospodaření na 
pozemcích s rizikovým sklonem 

• malé zastoupení vodních ploch v krajině 

• znečištění vodních toků v důsledku zemědělské činnosti 

• nízký podíl vodních ploch 

 

B)1.3. Kvalita životního prostředí 

B)1.3.1. Ovzduší, hluk 

Ovzduší je velmi podstatnou složkou životního prostředí a míru jeho znečištění je nutno zodpovědně 
sledovat a ovlivňovat. 

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

     - přízemní ozón (O3) 

Imisní limity pro znečišťující látky se stanovují dle nařízení vlády ČR 350/2002 Sb. 

Dominantním zdrojem znečišťování ovzduší v řešeném území je stále se zvyšující osobní a nákladní 
automobilová doprava, zemědělské a průmyslové provozy (slévárna Kuřim). Dalšími potenciálními 
zdroji znečištění ovzduší jsou domácnosti používající jako topné médium uhlí (negativní dopady na 
lidské zdraví, vegetaci a ekosystémy – znečištění ovzduší PM10 a PM2,5 a polycyklickými 
aromatickými uhlovodíky). 

Území ORP Kuřim je součástí Brněnské aglomerace a je částečně zatíženo překročením imisního 
limitu (LV).  

Hluk – území v dosahu významných zdrojů (železnice, silnice I. a II. třídy) jsou zasažena zvýšenou 
hladinou hluku. 

Železniční doprava – řešeným územím prochází trať č. 250 Praha – Brno – Břeclav. Negativní 
ovlivnění zástavby hlukem se dotýká částečně Čebína a zejména Kuřimi, kde dráha prochází obytným 
územím města a tvoří zároveň sídelní bariéru. 

Silniční doprava - míra ovlivnění je závislá na intenzitě dopravy a složení dopravního proudu (podíl 
těžké nákladní dopravy, podíl tranzitní dopravy). Největší zatížení hlukem se tvoří podél silnic I. a II. 
třídy. 

Výroba - v řešeném území nejsou známy významné stacionární zdroje hluku. 

B)1.3.2. Voda 

Srážkové poměry: 

Průměrné roční srážky - 500 - 550 mm srážek 

Odtokové poměry: 

Přímým recipientem vyčištěných i nevyčištěných odpadních vod je Svratka. 

Jakost povrchových vod: 

Znečištění vodního toku je dáno převážně zemědělskou činností a odpadními vodami z nemovitostí. 

B)1.3.3. Půda 

Zatížení půd cizorodými látkami: 

V území se nenachází plochy zemědělské půdy zatížené nadlimitními hodnotami cizorodých látek. 

B)1.3.4. Radioaktivita zemského povrchu 

Dle map radonového indexu převažuje riziko přechodné (mezi hodnotami „nízké“ a „střední“). Nízké 
riziko je v obcích Veverská Bítýška, Jinačovicích, Lelekovicích, na jihu Chudčic, na severu Čebína 
a Rozdrojovic, na východu Moravských Knínic a na severu a jihu Kuřimi. Ostatní území vykazuje riziko 
střední. 

B)1.3.5. Nakládání s odpady 

Svoz komunálního odpadu zajišťuje pro jednotlivé obce oprávněná osoba. Odpad je pravidelně 
svážen, odstraňování odpadů probíhá dle smluvních vztahů s provozovateli odstraňování odpadů. 
Průmyslové podniky si likvidaci svého odpadu zajišťují samy smluvně s oprávněnými osobami. 

V řešeném území se nachází staré ekologické zátěže evidované Ministerstvem Životního prostředí 
ČR: 

o skládka Hvozdec 

o Hartmann – Rico a.s., Veverská Bítýška 
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o skládka Čebín 

o skládka Moravské Knínice 

o tři skládky Kuřim 

o Slévárna Kuřim, a.s. 

o Česká – obalovna 

o (stará skládka Rozdrojovice - zdroj obec Rozdrojovice) 

 

Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• dlouhodobě se zlepšující kvalita životního prostředí 

• emise hlavních znečišťujících látek trvale pod celostátním průměrem 

• zavedený systém odpadového hospodářství 

Negativa 

• riziko emisí a hluku podél zatížených komunikací v zastavěném území sídel 

• okolí výrobních a zemědělských areálů (sousedících s obytnou zónou) je obtěžováno 
hlukem a těžkou nákladní dopravou 

• sídelní bariéra a hluk od železnice 

• negativní vlivy zemědělských areálů 

• staré ekologické zátěže v území 
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B)1.4. Příroda a krajina 

B)1.4.1. Oblasti a místa krajinného rázu 

V řešeném území nejsou vymezeny. 

B)1.4.1. Územní systém ekologické stability 

Koncepce nadmístního územního systému ekologické stability je vymezena v Zásadách územního 
rozvoje Jihomoravského kraje. Jako výchozí koncepční dokument je na lokální úrovni respektován 
dokumentace - Přírodní a technické limity okresu Brno – venkov (Ageris, 2002), který koordinuje 
návaznosti na místní úrovni. Vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability je 
součástí územních plánů obcí.  

V rámci 3. úplné aktualizace v r. 2014 byly na lokální úrovni doplněny některé skladebné části 
lokálního významu na území města Kuřimi. Tyto skladebné části byly vymezeny orgánem ochrany 
přírody Městského úřadu Kuřim a byly zaneseny do aktuálního datového modelu. Součástí 5. úplné 
aktualizace UAP je upřesněný ÚSES územního plánu Kuřim, který je součástí datových vrstev a je 
vymezen ve výkresu limitů. Dále byly v rámci 5. aktualizace přidány skladebné části lokální úrovně na 
území Lelekovic. 

B)1.4.1.1. Regionální a nadregionální systém 

Zastoupen je nadregionálními i regionálními biocentry a biokoridory, které na území ORP zasahují. 
Všechna biocentra (NRBC 30 Podkomorské lesy, RBC 231 Baba, RBC Sychrov, RBC 232 Březina 
RBC 233 Babí lom) jsou vymezena ve stabilizovaných územích, jejich funkčnost není výrazně 
narušena navrhovanými záměry. Nadregionální biokoridory a biocentra jsou převážně existující 
a funkční. Problémem k řešení je zvýšení funkčnosti ve vybraných částech a řešení bariérového 
efektu jak stávajících komunikací (I/43, železnice), tak navrhované trasy S43, vč. napojení na stávající 
síť)  

B)1.4.1.2. Místní (lokální) systém 

Základní větve místního územního systému ekologické stability jsou vymezeny oborovou dokumentací 
(viz výše), zapracovány jsou částečně v územně plánovací dokumentaci. Vymezení prvků ÚSES 
v územně plánovací dokumentaci došlo u některých územních plánů před zpracováním koordinačního 
dokumentu a jejich vymezení je nutno revidovat a koordinovat při další územně plánovací činnosti 
nebo např. zpracování komplexních pozemkových úprav.  

Biogeografické členění: 

Území je součástí bioregionu 1.24 - Brněnský. V rámci bioregionu je na území ORP vymezeno 19 
biochor. 
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Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• zachování vysoké přírodní a krajinné pestrosti i přes nadměrné civilizační zatížení území 

• vysoký podíl stabilních krajinných formací v území a tím zajištěná funkčnost skladebných 
částí ÚSES 

• vysoký podíl solitérní zeleně v zastavěných územích 

• ochrana krajinotvorných prvků - vymezené významné krajinné prvky, zvláště chráněná 
území 

• existence koordinačního dokumentu ÚSES jako aktivního prvku pro posilování přírodní 
složky krajiny 

Negativa 

• vysoké civilizační zatížení území 

• ostré přechody lesní a nelesní krajiny – ohrožení druhové diverzity 

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

• doplnění ÚSES na území města Kuřim bez koordinace s navazujícími skladebnými částmi 
ÚSES 

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

• riziko snížené prostupnosti krajiny 

• záměry s dopady na krajinu - urbanizace volné krajiny, fragmentace krajiny liniovými 
dopravními stavbami (S43) 
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B)1.5. Zemědělský půdní fond 

Zemědělský půdní fond k 31.12.2019 zdroj: ČSÚ 

 

Celková 
výměra [ha] 

Zemědělská 
půda [ha] 

Podíl 
zemědělské 

půdy 
z celkové 

výměry [%] 

Podíl orné 
půdy ze 

zemědělské 
půdy [%] 

Podíl trvalých 
travních 

porostů ze 
zemědělské 

půdy [%] 

SO ORP Kuřim 7705,2 3899,0 50,6 86,3 3,9 

Čebín 723,3 445,1 61,5 88,6 3,4 

Česká 199,3 138,3 69,4 77,7 0,5 

Hvozdec 363,7 220,2 60,5 94,6 1,4 

Chudčice 410,1 301,5 73,5 85,5 4,6 

Jinačovice 593,8 219,1 36,9 86,2 2,9 

Kuřim 1719,6 897,2 52,2 89,1 1,9 

Lelekovice 728,8 180,8 24,8 48,3 13,8 

Moravské 
Knínice 

1322,6 586,8 44,4 90,4 4,6 

Rozdrojovice 283,8 213,6 75,3 83,9 6,9 

Veverská Bítýška 1360,3 696,3 51,2 87,9 4,4 

Zastoupení zemědělské půdy v ORP je 51 %, nejvíce zemědělské půdy je v Rozdrojovicích 
a Chudčicích, nejméně v Lelekovicích a Jinačovicích. Orná půda má největší podíl ve Hvozdci 
a Moravských Knínicích, trvalé travní porosty v Lelekovicích.  

Investice do půdy: 

V řešeném území jsou vybudovány investice do půdy zejména jižní části řešeného území. 
Realizovaná plocha činí cca 419 ha. Vývojem a prudkým nárůstem urbanizace dochází k redukci 
odvodněných ploch zejména na jižní hranici zastavěného území.  
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Eroze: 

Vodní eroze se projevuje zejména v severní a severozápadní části řešeného území, v lokalitách 
konvexních svahů. Využití území tak kopíruje historickou stopu, která je tak patrná dodnes. Drobné 
protierozní prvky, které snižovaly negativní důsledky přívalových dešťů (cesty, meze, rozhraní 
drobných polností...) z území významně vymizely. Erozní ohrožení na území ORP je problémem 
lokálního významu, který je nutno řešit organizační složkou využívání území. V územním plánu obcí 
lze tento problém řešit vhodným trasováním návrhových prvků. 

 

Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• vysoká kvalita zemědělské půdy 

Negativa 

• vysoký urbanizační tlak na rozvoj území 

• vysoká bonita zemědělských půd omezuje územní rozvoj 
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B)1.6. Pozemky určené k plnění funkce lesa 

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

Lesnatost v obcích SO ORP Kuřim k 31.12.2019 zdroj: ČSÚ 

 Lesní půda [ha] Podíl lesních pozemků z celkové 
výměry [%] 

SO ORP Kuřim 2734,4 35,5 
Čebín 131,9 18,2 
Česká 15,8 7,9 
Hvozdec 113,4 31,2 
Chudčice 45,8 11,2 
Jinačovice 323,3 54,4 
Kuřim 479,3 27,9 
Lelekovice 476,7 65,4 
Moravské Knínice 613,5 46,4 
Rozdrojovice 31,9 11,2 
Veverská Bítýška 502,8 37,0 

Nejvyšší lesnatost vykazují obce Lelekovice (až 65% z celkové výměry) a Jinačovice (54 % z celkové 
výměry ORP) Nejnižší podíl lesních pozemků se nachází v České (7,9 %). 

 

Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• vyšší podíl lesních porostů – kompaktní celky 

• vysoký podíl přirozených druhů dřevin posilujících stabilitu a odolnost porostů 

Negativa 

• nejsou definovány 
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SPOLEČNOST 

• Dopravní infrastruktura 

• Technická infrastruktura 

• Občanské vybavení 

• Sociodemografické podmínky 

• Bydlení 

• Rekreace 

B)1.7. Dopravní infrastruktura 

B)1.7.1. Železniční doprava 

Železniční doprava je významnou součástí dopravní soustavy ČR, podle významu, účelu 
a technických podmínek se člení do jednotlivých kategorií: 

• dráha celostátní, která slouží mezinárodní a celostátní veřejné železniční dopravě 

• dráha regionální, tj. dráha místního významu, která slouží veřejné železniční dopravě a je 
zaústěna do celostátní nebo jiné regionální dráhy 

• vlečka, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného podnikatele, a je zaústěna do 
celostátní, regionální dráhy nebo do jiné vlečky 

Územím SO ORP Kuřim prochází dvojkolejná elektrifikovaná trať č. 250 s rychlíkovým provozem.  
V řešeném území se nacházela vlečka k průmyslovému areálu TOS, v roce 2014 byla Drážním 
úřadem zrušena.  

Přehled železničních tratí na území SO ORP Kuřim 

Č. tratě Trasa kategorie 

250 (Praha –) Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno – Břeclav – Kúty celostátní 

Přehled železničních zastávek na území SO ORP Kuřim 

Obec Druh Typy zastavujících vlaků 

Čebín zastávka O 

Kuřim stanice O, Sp, R 

Česká zastávka O 

Rozvoje železniční dopravy na území SO ORP Kuřim se dotýká koncepční záměr: 

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

 

B)1.7.2. Silniční doprava 

Pozemní komunikace jsou stávající legislativou kategorizovány následovně: 

• dálnice, které jsou v majetku ČR 

• silnice I. třídy, které jsou v majetku ČR, a silnice II. nebo III. třídy, které jsou v majetku krajů 

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

• účelové komunikace, které jsou majetkem právnických nebo fyzických osob 

Územím SO ORP Kuřim prochází nadřazená komunikace I/43 (Brno – Česká – Lipůvka – Letovice – 
Svitavy – Lanškroun – Králíky – (Polsko)). Silniční síť dále doplňují silnice II. a III. třídy. 
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Nejvýznamnější silnicí v SO ORP Kuřim je kapacitně nevyhovující silnice I. třídy I/43, která má být 
v budoucnu doplněna o trasu kapacitní silnice S43 v ose dálnice D1 (Troubsko) – Kuřim - Lysice. Tato 
koncepce je od r. 2020 zakotvena v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (po 2. 
Aktualizaci). Napojení nadřazené silniční sítě na silnici I/43 je navrženo jižně od Kuřimi. 

Jako potenciální problematický bod trasování kapacitní silnice S43 je na základě projednání doplněn 
úsek západně od Jinačovic. Vzhledem k relativní blízkosti zastavěného území je nutno při realizaci 
záměru navrhnout opatření proti negativním vlivům záměru. Tento problém  je nutno zohlednit obecně 
u každé z obcí, v souladu s hygienickými limity. Zachování pohody bydlení a ochranu obytného 
prostředí obcí je nutno řešit souborem protihlukových a estetických opatření, opatřeními proti 
znečištění ovzduší (např. zahloubením a doprovodným valem, tunelem apod.)  

Ostatní silniční síť SO ORP je až na průchod frekventované silnice II/385 (Česká – Kuřim – Tišnov – 
Nové Město na Moravě) zastavěnou částí Čebína bez výraznějších problémů. 

 

B)1.7.3. Veřejná doprava 

Území SO ORP Kuřim je obsluhováno Integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje, 
který zajišťuje návaznost vlakových a autobusových spojů, pravidelné intervaly mezi spoji a jednotný 
tarif. Převážná část území leží v zóně 310, která přímo navazuje na brněnskou zónu 101, okrajové 
části SO ORP zasahují do zón 320 a 325. Kuřimská vlaková stanice s autobusovým nádražím slouží 
jako přestupní uzel. 

 

B)1.7.4. Nemotorová doprava 

Územím prochází řada turistických značených tras tematických naučných stezek. Síť cyklotras je 
vedena v převážné míře po silnicích II. a III. třídy a účelových komunikacích, v terénu jsou jednotlivé 
trasy značeny barevným pásovým značením. V západní části území je trasována navržená páteřní 
hipostezka. Síť bezpečných stezek pro pěší a cyklisty pro pohyb mezi obcemi obce však chybí. 
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Pozitiva a negativa v území 
Pozitiva 

• fungující systém veřejné dopravy (IDS) 
• dobré dopravní napojení na krajské město Brno a na centrum ORP Kuřim 

Negativa 
• průchod silnice II/385 zastavěnými územími Kuřimi a Čebína (přes 17 tis. voz / den) 
• přetížená silnice I/43 
• chybějící stezky pro pěší a cyklisty podél frekventovaných silnic I. a II. třídy (zejména Kuřim 

– Česká – Brno, Kuřim – Čebín – Hradčany – Tišnov, Kuřim – Lipůvka, Kuřim – Moravské 
Knínice – Chudčice – Veverská Bítýška a Veverská Bítýška – Brno) 

• stav silnic II. a III. třídy 
• potenciální negativní dopad trasy silnice S43 na obytné prostředí obce JInačovice  
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B)1.8. Technická infrastruktura 

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

• zásobování vodou 

• odkanalizování a čištění odpadních vod 

• zásobování plynem 

• zásobování elektrickou energií 

• zásobování teplem 

• spoje, telekomunikace 

Vybavenost domů a bytů  (SLDB 2011) 

Domy, byty Jihomoravský kraj ORP Kuřim 

Obydlené domy s byty podle technické vybavenosti (%):     

 přípoj na kanalizační síť 72.9 74.9 

 vodovod 99.4 99.7 

 plyn  84.7 83.4 

 ústřední topení 83.4 87.3 

Obydlené byty podle technické vybavenosti (%)   

 plyn zaveden do bytu 83.1 84.8 

 vodovod v bytě 99.6 99.8 

 teplá voda 98.1 98.8 

 přípoj na kanalizační síť 84.4 84.3 

 žumpa, jímka 14.8 14.8 

 vlastní splachovací záchod 98.0 98.5 

 vlastní koupelna, sprchový kout 98.7 99.1 

B)1.8.1. Vodní hospodářství 

Zásobování vodou 

Pro zpracování této kapitoly byla využita zejména dokumentace „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihomoravského kraje“ (PRVK) zpracovaná firmou Aquatis Brno v roce 2004 a její průběžná 
aktualizace. Z této dokumentace vyplývá skutečnost, že v převážné míře je v jednotlivých obcích SO 
ORP Kuřim zásobování vodou vyhovující, většina obyvatel je napojena na veřejné vodovody, jen malá 
část obyvatel je odkázána na individuální zásobování pomocí studní. Podíl osob využívajících veřejný 
vodovod dosahuje 76,1 % (za okres Brno – venkov). 

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

Hlavním provozovatelem vodovodů na území ORP je Vodárenská akciová společnost a.s., divize Brno 
– venkov a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Hlavní zdroje vody:  JÚ Březová II, vodárenská nádrž Vír (odbočka z přivaděče Březová II 
– VDJ Čebín – Palackého vrch) 

Hlavní skupinové vodovody:  vodárenská soustava Březová II, Vírský oblastní vodovod (VOV) 

    SV Kuřim – Lelekovice – Česká  
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Rozvoj skupinového vodovodu: 

• Vírský oblastní vodovod, větev Čebín - Hvozdec 

• napojení na západní větev - obce Hvozdec, Veverská Bítýška, Chudčice, Moravské Knínice 

• napojení na VOV – obce Jinačovice, Rozdrojovice 

Samostatné vodovody 

V rámci rozvoje vodního hospodářství se plánuje zejména zkvalitnění stávajících vodovodů formou 
rekonstrukce zařízení (řady, vodojemy, čerpací stanice), zřizování nových zdrojů vody (napojení na 
vodárenskou soustavu Březová, VOV) i výstavba nových zařízení. Přehled plánovaných staveb je 
uveden v PRVK Jihomoravského kraje. 

Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• dostatečné zdroje pitné vody 

• dostatečná akumulace vody 

• stabilizovaná vodovodní síť (pouze dílčí úpravy) 

Negativa 

• zaokruhování a rozšíření vodovodní sítě 

• v některých případech technický stav vodovodní sítě 

Odkanalizování a čištění odpadních vod 

V oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod (ČOV) je nutné zajistit naplňování Směrnice č. 91/271 
EHS, o čištění městských odpadních vod, ve které je stanovena mimo jiné povinnost obcí nad 2 000 
ekvivalentních obyvatel (EO) mít odpovídající kanalizační systém zakončený ČOV. Obce s produkcí 
znečištění pod úroveň 2 000 EO musí zajistit přiměřené čištění produkovaných odpadních vod. Kuřim 
má k dispozici kanalizaci, která odvádí odpadní vody na kanalizaci města Brna zakončenou ČOV 
Modřice. Do Brna jsou odvedeny dále odpadní vody z Rozdrojovic, České. Odpadní vody 
z Moravských Knínic jsou odvedeny na kanalizaci Kuřim. 

Všechny obce ORP mají vybudovanou kanalizaci. Vlastní ČOV mají vybudovány obce: 

• Veverská Bítýška 

• Čebín 

• Jinačovice 

• Lelekovice 

• Hvozdec 

Společná ČOV: 

− Veverská Bítýška – Chudčice 
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Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• fungující systém kanalizace s odvodem odpadních vod na čistírnu odpadních vod či na 
kanalizaci zakončenou ČOV  

Negativa 

• chybějící  napojení na stokovou síť některých objektů ve stávající staré zástavbě 
• špatný stavební stav některých sběračů  

B)1.8.2. Energetika, spoje 

Trasy zvláštních inženýrských sítí, mezi které řadíme VTL plynovod nad 40 barů, produktovod a 
ropovod, řešeným územím neprocházejí. 

Podle Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, bude vymezen koridor P10 pro návrh 
plynovodu přepravní soustavy vedoucí z okolí obce Kralice nad Oslavou v kraji Vysočina k obci 
Bezměrov v Olomouckém kraji, procházející severně od Brna včetně plochy pro výstavbu nové 
kompresorové stanice Bezměrov, jehož název v ZÚR JMK je VTL plynovod Kralice - Bezměrov; úsek 
severně od Brna. 

Zásobování plynem 

Zásobování plynem je třetí důležitou položkou v oblasti technické infrastruktury. Řešené území ORP 
je dostatečně protkáno trasami VTL plynovodů do 40 barů, čímž je dosaženo 80 % plynofikace 
jednotlivých obcí. V současnosti je tedy plynofikováno 8 obcí. 

Nejsou plynofikovány pouze obce Hvozdec a Chudčice. 

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

Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• vysoké procento plynofikace 
• dobrý stav sítě 

Negativa 
• omezení ve využití území stávajícími VTL plynovody (ochranná a bezpečnostní pásma)  
• chybějící plynofikace (Hvozdec, Chudičce) 
• kapacita NTL plynovodů 
• nízký podíl využívání alternativních zdrojů energie pro vytápění 

Zásobování elektrickou energií 

Řešeným územím ORP prochází nadřazená síť nadzemního vedení ZVN 400 kV. 

Na území SO ORP se nenacházejí klasické zdroje elektrické energie a proto je celé území 
charakteristické importem elektrické energie z jiných regionů. V řešeném území ORP není ani 
vybudovaná rozvodna 110/22 kV.  

Území ORP je zásobované systémem nadzemních vedení VN 22 kV, které distribuuje elektrickou 
energii na jednotlivé trafostanice. V zastavěném území Kuřimi a částečně i na ostatních k.ú. je 
zrealizováno podzemní vedení VN 22 kV. 

Podle ZÚR JMK je vymezen koridor pro nadzemní vedení ZVN 400 kV - Čebín - Přibyslavice - hranice 
kraje (- Mírovka), zdvojení vedení 400 kV. 

 

 



Úplná aktualizace ÚAP SO ORP Kuřim – 2020  část B 

 49

 

Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• zásobování el. energií je stabilizované 

Negativa 

• nadzemní vedení v zastavěném území – omezení výstavby 

Zásobování teplem 

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

• zemní plyn 

• pevná paliva, elektrická energie, topné oleje 

Plynofikované obce z 80 % využívají pro vytápění zemní plyn, ostatní pak ostatní zdroje. Město Kuřim 
má vybudovaný systém CZT, který však postupně zaniká – vznikají samostatné domovní kotelny. 

Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• vysoké procento plynofikace (80 %) 

• systém CZT Kuřim 

Negativa 

• postupné zanikání CZT v důsledku budování samostatných domovních kotelen 

• využívání pevných paliv 

Spoje, telekomunikace 

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

Nad řešeným územím ORP Kuřim procházejí paprsky radioreléových tras ve správě Českých 
radiokomunikací a.s. a Telefónica O2 – ochrana paprsku přichází v úvahu pouze v případě extrémně 
vysokých staveb, např. větrných elektráren, situovaných ve vzdálenosti do 200 m od osy paprsku. 
V těchto případech je nezbytně nutné předkládat záměry takových staveb k posouzení provozovateli. 

Dále řešeným územím procházejí trasy optických kabelů – net4gas, Cetin, ČD Telematica. 

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

Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• stabilizovaná síť 

Negativa 

• rozšíření datových sítí 
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B)1.9. Občanské vybavení 

B)1.9.1. Veřejná vybavenost, služby 

Mateřské školy se nacházejí ve všech obcích kromě Hvozdce. Základní školy se nacházejí ve všech 
obcích kromě České, Hvozdce a Jinačovic. Ve Veverské Bítýšce a Kuřimi je i ZUŠ, v Moravských 
Knínicích provozuje brněnská ZUŠ UNIVERSUM, s.r.o. výuku na hudební nástroje. V Kuřimi je 
lokalizována Střední odborná škola a střední odborné učiliště, s.r.o. 

Sociální služby fungují pouze ve Veverské Bítýšce (odlehčovací a pečovatelská služba Oblastní 
charity Tišnov), v Lelekovicích (odlehčovací služba Betanie) a v Kuřimi (Centrum sociálních služeb 
Kuřim, poskytuje pečovatelské služby). Domovy pro seniory chybí. Do budoucna lze předpokládat, že 
poptávka po sociálních službách bude vyšší především ve Veverské Bítýšce, která za sledované 
období 2015-2018 vykazuje nárůst indexu stáří. 

Služby v oblasti obchodu a prodeje, ubytování a stravování jsou většinou záležitostí právnických nebo 
fyzických osob a jsou realizovány v rámci ploch občanského vybavení, smíšených ploch, popř. 
v obytných zónách. Soustředěná obchodní zóna se v rámci řešeného území nachází na 
jihovýchodním okraji Kuřimi. 

B)1.9.2. Sport 

Pro sportovní vyžití obyvatel v sídlech slouží místní hřiště, dětská hřiště, hasičská cvičiště, výletiště, 
apod. Kvalitně vybavená sportovní centra pro organizovanou tělovýchovu i volnočasové aktivity se 
nachází v těžišti SO ORP ve městě Kuřim (plavecký areál – wellness, sportovní areál, sokolovna…). 
Jižně od Kuřimi se nachází rozsáhlý golfový areál. Od roku 2018 funguje v Kuřimi městská sportovní 
hala a od roku 2019 i zimní stadion. 

B)1.9.3. Veřejná pohřebiště 

Veřejná pohřebiště se nacházejí v obcích Čebín, Chudičce, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice 
a Veverská Bítýška. 

 

Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• nadprůměrné veřejné vybavení v rámci Jihomoravského kraje 

• dobrá dostupnost vybavenosti nadmístního významu 

Negativa 

• chybějící zařízení pro seniory a zdravotně postižené občany 

• nedostatek vybavených dětských hřišť 
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Vývoj počtu obyvatel v SO ORP Kuřim

SO ORP Kuřim

B)1.10. Sociodemografické podmínky 

B)1.10.2. Vývoj počtu obyvatel 

Vývoj počtu obyvatel ve správním obvodě ORP Kuřim nekoresponduje s vývojem celorepublikovým. 
Díky suburbánu města Brna a vyšší suburbanizaci je patrný pozvolný nárůst počtu obyvatel v SO ORP 
Kuřim a to dlouhodobý. Na vývoji počtu obyvatel se negativně nepodíleli ani světové války a odsun 
německého obyvatelstva. Od roku 1961 do roku 2001 došlo k nárůstu počtu obyvatel o více než 3,5 
tisíce. Podle aktuálních údajů za rok 2019 tento nárůst obyvatel dále pokračuje. Způsoben je částečně 
přirozeným přírůstkem, ale zejména migrací obyvatel stěhováním. 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj počtu obyvatel v SO ORP Kuřim zdroj ČSÚ 

SO ORP 

Obyvatelstvo celkem Přírůstek mezi sčítáními (%) 

1980 1991 2001 2015 2019 
1961 –
1970 

1980 –
1991 

1991 –
2001 

2001 –
2011 

Kuřim 16 656 17 241 18 024 22 614 23 345 7,7 3,5 4,5 18,8 

Aktuální počet obyvatel za SO ORP Kuřim k 31.12.2019 činil 23 345 obyvatel. Saldo migrace dosáhlo 
za rok 2019 hodnoty +284 obyvatel. 

Vysoký podíl nárůstu obyvatel stěhováním potvrzují i data sčítání obyvatel z r. 2011, kdy jako jediné 
ORP na území Jihomoravského kraje činí podíl bydlících obyvatel narozených v obci obvyklého 
bydliště pouze 39 %. Průměr Jihomoravského kraje činí 50 %. 

B)1.10.3. Věková struktura obyvatel v SO ORP Kuřim 

Věková struktura obyvatel má vysoké vypovídající schopnosti. Jednak dle věkové struktury můžeme 
určit budoucí vývoj obyvatelstva, zda bude docházet k přírůstku nebo úbytku, a dále pak i ekonomické 
a sociální zatížení. V rozmezí let 2001 až 2011 došlo k navýšení počtu obyvatel jednak v produktivní 
skupině a dále pak v postproduktivní, což je celorepublikový trend a dokazuje to, že populace nejen 
na území správního obvodu ORP Kuřim stárne. Pozitivní je snížení indexu stáří od roku 2011 do roku 
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2015 v polovině obcí. V následujícím období do roku 2019 se však index stáří u většiny obcí zvýšil, 
nejvíce v Rozdrojovicích. Ke snížení došlo pouze u obcí Jinačovice, Moravské Knínice a Veverská 
Bítýška. Hodnota pro celé ORP se zvýšila o 4,3. 

Věková struktura obyvatel v jednotlivých obcích správního obvodu ORP Kuřim k 31.12.2019 
zdroj: ČSÚ 

Název obce 
Obyvatelstvo Věková skupina obyvatelstva celkem Průměrný věk 

obyvatel 
Index stáří 
(31.12.2018) celkem 0 - 14 15 - 64 65 + 

Jihomoravský 
kraj 1 191 989 191 600 761 769 238 620 42,5 123,6 

SO ORP celkem 23 345 4 283 14 885 4 177 40,9 96,1 

Čebín 1843 337 1180 326 40,6 94,9 

Česká 1015 177 640 198 42,7 112,9 

Hvozdec 336 59 221 56 41,1 107,5 

Chudčice 982 187 625 170 40,4 90,5 

Jinačovice 779 166 478 135 39,5 85,7 

Kuřim 10993 2004 7106 1883 40,6 89,7 

Lelekovice 1914 332 1220 362 41,4 110,4 

Moravské Knínice 1032 216 625 191 40,2 88 

Rozdrojovice 1075 210 663 202 41,4 98,4 

Veverská Bítýška 3376 595 2127 654 41,6   112 

Průměrný věk obyvatel je ve správním obvodě nižší, než je krajský průměr. Celkově dosahuje za ORP 
Kuřim průměrný věk hodnoty 40,9 let. Nejvyšší průměrný věk je zaznamenán k 31. 12. 2019 v obci 
Česká, kde dosahuje 42,7 let. Index stáří vykazuje nejvyšší hodnoty v obcích Veverská Bítýška 
a Česká. 

 

 

Věková struktura obyvatel v SO ORP Kuřim zdroj ČSÚ 

SO ORP 
0 - 14 15 - 64 65 + Index stáří Průměrný 

věk 2019 2003 2019 2003 2019 2003 2019 2003 2019 

Kuřim 15,7 18,3 70,1 63,8 14,2 17,9 90,8 96,1 40,9 

Věková struktura je v obcích SO ORP Kuřim příznivá. Podíl předproduktivních obyvatel mírně 
převyšuje podíl poproduktivních. Nepříznivou strukturu věkové skladby vykazují za rok 2019 obce 
Česká, Hvozdec, Lelekovice a Veverská Bítýška, kde index stáří převyšuje hodnotu 100, tedy věková 
skupina obyvatel 65+ převyšuje věkovou skupinu předproduktivních (0-14). Ve srovnání s údaji z obcí 
v ostatních částech Jihomoravského kraje jsou i tyto hodnoty velmi příznivé (data ČSÚ). 
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Demografický vývoj v SO ORP Kuřim

přirozený přírůstek migrační saldo celkový přírůstek

 

Celkový přírůstek obyvatel od roku 2007 klesá, nárůst je znát až od roku 2012 (kromě poklesu mezi 
lety 2013 a 2014). Mezi lety 2014 a 2015 je patrný mírnější nárůst, který je po roce 2015 následován 
poklesem až do roku 2017. Od roku 2017 celkový přírůstek opětovně roste, se strmým nárůstem 
v posledním roce. Přírůstek obyvatel v posledních letech je dán především zvyšujícím se migračním 
saldem, přirozený přírůstek si udržuje víceméně stabilní hodnotu (kromě poklesu v roce 2017). 

Přirozený a mechanický pohyb v obcích SO ORP Kuřim k 31.12.2019 zdroj ČSÚ 

 migrační saldo 
index salda 

migrace 
přirozený 
přírůstek 

index přirozeného 
přírůstku 

SO ORP Kuřim 284 1,23 58 0,25 

Čebín 15 0,82 11 0,60 

Česká 4 0,40 3 0,30 

Hvozdec 6 1,83 4 1,22 

Chudčice 28 2,87 0 0,00 

Jinačovice 26 3,37 -2 -0,26 

Kuřim -28 -0,26 24 0,22 

Lelekovice 50 2,65 2 0,11 

Moravské Knínice 39 3,86 11 1,09 

Rozdrojovice 36 3,37 7 0,66 

Veverská Bítýška 108 3,24 -2 -0,06 

Index salda migrace je ve všech obcích kladný, kromě Kuřimi, kde za rok 2019 převažuje počet 
vystěhovalých osob nad přistěhovalými. Nejpříznivější je v Moravských Knínicích, Rozdrojovicích, 
Jinačovicích a ve Veverské Bítýšce. Přirozený přírůstek je záporný pouze ve dvou obcích, v jedné je 
vyrovnaný. Nejvyšší index přirozeného přírůstku vykazuje Hvozdec. 
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B)1.10.4. Vzdělanostní struktura 

Vzdělanostní struktura obyvatel je vztahována na obyvatele starší patnácti let. Jedna se o data, která 
mohou mnohé napovědět i o ekonomické aktivitě obyvatelstva. 

Vzdělanostní struktura obyvatel v SO ORP Kuřim zdroj ČSÚ 
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SO ORP Kuřim 1991   23,9  6,8  

SO ORP Kuřim 2001 
20,4 39,0 30,1 3,1 9,7 0,7 

SO ORP Kuřim 2011 
15,0 30,2 33,5  17,8  

 

Jak je patrné z následující tabulky, tak počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel se od roku 1991 ve 
správním obvodě ORP Kuřim zvýšil a to z 6,8 na 17,8 %.  

B)1.10.5. Ekonomická aktivita 

Ekonomická aktivita (EA) obyvatel (k 26. 3. 2011) zdroj ČSÚ 

 

 z toho podle ekonomické aktivity 

EA 
celkem 

v tom 

ekonomicky 
neaktivní zaměstnaní 

z toho v % 

nezaměstnaní zaměstnanci, 
zaměstnavatelé a 

OSVČ 

pracující 
důchodci 

ženy na mateřské 
dovolené 

JMK 
celkem 572 019 511 844 91,4 4,6 2,2 60 175 541 007 

SO ORP 
Kuřim 11 023 10 255 91,3 4,4 2,5 768 10 742 

 

Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• zvyšující se počet obyvatel 
• relativně nízká hodnota nezaměstnanosti 
• zvyšující se počet vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva 
• vyšší podíl předproduktivního obyvatelstva než postproduktivního 
• snížení indexu stáří v polovině obcí od roku 2011 

Negativa 

• dlouhodobý nárůst indexu stáří a jeho vysoká hodnota v obci Veverská Bítýška  
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B)1.11. Bydlení 

B)1.11.2. Vývoj bytové výstavby 

Bytová výstavba v SO ORP Kuřim v období 2011 – 2018 zdroj ČSÚ 

BYTY 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dokončené byty 43 43 83 60 59 81 93 

Dokončené byty 
na 1 000 obyvatel 

2,0 1,9 3,7 2,7 2,6 3,6 4,0 

Podíl bytů 
dokončených v 
rodinných 
domech (%) 

88,4 95,3 67,5 88,3 100,0 82,7 83,9 

Průměrná obytná 
plocha 1 
dokončeného 
bytu (m2) 

87,6 94,0 74,4 89,5 85,0 72,4 76,9 

Intenzita bytové výstavby se v posledních letech zvyšuje, i přesto je v roce 2018 lehce pod průměrem 
kraje. Nejvíce bytů bylo postaveno v Kuřimi. Největší intenzita výstavby nových bytů probíhala 
v posledních 15 letech mezi roky 2002 – 2007, kdy dosahovala hodnoty nad 150 dokončených bytů za 
rok (s výjimkou r. 2005). Od r. 2010 dochází k výraznějšímu poklesu intenzity výstavby, v letech 2012 
a 2013 dosáhl roční objem shodně 43 dokončených bytů. V roce 2014 byl zaznamenán opětovný 
nárůst, který byl následován poklesem až do roku 2016. Od roku 2017 se intenzita bytové výstavby 
opět zvyšuje. Průměrná plocha jednoho dokončeného bytu se od roku 2015 snižuje. Nejvyšší byla 
v roce 2013. Výhledově lze očekávat zájem o výstavbu v rámci rozvojových ploch v Kuřimi, v Na 
Záhoří. 

Bytová výstavba v obcích SO ORP Kuřim k 31.12.2019zdroj: ČSÚ 
 počet dokončených bytů index dokončených bytů 

Čebín 13 0,71 

Česká 3 0,30 

Hvozdec 2 0,60 

Chudčice 6 0,61 

Jinačovice 8 1,03 

Kuřim 14 0,13 

Lelekovice 11 0,57 

Moravské Knínice 10 0,97 

Rozdrojovice 11 1,02 

Veverská Bítýška 8 0,24 

V roce 2019 byl index dokončených bytů kladný ve všech obcích. Nejpříznivější hodnoty indexu 
vykazuje obec Jinačovice a Rozdrojovice. Počet dokončených bytů roste zejména v souvislosti se 
zvyšujícím se počtem přistěhovalých obyvatel, a tedy zvýšenou poptávkou po bydlení. 
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Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• příznivé klimatické podmínky pro bydlení 

• převážná část bytů je v kvalitním prostředí s dostatkem zeleně v kompaktní zástavbě, 
v izochroně zastávek hromadné dopravy a základního občanského vybavení 

• disponibilní plochy pro bydlení vymezené v ÚPD obcí 

Negativa 

• zvyšování počtu bytů neprobíhá v koordinaci se zvýšením počtu pracovních míst, což 
vyvolává tlaky na vyjížďku za prací 

• chátrající a neobydlené domy 
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B)1.12. Rekreace 

B)1.12.1. Turistická atraktivita 

Území SO ORP Kuřim se nachází v atraktivní rekreační oblasti jak z hlediska kulturně historického, 
tak z hlediska přírodně turistického. 

Kulturně historická atraktivita spočívá ve výskytu nemovitých kulturních památek, rozptýlených 
v rámci jednotlivých sídel. Dále se v řešeném území nachází množství kulturních hodnot bez 
legislativní ochrany (historicky a architektonicky významné stavby, stavební dominanty apod.). 
V převážně části sídel je hlavní kulturní hodnotou náves s dominantou církevní stavby (kostel, kaple), 
obklopená původní urbanistickou strukturou (prostory urbanisticky cenné). Krajina je doplněna řadou 
drobných sakrálních staveb (kapličky, křížky, boží muka). 

Přírodně turistická atraktivita – kulturní krajina zahrnující množství významných přírodních lokalit 
(přírodní parky Baba, Údolí Bílého potoka, Podkomorské lesy), k atraktivitě přispívá i geomorfologie 
terénu. 

Sportovně turistická atraktivita – území je protkáno celou řadou cyklotras, turistických tras 
a naučných stezek ve vazbě na kulturní a přírodní hodnoty. Regionální dominantou je rozhledna na 
Babím lomě, další rozhledna se nachází v Čebíně. Možnosti koupání se nabízí v Kuřimi (plavecký 
areál), Hvozdci a Chudčicích. Od r. 2010 je po přestavbě plaveckého areálu Kuřim v provozu wellness 
centrum. Jižně od Kuřimi je v provozu golfový areál. Oba rekreační areály mají významný přesah 
a obsluhují výrazně větší území než je území ORP Kuřim. 

B)1.12.2. Hromadná rekreace 

Největší ubytovací kapacity poskytuje Kuřim, dále se v řešeném území nachází řada penzionů 
a kempy v blízkosti Brněnské přehrady (Veverská Bítýška, Chudičce). Průměrný počet přenocování 
v roce 2019 je za celé ORP 1,7 nocí, což je pod celorepublikovým (2,6) i krajským průměrem (2,0). 

Vybrané charakteristiky hromadné rekreace v SO ORP Kuřim k roku 2019 zdroj ČSÚ 

 počet  zařízení pokoje lůžka hosté 

průměrný počet 

přenocování 

(noci) 

SO ORP Kuřim 9 152 346 25 925 1,7 

Kuřim 3 65 141 8 151 1,8 

Veverská Bítýška 3 11 40 3 901 1,5 

Pozn.: pro ostatní obce data nedostupná 

B)1.12.3. Rekreace rodinná (individuální) 

V řešeném území je chalupaření zastoupeno minimálně. K úbytku trvale bydlícího obyvatelstva a jeho 
částečné výměně za chalupáře nedošlo pravděpodobně vzhledem k dobré poloze regionu v systému 
osídlení a vhodným podmínkám pro zemědělské hospodaření. 

Chatové lokality se v území vyskytují zejména ve vazbě na Brněnskou přehradu (Veverská Bítýška, 
Chudičce, Rozdrojovice), ve vazbě na zahrádkářství (Kuřim) a na území jižně od Lelekovic. 

Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• kvalitní přírodní zázemí (přírodní parky Baba, Údolí Bílého potoka, Podkomorské lesy) 

• stabilizované a fungující plochy rekreačních a sportovních areálů (např. městská sportovní 
hala a zimní stadion v Kuřimi) 

• dobré podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku, naučné stezky, rozhledny (Babí lom, 
Čebínka) 

• pobytová rodinná rekreace (chaty, zahrady) 
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• Golfové hřiště, Wellness centrum Kuřim 

Negativa 

• malá nabídka ubytovacích kapacit 

• dosud nerozvinutý cestovní ruch v zimních měsících 

• síť pro pěší a cyklisty bez doprovodné infrastruktury 
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HOSPODÁŘSTVÍ 

• Hospodářské podmínky 

B)1.13. Hospodářské podmínky 

Hospodářský rozvoj (možnost obživy obyvatelstva) v řešeném území jsou posuzovány z těchto 
hledisek: 

B)1.13.1. Pracovní příležitosti 

Pracovní příležitosti jsou v řešeném území soustředěny zejména do centra ORP Kuřimi, další 
významnější ekonomické subjekty se nachází ve Veverské Bítýšce, Čebíně a České. 

V jednotlivých sídlech řešeného území jsou pracovní příležitosti zastoupeny převážně areály 
zemědělských družstev, jejichž využití se v některých případech mění na smíšené – zemědělství 
v kombinaci s drobnou výrobou. 

V rámci správního obvodu je registrován chátrající areál výroby (brownfield) ve Hvozdci (bývalý 
kravín), další chátrající areály jsou ve Veverské Bítýšce (areál ZD) a Kuřimi (býv. zemědělský dvůr). 
Část území hospodářského dvora byla revitalizována a byla zde realizována výstavba RD.  

Podnikatelská aktivita je nejvýraznější v terciárním sektoru v profesních, vědeckých a technických 
činnostech (18,5 %) a v maloobchodu, velkoobchodu; opravě a údržbě motorových vozidel (17,0 %). 
Dále je výrazní podíl sekundárního sektoru – průmysl s podílem 17,5 %. 

Počet aktivních ekonomických subjektů podle sektorů v obcích SO ORP Kuřim k 31.12.2019 
zdroj:ČSÚ 
 počet aktivních ekonomických subjektů 

převažující 
sektor  primární sektor sekundární 

sektor terciární sektor celkem 

Čebín 5 81 104 192 terciární 

Česká 2 41 137 185 terciární 

Hvozdec 8 19 35 62 terciární 

Chudčice 7 39 86 134 terciární 

Jinačovice 6 32 105 145 terciární 

Kuřim 44 392 936 1 407 terciární 

Lelekovice 10 71 206 293 terciární 

Moravské 
Knínice 16 32 88 139 terciární 

Rozdrojovice 10 41 100 153 terciární 

Veverská Bítýška 21 138 275 446 terciární 

Zaměření na terciární sektor je charakteristické pro všechny obce správního obvodu. Rozdíly v počtu 
aktivních subjektů v sekundéru a terciéru jsou značně vysoké. 

Čebín 

• 4. největší počet aktivních ekonomických subjektů (191) 

• nejvíc zastoupeny průmyslové subjekty (49 subjektů), poté stavebnictví (32), maloobchod, 
velkoobchod (28) a profesní a vědecké činnosti (21) 

• v rámci celého ORP 2. největší počet subjektů v dopravě (spolu s Veverskou Bítýškou) a 3. 
největší počet ve stavebnictví 

Česká 

• 5. největší počet aktivních ekonomických subjektů (185) 
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• dominují profesní, vědecké a technické činnosti (48), velkoobchod a maloobchod (30) 
a průmysl (30) 

• v rámci celého ORP 4. největší počet subjektů v profesních, vědeckých a technických 
činnostech 

Hvozdec 

• nejmenší počet aktivních ekonomických subjektů (62) 

• dominuje průmysl (11), stavebnictví (8), zemědělství (8) a velkoobchod a maloobchod (8) 

• chybí zdravotnictví, peněžnictví a pojišťovnictví, činnosti v oblasti nemovitostí 

Chudčice 

• nejvíce zastoupeny profesní, vědecké a technické činnosti (23), stavebnictví (20) a průmysl 
(19) 

• chybí peněžnictví a pojišťovnictví a zdravotnictví 

• v rámci celého ORP 3. největší počet aktivních subjektů v administrativě a 3. největší počet 
subjektů v ubytování, stravování a pohostinství 

Jinačovice 

• nejvíce zastoupen velkoobchod a maloobchod (32) a profesní, vědecké a technické činnosti 
(27) 

Kuřim 

• nejvíce aktivních ekonomických subjektů (1407) 

• dominují profesní, vědecké a technické činnosti (263), průmysl (255), velkoobchod a 
maloobchod (239) 

• v rámci celého ORP největší počet aktivních subjektů ve všech sférách kromě veřejné správy, 
která je stejným počtem (3) zastoupena ve Veverské Bítýšce 

Lelekovice 

• 3. největší počet aktivních ekonomických subjektů (293) 

• nejvíce zastoupeny profesní, vědecké a technické činnosti (79), průmysl (51) a velkoobchod 
a maloobchod (46) 

• v rámci celého ORP 2. největší počet subjektů v profesních, vědeckých a technických 
činnostech a vzdělávání, 3. největší v maloobchodu a velkoobchodu, průmyslu, činnostech 
v oblasti nemovitostí, zdravotnictví a kulturních, zábavních a rekreačních činnostech 

Moravské Knínice 

• dominují profesní, vědecké a technické činnosti (27), průmysl (21) a velkoobchod a 
maloobchod (17) 

• chybí zdravotnictví a informační a komunikační činnosti 

• v rámci celého ORP 3. největší počet aktivních zemědělských subjektů  

Rozdrojovice 

• dominují profesní, vědecké a technické činnosti (31), velkoobchod a maloobchod (28) a 
průmysl (25) 

• chybí doprava a skladování, peněžnictví a pojišťovnictví 

Veverská Bítýška 

• 2. nejvyšší počet aktivních ekonomických subjektů (446) 

• nejvíce zastoupen velkoobchod a maloobchod (93), průmysl (75) a stavebnictví (63) 
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•  v rámci celého ORP 2. největší počet aktivních ekonomických subjektů ve všech sférách 
kromě profesních, vědeckých a technických činnostech, administrativních a podpůrných 
činnostech 

Počet subjektů podle počtu zaměstnanců – časová řada zdroj ČSÚ 

 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

bez zaměstnanců 1 247 1 559 1 662 1 745 1 808 1 813 1900 1 935 1 972 1 991 2 025 
1 - 9 zaměstnanci  
(mikropodniky) 407 409 425 429 434 414 415 418 440 439 439 

10 - 49 zaměstnanci  
(malé podniky) 

87 93 89 81 78 79 77 82 84 91 91 

50 - 249 zaměstnanci  
(střední podniky) 16 17 14 19 19 22 23 22 22 26 26 

250 a více zaměstnanci  
(velké podniky) 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 

nezjištěno 2 458 2 332 2 210 2 353 2 417 2637 2622 2 641 2 713 2 821 2 878 

Primární sektor – zemědělství, lesnictví – vzhledem k charakteru krajiny, která je tvořena zemědělskou 
půdou a lesními komplexy, má tento sektor významný podíl na hospodářství řešeného území. 

Sekundární sektor je zastoupen drobnými provozovnami, které jsou soustředěny hlavně v Kuřimi 
a dále v některých sídlech jako samostatné provozovny nebo jsou provozovány v rámci areálů 
zemědělských družstev. 

Terciální sektor – díky privatizaci a možnosti soukromého podnikání se rozvíjí především v komerční 
sféře – obchodu a služeb, které jsou soustředěny v Kuřimi. 

B)1.13.2. Ekonomická aktivita 

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity zdroj (předb. výsledky SDLB k 26. 3. 2011) 

 SO ORP Kuřim % ČR % 

Podíl obyvatel ve věkové skupině 0-14 let 16,9 14,5 

Podíl obyvatel ve věkové skupině 65 let a více 15,2 15,9 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel 49,4 49,0 

Ekonomická aktivita – jedná se o podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva k obyvatelstvu celkem, ten 
činí v rámci SO ORP 49,4 %, což je mírně nad průměrem v ČR (49,0 %). 

B)1.13.3. Vyjížďka za prací, do škol 

Dle údajů ze SDLB (r. 2011) podíl vyjíždějících zaměstnaných osob z obce za prací z obce bydliště 
činí 62,7 %, což je výrazně nad průměrem JM kraje (40,6 %). Denní vyjížďka z obce do škol dosahuje 
91,7 % (průměr JMK 77,2 %). 

Území náleží do spádové oblasti Brna, kam také směřuje největší procento vyjíždějících obyvatel za 
prací nebo i do škol. Malá sídla jsou po stránce pracovních příležitostí závislá na sídlech větších, 
v rámci SO ORP především na obcích s velkými ekonomickými subjekty (Kuřim, Veverská Bítýška, 
Česká, Čebín). Obecně platí že pracovní funkce obcí klesá s jejich velikostí. 

B)1.13.4. Nezaměstnanost 

Podíl nezaměstnaných osob v SO ORP Kuřim činil k 31. 12. 2019 2,3 %, což je v porovnání 
s Jihomoravským krajem (3,5 %) hodnota podprůměrná. Po prudkém zvýšení hodnoty v r. 2009 
dochází v posledních letech k výraznému poklesu. 

 
Míra nezaměstnanosti v % 

Podíl nezaměstnaných osob 
dosažitelných v % 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2017 2018 2019 

SO ORP celkem 5,4 4,1 4,5 8,9 8,8 8,3 3,1 2,4 2,3 

Čebín  10,5 3,8 2,8 2,8 
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Míra nezaměstnanosti v % 

Podíl nezaměstnaných osob 
dosažitelných v % 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2017 2018 2019 

Česká  7,2 2,7 1,7 1,9 

Hvozdec  6,6 3,4 1,4 1,4 

Chudčice  8,1 2,5 1,6 2,4 

Jinačovice  8,8 3,4 2,2 1,7 

Kuřim  7,9 3,2 2,4 2,2 

Lelekovice  7,3 2,9 1,9 1,5 

Moravské Knínice  7,8 2,6 1,2 1,5 

Rozdrojovice  11,4 1,2 1,4 1,7 

Veverská Bítýška  8,8 3,6 3,3 3,3 

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob je v obcích Veverská Bítýška (3,3 %), Čebín (2,8 %) a Chudčice 
(2,4 %). Nejnižší podíl má obec Hvozdec (1,4 %). Ve všech obcích došlo od roku 2015 ke snížení 
podílu nezaměstnaných osob, nejvíce v České.  

Míra registrované nezaměstnanosti byla zohledněna při hodnocení jednotlivých obcí a jejich zařazení 
do kategorií vyváženého vztahu jednotlivých pilířů. 

B)1.13.5. Cestovní ruch 

Cestovní ruch je svým prostorovým rozsahem a intenzitou významným společenským jevem. Kvalita 
a nabídka poskytovaných služeb významně ovlivňuje spokojenost návštěvníků a rozhoduje o jejich 
dalších návštěvách regionu. Pro návštěvnost území je důležitá jeho účelná prezentace a propagace. 
Cestovní ruch se v současné době profiluje ve významné hospodářské odvětví, jehož rozvoj je možno 
značně ovlivnit aktivitou veřejného sektoru. 

S ohledem na skutečnost, že řešené území nabízí svým návštěvníkům širokou škálu turistických cílů 
a atraktivit se stabilizovanou sítí cyklotras a turistických tras, není infrastruktura pro cestovní ruch 
v současnosti příliš rozvinutá. Chybí zejména ubytovací kapacity a plochy, zařízení a aktivity ve vazbě 
na cyklistické trasy. 
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Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• potenciální plochy pro rozvoj pracovních příležitostí – výroby, občanského vybavení 
zakotvené v ÚPD obcí 

• napojení na dopravní infrastrukturu (železnice) 

• fungující veřejný dopravní systém (IDS) 

• snižující se podíl nezaměstnaných osob, je pod celokrajským průměrem 

• zvýšení počtu aktivních ekonomických subjektů od roku 2015 

Negativa 

• vysoká vyjížďka za prací 

• nedostatečná kapacita silnice I/43 

• nedostatečný rozvoj cestovního ruchu, sezónnost cestovního ruchu, převažují jednodenní 
návštěvníci 

• chátrající areály výroby – brownfields 

B)1.14 Bezpečnost a ochrana obyvatel 

Protipovodňová ochrana je řešena v Povodňovém plánu ORP. Riziko představují vodní toky Svratka a 
Kuřimka a její přítoky. 

 

Staré ekologické zátěže nepředstavují riziko, vyjma obalovny v České, u níž je nutný realizovat 
průzkum kontaminace (SEKM). 

 

Pozitiva a negativa v území 

Pozitiva 

• řešení protipovodňové ochrany v povodňových plánech 

Negativa 

• staré ekologické zátěže 
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B)2. VYHODNOCENÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

B)2.1. Vyhodnocení vyváženosti vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území 

Podstatou udržitelného rozvoje je naplnění tří základních pilířů: 

 1. Účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů (PROSTŘEDÍ) 

 2. Soudržnost společenství obyvatel (SPOLEČNOST) 

 3. Udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti (HOSPODÁŘSTVÍ) 

B)2.1.1. PROSTŘEDÍ 

Negativa Pozitiva 

• výskyt aktivních sesuvných území • území cenné z pohledu geologického 
a geomorfologického (Babí lom – geologická 
lokalita) 

• rekultivace lomu Dálky – zvýšení atraktivity 
území, geologická lokalita 

• ochrana ložiska nerostných surovin zajištěna 
legislativně 

• nízké riziko výskytu radonu z podloží 

• velkovýrobní způsoby obhospodařování 
zemědělské krajiny, nízké procento zeleně – 
malá retenční schopnost zemědělské krajiny 

• narušení přirozeného vodního režimu 
v krajině v důsledku nevhodného 
hospodaření na pozemcích s rizikovým 
sklonem 

• malé zastoupení vodních ploch v krajině 
• znečištění vodních toků v důsledku 

zemědělské činnosti 

• část území má vyšší retenční schopnost 
(lesní porosty, trvalé travní porosty) 

• vysoký podíl erozně neohroženého ZPF 

• riziko emisí a hluku podél zatížených 
komunikací v zastavěném území sídel 

• okolí výrobních a zemědělských areálů 
(sousedících s obytnou zónou) je 
obtěžováno hlukem a těžkou nákladní 
dopravou 

• sídelní bariéra a hluk od železnice 
• negativní vlivy zemědělských areálů 

• dlouhodobě se zlepšující kvalita životního 
prostředí 

• emise hlavních znečišťujících látek trvale pod 
celostátním průměrem 

• zavedený systém odpadového hospodářství 

• vysoké civilizační zatížení území 
• ostré přechody lesní a nelesní krajiny – 

ohrožení druhové diverzity 
• chybí prvky ÚSES v nelesní krajině, kde by 

mohly plnit více funkcí (krajinotvorné, 
ekologické, protierozní) 

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

• zachování vysoké přírodní a krajinné pestrosti 
i přes nadměrné civilizační zatížení území 

• vysoký podíl stabilních krajinných formací 
v území a tím zajištěná funkčnost 
skladebných částí ÚSES 

• vysoký podíl solitérní zeleně v zastavěných 
územích 

• ochrana krajinotvorných prvků – vymezené 
významné krajinné prvky, zvláště chráněná 
území 

• existence koordinačního dokumentu ÚSES 
jako aktivního prvku pro posilování přírodní 
složky krajiny 
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Negativa Pozitiva 

• vysoký urbanizační tlak na rozvoj území 

• vysoká bonita zemědělských půd omezuje 
územní rozvoj 

• vysoká kvalita zemědělské půdy 

• vyšší podíl lesních porostů – kompaktní celky 

• vysoký podíl přirozených druhů dřevin 
posilujících stabilitu a odolnost porostů 

VYHODNOCENÍ: 

Řešené území je charakteristické vysokým podílem civilizačních prvků, významnou dopravní sítí, ale 
i zachovanými přírodními kvalitami. Dle hodnocení koeficientu ekologické stability je 50 % obcí 
správního obvodu územím intenzivně využívaným, 30 % územím relativně vyváženým či přírodním 
a přírodě blízkým a 20 % územím se zřetelným narušením přírodních struktur. Území je vystaveno 
velmi vysokému civilizačnímu tlaku danému polohou na severní hranici města Brna a průběhem 
stávajících nebo plánovaných dopravních tras. V budoucnu se dá očekávat významné ovlivnění 
životního prostředí plánovanou výstavbou kapacitní silnice S43. Po první aktualizaci Zásad územního 
rozvoje byly uvažované varianty vyřešeny jednoznačnou koncepcí, která vymezuje osu kapacitní 
komunikace v trase od dálnice D1 (Troubsko), k severu přes Bystrc a západně od Kuřimi. Napojení na 
stávající dopravní trasu I/43 předpokládá propojení jižně od Kuřimi. 

Správní obvod lze z hlediska přírodních podmínek charakterizovat v současnosti jako stabilní. 

B)2.1.2. SPOLEČNOST 

Negativa Pozitiva 

• přetížená silnice I/43 

• vymezení a nesoulad trasy S43 v ÚPD obcí 
a záměrů JMK 

• stav silnic II. a III. třídy 

• dobré dopravní napojení na Brno a na 
centrum SO ORP Kuřim 

• fungující veřejný dopravní systém (IDS) 

• vyřešení koncepce rozvoje nadmístní dopravy 
- (kapacitní silnice S43 zakotvená v Zásadách 
územního rozvoje Jihomoravského kraje po 
první aktualizaci ) 

• zaokruhování a rozšíření vodovodní sítě 

• v některých případech technický stav 
vodovodní sítě 

• chybějící  napojení na stokovou síť 
některých objektů ve staré zástavbě, špatný 
stavební stav některých sběračů  

• omezení ve využití území stávajícími VTL 
plynovody (ochranná a bezpečnostní 
pásma) 

• chybějící plynofikace (Hvozdec, Chudčice) 

• kapacita NTL plynovodů 

• nízký podíl využívání alternativních zdrojů 
energie pro vytápění 

• nadzemní vedení v zastavěném území – 
omezení výstavby 

• postupné zanikání CZT v důsledku budování 
samostatných domovních kotelen 

• využívání pevných paliv 

• dostatečné zdroje pitné vody 

• dostatečná akumulace vody 

• stabilizovaná vodovodní síť (pouze dílčí 
úpravy) 

• fungující systém kanalizace s odvodem 
odpadních vod na ČOV či na kanalizaci 
zakončenou ČOV dobrý stav plynovodní sítě  

• zásobování el. energií je stabilizované 

• vysoké procento plynofikace (80 %) 

• systém CZT Kuřim 

• stabilizovaná síť (spoje, telekomunikace) 
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Negativa Pozitiva 

• rozšíření datových sítí 

• chybějící zařízení pro seniory a zdravotně 
postižené občany 

• nedostatek vybavených dětských hřišť 

• nadprůměrné veřejné vybavení v rámci JMK 

• dobrá dostupnost vybavenosti nadmístního 
významu 

• vysoká hodnota indexu stáří v obci Veverská 
Bítýška a Česká 

• zvyšující se počet obyvatel 

• zvyšující se počet vysokoškolsky vzdělaného 
obyvatelstva 

• snížení indexu stáří od roku 2011 v polovině 
obcí 

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

• zvyšování počtu bytů neprobíhá v koordinaci 
se zvýšením počtu pracovních míst, což 
vyvolává tlaky na vyjížďku za prací 

• chátrající a neobydlené domy 

• příznivé klimatické podmínky pro bydlení 

• převážná část bytů je v kvalitním prostředí 
s dostatkem zeleně v kompaktní zástavbě, 
v izochroně zastávek hromadné dopravy 
a základního občanského vybavení 

• disponibilní plochy pro bydlení vymezené 
v ÚPD obcí 

• malá nabídka ubytovacích kapacit 

• dosud nerozvinutý cestovní ruch v zimních 
měsících 

• síť pro pěší a cyklisty bez doprovodné 
infrastruktury 

• kvalitní přírodní zázemí (přírodní parky Baba, 
Údolí Bílého potoka, Podkomorské lesy) 

• stabilizované a fungující plochy rekreačních 
a sportovních areálů 

• dobré podmínky pro pěší turistiku 
a cykloturistiku, naučné stezky, rozhledny 
(Babí lom, Čebínka) 

• pobytová rodinná rekreace (chaty, zahrady) 

VYHODNOCENÍ: 

Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území lze zhodnotit v celkovém kontextu jako 
nadprůměrné. V rámci sídelní struktury je dobře dostupné centrum SO ORP – Kuřim i nadmístní 
centrum Brno, funguje veřejný dopravní systém (IDS). Na druhé straně čekají území zásadní změny 
v oblasti dopravy v souvislosti s výstavbou kapacitní silnice S43 a to jak s pozitivními, tak i negativními 
dopady. Zásah do krajiny a případné narušení hodnot bude vyváženo výrazným zkvalitněním dopravní 
infrastruktury s napojením na nadregionální dopravní systém. 

Dosažená vybavenost sídel veřejnou infrastrukturou odpovídá počtu obyvatel, velikosti, významu 
a  umístění jednotlivých obcí v rámci SO ORP. Veřejné občanské vybavení je v rámci Jihomoravského 
kraje nadprůměrné, dobrá je dostupnost vybavenosti nadmístního významu. Chybí zařízení pro 
seniory a zdravotně postižené občany, zejména v menších sídlech. Z hlediska technického vybavení 
lze konstatovat, že vodovodní síť je stabilizovaná, plynofikováno je 80 % obcí, 100 % obcí v rámci 
SO ORP je napojeno na ČOV. 

Pozitivním jevem je dlouhodobý nárůst počtu obyvatel, zároveň se ale projevuje celorepublikový trend 
stárnutí populace. Pozitivní ovšem je, že se to netýká všech v obcí - v polovině obcí došlo od roku 
2011 ke snížení indexu stáří. Průměrný věk je ve správním obvodě nižší než krajský průměr, zvyšuje 
se počet vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Počet domů a bytů v rámci SO ORP má stoupající 
tendenci, intenzita bytové výstavby za období 1997 – 2003 je nejvyšší v rámci celého kraje. Rychlý 
nárůst počtu bytů ovšem neprobíhá v koordinaci se zvýšením počtu pracovních míst a vyvolává tlaky 
na vyjížďku za prací. 

Pro rekreaci a odpočinek obyvatel i návštěvníků má velký význam kvalitní přírodní zázemí 
a stabilizované a fungující plochy rekreačních a sportovních areálů. V území jsou dobré podmínky pro 
pěší turistiku a cykloturistiku, chybí ale doprovodná infrastruktura a ubytovací kapacity. 
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B)2.1.3. HOSPODÁŘSTVÍ 

Negativa Pozitiva 

• vysoká vyjížďka za prací 

• nedostatečná kapacita silnice I/43 

• nedostatečný rozvoj cestovního ruchu, 
sezónnost cestovního ruchu, převažují 
jednodenní návštěvníci 

• chátrající areály výroby – brownfields 

• potenciální plochy pro rozvoj pracovních 
příležitostí – výroby, občanského vybavení 
zakotvené v ÚPD obcí 

• napojení na dopravní infrastrukturu 
(železnice) 

• fungující veřejný dopravní systém (IDS) 

• snižující se podíl nezaměstnaných osob, je 
pod celokrajským průměrem 

• zvýšení počtu aktivních ekonomických 
subjektů od roku 2015 

VYHODNOCENÍ: 

Zjištěné podmínky pro hospodářský rozvoj jsou v porovnání s celým krajem na dobré úrovni. Území je 
dobře napojeno na železnici, problémem je nedostatečná kapacita silnice I/43. Sídla v rámci SO ORP 
mají stávající i potenciální plochy pro rozvoj pracovních příležitostí zakotvené v ÚPD. Míra 
nezaměstnanosti je pod celokrajským průměrem, vysoká vyjížďka za prací je kompenzována dobře 
fungujícím veřejným dopravním systémem (IDS). Rezervy jsou v nedostatečném využití potenciálu 
cestovního ruchu a ve využití chátrajících areálů výroby – brownfields. 

SHRNUTÍ: 

Vzájemná dynamická vyváženost územních podmínek ve vztahu pro příznivé životní prostředí, 
hospodářský rozvoj a sociální soudržnost vykazuje v udržitelném rozvoji SO ORP Kuřim tyto hlavní 
Negativa: 

životní prostředí 

o negativní vlivy na prostředí (hluk, vibrace, exhalace) z tranzitní dopravy (silnice I/43) 
procházející zastavěným územím 

sociální soudržnost 

o problém realizace trasy S43 a souvisejících staveb 

o zvyšující se počet obyvatel v poproduktivní kategorii, chybějící zařízení pro seniory 
a zdravotně postižené občany 

hospodářský rozvoj 

o nedostatečně vyvinutý potenciál cestovního ruchu 

o chátrající areály výroby – brownfields 

Řešením těchto nedostatků se podaří v přijatelné míře udržet kvality hodnot území. 
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B)2.2. Vyhodnocení stavu územních podmínek jednotlivých obcí SO ORP 
Kuřim podle pilířů udržitelného rozvoje území 

Zařazení jednotlivých obcí do kategorií dosaženého stupně rozvoje bylo provedeno na základě 
kombinace přístupu – vyhodnocení jednotlivých obcí dle zvolených indikátorů a následná korekce 
a konečné zařazení dle dalších dostupných kritérií. 

Tato kombinovaná metoda hodnocení využívá možnosti posouzení každé obce dle stejných indikátorů 
a tím nastavení jisté stejné srovnávací linie. Následné individuální empirické vyhodnocení pak 
zohlední další skutečnosti, které je velmi obtížné nebo nemožné, posoudit formou kategorizace 
dosažených hodnot. 

 

Při prvním stupni hodnocení byly například zvoleny následující indikátory: 
 

indikátor význam a zařazení 

Podíl nezaměstnaných 
osob 

podíl nezaměstnaných osob v obci k 31.12.2019 v %. Hodnoceno v rámci 
hospodářského pilíře. 

Podnikatelská aktivita index vyjadřuje počet ekonomických subjektů (ES)v obci na 1000 
obyvatel. Hodnoceno v rámci hospodářského pilíře. 

Index - „Motoru“ 
podnikatelské aktivity 

index vyjadřuje tzv. motor ekonomiky – do součtu jsou zahrnuty pouze 
aktivní ekonomické subjekty od 6 do 250 zaměstnanců (dle významu pro 
ekonomiku se jedná o nejaktivnější a nejprogresivnější podniky) – tento 
počet je vztažen na celkový počet ES a 1000 obyvatel. Hodnoceno 
v rámci hospodářského pilíře. 

Index přirozeného 
přírůstku 

index přirozeného přírůstku vyjadřuje podíl obyvatel v celkovém ročním 
součtu (2019) přibylo nebo ubylo na 100 obyvatel v obci. Hodnoceno 
v rámci sociálního pilíře. 

Index dokončených bytů počet dokončených bytů v r. 2019 přepočtených na 100 obyvatel. 
Hodnoceno v rámci sociálního pilíře. 

Index salda migrace index salda migrace vyjadřuje, zda se do obce lidé v celkovém ročním 
součtu (2019) přistěhovali nebo vystěhovali. Vztaženo 100 obyvatel 
v obci. Hodnoceno v rámci sociálního pilíře. 

Index stáří index vyjadřuje kolik obyvatel ve věku 65 a více (poproduktivním) připadá 
na 100 obyvatel ve věku předproduktivním (0 – 14) v dané obci. 
Hodnoceno v rámci sociálního pilíře. 

zornění kolik % ZPF je zorněno. Hodnoceno v rámci environmentálního pilíře. 
lesnatost kolik % PUPFL je na území obce. Hodnoceno v rámci environmentálního 

pilíře. 
KES koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi ekologicky stabilními 

a nestabilními plochami na území obce. Hodnoceno v rámci 
environmentálního pilíře. 

 

Na základě dosažených hodnot byly obce vyhodnoceny dle nastavených kritérií a zařazeny do jedné 
z osmi kategorií, dle požadovaného zařazení dle Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

 

V druhém stupni bylo provedeno vyhodnocení a posouzení stavu územních podmínek jednotlivých 
obcí podle pilířů udržitelného rozvoje území. Do hodnocení byly zahrnuty mimo jiné zjištěné informace 
dle provedeného hodnocení pozitiv a negativ v území, případně údaje zjištěné v rámci provedených 
průzkumů. Konečné vyhodnocení vyváženosti vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území je uvedeno v následující tabulce: 
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OBEC ICOB ZHS kategorie 

vyjádření 
v kartogramu – 

nevyhovující pilíř 

Čebín 582913 -++ 2c Z 

Česká 582921 -++ 2c Z 

Hvozdec 583090 ++- 2a S 

Chudčice 583111 -++ 2c Z 

Jinačovice 583171 +-+ 2b H 

Kuřim 583251 -++ 2c Z 

Lelekovice 583286 +++ 1  

Moravské Knínice 583430 ++- 2a S 

Rozdrojovice 583791 -++ 2c Z 

Veverská Bítýška 584100 +++ 1  
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Zdůvodnění kategorizace 

Kuřim – obec zařazena do kategorie 2c s vyhovujícím pilířem hospodářským a sociální soudržnosti 
a nevyhovujícím pilířem environmentálním. Plní obsluhující funkci pro okolní obce. 

Obec s nízkým koeficientem ekologické stability. Velkou část území zahrnuje intenzivně využívaná 
zemědělská krajina, celá východní část území je zatížena negativními vlivy z dopravy. Hospodářskou 
aktivitu lze hodnotit jako nadprůměrnou. Dynamika ekonomických subjektů je nejvyšší v rámci ORP, 
podíl nezaměstnaných osob je pod průměrem ORP. Obec má velmi dobrou dopravní dostupnost a 
fungující průmyslovou zónu na severovýchodním okraji města. Vybavení veřejnou infrastrukturou je 
nadprůměrné. Sociální soudržnost je hodnocena kladně, index stáří je třetí nejnižší ze všech obcí 
ORP, index přirozeného přírůstku obyvatel vykazuje kladné hodnoty, index salda migrace záporné. 
Index dokončených bytů je kladný, avšak nízký. Obec má schválený územní plán Kuřim (úplné znění 
po změně č.1 a 3) z r. 2018. 

Čebín – obec zařazena do kategorie 2c s vyhovujícím pilířem hospodářským a sociální soudržnosti 
a nevyhovujícím pilířem environmentálním.  

Obec s velmi nízkým koeficientem ekologické stability. Přestože má, v porovnání se srovnatelnými 
obcemi v rámci ORP, poměrně kvalitní přírodní zázemí (severní a jihovýchodní okraj katastru, kde 
navazují lesní komplexy), převážnou část území zahrnuje zemědělská krajina s intenzivním 
hospodařením. Obec je navíc je zatížena negativními vlivy z dopravy. Hospodářská aktivita je v rámci 
ORP průměrná, podíl nezaměstnaných osob je mezi obcemi ORP druhý nejvyšší. Sociální soudržnost 
je hodnocena kladně, spolková činnost obce je bohatá a různorodá, občanské vybavení je vyhovující. 
Přirozený přírůstek obyvatel a index migračního salda jsou kladné, index stáří je příznivý. Index 
dokončených bytů je čtvrtý nejvyšší v ORP. Obec má územní plán obce (úplné znění po změně č. 3) 
schválený v r. 2018. 

Česká – obec zařazena do kategorie 2c s vyhovujícím pilířem hospodářským a sociální soudržnosti 
a nevyhovujícím pilířem environmentálním. 

Obec s druhým nejnižším (spolu s Rozdrojovicemi) koeficientem ekologické stability v rámci ORP, 
převážnou část území zahrnuje zemědělská krajina s intenzivním hospodařením, celá východní část 
území je zatížena negativními vlivy z dopravy. Hospodářská aktivita je nadprůměrná (druhá nejvyšší 
v rámci ORP), podíl nezaměstnaných osob je nízký. Sociální soudržnost je hodnocena kladně, 
společenská aktivita je na dobré úrovni, občanské vybavení odpovídající. Nepříznivý index stáří 
(nejvyšší v ORP) je vyvažován kladným přirozeným přírůstkem, migrační saldo je rovněž kladné, 
ovšem nízké. Index dokončených bytů je kladný, avšak nízký. Obec má územní plán schválený v r. 
2014.  

Hvozdec – obec zařazena do kategorie 2a s vyhovujícím environmentálním a hospodářským pilířem 
a nevyhovujícím pilířem sociální soudržnosti. 

Obec s průměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP. Kvalitní přírodní zázemí se nachází 
na západním okraji, kde navazují lesní komplexy Přírodního parku Údolí Bílého potoka. Podíl 
nezaměstnaných osob je nejnižší ze všech obcí v ORP. Pilíř sociální soudržnosti je hodnocen 
záporně. Index přirozeného přírůstku je nejvyšší v ORP, migrační saldo je kladné. Hodnota indexu 
stáří oproti roku 2015 vzrostla nad hraniční hodnotu 100. Index dokončených bytů je kladný. Obec má 
územní plán schválený v r. 1999. 

Chudčice – obec zařazena do kategorie 2c s vyhovujícím pilířem hospodářským a sociální 
soudržnosti a nevyhovujícím pilířem environmentálním. 

Obec s nejnižším koeficientem ekologické stability v rámci ORP, převážnou část území zahrnuje 
zemědělská krajina s intenzivním hospodařením (druhý nejvyšší podíl zemědělské půdy v ORP). 
Hospodářská aktivita je v rámci ORP podprůměrná, podíl nezaměstnaných osob je nad průměrem 
ORP. Sociální soudržnost je hodnocena kladně, společenská aktivita je na dobré úrovni, občanské 
vybavení odpovídající. Index přirozeného přírůstku je nulový, index salda migrace je kladný, index 
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stáří je nízký. Index bytové výstavby je kladný. Obec má územní plán schválený v r. 2000, právní stav 
po změně č. 5 z roku 2018. 

Jinačovice – obec zařazena do kategorie 2b s vyhovujícím pilířem sociální soudržnosti 
a environmentálním a nevyhovujícím pilířem hospodářským. 

Obec s nadprůměrným (druhým nejvyšším) koeficientem ekologické stability v rámci ORP. Západní 
část katastru navazuje na lesní komplexy Přírodního parku Podkomorské lesy, východní okraj 
zasahuje do Přírodního parku Baba. Hospodářství se orientuje především na zemědělskou činnost. 
Dynamika ekonomických subjektů v obci je v rámci ORP podprůměrná, podíl nezaměstnaných osob je 
nízký, pod krajským průměrem. Sociální soudržnost je hodnocena kladně, společenská aktivita je na 
dobré úrovni, obec má odpovídající občanské vybavení. Index přirozeného přírůstku je záporný, index 
salda migrace je druhý nejvyšší v ORP (spolu s Rozdrojovicemi), index stáří je příznivý (nejnižší v 
ORP). Index dokončených bytů je nejvyšší v rámci ORP. Obec má územní plán obce schválený v r. 
2006, právní stav po změně č. II je z roku 2016. 

Lelekovice – obec zařazena do kategorie 1 s vyhovujícím environmentálním, hospodářským 
a sociálním pilířem. 

Obec s nejvyšším koeficientem ekologické stability v rámci ORP, obklopena lesními komplexy, včetně 
přírodní rezervace Babí lom v severní části území. Hospodářská aktivita obyvatel je v rámci ORP 
lehce nadprůměrná, podíl nezaměstnaných osob je pod krajským průměrem. Sociální soudržnost je 
hodnocena kladně, v obci je vysoká společenská aktivita, občanské vybavení je na nadprůměrné 
úrovni. Přirozený přírůstek obyvatel a index salda migrace jsou kladné. Index stáří je třetí nejvyšší v 
ORP. Index dokončených bytů je kladný. Obec má územní plán schválený v r. 2017, úplné znění po 
změnách č. 1-3 je z roku 2019. 

Moravské Knínice – obec zařazena do kategorie 2a s vyhovujícím environmentálním 
a hospodářským pilířem, nevyhovujícím pilířem sociální soudržnosti. 

Obec má v porovnání s ostatními obcemi ORP nadprůměrný koeficient ekologické stability. Kvalitní 
přírodní zázemí se nachází zejména na západním a jižním okraji, kde navazují lesní komplexy. 
Dynamika ekonomických subjektů v obci je lehce podprůměrná, podíl nezaměstnaných osob patří 
ovšem k nejnižším v rámci ORP. Pilíř sociální soudržnosti je hodnocen záporně. Index stáří je nízký, 
druhý nejnižší v ORP. Index přirozeného přírůstku obyvatel je kladný, index migračního salda je 
nejvyšší v ORP.  Vybavení veřejnou infrastrukturou je vyhovující. Obec má územní plán schválený v r. 
2001, schválena je změna č. 2. 

Rozdrojovice – obec zařazena do kategorie 2c s vyhovujícím pilířem hospodářským a sociální 
soudržnosti a nevyhovujícím pilířem environmentálním. 

Obec s velmi nízkým koeficientem ekologické stability v rámci ORP (druhým nejnižším spolu s obcí 
Česká), převážnou část území zahrnuje zemědělská krajina s intenzivním hospodařením (nejvyšší 
podíl zemědělské půdy z celého ORP). Hospodářská aktivita je v rámci ORP průměrná, podíl 
nezaměstnaných osob je nízký. Sociální soudržnost je hodnocena kladně, společenská aktivita je na 
dobré úrovni, občanské vybavení odpovídající. Index stáří je těsně pod hraniční hodnotou 100. Index 
přirozeného přírůstku je kladný, nad průměrem ORP, index salda migrace je druhý nejvyšší v ORP 
(spolu s Jinačovicemi). Index dokončených bytů je kladný.  Obec má územní plán schválený v r. 2017, 
úplné znění po změně č. 1 nabylo účinnosti v roce 2018. 

Veverská Bítýška – obec zařazena do kategorie 1 s vyhovujícím environmentálním, hospodářským 
a sociálním pilířem. Plní obsluhující funkci pro okolní obce. 

Obec s nadprůměrným koeficientem ekologické stability v rámci ORP. Kvalitní přírodní zázemí se 
nachází na západním okraji, kde navazují lesní komplexy a Přírodní park Údolí Bílého potoka. Na 
území obce fungují prosperující podniky, avšak podíl nezaměstnaných osob je nejvyšší v ORP. 
Přestože občanské vybavení je nadprůměrné a o společenskou aktivitu se stará řada spolků, je 
sociální soudržnost je hodnocena záporně. Index stáří je druhý nejvyšší ze všech obcí ORP, přirozený 
přírůstek obyvatel vykazuje záporné hodnoty, index salda migrace je vysoký, nad průměrem ORP. 
Index dokončených bytů je kladný, avšak nízký. Obec má územní plán vydaný v r. 2013, právní stav 
po změně č. 1 je z roku 2017. 
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C) OKRUHY PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ 

vysvětlivky kap. C2: 

C)1. VYMEZENÉ PROBLÉMY 

obec typ popis problému ÚP/ZÚR čas. horizont 
identifikace 

v problémovém 
výkrese 

Kuřim 
dopravní 
infrastruktura 

problém nedostatečné kapacity silnice I/43 v 
úseku Česká – Kuřim nadmístní dlouhodobý D1 

Kuřim 
dopravní 
infrastruktura 

chybějící bezpečné trasy pro pěší a cyklisty 
v okolí obce, zejména podél silnic do České, 
Jinačovic, Moravských Knínic, Čebína a Lipůvky místní krátkodobý D2 

Kuřim hygiena 
negativní vlivy z výrobních a zemědělských 
areálů na obytné prostředí místní krátkodobý H1 

Kuřim hygiena 
negativní vlivy (hluk, emise…) z provozu dopravní 
infrastruktury na obytné prostředí místní dlouhodobý H2 

Kuřim urbanismus 
problém využití ploch v chátrajících areálech 
(brownfields) místní krátkodobý U3 

Kuřim urbanismus 
sídelní bariéra (omezení prostupnosti a rozvoje 
území) místní dlouhodobý U5 

Kuřim urbanismus existence starých ekologických zátěží místní krátkodobý U7 

Kuřim urbanismus 

riziko narušení pohody a bezpečnosti obytného 
prostředí svahovou nestabilitou na severním 
úpatí Kuřimské hory místní krátkodobý U8 

Kuřim 

životní 
prostředí 
+ krajina 

existence ploch s rizikovým sklonem (problém 
eroze) místní krátkodobý K1 

Kuřim 

životní 
prostředí 
+ krajina 

nízké zastoupení krajinných prvků v zemědělské 
krajině, malá retenční schopnost zemědělské 
krajiny místní krátkodobý K3 

Kuřim 

životní 
prostředí 
+ krajina problém ohrožení území záplavou místní dlouhodobý K5 

Kuřim 

životní 
prostředí 
+ krajina riziko extravilánových vod místní krátkodobý K6 

Čebín demografie nepříznivý index přirozeného přírůstku obyvatel  místní dlouhodobý S1 

Čebín 
dopravní 
infrastruktura 

problém vymezení koridoru pro přeložku silnice 
II/385 (obchvat Čebína) nadmístní dlouhodobý D3 

Čebín 
dopravní 
infrastruktura 

chybějící bezpečné trasy pro pěší a cyklisty 
v okolí obce, zejména podél silnic do Hradčan a 
Kuřimi místní krátkodobý D2 

Čebín hygiena 
negativní vlivy z výrobních a zemědělských 
areálů na obytné prostředí místní krátkodobý H1 

Čebín hygiena 
negativní vlivy (hluk, emise…) z provozu dopravní 
infrastruktury na obytné prostředí místní dlouhodobý H2 

Čebín 
technická 
infrastruktura 

problém vymezení koridoru pro VVTL plynovod 
DN 700 PN 63 Kralice nad Oslavou – Bezměrov nadmístní dlouhodobý T2 

Čebín 
technická 
infrastruktura 

problém vymezení koridoru pro západní větev 
VOV s propojením stávajících vodovodních 
systémů nadmístní dlouhodobý T3 

Čebín urbanismus 
absence rekreační a turistické infrastruktury ve 
vazbě na lesní komplex Čebínky místní krátkodobý U1 

Čebín urbanismus existence starých ekologických zátěží místní krátkodobý U7 

Čebín 

životní 
prostředí 
+ krajina 

existence ploch s rizikovým sklonem (problém 
eroze) místní krátkodobý K1 

Čebín 
životní 
prostředí 

nízké zastoupení krajinných prvků v zemědělské 
krajině, malá retenční schopnost zemědělské místní krátkodobý K3 
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obec typ popis problému ÚP/ZÚR čas. horizont 
identifikace 

v problémovém 
výkrese 

+ krajina krajiny 

Čebín 

životní 
prostředí 
+ krajina nízké zastoupení vodních ploch v krajině místní krátkodobý K4 

Čebín 

životní 
prostředí 
+ krajina riziko extravilánových vod místní krátkodobý K6 

Česká demografie nepříznivý index stáří místní dlouhodobý S2 

Česká 
dopravní 
infrastruktura 

problém nedostatečné kapacity silnice I/43 v 
úseku Česká – Kuřim nadmístní dlouhodobý D1 

Česká 
dopravní 
infrastruktura 

chybějící bezpečné trasy pro pěší a cyklisty 
v okolí obce, zejména podél silnic do Brna a 
Kuřimi místní krátkodobý D2 

Česká hygiena 
negativní vlivy (hluk, emise…) z provozu dopravní 
infrastruktury na obytné prostředí místní dlouhodobý H2 

Česká urbanismus chybějící zázemí pro zvyšující se počet seniorů místní krátkodobý U2 

Česká 

životní 
prostředí 
+ krajina 

existence ploch s rizikovým sklonem (problém 
eroze) místní krátkodobý K1 

Česká 

životní 
prostředí 
+ krajina 

nízké zastoupení krajinných prvků v zemědělské 
krajině, malá retenční schopnost zemědělské 
krajiny místní krátkodobý K3 

Česká 

životní 
prostředí 
+ krajina nízké zastoupení vodních ploch v krajině místní krátkodobý K4 

Česká 

životní 
prostředí 
+ krajina riziko extravilánových vod místní krátkodobý K6 

Hvozdec hygiena 
negativní vlivy z výrobních a zemědělských 
areálů na obytné prostředí místní krátkodobý H1 

Hvozdec 
technická 
infrastruktura 

problém vymezení koridoru pro nadzemní 
vedení vvn Čebín – Přibyslavice – hranice kraje (– 
Mírovka), zdvojení vedení 400kV nadmístní dlouhodobý T1 

Hvozdec 
technická 
infrastruktura 

problém vymezení koridoru pro VVTL plynovod 
DN 700 PN 63 Kralice nad Oslavou – Bezměrov nadmístní dlouhodobý T2 

Hvozdec 
technická 
infrastruktura 

problém vymezení koridoru pro západní větev 
VOV s propojením stávajících vodovodních 
systémů nadmístní dlouhodobý T3 

Hvozdec 
technická 
infrastruktura chybějící plynofikace místní krátkodobý T4 

Hvozdec 
technická 
infrastruktura problém odvedení a čištění odpadních vod místní krátkodobý T5 

Hvozdec urbanismus 

absence rekreační a turistické infrastruktury ve 
vazbě na Přírodní parky Údolí Bílého potoka 
a Podkomorské lesy místní krátkodobý U1 

Hvozdec urbanismus chybějící zázemí pro zvyšující se počet seniorů místní krátkodobý U2 

Hvozdec urbanismus 
problém využití ploch v chátrajících areálech 
(brownfields) místní krátkodobý U3 

Hvozdec urbanismus existence starých ekologických zátěží místní krátkodobý U7 

Hvozdec 

životní 
prostředí 
+ krajina 

existence ploch s rizikovým sklonem (problém 
eroze) místní krátkodobý K1 
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obec typ popis problému ÚP/ZÚR čas. horizont 
identifikace 

v problémovém 
výkrese 

Hvozdec 

životní 
prostředí 
+ krajina nízké zastoupení vodních ploch v krajině místní krátkodobý K4 

Hvozdec 

životní 
prostředí 
+ krajina riziko extravilánových vod místní krátkodobý K6 

Chudčice 
dopravní 
infrastruktura 

chybějící bezpečné trasy pro pěší a cyklisty 
v okolí obce, zejména podél silnic do Veverské 
Bítýšky a Moravských Knínic místní krátkodobý D8 

Chudčice hygiena 
negativní vliv ze zemědělského areálu na obytné 
prostředí místní krátkodobý H1 

Chudčice 
technická 
infrastruktura 

problém vymezení koridoru pro nadzemní 
vedení zvn Čebín – Přibyslavice – hranice kraje (– 
Mírovka), zdvojení vedení 400kV nadmístní dlouhodobý T1 

Chudčice 
technická 
infrastruktura 

problém vymezení koridoru pro VVTL plynovod 
DN 700 PN 63 Kralice nad Oslavou – Bezměrov nadmístní dlouhodobý T2 

Chudčice 
technická 
infrastruktura 

problém vymezení koridoru pro západní větev 
VOV s propojením stávajících vodovodních 
systémů nadmístní dlouhodobý T3 

Chudčice 
technická 
infrastruktura chybějící plynofikace místní krátkodobý T4 

Chudčice 
technická 
infrastruktura problém odvedení a čištění odpadních vod místní krátkodobý T5 

Chudčice urbanismus 

absence rekreační a turistické infrastruktury ve 
vazbě na Brněnskou přehradu, příp. na Přírodní 
park Podkomorské lesy místní krátkodobý U1 

Chudčice urbanismus 
nedostatek ploch pro vytváření pracovních 
příležitostí místní krátkodobý U6 

Chudčice 

životní 
prostředí 
+ krajina 

existence ploch s rizikovým sklonem (problém 
eroze) místní krátkodobý K1 

Chudčice 

životní 
prostředí 
+ krajina 

nízké zastoupení krajinných prvků v zemědělské 
krajině, malá retenční schopnost zemědělské 
krajiny místní krátkodobý K3 

Chudčice 

životní 
prostředí 
+ krajina problém ohrožení území záplavou místní dlouhodobý K5 

Chudčice 

životní 
prostředí 
+ krajina riziko extravilánových vod místní krátkodobý K6 

Jinačovice 
dopravní 
infrastruktura 

chybějící bezpečné trasy pro pěší a cyklisty 
v okolí obce, zejména podél silnic do Kuřimi a 
Brna místní krátkodobý D11 

Jinačovice 
dopravní 
infrastruktura 

vymezení koridoru pro vedení trasy S43 
souvisejících staveb nadmístní dlouhodobý D5 

Jinačovice hygiena 
negativní vlivy (hluk, emise…) z provozu dopravní 
infrastruktury na obytné prostředí místní dlouhodobý H2 

Jinačovice hygiena 
zápach z kanalizační přípojky, obtěžující obytné 
prostředí místní dlouhodobý H3 

Jinačovice urbanismus 

absence rekreační a turistické infrastruktury ve 
vazbě na lesní komplexy Přírodních parků 
Podkomorské lesy a Baba místní krátkodobý U1 

Jinačovice 

životní 
prostředí 
+ krajina 

existence ploch s rizikovým sklonem (problém 
eroze) místní krátkodobý K1 
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obec typ popis problému ÚP/ZÚR čas. horizont 
identifikace 

v problémovém 
výkrese 

Jinačovice 

životní 
prostředí 
+ krajina 

nevyhovující stav koryta vodního toku jižně od 
obce místní krátkodobý K2 

Jinačovice 

životní 
prostředí 
+ krajina nízké zastoupení vodních ploch v krajině místní krátkodobý K4 

Jinačovice 

životní 
prostředí 
+ krajina riziko extravilánových vod místní krátkodobý K6 

Jinačovice 
dopravní 
infrastruktura 

riziko negativního dopadu navrhovaného záměru 
trasy silnice S43 na území Jinačovic nadmístní dlouhodobý D15 

Lelekovice 
dopravní 
infrastruktura 

problém nedostatečné kapacity silnice I/43 v 
úseku Česká – Kuřim nadmístní dlouhodobý D1 

Lelekovice hygiena 
negativní vlivy z výrobních areálů na obytné 
prostředí místní krátkodobý H1 

Lelekovice 

životní 
prostředí 
+ krajina 

existence ploch s rizikovým sklonem (problém 
eroze) místní krátkodobý K1 

Lelekovice 

životní 
prostředí 
+ krajina riziko extravilánových vod místní krátkodobý K6 

Moravské 
Knínice 

dopravní 
infrastruktura 

vymezení koridoru pro vedení trasy S43 a 
souvisejících staveb nadmístní dlouhodobý D5 

Moravské 
Knínice 

dopravní 
infrastruktura 

chybějící bezpečné trasy pro pěší a cyklisty 
v okolí obce, zejména podél silnic do Kuřimi a 
Chudčic místní krátkodobý D10 

Moravské 
Knínice 

dopravní 
infrastruktura 

chybějící dopravní propojení mezi jižním a 
jihovýchodním okrajem obce místní dlouhodobý D12 

Moravské 
Knínice hygiena 

negativní vlivy (hluk, emise…) z provozu dopravní 
infrastruktury na obytné prostředí místní dlouhodobý H2 

Moravské 
Knínice urbanismus chybějící zázemí pro zvyšující se počet seniorů místní krátkodobý U2 

Moravské 
Knínice urbanismus existence starých ekologických zátěží místní krátkodobý U7 

Moravské 
Knínice 

životní 
prostředí 
+ krajina 

existence ploch s rizikovým sklonem (problém 
eroze) místní krátkodobý K1 

Moravské 
Knínice 

životní 
prostředí 
+ krajina 

nevyhovující stav koryta vodního toku západně 
od obce místní krátkodobý K2 

Moravské 
Knínice 

životní 
prostředí 
+ krajina problém ohrožení území záplavou místní dlouhodobý K5 

Moravské 
Knínice 

životní 
prostředí 
+ krajina riziko extravilánových vod místní krátkodobý K6 

Rozdrojovice 
dopravní 
infrastruktura 

upřesnit vymezení koridoru pro vedení trasy S43 
souvisejících staveb nadmístní dlouhodobý D5 

Rozdrojovice urbanismus 

absence rekreační a turistické infrastruktury ve 
vazbě na lesní komplexy Přírodních parků 
Podkomorské lesy a Baba a Brněnskou přehradu místní krátkodobý U1 

Rozdrojovice 

životní 
prostředí 
+ krajina 

existence ploch s rizikovým sklonem (problém 
eroze) místní krátkodobý K1 

Rozdrojovice 

životní 
prostředí 
+ krajina 

nízké zastoupení krajinných prvků v zemědělské 
krajině, malá retenční schopnost zemědělské 
krajiny místní krátkodobý K3 

Rozdrojovice 
životní 
prostředí nízké zastoupení vodních ploch v krajině místní krátkodobý K4 
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obec typ popis problému ÚP/ZÚR čas. horizont 
identifikace 

v problémovém 
výkrese 

+ krajina 

Rozdrojovice 

životní 
prostředí 
+ krajina riziko extravilánových vod místní krátkodobý K6 

Veverská 
Bítýška demografie nepříznivý index přirozeného přírůstku obyvatel  místní dlouhodobý S1 

Veverská 
Bítýška demografie nepříznivý index stáří místní dlouhodobý S2 

Veverská 
Bítýška 

dopravní 
infrastruktura 

chybějící dopravní propojení na jihovýchodním 
okraji městyse místní dlouhodobý D13 

Veverská 
Bítýška 

dopravní 
infrastruktura 

chybějící bezpečné trasy pro pěší a cyklisty 
v okolí městyse, zejména podél silnic do Brna, 
Chudčic a Lažánek místní krátkodobý D9 

Veverská 
Bítýška hygiena 

negativní vlivy z výrobních a zemědělských 
areálů na obytné prostředí místní krátkodobý H1 

Veverská 
Bítýška hygiena 

negativní vlivy (hluk, emise…) z provozu dopravní 
infrastruktury na obytné prostředí místní dlouhodobý H2 

Veverská 
Bítýška 

technická 
infrastruktura 

problém vymezení koridoru pro nadzemní 
vedení vvn Čebín – Přibyslavice – hranice kraje (– 
Mírovka), zdvojení vedení 400kV nadmístní dlouhodobý T1 

Veverská 
Bítýška 

technická 
infrastruktura 

problém vymezení koridoru pro VVTL plynovod 
DN 700 PN 63 Kralice nad Oslavou – Bezměrov nadmístní dlouhodobý T2 

Veverská 
Bítýška 

technická 
infrastruktura 

problém vymezení koridoru pro západní větev 
VOV s propojením stávajících vodovodních 
systémů nadmístní dlouhodobý T3 

Veverská 
Bítýška 

technická 
infrastruktura nekapacitní stávající ČOV Nové Dvory místní krátkodobý T6 

Veverská 
Bítýška urbanismus 

absence rekreační a turistické infrastruktury ve 
vazbě na Přírodní park Údolí Bílého potoka 
a Brněnskou přehradu, příp. na Přírodní park 
Podkomorské lesy místní krátkodobý U1 

Veverská 
Bítýška urbanismus 

problém využití ploch v chátrajících areálech 
(brownfields) místní krátkodobý U3 

Veverská 
Bítýška urbanismus existence starých ekologických zátěží místní krátkodobý U7 

Veverská 
Bítýška 

životní 
prostředí 
+ krajina 

existence ploch s rizikovým sklonem (problém 
eroze) místní krátkodobý K1 

Veverská 
Bítýška 

životní 
prostředí 
+ krajina problém ohrožení území záplavou místní dlouhodobý K5 

Veverská 
Bítýška 

životní 
prostředí 
+ krajina riziko extravilánových vod místní krátkodobý K6 
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C)2. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V RÁMCI ÚPD, VYPLÝVAJÍCÍ Z ROZBORŮ 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ZA JEDNOTLIVÉ OBCE 
 

Kuřim 
Problémy a závady v dopravní infrastruktuře 

• upřesnit vymezení koridoru pro vedení trasy S43 souvisejících staveb 
• řešit upřesnění koridoru pro přestavbu silnice I/43 Česká – Kuřim - Lipůvka 
• řešit propojení pro pěší a cyklisty, zejména do České, Jinačovic, Moravských Knínic a 

Čebína 
Hygienické závady 

• minimalizovat negativní vlivy vyplývající z provozu dopravní infrastruktury 
• nové rozvojové plochy (chráněný venkovní prostor) neumisťovat v územích negativních 

vlivů na životní prostředí (hluku, znečištění ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve 
vazbě na negativních vlivů hluku řešit protihluková opatření 

• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemědělských areálů 
Problémy a závady v urbanistické struktuře 

• plochy pro bydlení řešit s vazbou na veřejnou infrastrukturu 
• rozvojové plochy pro výrobu umisťovat přednostně ke kapacitním komunikacím a železnici 
• řešit sanace starých ekologických zátěží 
• v ÚPD upřednostňovat smíšené využití ploch umožňující integraci občanského vybavení 
• vyhodnotit potřebu ploch nutných k zajištění fungujícího odpadového hospodářství 

(skládkovací kapacity, kapacity pro sběr, třídění a recyklaci odpadů…) 
• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních příležitostí v místě bydliště 
• vytipovat areály brownfields (chátrající areály) a řešit jejich budoucí využití 
• vytvořit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreační a turistické 

infrastruktury 
 
Problémy a závady životního prostředí a krajiny  

• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatření, řešit ochranu 
lokálních údolnic před soustředěným odtokem 

• posílit zastoupení krajinných prvků v území 
• řešit opatření na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením např. záchytných příkopů 

po obvodu zastavěných částí sídel, poldrů,… 
• řešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD 
• umožnit návrat ekostabilizačních prvků do zemědělské krajiny (biokoridory, větrolamy, 

remízky, meze, solitérní stromy, mokřady, zatravňování ploch výrazně narušených vodní 
erozí, obnova přirozeného stavu malých a středně velkých vodních toků,....) 

• vytvářet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiřování rozptýlené zeleně v krajině 
• vytvořit podmínky pro zlepšení průchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) a budování 

doprovodné infrastruktury (odpočívadla, dětská hřiště, rekreační louky, občerstvení…) 
• zohlednit vyhlášené záplavové území, respektovat aktivní zónu záplavového území, řešit 

ochranu území před povodněmi 
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Čebín 
Problémy a závady v dopravní infrastruktuře 

• řešit vymezení koridoru pro přeložku silnice II/385 (obchvat Čebína) 
• upřesnit vymezení koridoru pro vedení trasy S43 souvisejících staveb 
• řešit propojení pro pěší a cyklisty, zejména do Hradčan a Kuřimi 

Hygienické závady 
• minimalizovat negativní vlivy vyplývající z provozu dopravní infrastruktury, zejména tranzitní 

dopravy 
• nové rozvojové plochy (chráněný venkovní prostor) neumisťovat v územích negativních 

vlivů na životní prostředí (hluku, znečištění ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve 
vazbě na negativních vlivů hluku řešit protihluková opatření 

• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemědělských areálů 
Problémy a závady v technické infrastruktuře 
 

• řešit vymezení koridoru pro VVTL plynovod DN 700 PN 63 Kralice nad Oslavou – Bezměrov 
• řešit vymezení koridoru pro západní větev VOV s propojením stávajícího vodovodního 

systému obce 
Problémy a závady v urbanistické struktuře 

• plochy pro bydlení řešit s vazbou na veřejnou infrastrukturu 
• případnou koncepci rozvoje ploch pro výrobu a skladování řešit s ohledem na budoucí trasu 

S43 
• rozvojové plochy pro výrobu umisťovat přednostně ke kapacitním komunikacím a železnici 
• řešit sanace starých ekologických zátěží 
• v ÚPD upřednostňovat smíšené využití ploch umožňující integraci občanského vybavení 
• vyhodnotit potřebu ploch nutných k zajištění fungujícího odpadového hospodářství 

(skládkovací kapacity, kapacity pro sběr, třídění a recyklaci odpadů…) 
• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních příležitostí v místě bydliště 
• vytvořit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreační a turistické 

infrastruktury ve vazbě na lesní komplex Čebínky 
Problémy a závady životního prostředí a krajiny  

• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatření, řešit ochranu 
lokálních údolnic před soustředěným odtokem 

• posílit zastoupení krajinných prvků v území 
• řešit opatření na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením např. záchytných příkopů 

po obvodu zastavěných částí sídel, poldrů,… 
• řešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD 
• umožnit návrat ekostabilizačních prvků do zemědělské krajiny (biokoridory, větrolamy, 

remízky, meze, solitérní stromy, mokřady. zatravňování ploch výrazně narušených vodní 
erozí, obnova přirozeného stavu malých a středně velkých vodních toků,....) 

• vytvářet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiřování rozptýlené zeleně v krajině 
• vytvořit podmínky pro zlepšení průchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) s vazbou na 

okolní regiony a budování doprovodné infrastruktury (odpočívadla, dětská hřiště, rekreační 
louky, občerstvení…) 

• zvýšit podíl vodních ploch v krajině 
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Česká 
Problémy a závady v dopravní infrastruktuře 

• řešit vymezení koridoru pro propojení trasy S43 a silnice I/43 (jižní obchvat Kuřimi) 
• řešit vymezení koridoru pro přestavbu silnice I/43 Česká – Kuřim 
• řešit propojení pro pěší a cyklisty, zejména do Brna a Kuřimi 

Hygienické závady 
• minimalizovat negativní vlivy vyplývající z provozu dopravní infrastruktury 
• nové rozvojové plochy (chráněný venkovní prostor) neumisťovat v územích negativních 

vlivů na životní prostředí (hluku, znečištění ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve 
vazbě na negativních vlivů hluku řešit protihluková opatření 

Problémy a závady v urbanistické struktuře 
• plochy pro bydlení řešit s vazbou na veřejnou infrastrukturu 
• rozvojové plochy pro výrobu umisťovat přednostně ke kapacitním komunikacím a železnici 
• v ÚPD upřednostňovat smíšené využití ploch umožňující integraci občanského vybavení, 

vytvořit kvalitní zázemí pro zvyšující se počet seniorů 
• vyhodnotit potřebu ploch nutných k zajištění fungujícího odpadového hospodářství 

(skládkovací kapacity, kapacity pro sběr, třídění a recyklaci odpadů…) 
• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních příležitostí v místě bydliště 
• vytvořit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreační a turistické 

infrastruktury 
• zamezit stárnutí obyvatelstva vytvořením územních podmínek pro rozvoj kvalitního bydlení, 

veřejné vybavenosti a zlepšení životního prostředí 
Problémy a závady životního prostředí a krajiny  

• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatření, řešit ochranu 
lokálních údolnic před soustředěným odtokem 

• posílit zastoupení krajinných prvků v území 
• řešit opatření na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením např. záchytných příkopů 

po obvodu zastavěných částí sídel, poldrů,… 
• řešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD 
• umožnit návrat ekostabilizačních prvků do zemědělské krajiny (biokoridory, větrolamy, 

remízky, meze, solitérní stromy, mokřady. zatravňování ploch výrazně narušených vodní 
erozí, obnova přirozeného stavu malých a středně velkých vodních toků,....) 

• vytvářet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiřování rozptýlené zeleně v krajině 
• vytvořit podmínky pro zlepšení průchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) s vazbou na 

okolní regiony a budování doprovodné infrastruktury (odpočívadla, dětská hřiště, rekreační 
louky, přírodní koupaliště, občerstvení…) 

• zvýšit podíl vodních ploch v krajině 
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Hvozdec 

Hygienické závady 
• nové rozvojové plochy (chráněný venkovní prostor) neumisťovat v územích negativních 

vlivů na životní prostředí (hluku, znečištění ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve 
vazbě na negativních vlivů hluku řešit protihluková opatření 

• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemědělských areálů 
Problémy a závady v technické infrastruktuře 

• prověřit možnost plynofikace obce 
• řešit vymezení koridoru pro nadzemní vedení zvn Čebín – Přibyslavice – hranice kraje (– 

Mírovka), zdvojení vedení 400kV 
• řešit vymezení koridoru pro VVTL plynovod DN 700 PN 63 Kralice nad Oslavou – Bezměrov 
• řešit vymezení koridoru pro západní větev VOV s propojením stávajícího vodovodního 

systému obce 
Problémy a závady v urbanistické struktuře 

• plochy pro bydlení řešit s vazbou na veřejnou infrastrukturu 
• řešit sanace starých ekologických zátěží 
• řešit využití chátrajícího areálu (brownfields) na severním okraji obce 
• v ÚPD upřednostňovat smíšené využití ploch umožňující integraci občanského vybavení, 

vytvořit kvalitní zázemí pro zvyšující se počet seniorů 
• vyhodnotit potřebu ploch nutných k zajištění fungujícího odpadového hospodářství 

(skládkovací kapacity, kapacity pro sběr, třídění a recyklaci odpadů…) 
• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních příležitostí v místě bydliště 
• vytvořit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreační a turistické 

infrastruktury ve vazbě na Přírodní park Údolí Bílého potoka, příp. na Přírodní park 
Podkomorské lesy 

• zamezit klesajícímu přírůstku a stárnutí obyvatelstva vytvořením územních podmínek pro 
rozvoj pracovních příležitostí a veřejné vybavenosti 

Problémy a závady životního prostředí a krajiny  
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatření, řešit ochranu 

lokálních údolnic před soustředěným odtokem 
• řešit opatření na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením např. záchytných příkopů 

po obvodu zastavěných částí sídel, poldrů,… 
• řešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD 
• umožnit návrat ekostabilizačních prvků do zemědělské krajiny (biokoridory, větrolamy, 

remízky, meze, solitérní stromy, mokřady, zatravňování ploch výrazně narušených vodní 
erozí, obnova přirozeného stavu malých a středně velkých vodních toků,....) 

• vytvářet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiřování rozptýlené zeleně v krajině 
• vytvořit podmínky pro zlepšení průchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) s vazbou na 

okolní regiony a budování doprovodné infrastruktury (odpočívadla, dětská hřiště, rekreační 
louky, občerstvení…) 

• zvýšit podíl vodních ploch v krajině 
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Chudčice 
Problémy a závady v dopravní infrastruktuře 

• řešit propojení pro pěší a cyklisty, zejména do Veverské Bítýšky a Moravských Knínic 
Hygienické závady 

• nové rozvojové plochy (chráněný venkovní prostor) neumisťovat v územích negativních vlivů 
na životní prostředí (hluku, znečištění ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve vazbě 
na negativních vlivů hluku řešit protihluková opatření 

• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo zemědělského areálu 
Problémy a závady v technické infrastruktuře 

• prověřit možnost plynofikace obce 
• řešit vymezení koridoru pro nadzemní vedení zvn Čebín – Přibyslavice – hranice kraje (– 

Mírovka), zdvojení vedení 400kV 
• řešit vymezení koridoru pro VVTL plynovod DN 700 PN 63 Kralice nad Oslavou – Bezměrov 
• řešit vymezení koridoru pro západní větev VOV s propojením stávajícího vodovodního 

systému obce 
Problémy a závady v urbanistické struktuře 

• plochy pro bydlení řešit s vazbou na veřejnou infrastrukturu 
• v ÚPD posílit hospodářský pilíř vymezením ploch se smíšeným využitím umožňujícím 

podnikání na pozemcích vlastníků, umožnit rozvoj pracovních příležitostí v místě bydliště 
• v ÚPD upřednostňovat smíšené využití ploch umožňující integraci občanského vybavení 
• vyhodnotit potřebu ploch nutných k zajištění fungujícího odpadového hospodářství 

(skládkovací kapacity, kapacity pro sběr, třídění a recyklaci odpadů…) 
• vytvořit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreační a turistické infrastruktury 

ve vazbě na Brněnskou přehradu, příp. na Přírodní park Podkomorské lesy 
• vytvořit územní podmínky pro rozvoj pracovních příležitostí a zlepšení životního prostředí 

Problémy a závady životního prostředí a krajiny  
• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatření, řešit ochranu 

lokálních údolnic před soustředěným odtokem 
• posílit zastoupení krajinných prvků v území 
• řešit opatření na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením např. záchytných příkopů po 

obvodu zastavěných částí sídel, poldrů,… 
• řešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD 
• umožnit návrat ekostabilizačních prvků do zemědělské krajiny (biokoridory, větrolamy, 

remízky, meze, solitérní stromy, mokřady, zatravňování ploch výrazně narušených vodní 
erozí, obnova přirozeného stavu malých a středně velkých vodních toků,....) 

• vytvářet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiřování rozptýlené zeleně v krajině 
• vytvořit podmínky pro zlepšení průchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) s vazbou na okolní 

regiony a budování doprovodné infrastruktury (odpočívadla, dětská hřiště, rekreační louky, 
občerstvení…) 

• zohlednit vyhlášené záplavové území, respektovat aktivní zónu záplavového území, řešit 
ochranu území před povodněmi 
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Jinačovice 
Problémy a závady v dopravní infrastruktuře 

• řešit propojení pro pěší a cyklisty, zejména do Kuřimi a Brna 
• řešit vymezení koridoru pro vedení trasy S43 a souvisejících staveb 

Hygienické závady 
• minimalizovat negativní vlivy vyplývající z provozu dopravní infrastruktury 
• nové rozvojové plochy (chráněný venkovní prostor) neumisťovat v územích negativních 

vlivů na životní prostředí (hluku, znečištění ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve 
vazbě na negativních vlivů hluku řešit protihluková opatření 

• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemědělských areálů 
Problémy a závady v technické infrastruktuře 

•  
Problémy a závady v urbanistické struktuře 

• plochy pro bydlení řešit s vazbou na veřejnou infrastrukturu 
• případnou koncepci rozvoje ploch pro výrobu a skladování řešit s ohledem na možnou 

budoucí trasu S43 
• v ÚPD posílit hospodářský pilíř vymezením ploch se smíšeným využitím umožňujícím 

podnikání na pozemcích vlastníků, umožnit rozvoj pracovních příležitostí v místě bydliště 
• v ÚPD upřednostňovat smíšené využití ploch umožňující integraci občanského vybavení 
• vyhodnotit potřebu ploch nutných k zajištění fungujícího odpadového hospodářství 

(skládkovací kapacity, kapacity pro sběr, třídění a recyklaci odpadů…) 
• vytvořením územních podmínek pro rozvoj kvalitního bydlení a pracovních příležitostí 

podpořit přírůstek obyvatel 
• vytvořit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreační a turistické 

infrastruktury s vazbou na lesní komplexy Přírodních parků Podkomorské lesy a Baba 
Problémy a závady životního prostředí a krajiny  

• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatření, řešit ochranu 
lokálních údolnic před soustředěným odtokem 

• řešit opatření na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením např. záchytných příkopů 
po obvodu zastavěných částí sídel, poldrů,… 

• řešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD 
• řešit revitalizaci vodního toku jižně od obce 
• umožnit návrat ekostabilizačních prvků do zemědělské krajiny (biokoridory, větrolamy, 

remízky, meze, solitérní stromy, mokřady, zatravňování ploch výrazně narušených vodní 
erozí, obnova přirozeného stavu malých a středně velkých vodních toků,....) 

• vytvářet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiřování rozptýlené zeleně v krajině 
• vytvořit podmínky pro zlepšení průchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) s vazbou na 

okolní regiony a budování doprovodné infrastruktury (odpočívadla, dětská hřiště, rekreační 
louky, přírodní koupaliště, občerstvení…) 

• zvýšit podíl vodních ploch v krajině 
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Lelekovice 
Problémy a závady v dopravní infrastruktuře 

• řešit vymezení koridoru pro přestavbu silnice I/43 Česká – Kuřim 

Hygienické závady 
• nové rozvojové plochy (chráněný venkovní prostor) neumisťovat v územích negativních 

vlivů na životní prostředí (hluku, znečištění ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve 
vazbě na negativních vlivů hluku řešit protihluková opatření 

• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních areálů 
Problémy a závady v technické infrastruktuře 

•  
Problémy a závady v urbanistické struktuře 

• plochy pro bydlení řešit s vazbou na veřejnou infrastrukturu 
• rozvojové plochy pro výrobu umisťovat přednostně ke kapacitním komunikacím a železnici 
• v ÚPD upřednostňovat smíšené využití ploch umožňující integraci občanského vybavení 
• vyhodnotit potřebu ploch nutných k zajištění fungujícího odpadového hospodářství 

(skládkovací kapacity, kapacity pro sběr, třídění a recyklaci odpadů…) 
• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních příležitostí v místě bydliště 
• vytvořit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreační a turistické 

infrastruktury 
Problémy a závady životního prostředí a krajiny  

• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatření, řešit ochranu 
lokálních údolnic před soustředěným odtokem 

• řešit opatření na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením např. záchytných příkopů 
po obvodu zastavěných částí sídel, poldrů,… 

• řešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD 
• umožnit návrat ekostabilizačních prvků do zemědělské krajiny (biokoridory, větrolamy, 

remízky, meze, solitérní stromy, mokřady, zatravňování ploch výrazně narušených vodní 
erozí, obnova přirozeného stavu malých a středně velkých vodních toků,....) 

• vytvářet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiřování rozptýlené zeleně v krajině 
• vytvořit podmínky pro zlepšení průchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) s vazbou na 

okolní regiony a budování doprovodné infrastruktury (odpočívadla, dětská hřiště, rekreační 
louky, přírodní koupaliště, občerstvení…) 
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Moravské Knínice 
Problémy a závady v dopravní infrastruktuře 

• doplnit chybějící dopravní propojení na jihovýchodním okraji obce 
• řešit vymezení koridoru pro propojení trasy S43 a silnice I/43 (jižní obchvat Kuřimi) 

• upřesnit vymezení koridoru pro vedení trasy S43 souvisejících staveb 
• řešit propojení pro pěší a cyklisty, zejména do Kuřimi a Chudčic 

Hygienické závady 
• minimalizovat negativní vlivy vyplývající z provozu dopravní infrastruktury 
• nové rozvojové plochy (chráněný venkovní prostor) neumisťovat v územích negativních 

vlivů na životní prostředí (hluku, znečištění ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve 
vazbě na negativních vlivů hluku řešit protihluková opatření 

• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemědělských areálů 
Problémy a závady v urbanistické struktuře 

• plochy pro bydlení řešit s vazbou na veřejnou infrastrukturu 

• případnou koncepci rozvoje ploch pro výrobu a skladování řešit s ohledem na možnou 
budoucí trasu S43 

• řešit sanace starých ekologických zátěží 

• v ÚPD upřednostňovat smíšené využití ploch umožňující integraci občanského vybavení, 
vytvořit kvalitní zázemí pro zvyšující se počet seniorů 

• vyhodnotit potřebu ploch nutných k zajištění fungujícího odpadového hospodářství 
(skládkovací kapacity, kapacity pro sběr, třídění a recyklaci odpadů…) 

• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních příležitostí v místě bydliště 
• vytvořit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreační a turistické 

infrastruktury 

• zamezit klesajícímu přírůstku a stárnutí obyvatelstva vytvořením územních podmínek pro 
rozvoj kvalitního bydlení, veřejné vybavenosti a pracovních příležitostí 

Problémy a závady životního prostředí a krajiny  

• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatření, řešit ochranu 
lokálních údolnic před soustředěným odtokem 

• řešit opatření na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením např. záchytných příkopů 
po obvodu zastavěných částí sídel, poldrů,… 

• řešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD 
• řešit revitalizaci vodního toku západně od obce 
• umožnit návrat ekostabilizačních prvků do zemědělské krajiny (biokoridory, větrolamy, 

remízky, meze, solitérní stromy, mokřady, zatravňování ploch výrazně narušených vodní 
erozí, obnova přirozeného stavu malých a středně velkých vodních toků,....) 

• vytvářet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiřování rozptýlené zeleně v krajině 
• vytvořit podmínky pro zlepšení průchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) s vazbou na 

okolní regiony a budování doprovodné infrastruktury (odpočívadla, dětská hřiště, rekreační 
louky, přírodní koupaliště, občerstvení…) 

• zohlednit vyhlášené záplavové území, respektovat aktivní zónu záplavového území, řešit 
ochranu území před povodněmi 
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Rozdrojovice 
Problémy a závady v dopravní infrastruktuře 

• upřesnit vymezení koridoru pro vedení trasy S43 souvisejících staveb 
Hygienické závady 

• nové rozvojové plochy (chráněný venkovní prostor) neumisťovat v územích negativních 
vlivů na životní prostředí (hluku, znečištění ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve 
vazbě na negativních vlivů hluku řešit protihluková opatření 

Problémy a závady v urbanistické struktuře 
• plochy pro bydlení řešit s vazbou na veřejnou infrastrukturu 

• případnou koncepci rozvoje ploch pro výrobu a skladování řešit s ohledem na možnou 
budoucí trasu S43 

• v ÚPD upřednostňovat smíšené využití ploch umožňující integraci občanského vybavení 

• vyhodnotit potřebu ploch nutných k zajištění fungujícího odpadového hospodářství 
(skládkovací kapacity, kapacity pro sběr, třídění a recyklaci odpadů…) 

• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních příležitostí v místě bydliště 
• vytvořit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreační a turistické 

infrastruktury s vazbou na lesní komplexy Přírodních parků Podkomorské lesy a Baba 
a Brněnskou přehradu 

Problémy a závady životního prostředí a krajiny  

• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatření, řešit ochranu 
lokálních údolnic před soustředěným odtokem 

• posílit zastoupení krajinných prvků v území 

• řešit opatření na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením např. záchytných příkopů 
po obvodu zastavěných částí sídel, poldrů,… 

• řešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD 
• umožnit návrat ekostabilizačních prvků do zemědělské krajiny (biokoridory, větrolamy, 

remízky, meze, solitérní stromy, mokřady, zatravňování ploch výrazně narušených vodní 
erozí, obnova přirozeného stavu malých a středně velkých vodních toků,....) 

• vytvářet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiřování rozptýlené zeleně v krajině 
• vytvořit podmínky pro zlepšení průchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) s vazbou na 

okolní regiony a budování doprovodné infrastruktury (odpočívadla, dětská hřiště, rekreační 
louky, přírodní koupaliště, občerstvení…) 

• zvýšit podíl vodních ploch v krajině 
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Veverská Bítýška 
Problémy a závady v dopravní infrastruktuře 

• doplnit chybějící dopravní propojení na jihovýchodním okraji městyse 

• řešit propojení pro pěší a cyklisty, zejména do Brna, Chudčic a Lažánek 
Hygienické závady 

• minimalizovat negativní vlivy vyplývající z provozu dopravní infrastruktury 
• nové rozvojové plochy (chráněný venkovní prostor) neumisťovat v územích negativních 

vlivů na životní prostředí (hluku, znečištění ovzduší), u stávající zástavby nacházející se ve 
vazbě na negativních vlivů hluku řešit protihluková opatření 

• v ÚPD stanovit maximální hranice negativního vlivu okolo výrobních a zemědělských areálů 
Problémy a závady v technické infrastruktuře 

• řešit vymezení koridoru pro nadzemní vedení zvn Čebín – Přibyslavice – hranice kraje (– 
Mírovka), zdvojení vedení 400kV 

• řešit vymezení koridoru pro VVTL plynovod DN 700 PN 63 Kralice nad Oslavou – Bezměrov 
• řešit zkapacitnění stávající ČOV Nové Dvory 

• řešit vymezení koridoru pro západní větev VOV s propojením stávajícího vodovodního 
systému obce 

Problémy a závady v urbanistické struktuře 
• plochy pro bydlení řešit s vazbou na veřejnou infrastrukturu 
• řešit sanace starých ekologických zátěží 
• řešit využití chátrajícího areálu (brownfields) jižně od obce 
• v ÚPD upřednostňovat smíšené využití ploch umožňující integraci občanského vybavení 

• vyhodnotit potřebu ploch nutných k zajištění fungujícího odpadového hospodářství 
(skládkovací kapacity, kapacity pro sběr, třídění a recyklaci odpadů…) 

• vymezením smíšeného využití umožnit rozvoj pracovních příležitostí v místě bydliště 
• vytvořit podmínky pro vymezení vhodných ploch pro rozvoj rekreační a turistické 

infrastruktury ve vazbě na Přírodní park Údolí Bílého potoka a Brněnskou přehradu, příp. na 
Přírodní park Podkomorské lesy 

• zamezit klesajícímu přírůstku a stárnutí obyvatelstva vytvořením územních podmínek pro 
rozvoj pracovních příležitostí a veřejné vybavenosti 

• zaměřit se na sociální služby pro seniory vzhledem k vysokému a stále se zvyšujícímu 
indexu stáří 

Problémy a závady životního prostředí a krajiny  

• identifikovat pozemky s rizikovým sklonem a navrhnout protierozní opatření, řešit ochranu 
lokálních údolnic před soustředěným odtokem 

• řešit opatření na eliminaci extravilánových vod v ÚPD navržením např. záchytných příkopů 
po obvodu zastavěných částí sídel, poldrů,… 

• řešit problém koordinace vymezení ÚSES v ÚPD 
• umožnit návrat ekostabilizačních prvků do zemědělské krajiny (biokoridory, větrolamy, 

remízky, meze, solitérní stromy, mokřady, zatravňování ploch výrazně narušených vodní 
erozí, obnova přirozeného stavu malých a středně velkých vodních toků,....) 

• vytvářet podmínky pro realizaci ÚSES, rozšiřování rozptýlené zeleně v krajině 
• vytvořit podmínky pro zlepšení průchodnosti krajiny (letní a zimní turistika) s vazbou na 

okolní regiony a budování doprovodné infrastruktury (odpočívadla, dětská hřiště, rekreační 
louky, přírodní koupaliště, občerstvení…) 

• zohlednit vyhlášené záplavové území, respektovat aktivní zónu záplavového území, řešit 
ochranu území před povodněmi 

 


