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1. ÚVOD 

Obecní úřad Rudíkov zajistil splnění kvalifikačním požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle 

§ 24 stavebního zákona a vykonává tak přenesenou působnost podle § 6 odst. 1 písm. a), d), f) a g) 

stavebního zákona. V souladu s § 2 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je tak Obecní úřad Rudíkov 

pořizovatelem územně plánovací dokumentace pro obec Rudíkov. Na základě výše uvedeného přistoupil 

pořizovatel ke zpracování návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Rudíkov (dál jen „Zpráva“), který 

bude projednán postupem dle § 47 odst. 1 - 4 stavebního zákona. Po projednání bude Zpráva předložena 

Zastupitelstvu obce Rudíkov k projednání v souladu s § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona. 

Potřeba zpracování návrhu Zprávy vychází z § 55 odst. 1 stavebního zákona. Obsah Zprávy pak vychází 

§ 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 
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2. NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RUDÍKOV 

2.1 Vyhodnocení uplatňování Územního plánu Rudíkov včetně vyhodnocení změn 

podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona),  

a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 

území 

Územní plán Rudíkov byl pořízen tehdejším pořizovatelem Městským úřadem Třebíč postupem dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. ÚP byl vydán zastupitelstvem obce 

formou opatření obecné povahy a nabyl účinnosti dne 20. 1. 2017. 

V době vydání ÚP byly závazné: 

o Politika územního rozvoje ČR (PÚR) schválená dne 20. 7. 2009 usnesením vlády ČR č. 929, 

o Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR) ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3, které nabyly 

účinnosti dne 7. 10. 2016. 

V současné době jsou závazné: 

o Úplné znění PÚR ČR po vydání Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 závazná od 1. 9. 2021 

o Úplné znění ZÚR po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, které nabylo účinnosti dne  

20. 10. 2021. 

Pro správní obvod ORP Třebíč slouží jako územně plánovací podklad ÚAP ORP Třebíč. V době 

zpracování Územního plánu Rudíkov byly aktuální ÚAP z roku 2016 (IV. úplná aktualizace). V současné 

době slouží jako územně plánovací podklad V. úplná aktualizace ÚAP z roku 2020. 

Od doby vydání ÚP se změnily některé zákonné předpisy. Novelizován byl i stavební zákon. Je například 

stanoven obsah a struktura územního plánu, ta je však ÚP dodržena. Prvky regulačního plánu smí 

územní plán obsahovat pouze v případě, že o jejich zařazení do územního plánu rozhodlo zastupitelstvo 

obce, nicméně ÚP je neobsahuje. Byla také pozměněna ochrana nezastavěného území v § 18 odst. 5. 

Pro ORP Třebíč byla zpracována Územní stude krajiny ORP Třebíč (ÚS), která byla schválena k využití 

dne 15. 5. 2019. Vzhledem k době vzniku ÚP nemohla být tato územní studie do ÚP vtělena. Dle ÚS se 

území obce Rudíkov nachází v krajinných okrscích OK04 a OK05. 

V roce 2019 byly pro obec Rudíkov zahájeny komplexní pozemkové úpravy (smlouva s projekční firmou 

Horageo s.r.o. uzavřena v březnu 2021). 

Pro území obce byla v roce 2011 zpracována katastrální mapa digitalizovaná (KMD), od doby zpracování 

ÚP se tak mapový podklad nezměnil. 

Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVK): 

 „Obec Rudíkov má vybudovaný veřejný vodovod napojený přívodním řadem na severní větev 

oblastního vodovodu Třebíč. Tlakové pásmo je určeno přerušovací komorou Rudíkov s kótou 551,3 

m n. m. plněnou ČS Ovčírna. V roce 2008 pro lokalitu rodinných domů Na Šumavě byla realizována 

výstavba vodovodních řadů v celkové délce 364 m. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní 

sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. 

Dále se navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. S novými 

zdroji se neuvažuje. 

Obec má vybudovanou částečně jednotnou kanalizační síť a částečně splaškovou kanalizační síť. 

Kanalizace je zakončena ČOV v obci. V obci byla v roce 2019 uvedena do provozu nová ČOV pro 

1000 EO. Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova 
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(rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje se dostavba kanalizační 

sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.“ 

Tab. 1: Přehled využití vymezených ploch změn ke dni 22. 10. 2022. 

Kód Plocha Plocha s využitím Výměra 

[ha] 

 

Využití plochy 

Z1 zastavitelná bydlení v rodinných domech 

venkovské 

4,42 využito 81 %  

(ne všechny stojící RD 

jsou zapsány v KN)  

Z2 zastavitelná občanské vybavení – veř. 

infrastruktura 

1,16 nevyužito 

Z3 zastavitelná veřejné prostranství 0,24 nevyužito 

Z4 zastavitelná bydlení v rodinných domech 

venkovské 

0,81 nevyužito 

Z5 zastavitelná smíšené obytné 0,53 využito 

(RD dosud není zapsán 

v KN) 

Z7 zastavitelná bydlení v rodinných domech 

venkovské 

0,18 využito 50 % 

Z8 zastavitelná bydlení v rodinných domech 

venkovské 

0,11 využito 

Z9 zastavitelná bydlení v rodinných domech 

venkovské 

0,17 nevyužito 

Z10 zastavitelná bydlení v rodinných domech 

venkovské 

0,96 využito 40 % 

(RD na jihu plochy není 

dosud zapsán v KN) 

Z11 zastavitelná zeleň soukromá a vyhrazená 0,26 nevyužito 

Z12 zastavitelná zeleň soukromá a vyhrazená 0,29 nevyužito 

Z13 zastavitelná veřejné prostranství 0,77 využito 

Z14 zastavitelná veřejné prostranství 0,08 nevyužito 

Z15 zastavitelná dopr. infrastruktura - silniční 0,49 nevyužito 

Z16 zastavitelná bydlení v rodinných domech 

venkovské 

0,63 využito 43 % 

Z17 zastavitelná tělovýchovná a sportovní 

zařízení 

1,06 nevyužito 

Z18 zastavitelná zeleň ochranná a izolační 0,51 nevyužito 

Z19 zastavitelná dopr. infrastruktura - silniční 0,46 nevyužito 

Z20 zastavitelná zeleň ochranná a izolační 0,35 nevyužito 

Z21 zastavitelná veřejné prostranství 0,10 nevyužito 

Z22 zastavitelná bydlení v rodinných domech 

venkovské 

0,10 nevyužito 
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Z23 zastavitelná zeleň soukromá a vyhrazená 0,14 nevyužito 

Z24 zastavitelná veřejné prostranství 0,14 částečně využito 

Z25 zastavitelná technická infrastruktura - 

ČOV 

0,52 využito 

Z26 zastavitelná bydlení v rodinných domech 

venkovské 

0,23 nevyužito 

Z27 zastavitelná skladování 0,29 využito 

Z28 zastavitelná bydlení v rodinných domech 

venkovské + 

městské a příměstské 

1,33 využito 80 % 

Z29 zastavitelná veřejné prostranství 0,13 využito 

Z31 zastavitelná občanské vybavení – 

komerční, plošně rozsáhlé 

2,20 nevyužito 

Z32 zastavitelná občanské vybavení – 

komerční, plošně rozsáhlé 

0,81 využito 

Z33 zastavitelná občanské vybavení – 

komerční, plošně rozsáhlé 

0,76 nevyužito 

Z34 zastavitelná dopr. infrastruktura - silniční 0,16 nevyužito 

Z35 zastavitelná dopr. infrastruktura - silniční 0,06 nevyužito 

Z36 zastavitelná dopr. infrastruktura - letecká 0,14 nevyužito 

Z38 zastavitelná dopr. infrastruktura - silniční 0,19 nevyužito 

Z39 zastavitelná technická infrastruktura – 

nakládání s odpady 

0,16 nevyužito 

Z40 zastavitelná smíšené výrobní 1,62 nevyužito 

P1 přestavba veřejné prostranství 0,12 částečně využito 

P2 přestavba veřejné prostranství 0,20 nevyužito 

P3 přestavba dopr. infrastruktura - silniční 0,09 nevyužito 

P4 přestavba bydlení v rodinných domech 

venkovské 

0,10 nevyužito 

Během účinnosti ÚP nebyly zjištěny závažné negativní dopady na udržitelný rozvoj území. Územní rozvoj 

probíhal v některých zastavitelných plochách (zejména Z1). ÚP vymezil cca 9,5 ha zastavitelných 

ploch pro bydlení. Většina již byla využita, nevyužitých zůstává vymezeno přibližně 3,5 ha, což 

vzhledem k velikosti obce a její lokalizací mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím (dálnici D1) není mnoho. ÚP 

zachovává především obytnou funkci sídla. Zároveň vytváří podmínky pro zlepšení kvality životního 

prostředí vymezením ÚSES, důrazem na zachování hodnotného krajinného rázu a vymezením  

a způsobem ochrany přírodních hodnot. Možnosti pro hospodářský rozvoj jsou zajištěny vymezením 

zastavitelných ploch pro občanskou vybavenost komerční, skladování a funkci smíšenou výrobní.  

Od doby nabytí účinnosti ÚP byla aktualizována PÚR, ZÚR i ÚAP. Byl také novelizován stavební zákon 

včetně prováděcích vyhlášek. Přestože ÚP nabyl účinnosti už v roce 2017, splňuje většinu požadavků 
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na územně plánovací dokumentaci vyplývající z výše uvedených dokumentů. Až na drobné nuance je 

dodržen obsah a struktura územního plánu. Zde je výčet prvků, které nejsou zcela v souladu: 

- hlavní výkres by měl obsahovat hodnoty, které jsou uvedeny v textové části (je-li možné je 

lokalizovat bodově, liniově nebo plošně s identifikovatelnou hranicí). Z ÚAP to jsou hodnoty 

např. VKP Louka u Rudíkova, VKP Klášterský rybník, území s vysokou hodnotou krajinného 

rázu, nemovitá kulturní památka, drobné památky místního charakteru, pietní místa a válčené 

hroby, historicky významná stavba – rodiště spisovatele V. Šťastného č.p. 34, architektonicky 

cenná stavba – kamenodřevěná stodola, kostel sv. Petra a Pavla. 

- ÚP nezohledňuje tyto limity v území z ÚAP: letecký koridor Měřín, letecký koridor Náměšť nad 

Oslavou, chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry. 

- Není zajištěna návaznost některých zákonných prvků na území sousedních obcí: 

 Přeckov – regionální biokoridor RBK 515 

 Hodov – lokální biokoridor LBK7 (na území Hodova užší vymezení) a LBK 8 (na 

území Hodova širší vymezení), VPS VD-1 a VD-2, koridor pro přeložku sil. II/360 

Vlčatín – Rudíkov, koridor pro homogenizaci sil. II/360. 

 Vlčatín – regionální biokoridor RBK 515 nenavazuje, VPS VD-1 a VD-2, koridor pro 

homogenizaci sil. II/360, ochranné pásmo vedení vysokého napětí 

 Trnava – VPS VD-1 a VD-2, koridor pro homogenizaci 

- ÚP nezohledňuje, vzhledem k době svého vzniku, rámcové podmínky využití pro řešení v rámci 

územních plánů a doporučení, které jsou obsaženy v Územní studii krajiny ORP Třebíč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Rudíkov 

 

Stránka 8 z 17 
 

2.2 Problémy k  řešení v Územním plánu Rudíkov vyplývající z Územně analytických 

podkladů Třebíč 

ÚAP jsou v souladu se stavebním zákonem aktualizovány. Poslední V. úplná aktualizace ÚAP byla 

pořízena v roce 2020. ÚAP mimo jiné zjišťují vyváženost jednotlivých složek udržitelného rozvoje území 

v rámci jednotlivých obcí. Dle ÚAP spadá obec Rudíkov do okruhu obcí, jejichž všechny tři složky 

udržitelného rozvoje území jsou hodnoceny jako pozitivní. Oproti roku 2016 došlo ke zlepšení 

v soudržnosti společenství obyvatel. 

ÚAP určují okruhy problémů k řešení v jednotlivých obcí správního obvodu, pro obec Rudíkov jsou  

to tyto: 

TYP POPIS 
MÍRA 

PROBLÉMU 
NÁMĚTY K ŘEŠENÍ 

Příroda a 

krajina 

Koeficient ekologické 

stability krajiny (KES) 

0,6 – území 

nestabilní 

Zajištění ochrany a rozvoj ekologicky 

stabilních ploch (VKP, lesy, TTP, vodní 

plochy, ÚSES), realizace ÚSES, 

vymezení interakčních prvků v krajině. 

 Přírodní park 

Třebíčsko 

přítomen Při lokalizaci záměrů zajistit ochranu 

přírodních a estetických hodnot v území. 

Vodní režim a 

horninové 

prostředí 

Rizikový stav 

povrchových vod 

47 % délky 

toků 

Revitalizace vodních toků. Zajistit čištění 

odpadních vod z celé obce v ČOV. 

Revitalizace vodních toků. Citlivé 

umisťování nových zdrojů emisí do 

povrchových a podzemních vod. 

Dodržování zásad správné zemědělské 

praxe. 

Kvalita ŽP Na území obce je 

uváděna přítomnost 

staré ekologické 

zátěže 

2 Prověřit míru rizika a zajistit adekvátní 

využití plochy. 

Zemědělský a 

lesní půdní 

fond 

Významnější úbytek 

zemědělského 

půdního fondu v letech 

2003-2014 

1,42 % Zajistit ochranu půdního fondu před 

nadměrnými zábory, zajistit ochranu 

volné krajiny. 

Rekreace a 

cestovní ruch 

Nízké kulturní a 

infrastrukturní 

předpoklady rekreace 

 Pořádání nejrůznějších kulturních akcí 

nejlépe s odkazem na původní tradice. 

Problémy dle zástupců obce: 

Název problému Popis Náměty k řešení v ÚPD 

nedostatek financí v rozpočtu 

obce 

 nelze řešit v ÚPD 

nedostatečná bytová výstavba  vyřešeno územním plánem 

časté dopravní nehody odbočení do obce nelze řešit v ÚPD 
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hluk z dopravy/výroby/jiného 

zdroje 

hluk z dopravy v blízkosti 

obchvatu 

nelze řešit v ÚPD 

ohrožení povodněmi nebo 

splachy z polí 

obec je postihována povodněmi řešit protipovodňovými 

opatřeními 

ÚP vytváří podmínky pro řešení většiny výše uvedených problémů. Zajištění ochrany a rozvoje ekologicky 

stabilních ploch a existence přírodního parku Třebíčsko jsou zajištěny podmínkami využití ploch 

nezastavěného území, koncepcí uspořádání krajiny, stanovenou ochranou krajinného rázu, vymezením 

ploch změn v krajině a skladebných částí ÚSES (stabilizované vs. navrhované). Podmínky ploch vodních 

a vodohospodářských – vodní plochy a toky umožňují revitalizaci vodních toků. Během účinnosti ÚP byla 

vystavěna ČOV, čímž by měl být zlepšen stav povrchových vod. Území staré ekologické zátěže nejsou 

graficky uvedeny, neboť byly dle ÚP již rekultivovány. ÚP vymezuje jen nezbytně nutný zábor 

zemědělského půdního fondu s ohledem na zajištění obytné funkce sídla. ÚP vymezuje plochy 

občanského vybavení v adekvátní míře, která umožňuje bohatší kulturní život občanům obce. Problém 

častých dopravních nehod částečně řešit územním plánem lze, ÚP tento problém zohledňuje vymezením 

zastavitelných ploch dopravní infrastruktury – silniční v místě jižní i severní odbočky do Rudíkova ze 

silnice II/360. Tím jsou vytvořeny podmínky pro úpravu těchto odboček do Rudíkova k zajištění 

bezpečnějšího odbočování. Stejně tak je možné řešit problém hluku z dopravy v blízkosti obchvatu. Na 

to konto ÚP vymezuje zastavitelnou plochu Z20 – zeleň ochranná a izolační umožňující protihluková 

opatření.  

2.3 Vyhodnocení souladu Územního plánu Rudíkov s Politikou územního rozvoje ČR  

a Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina  

2.3.1 Politika územního rozvoje  ČR 

V současné době je pro pořizování územně plánovací dokumentace závazná Politika územního rozvoje 

České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen „PÚR“), která je závazná od 1. 9. 2021. 

Území obce nespadá do rozvojové oblasti nebo rozvojové osy. Území obce spadá do specifické oblasti 

SOB9, ve které se projevuje aktuální riziko ohrožení suchem. Na území obce nezasahuje žádný koridor 

dopravní nebo technické infrastruktury vymezený PÚR. 

PÚR definuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

2.3.2 Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina  

Pro pořizování územních plánů je v současné době závazné Úplné znění Zásad územního rozvoje Kraje 

Vysočina po vydání Aktualizací č. 1,2 3, 4, 5, 6, 7 a 8 (dále jen „ZÚR“) které nabylo účinnosti dne 20. 10. 

2021. 

ZÚR zpřesňují vymezení republikových rozvojových oblastí a rozvojových os. Dle ZÚR však území obce 

do žádné z nich nespadá. ZÚR vymezují rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti krajského 

významu. Ani do nich území obce zařazeno není. 

ZÚR také zpřesňují a vymezují plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury nadmístního 

významu, na území obce zasahují tyto plochy nebo koridory, které jsou zároveň vymezeny jako veřejně 

prospěšné stavby: 
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o DK21 – silnice II/360 – koridor pro homogenizaci vybraných úseků stávajícího tahu, v k.ú. 

Rudíkov zúžený na 50 m. 

ZÚR vymezují plochy a koridory územního systému ekologické stability (ÚSES) regionální  

a nadregionální úrovně. Na území obce zasahuje: 

o regionální biokoridor RK 515 Jelení hlava – Vlčatínský vrch. 

ZÚR také upřesňují územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních, krajinných  

a civilizačních hodnot území Kraje Vysočina. Na území obce Rudíkov se nacházejí tyto hodnoty: 

1) Přírodní hodnoty území kraje  

 plochy kvalitní zemědělské půdy (I. a II. třída ochrany ZPF). 

ZÚR stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v souvislosti 

s ochranou a rozvojem přírodních hodnot. 

- ZÚR stanovují v přírodních parcích rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro 

udržitelný rozvoj území, zamezit plošné výstavbě rekreačních objektů. Jak je uvedeno 

v odůvodnění, cestovní ruch je z důvodu přírodních podmínek i únosnosti prostředí 

zaměřen na pohybovou turistiku. Pro pobytové formy rekreace lze využít stávajících, 

k jiným účelům nepotřebných, objektů zastavěného území. Zastavitelné plochy pro 

pobytovou rekreaci ani cestovní ruch ÚP na území obce nevymezuje. 

- Realizovat opatření na růst biodiverzity a udržení ekologické stability. ÚP vytváří 

podmínky pro růst biodiverzity a udržení ekologické stability. 

- Prosazovat přirozená a přírodě blízká opatření na zvýšení retenčních schopností krajiny 

jako jsou ochrana a tvorba přirozených mokřadních ekosystémů, lužních lesů, ekologicky 

příznivá revitalizace koryt a rybníků. Jak je uvedeno v odůvodnění, v ÚP je kladen důraz 

na rozšiřování trvalých travních porostů a na tvorbu nových, především vlhkých, luk, které 

se příznivě projeví zvláště v intenzivnějši zemědělsky využívaném území mezi sil. II/360 

a k.ú. Nárameč. 

- Minimalizovat zábor kvalitní zemědělské půdy, zejména první a druhé třídy ochrany. Jak 

je uvedeno v odůvodnění, ÚP v maximální míře zachovává stávající typ využívání 

zemědělských pozemků. Jedinou výjimkou jsou plochy půdního fondu vymezené ÚP pro 

urbánní rozvoj (plochy zastavitelné). Zastavitelné plochy, kromě dvou výjimek, které se 

váží na specifické podmínky využívání, navazují na zastavěné území anebo na plochy 

změn v území a zajišťující spojitý a harmonický rozvoj sídla. 

2) Kulturní hodnoty území kraje 

 Architektonicky hodnotné objekty – kostel sv. Petra a Pavla, kamenodřevěná stodola 

ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 

v souvislosti s ochranou a rozvojem kulturních hodnot: 

- při realizaci rozvojových záměrů v širším okolí památkové chráněných území a objektů 

respektovat „genius loci“ a koordinovat tyto záměry s kulturními  

a památkovými hodnotami území. 

- Stanovit podmínky pro využití kulturních hodnot pro cestovní ruch s tím, že budou 

prosazovány trvale udržitelné formy cestovního ruchu a doprovodných služeb.  

ÚP stanovuje způsob ochrany a rozvoj kulturních hodnot. 

3) Krajinné hodnoty území kraje 

 Přírodní park Třebíčsko 

 Krajinářsky exponovaná území s vysokou hodnotou krajinného rázu, jimiž se rozumí území 

s významným uplatněním pozitivních znaků krajinného rázu. 
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- ZÚR stanovují zachovat identitu a typické znaky území přírodního parku před jejich 

znehodnocením, zejména zajistit ochranu pozitivních znaků krajinného rázu daných 

území, měřítka a struktury krajiny, a to včetně pozitivních vztahů v území zvenčí a věnovat 

pozornost ochraně krajinného rázu při umisťování výškových staveb, jež mohou způsobit 

vizuální znehodnocení typických průhledů z prostoru uvnitř exponovaných území na 

okolní scenérie nebo krajinné scény uvnitř exponovaného území. ÚP stanovuje zachovat 

ojedinělý charakteru území tvořený balvanitými ostrůvky volně roztroušenými po krajině, 

a které jsou doplněny rozptýlenými formami zeleně včetně drobných lesíků. Dále 

stanovuje akceptovat souvislý lesní porost severozápadně od sídla (místní trať 

Zvěstunka) jako zelený horizont utvářející pozadí krajiny Rudíkova a les s vhodně 

utvářenými lesními okraji, které do krajiny přinášejí vizuální a ekologickou bohatost. ÚP 

určuje zamezit případnému dalšímu scelování zemědělských ploch, které by bylo spojeno 

s odstraňováním remízků a kamenů. Další požadavky na ochranu krajinného rázu jsou 

stanoveny v koncepci uspořádání krajiny. 

4) Civilizační hodnoty území kraje 

 silnice II/360 

ZÚR vymezují také krajinné typy. Území obce spadá do krajiny lesozemědělské harmonické. ZÚR 

stanovují pro každý krajinný typ cílové využití krajiny a zásady pro činnost v území a rozhodování  

o změnách v území. 

 V krajině lesozemědělské harmonické je stanoveno cílové využití krajiny pro: 

a) zemědělství a lesní hospodářství; 

b) bydlení; 

c) základní veřejnou vybavenost a místní ekonomické aktivity; 

d) cestovní ruch a rekreaci. 

Jsou stanoveny tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: 

a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající využívání lesních a zemědělských pozemků;  

ÚP v maximální míře zachovává stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků. 

Jedinou výjimkou jsou plochy půdního fondu vymezené pro urbánní rozvoj – zastavitelné 

plochy. Ty jsou, kromě dvou výjimek, které se váží na specifické podmínky využívání, 

navazují na zastavěné území anebo plochy změn v území a zajišťují spojitý a harmonický 

rozvoj sídla. 

b) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů  

a eliminovat tak riziko poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením; Na plochách, 

které jsou vymezeny k zalesnění, není řešena výsadba jednodruhových porostů. Ovlivnit 

druh lesní výsadby je dle mínění pořizovatele nad rámec možností územního plánu. 

c) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově  

a tvarově vhodnými stavbami; Urbanistika sídla je zachována, stanoveny jsou podmínky 

zajišťující ochranu jádra s kostelem. Hladina stávajícího zastavění nebude novými záměry 

překročena. Zastavitelné plochy mají určeny limity využití tak, aby nebyla zásadně narušena 

urbánní struktura. To platí i pro plochy občanského vybavení komerčního charakteru, které 

se silně vizuálně uplatňují ze sil. II/360. 

d) zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad  

a trvalých travních porostů; ÚP podporuje pronikání krajinné zeleně do urbanizovaného 

území. Způsob využití zastavitelných ploch, které směřují do volné krajiny, je volen tak, aby 

byl zabezpečen postupný přechod sídla do volné krajiny. Potřebný rozsah zeleně, především 

na plochách zastavitelných, garantuje stanovený koeficient zeleně. 
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e) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, rozšiřování  

a intenzifikaci chatových lokalit a výstavbu rekreačních zařízení s vyšší kapacitou lůžek 

připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnosti krajiny; Cestovní ruch z důvodu 

přírodních podmínek a únosnosti prostředí je zaměřen na pohybovou turistiku. Pro pobytové 

formy rekreace lze využít stávajících, k jiným účelům nepotřebných, objektů zastavěného 

území. Zastavitelné plochy pro pobytovou rekreaci ani cestovní ruch ÚP na území obce 

nevymezuje. 

f) chránit luční porosty; V ÚP je kladen důraz na rozšiřování trvalých travních porostů a na 

tvorbu nových, především vlhkých, luk, které se příznivě projeví zvláště v intenzivněji 

zemědělsky využívaném území mezi sil. II/360 a k.ú. Nárameč. 

ZÚR také definují oblasti krajinného rázu. Území obce spadá do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB010 

Třebíčsko – Velkomeziříčsko, pro kterou jsou stanoveny tyto specifické zásady pro činnost v území  

a rozhodování o změnách v území:  

a) Věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umisťování výškových staveb přesahujících 

dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu v celém prostoru oblasti. ÚP nenavrhuje žádnou 

stavbu výškového charakteru. Preferováno je horizontální uspořádání staveb, kdy jejich výška 

nepřesáhne obvyklou výšku lesního prostoru v celém prostoru oblasti. 

b) Chránit údolní prostory Balinky a Oslavy a malebných prostorů v celém území před poškozením 

jejich zvýšené estetické hodnoty, zejména omezit plošnou rekreační výstavbu. Bezpředmětné. 

ZÚR definují krajské priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.  

ÚP řeší adekvátně soulad s jednotlivými republikovými prioritami územního plánování v kap. 2.1. 

odůvodnění. ÚP je v souladu s PÚR, až na zařazení obce do specifické oblasti SOB9, ve které se 

projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Do této oblasti náleží všechny obce ORP Třebíč. 

Jelikož tato specifická oblast byla vymezena až v roce 2021, není a ani nemůže být tato skutečnost ÚP 

respektována.  

ÚP v souladu se ZÚR nezařazuje území obce do žádné rozvojové oblasti, rozvojové osy ani specifické 

oblasti. Na území obce je v ZÚR vymezen koridor DK21 pro homogenizaci silnice II/360, který je zároveň 

vymezen jako veřejně prospěšná stavba. ÚP byl tvořen v době, kdy byl v ZÚR požadavek na šíři koridoru 

80 m. ÚP tuto šíři místy zpřesnil na základě místních podmínek. Dnešní podoba ZÚR však vyžaduje 

v k.ú. Rudíkov šíři tohoto koridoru pouze 50 m. ÚP vymezuje tento koridor v širším rozsahu, než jak je 

vymezen v ZÚR. ÚP také vymezil na základě požadavku ze ZÚR přeložku silnice II/360 Vlčatín – 

Rudíkov, tento záměr však již není součástí dnešní podoby ZÚR. Regionální biokoridor RK 515 Jelení 

hlava – Vlčatínský vrch je ÚP zpřesněn v souladu s odst. 108a ZÚR a z koridoru vymezeného v ZÚR 

nevybočuje. Nicméně v současné podobě ZÚR již nevymezují skladebné prvky regionálního  

a nadregionálního ÚSES jako veřejně prospěšná opatření, což ÚP nezohledňuje. ÚP akceptuje přírodní, 

kulturní, krajinné a civilizační hodnoty území Kraje Vysočina a zajištuje podmínky pro jejich ochranu  

a rozvoj. ÚP zohledňuje skutečnost, že území obce spadá do krajiny lesozemědělské harmonické  

a adekvátně se zabývá zásadami pro činnost v území a rozhodování o změnách v území v této krajině 

(kap. 2.2. odůvodnění). ÚP zohledňuje také skutečnost, že území obce náleží do oblasti krajinného rázu 

CZ0610-OB010 Třebíčsko – Velkomeziříčsko a dostatečně se zabývá zásadami pro činnost v území  

a rozhodování o změnách v území v této oblasti krajinného rázu (kap. 2.2. odůvodnění). ÚP adekvátně 

řeší soulad s krajskými prioritami územního plánování viz stejná kapitola ÚP. 
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2.4 Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 

stavebního zákona  

 
Obr. 1: Počet obyvatel obce Rudíkov k 1. 1. v letech 2010 – 2022. 

Obec Rudíkov leží mezi poměrně významnými centry - Třebíčí (34.500 obyvatel) a Velkým Meziříčí 

(11.300 obyvatel), které jsou obě vzdáleny 10 km. Poskytují potřebné služby, občanské vybavení  

a pracovní příležitosti. Relativní vzdálenost exitu dálnice D1 ve Velkém Meziříčí je 10 minut jízdy autem. 

Je tedy zřejmé, že je obec, i vzhledem ke kvalitnímu životnímu prostředí, atraktivním místem pro život  

v širším zázemí Třebíče, Velkého Meziříčí, ale i vzdálenějších měst, jako je Jihlava či Brno, které jsou 

vzdáleny přibližně 40 minut jízdy autem. Obec navíc disponuje stanicí na méně frekventované železniční 

trati Křižanov – Velké Meziříčí – Studenec, díky čemuž není obyvatel Rudíkova vázán pouze na osobní 

automobil (zejména směrem na Velké Meziříčí). Veřejnou hromadnou dopravu též doplňuje autobusová 

linka, především ve směru na Třebíč a Velké Meziříčí. 

Výše uvedené tvrzení dokládá obrázek 1. Od roku 2011 počet obyvatel obce setrvale roste a zaznamenal 

přírůstek o 67 obyvatel, což je více než 10 % hodnoty roku 2011. Jen za poslední tři roky stoupl počet 

obyvatel o 26. Nyní má obec (k 1. 1. 2022) 727 obyvatel. ÚP vymezuje přibližně 3,3 ha nevyužitých 

zastavitelných ploch pro bydlení. S ohledem na množství zastavitelných ploch v územních plánech 

obdobně velkých obcí to není mnoho. ÚP vymezil cca 9,5 ha zastavitelných ploch pro bydlení, což 

znamená, že téměř dvě třetiny již byly využity, a to od doby vydání ÚP, tj. za necelých šest let. Dle názoru 

pořizovatele je na místě vymezit zastavitelné plochy nové, v celkovém množství přibližně odpovídajícím 

vymezeným zastavitelným plochách v ÚP, aby mohl být uspokojen zájem o bydlení v obci, který 

evidentně existuje. S ohledem na veřejný zájem ochrany I. a II. třídy zemědělského půdního fondu lze 

v případě potřeby přistoupit k etapizaci výstavby. 

 

 

 

 

620

640

660

680

700

720

740

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Rudíkov 

 

Stránka 14 z 17 
 

2.5 Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v  rozsahu zadání změny  

Vzhledem k výše uvedenému jsou součástí této zprávy pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 

Územního plánu Rudíkov (dále jen „ZM1“). ZM1 bude pořizována zkráceným postupem dle § 55a  

a § 55b stavebního zákona. 

2.5.1 Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádření zejména v cílech zlepšování 

dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu 

charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury  

 Základní koncepce rozvoje území obce nebude zásadně měněna a bude vycházet z ÚP. 

 Zabývat se návazností zákonných prvků na území sousedních obcí, zejména v oblasti 

územního systému ekologické stability (viz kap. 2.1). 

 V reakci na zvýšený zájem o tento druh výroby energie se zabývat přípustností fotovoltaických 

elektráren (ve volné krajině či na střechách budov) a agrovoltaik. 

 Prověřit podmínky využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a v případě potřeby 

je aktualizovat nebo zpřesnit. U ploch výroby drobné a řemeslné (VD) upravit podmínky 

prostorového uspořádání tak, aby mohly být ve stabilizovaném území realizovány přístavby 

stávajících objektů (upravit formulaci „bez výrazného zvyšování koeficientu zastavěné 

plochy“). 

2.5.1.1 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 

uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení 

zastavitelných ploch 

 Aktualizovat zastavěné území. 

 Ve Změně č. 1 vymezených zastavitelných plochách umožňující bydlení stanovit prvky 

regulačního plánu (např. uliční a stavební čáru, tvar střech, orientaci štítu nebo hřebenů, 

zamezení realizace vysokých neprůhledných plotů směrem do veřejného prostranství atp.). 

Může být přistoupeno i k dalším prvkům regulačního plánu. Jejich územní rozsah bude jasně 

stanoven. 

 Prověřit vymezení zastavitelné plochy pro bydlení západně od zastavitelné plochy Z16  

a její využití případně podmínit vybudováním obslužné komunikace (zastavitelná plocha Z15). 

 Prověřit vymezení zastavitelné plochy pro bydlení severně od zastavitelné plochy Z28 a Z31. 

V případně potřeby navrhnout dopravní obsluhu těchto ploch. 

 Prověřit vymezení zastavitelné plochy pro bydlení mezi jižním výjezdem z obce a plochou Z32 

tak, aby nedošlo k nevhodnému střetu mezi plochami bydlení a plochami výrobními. 

 Prověřit rozšíření zastavitelné plochy Z1 severním směrem. 

 V případě potřeby stanovit etapizaci výstavby a jednoznačně určit, za jakých podmínek lze 

zahájit výstavbu v navazující etapě.  

 U nově vymezených zastavitelných ploch prověřit, zda nepodmínit jejich využitelnost 

vybudováním dopravní a technické infrastruktury (zejména ve vazbě na plochu Z15). 

 Zastavitelné plochy vymezovat tam, kde nedojde k překročení hygienických limitů, případně 

přistoupit ke zmírňujícím opatřením. 

2.5.1.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 

veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn 

Dopravní infrastruktura 

 Zrušit zastavitelnou plochu pro letiště Z36. 
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 Koridor pro homogenizaci silnice II/360 (v ZÚR jako koridor DK21) vymezit v souladu se ZÚR 

(v užší podobě, než jak je vymezen ve stávajícím ÚP). 

 Zrušit koridor pro přeložku silnice II/360 Rudíkov – Vlčatín, která již není obsažena v ZÚR. 

 Respektovat limity v území, které jsou obsaženy v územně analytických podkladech (letecký 

koridor Měřín, letecký koridor Náměšť nad Oslavou). 

 Optimalizovat vedení navrhované místní komunikace v zastavitelné ploše Z15. 

 Prověřit vymezení komunikace odklánějící dopravu zemědělské techniky ve směru 

z Hroznatína přímo do zemědělského areálu. 

Technická infrastruktura 

 Respektovat limity v území, které jsou obsaženy v územně analytických podkladech 

(chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry). 

 Aktualizovat koncepci technické infrastruktury zejména v oblasti odvádění a čištění 

odpadních vod. 

Občanské vybavení 

 V zastavitelné ploše Z17 umožnit výstavbu hasičské zbrojnice, kulturního domu. 

Veřejná prostranství 

 V případě potřeby respektovat požadavek vyplývající z § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

2.5.1.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného  

a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně 

prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných 

opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

 Respektovat Územní studii krajiny ORP Třebíč a zohlednit rámcové podmínky využití pro 

řešení v rámci územních plánů a doporučení. 

 Zohlednit skutečnost, že území obce je dle aktuální Politiky územního rozvoje ČR zařazeno 

do specifické oblasti SOB9. 

 Zpracování návrhu ZM1 koordinovat s probíhajícími komplexními pozemkovými úpravami. 

 Zohlednit realizaci vodní nádrže při jižním výjezdu z obce. 

2.5.2  Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 

které bude nutno prověřit 

 Plochy nebo koridory územních rezerv budou vymezeny v případě potřeby. 

2.5.3  Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo  

 ZÚR již nevymezují nadmístní úroveň územního systému ekologické stability jako veřejně 

prospěšné opatření s možností vyvlastnění. Prověřit, zda je účelné vymezovat skladebné 

části ÚSES jako veřejně prospěšná opatření. 

 Veřejně prospěšnou stavbu VD-1 pro homogenizaci sil. II/360 vymezit v souladu se ZÚR. 

 Prověřit zrušení veřejně prospěšné stavby VD-2 pro přeložku silnice II/360 Rudíkov – 

Vlčatín, neboť tento záměr již není součástí ZÚR. 

 Prověřit, zda je účelné vymezovat veřejně prospěšnou stavbu PP-1 a PP-2 s možností 

uplatnění předkupního práva pro obec, když je pozemek, na kterém jsou tyto vymezeny, 

ve vlastnictví obce. 
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2.5.4  Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování  

o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním území studie nebo 

uzavřením dohody o parcelaci  

 Nepředpokládá se vymezení ploch a koridorů s podmínkou zpracování regulačního plánu. 

 Dohoda o parcelaci může být použita v případě potřeby. 

 K vymezení ploch, ve kterých bude jejich využití podmíněno zpracováním územní studie, 

je doporučeno přistoupit tehdy, pokud bude vymezena rozsáhlejší zastavitelná plocha a pro 

její regulaci nebude dostatčující použít prvky regulačního plánu. Ty však lze s podmínkou 

zpracování územní studie, která může charakter zástavby blíže specifikovat, zkombinovat. 

2.5.5  Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Obsah a struktura ZM1 a jeho odůvodnění bude odpovídat příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,  

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“). ZM1 bude obsahovat textovou  

a grafickou část. Dle § 13 odst. 2 Vyhlášky budou výkresy zpracovány nad mapovým podkladem 

v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1: 5 000. 

Minimální rozsah grafické části ZM1 a měřítko výkresů: 

- Výkres základního členění území  1: 5 000 

- Hlavní výkres     1: 5 000 

- Výkres VPS, VPO a asanací   1: 5 000 

- Pořadí změn v území (etapizace)  1 : 5 000 

Obsah těchto výkresů je definován v příloze č. 7 odst. 4 Vyhlášky. 

Minimální rozsah grafické části odůvodnění a měřítko výkresů: 

- Koordinační výkres    1: 5 000 

Grafická část odůvodnění může zahrnovat další výkresy a schémata (např. Výkres širších vztahů, Výkres 

předpokládaných záborů půdního fondu, koncepce technické infrastruktury, koncepce dopravní 

infrastruktury, výřez z koordinačního výkresu atp.) V souladu s § 14 odst. 1 Vyhlášky bude součástí 

textové i grafické části ZM1 předtištěný „záznam o účinnosti“.  

Čistopis odevzdán ve formě vyhovující požadavkům na začlenění do krajského geoportálu. Z toho 

vyplývají následující požadavky: 

- Textová i grafická část bude zpracována ve formátu *.pdf 

- Elektronická verze bude zpracována ve strojově čitelném formátu 

- Budou vytvořeny georeferencované (umístěné) rastrové soubory ve formátu *.tif 

v souřadnicovém systému S-JTSK. Rastry budou splňovat následující podmínky: 

o budou vytvořeny pro všechny výkresy úplného znění 

o bez katastrální mapy 

o bez údajů okolo výkresu 

o bez vrstevnic 

o budou mít barvu pozadí výkresu: RGB 255 255 254 

- budou vytvořeny „infotexty“: 

o textové soubory ve formátu *.txt pro každou kategorii s rozdílným způsobem využití, jehož 

obsahem bude regulativ plochy včetně specifických podmínek pro konkrétní návrhové 

plochy 

o textové soubory musí být vytvářeny v koordinaci s polygony ploch s rozdílným způsobem 

využití, ploch a koridorů 

- pro každý výkres bude vytvořen soubor ve formátu .*png obsahující legendu k výkresu 
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- legenda bude korespondovat s grafickou částí výkresu, každá entita vyskytující se ve výkresu 

musí být vysvětlena v legendě příslušeného výkresu 

Počet vyhotovení: 

 návrh ZM1 pro veřejné projednání bude odevzdán v 1 tištěném vyhotovení + elektronicky  

ve formátu *.pdf. V případě, že bude požadováno zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území, bude toto vyhodnocení předáno spolu s návrhem ÚP pro společné jednání  

v 1 tištěném vyhotovení a elektronicky ve formátu *.pdf. 

 upravený návrh ZM1 po veřejném projednání (případně po opakovaném veřejném projednání)  

v 1 tištěném vyhotovení + elektronicky ve formátu *.pdf. 

 ZM1 pro vydání zastupitelstvem obce bude odevzdán elektronicky ve formátu *.pdf. 

 Čistopis bude odevzdán (včetně úplného znění územního plánu po vydání ZM1) ve 3 tištěných 

vyhotoveních + 3x na CD ve formátu *.pdf a také *.doc nebo *.docx (textová část a odůvodnění). 

Grafická část bude odevzdána na CD také v GIS formátech (*.dgn, *.shp atp.). 

2.6 Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního  plánu na 

udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na 

evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast  

Pořizovatel nepovažuje za nezbytné vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný 

rozvoj území zpracovávat. Nicméně během projednávání návrhu zprávy toto posoudí Krajský úřad Kraje 

Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán státní správy. 

2.7 Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-l i 

zpracování variant vyžadováno  

Vzhledem k rozsahu pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu není požadováno zpracování 

variant řešení. 

2.8 Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud skutečnosti uvedených pod písmeny 

a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu  

Pořizovatel se domnívá, že rozsah pokynů pro zpracování změny územního plánu nemění současnou 

koncepci stanovenou Územním plánem Rudíkov. Z tohoto důvodu není navrhováno pořízení nového 

územního plánu. 

2.9 Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů  

na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňován í územního plánu 

zjištěny 

Negativní dopad územního plánu a jeho užívání při rozhodování o změnách území nebyl zjištěn. Z tohoto 

důvodu nejsou navrhovány požadavky na jeho eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci. 

2.10 Návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina  

Nejsou. 

 


