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Textová část Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je zpracována formou bodového textu 
novely právního předpisu v souladu s čl. 54 a následujícími Legislativních pravidel vlády schválených 
usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněných usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, 
usnesením vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesením vlády ze dne 14. června 2000 č. 596, usnesením 
vlády ze dne 18. prosince 2000 č. 1298, usnesením vlády ze dne 19. června 2002 č. 640, usnesením vlády ze 
dne 26. května 2004 č. 506, usnesením vlády ze dne 3. listopadu 2004 č. 1072, usnesením vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, usnesením vlády ze dne 18. července 2007 č. 816, usnesením vlády ze dne 11. ledna 
2010 č. 36, usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 14. listopadu 2012  
č. 820 a usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1050, usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 75 a 
usnesením vlády ze dne 17. ledna 2018 č. 47. 
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Čl. I 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 16. 9. 2008 usnesením 0290/05/2008/ZK o vydání Zásad 
územního rozvoje Kraje Vysočina (nabytí účinnosti dne 22. 11. 2008). Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo 
dne 18. 9. 2012 usnesením 0468/05/2012/ZK o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina (nabytí účinnosti dne 23. 10. 2012). Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 13. 9. 2016 
usnesením 0463/05/2016/ZK o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (nabytí 
účinnosti dne 7. 10. 2016). Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 13. 9. 2016 usnesením 
0464/05/2016/ZK o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (nabytí účinnosti dne  
7. 10. 2016). Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 12. 12. 2017 usnesením 0591/07/2017/ZK o vydání 
Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (nabytí účinnosti dne  
30. 12. 2017). Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 14. 5. 2019 usnesením 0229/03/2019/ZK o vydání 
Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (nabytí účinnosti dne  
14. 6. 2019). Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 8. 9. 2020 usnesením 0475/05/2020/ZK o vydání 
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (nabytí účinnosti dne 7. 11. 2020). 

 

Textová část Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, Aktualizace č. 2, Aktualizace 
č. 3, Aktualizace č. 4, Aktualizace č. 5 a Aktualizace č. 6 vydaných Zastupitelstvem Kraje Vysočina formou 
opatření obecné povahy podle správního řádu, se mění takto: 

1. Za odstavec (65) se vkládá nový odstavec (65a), který zní:  

„(65a)  ZÚR vymezují plochu o rozloze 160.000 m2 pro umístění stavby rozšíření odpočívky Jamenský 

potok vlevo (směr Praha) na dálnici D1.“ 

2. V odstavci (150) se v tabulce za řádek DP01 přidává celý nový řádek, který zní:   

VPS Stavba Název ORP Dotčené obce 

DP02 

Rozšíření odpočívky 

Jamenský potok vlevo 

(směr Praha) na dálnici 

D1  

Jihlava Kozlov, Rybné 

3. Za odstavec (153) se vkládá nový odstavec (153a), který zní:  

„(153a) ZÚR vymezují plochu o výměře 160.000 m2 pro umístění stavby DP02 rozšíření odpočívky 

Jamenský potok vlevo (směr Praha) na dálnici D1.“ 

4. V odstavci (164) se v tabulce ve sloupci VPS – Doprava, v řádku Jihlava – Kozlov, před slovo „DK19“ vkládá 

slovo „DP02“. 

5. V odstavci (164) se v tabulce za řádek Jihlava – Rančířov přidává celý nový řádek, který zní: 

Název ORP Název obce 
VPS 

Doprava TI 

Jihlava Rybné DP02   

 

Grafické přílohy Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, Aktualizace č. 2, 
Aktualizace č. 3, Aktualizace č. 4, Aktualizace č. 5 a Aktualizace č. 6, vydaných Zastupitelstvem Kraje Vysočina 
formou opatření obecné povahy podle správního řádu, se mění takto: 

1. Ve výkrese I.2 VÝKRES PLOCH A KORIDORŮ, VČETNĚ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ 

STABILITY se nově vymezuje „plocha pro odpočívku na dálnici“. 

2. Ve výkrese I.4 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ se nově vymezuje plocha pro 

veřejně prospěšnou stavbu DP02 „odpočívka na dálnici“. 

 

Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina obsahuje textovou část v rozsahu 4 stran formátu A4 a 2 výřezů výkresů 

formátu A4 v měřítku 1:100 000. 
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Všechny grafické přílohy (výkresy) Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina jsou zpracovány 
v rozsahu výřezů správního území Kraje Vysočina zahrnujícího území východně od Jihlavy, dotčené řešením 
Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (viz následující schéma – označeno modrým 
obdélníkem): 

 
Seznam grafických příloh (výkresů) Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina 

I.2 VÝKRES PLOCH A KORIDORŮ, VČETNĚ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY  
1:100 000 

I.4  VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ  1:100 000 
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1. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ DLE § 40 ODST. 1 A 2 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA  

1.1 PŘEZKUMÁNÍ SOULADU AKTUALIZACE Č. 8 ZÚR KRAJE VYSOČINA 
S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  

Dne 20. 7. 2009 byla usnesením vlády ČR č. 929 schválena Politika územního rozvoje ČR. Dne 15. 4. 2015 
byla Usnesením vlády ČR ze dne 15. dubna 2015 č. 276 schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje 
ČR, dne 2. 9. 2019 byla Usnesením vlády ČR ze dne 2. září 2019 č. 629 schválena Aktualizace č. 2 Politiky 
územního rozvoje ČR a v tentýž den pak byla Usnesením vlády ČR ze dne 2. září 2019 č. 630 schválena 
Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR ČR“) a dne 17. 8. 2020 byla Usnesením vlády 
ČR ze dne 17. srpna 2020 č. 833 schválena Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR 
ČR“).   

Dle § 31 odst. 4 stavebního zákona je PÚR ČR nadřazeným právně závazným dokumentem pro pořizování a 
vydávání zásad územního rozvoje, a proto také Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina musí být s PÚR ČR ve 
znění jejích Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 v souladu.  

ZÚR Kraje Vysočina byly uvedeny do úplného souladu s PÚR ČR po vydání její Aktualizace č. 1 v rámci 
Aktualizace č. 2 ZÚR Kraje Vysočina, která byla vydaná dne 13. 9. 2016 a která nabyla účinnosti dne  
7. 10. 2016. Obsahem Aktualizace č. 2 ani Aktualizace č. 3 ani Aktualizace č. 5 PÚR ČR nebylo řešení žádného 
záměru, který by se týkal území Kraje Vysočina, ZÚR Kraje Vysočina tak není třeba uvést do souladu 
s Aktualizacemi č. 2 a 3 PÚR ČR. V uplynulém období nebyly vyřešeny žádné úkoly pro ministerstva, jiné 
ústřední správní úřady a pro územní plánování, které se týkají Kraje Vysočina, a které by tak bylo nutné nově 
zohlednit v Aktualizaci č. 8 ZÚR Kraje Vysočina. ZÚR Kraje Vysočina jsou tedy plně v souladu s PÚR ČR. 

Předmětem řešení Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina není tedy s ohledem na výše uvedené 
implementace žádného záměru nebo úkolu vyplývajících z PÚR ČR do ZÚR Kraje Vysočina. Je 
sledován pouze soulad řešení Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina s požadavky vyplývajícími z PÚR 
ČR ve znění jejích Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5. 

Z PÚR ČR ve znění jejích Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 vyplývají pro řešení Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina 
(dále též jen „Aktualizace č. 8 ZÚR KrV“ anebo též A8 ZÚR KrV“) následující požadavky (uvedeny vždy 
kurzívou zeleně). Vyhodnocení souladu Aktualizace č. 8 ZÚR KrV s požadavky PÚR ČR je uvedeno vždy pod 
každým jednotlivým požadavkem PÚR ČR relevantním pro řešení ZÚR Kraje Vysočina: 

1.1.1 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území 

(14)   Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by 
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného 
rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je 
třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který 
vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její 
stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Navržená plocha pro rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo 
na dálnici D1 není ve střetu s  žádnou z chráněných přírodních, kulturních, krajinných a civilizačních 
hodnot území Kraje Vysočina uvedených v článcích (113), (116), (119) a (123) platných ZÚR Kraje 
Vysočina. Řešením Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina nejsou dotčeny žádné přírodní hodnoty (zvláště 
chráněná území, lokality soustavy Natura 2000, plochy pro těžbu nerostných surovin, vodohospodářsky 
významná území, plochy kvalitní zemědělské půdy), žádné kulturní hodnoty (kulturní památky UNESCO, 
národní kulturní památky, MPR, MPZ, VPR, VPZ, památkově hodnotná města, urbanisticky hodnotné celky, 
architektonicky hodnotné objekty, soubory staveb a jejich areály), žádné krajinné hodnoty území Kraje 
Vysočina (krajinné památkové zóny, přírodní parky ani žádná krajinářsky exponovaná území s vysokou 
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hodnotou krajinného rázu), ani žádné civilizační hodnoty území Kraje Vysočina, kterými jsou centra sídelní 
struktury, nadmístní komunikační síť, celostátní železniční trati, letiště Náměšť nad Oslavou a Havlíčkův Brod, 
Jaderná elektrárna Dukovany, zásobník paliv Šlapanov a stávající vodní nádrže. 

Žádná z hodnot území Kraje Vysočina tak není řešením Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina dotčena.  

Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina naopak rozvíjí jednu z chráněných civilizačních hodnot Kraje 
Vysočina, a sice dálnici D1. 

Navržená plocha pro rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo na dálnici D1 nenaruší urbanistickou 
strukturu území ani strukturu osídlení a jedinečné kulturní krajiny. Plocha je v rámci řešení Aktualizace 
č. 8 ZÚR KrV vymezená zcela mimo sídla, ve volné nezastavěné krajině, navíc s poměrně nízkou hodnotou 
krajinného rázu, zejména z důvodu fragmentace dálnicí D1 a absence významných krajinných hodnot.  

Předmětem řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nejsou záměry, které by přispívaly k prohloubení trendu upadání 
venkovské krajiny.  

(14a)  Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění 
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nijak neovlivní rozvoj venkovských oblastí ani primárního sektoru a ani 
nevyvolává předpokládaný zábor kvalitních zemědělských půd.  

(15)   Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními 
vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, 
zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro 
prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nemá vůbec žádný vliv na utváření urbánního prostředí ani na prostorovou 
sociální segregaci. Plocha pro rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo na dálnici D1 je vymezená zcela 
mimo obytná sídla a mimo přímou vazbu na ně.  

(16)   Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují 
stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli 
území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených 
v PÚR ČR. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Vymezení plochy pro rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo 
na dálnici D1 je výsledkem několika let systematické práce na prověřování možností zvýšení kapacity 
parkovacích stání na dálnici D1, zejména pak pro těžkou nákladní dopravu. Záměr na rozšíření stávající, dnes 
kapacitně nevyhovující odpočívky Jamenský potok vlevo na dálnici D1, je výsledkem preference územně a 
ekonomicky nejméně náročných řešení, s minimálními nároky na změny v území, a tedy s minimálními vlivy 
na obyvatele a uživatele území. Rozšíření existující infrastruktury, která je v území dlouhodobě stabilizovaná 
a na níž je území dlouhodobě adaptováno, je vždy vhodnější než zakládání zcela nové infrastruktury v území, 
kde taková infrastruktura nikdy předtím nebyla.  

Záměr na rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo na dálnici D1 nijak neovlivní charakter rozvojové 
oblasti republikového významu OB11 Jihlava, vymezené v PÚR ČR. Rozvojová oblast OB11 je vymezená 
v rozsahu území ovlivněného rozvojovou dynamikou krajského města Jihlavy, přičemž se jedná o území s 
relativně silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část má republikový 
význam; podporujícím faktorem rozvoje je přitom poloha na dálnici D1. Rozšíření odpočívky Jamenský potok 
vlevo na dálnici D1 nijak neovlivní podmínky dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti v rámci vlastní 
rozvojové oblasti, jedná se o záměr s přínosy výhradně pro tranzitní dopravu, která projíždí napříč Krajem 
Vysočina po dálnici D1. 

Pořízení Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina je prvním článkem v řetězci územně plánovacího procesu, jehož 
součástí je projednání s veřejností, tedy s obyvateli a uživateli území, jakož i se všemi ostatními aktéry jeho 
rozvoje.   
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(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a 
regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, 
odvětvových a časových hledisek. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Navrhované vymezení plochy pro rozšíření odpočívky Jamenský 
potok vlevo na dálnici D1 je výsledkem předchozího systematického procesu hledání nejvhodnějších lokalit a 
možností pro navýšení v současné době zcela nevyhovujících parkovacích kapacit na dálnici D1, zejména pak 
pro těžká nákladní vozidla. Na základě vyhodnocení a vzájemného porovnání přínosů a možných problémů 
jednotlivých prověřovaných variant a možností navýšení parkovacích kapacit na dálnici D1 bylo rozhodnut o 
primárním využití již existujících odpočívek na dálnici a o navýšení jejich kapacity, přednostně před zakládáním 
a výstavbou zcela nových odpočívek v dosud nedotčených územích. Vymezení plochy pro rozšíření odpočívky 
Jamenský potok vlevo je výsledkem objektivního a komplexního posouzení prostorových hledisek (umístění 
plochy pro rozšíření odpočívky v území zejména ve vztahu k obytným územím sídel, ve vztahu ke krajině a 
vybraným složkám životního prostředí, ve vztahu k rozvojovým záměrům vyplývajícím z platných územních 
plánů dotčené obce a okolních obcí, ve vztahu k možnosti využití již existujícího dopravního napojení na dálnici 
D1, odvodnění areálu do Jamenského potoka a využití stávajících napojení areálu odpočívky na sítě technické 
infrastruktury, ve vztahu k stavebně technickému řešení rozšíření areálu odpočívky, včetně jejího umístění v 
území ad.), odvětvových hledisek (hledisko ekonomické efektivity realizace i provozu, minimalizace zásahů 
do jednotlivých složek životního prostředí ad.) i časových hledisek (aktualizace ZÚR a následné vyvolané 
změny územních plánů, a tedy časový posun projektových prací) navrhované plochy pro rozšíření odpočívky 
Jamenský potok vlevo na dálnici D1.  

(17)   Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných 
ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci 
tak řešení problémů v těchto územích. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro vytváření pracovních příležitostí. 
Požadavek PÚR se týká primárně územních plánů. Řešení aktualizace č. 8 ZÚR KrV se navíc netýká 
hospodářsky problémového regionu. 

(18)   Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nijak neovlivní sídelní strukturu Kraje Vysočina, ani partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi. 

(19)   Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je 
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, 
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Předmětem řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je vymezení plochy pro rozšíření stávající odpočívky Jamenský 
potok vlevo na dálnici D1, tedy záměr vázaný přímo na konkrétní místo ve vazbě na dálnici D1, kde je již 
vybudována starší, kapacitě nevyhovující, odpočívka. Z této podstaty nelze pro daný záměr využít některou 
z ploch brownfields na území Kraje Vysočina. 

Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV přitom přispívá hospodárnému využití zastavěného území a ochraně 
nezastavěného území tím, že pro daný záměr využívá plochu již existující odpočívky a zejména využívá 
stávající napojení plochy na dálnici D1 a na existující sítě technické infrastruktury. 

(20)   Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně 
plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany 
biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště 
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chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního 
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v 
ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, 
zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet 
podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet 
podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Plocha pro rozšíření stávající odpočívky Jamenský potok vlevo 
na dálnici D1 je vymezená v části území Kraje Vysočina, která nevykazuje zvýšenou hodnotu krajinného rázu 
a rozšíření odpočívky proto nijak zásadně neovlivní charakter krajiny centrální Vysočiny a okolí Jihlavy jako 
celku. V kontextu celého Kraje Vysočina se jedná de facto o bodový záměr, navíc v přímé návaznosti na již 
existující odpočívku na dálnici. Záměr proto potenciálně ovlivní charakter krajiny pouze přímo 
v bezprostředním okolí odpočívky a neovlivní charakter celého širšího segmentu krajiny. Plocha pro rozšíření 
stávající odpočívky je vymezená mimo zvláště chráněná území, mimo lokality soustavy Natura 2000, mimo 
mokřady, mimo ochranná pásma vodních zdrojů, mimo CHOPAV, mimo plochy ložisek nerostných surovin, 
jakož i mimo zemědělský půdní fond. Plocha pro rozšíření stávající odpočívky vykazuje toliko potenciální 
zábor PUPFL, a to v rozsahu max. cca 8,0 ha lesa hospodářského. Záborům PUPFL se v případě záměru na 
rozšíření stávající odpočívky prakticky nedá vyhnout, neboť stávající odpočívka se nachází uprostřed lesa. 
Zábor PUFPL se však předpokládá v rozsahu okraje lesa, podél dálnice D1. Nevznikne tek žádná mýtina či 
holina uprostřed lesního masivu, ale dojde k odnětí okrajového pásu lesa. 

Plocha pro rozšíření stávající odpočívky Jamenský potok vlevo na dálnici D1 není ve střetu s některým 
z přírodních zdrojů, s výjimkou PUPFL.  

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro 
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti 
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Plocha pro rozšíření stávající odpočívky Jamenský potok vlevo 
na dálnici D1 je vymezená přímo podél dálnice D1 a zároveň v přímé návaznosti na stávající odpočívku a v 
rámci širšího rámce krajiny se jedná de facto o bodový záměr, který nebude mít žádný vliv na migrační 
prostupnost volné krajiny pro člověka a nebude mít ani vliv ani na migraci volně žijících živočichů. 
Plocha pro rozšíření stávající odpočívky Jamenský potok vlevo na dálnici D1 je vymezená mimo prvky ÚSES 
a také zcela mimo plochy migračně významných území velkých savců. 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nenavrhuje rozvoj sídelních struktur s rizikem vzájemného srůstání sídel.  

(21)   Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách 
a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s 
využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v 
bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro 
vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Plocha pro rozšíření stávající odpočívky Jamenský potok vlevo na dálnici D1 je vymezená na okraji rozvojové 
oblasti republikového významu OB11 Jihlava, vymezené v PÚR ČR a zpřesněné v platných ZÚR Kraje 
Vysočina. Plocha pro rozšíření stávající odpočívky je přitom vymezená přímo podél dálnice D1 a zároveň 
v přímé návaznosti na stávající odpočívku. Těleso dálnice D1 v předmětném území vytváří dominantní bariéru 
všem druhům prostupnosti volnou krajinou a rozšíření stávající odpočívky tento bariérový efekt nijak neovlivní, 
nezmírní ani nezhorší.  

(22)   Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat 
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční 
využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 
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Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Předmětem řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je vymezení plochy pro rozšíření stávající odpočívky Jamenský 
potok vlevo na dálnici D1. Aktualizace č. 8 ZÚR KrV tak neřeší podmínky pro rozvoj a využití předpokladů 
území pro různé formy cestovního ruchu. Plocha je vymezená v přímé návaznosti na těleso dálnice D1 a 
zároveň v přímé návaznosti na stávající odpočívku, rozšíření odpočívky proto nijak neovlivní rekreační 
prostupnost volné krajiny v dotčeném území. 

(23)   Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto 
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým 
účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, 
nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou 
obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky 
dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro 
dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné 
zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV přispívá ke zlepšení veřejné 
dopravní infrastruktury nadmístního významu, když navrhuje rozšíření odpočívky na dálnici D1, a to 
s cílem navýšení kapacity parkovacích stání na dálnici, zejména pro těžká nákladní vozidla. Plocha pro 
rozšíření odpočívky je vymezená v přímé návaznosti na těleso dálnice D1 a zároveň v přímé návaznosti na 
stávající odpočívku, rozšíření odpočívky proto nijak neovlivní prostupnost volné krajiny v dotčeném území. Ta 
je podstatně snížená a narušená již samotnou existencí bariéry tělesa dálnice D1. 

Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nijak neovlivní nepříznivé účinky tranzitní dopravy. 

Plocha pro rozšíření odpočívky je vymezená v dostatečné vzdálenosti od obytných území i ploch změn 
vymezených v územních plánech dotčených i okolních obcí pro rozvoj bydlení. 

(24)   Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména 
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou 
infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, 
ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na 
to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV přispívá ke zlepšení veřejné 
dopravní infrastruktury nadmístního významu, když navrhuje rozšíření odpočívky na dálnici D1, a to s cílem 
navýšení kapacity parkovacích stání na dálnici, zejména pro těžká nákladní vozidla. Výstavba rozšíření 
odpočívky má přispět ke zlepšení podmínek parkování zejména těžkých nákladních vozidel na dálnici D1, 
zejména pak za účelem vykonání povinné bezpečnostní přestávky. Cílem je zvýšit plynulost dopravy na dálnici 
D1 a zcela vyloučit současné četné kolizní situace na dálnici v případě přeplnění stávajících odpočívek. Dále 
je cílem zcela eliminovat současný trend, kdy nákladní vozidla z důvodu nedostatku parkovacích stání na 
dálnici D1 sjíždějí z dálnice a parkují na místech, která k tomu nejsou určená, často pak uvnitř obytných území 
anebo ve vazbě na ně. Zatěžují pak obytná území hlukem a emisemi a snižují bezpečnost silničního provozu. 

(24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních 
limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. 
Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl 
zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Plocha pro rozšíření odpočívky je vymezená v dostatečné 
vzdálenosti od obytných území i ploch změn vymezených v územních plánech dotčených i okolních obcí pro 
rozvoj bydlení. 



Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina 

22 |  Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.  

(25)   Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných 
škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu 
před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro 
zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu 
jako alternativy k umělé akumulaci vod.  

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i 
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Plocha pro rozšíření odpočívky je vymezená mimo záplavová 
území, mimo údolní nivu vodních toků a mimo potenciální plochy pro rozliv povodně. V kontextu celého 
Kraje Vysočina se jedná de facto o bodový záměr, který v měřítku krajiny ovlivní přirozenou retenci srážkových 
vod pouze zcela zanedbatelně a jen lokálně.  

Vytváření podmínek pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod jako zdroje vody v zastavěném 
území a v zastavitelných plochách je úkolem územních plánů, jedná se o podrobnost nepříslušící řešení ZÚR. 

(26)   Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen 
ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro 
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Plocha pro rozšíření stávající odpočívky Jamenský potok vlevo 
na dálnici D1 je vymezená mimo záplavová území. 

Plocha pro rozšíření odpočívky je vymezená ve volné krajině, v přímé vazbě na dálnici D1, mimo území, které 
by mohlo být vhodné a použitelné pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou vzniku povodňových 
škod. 

(27)   Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění 
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.  

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu 
všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území 
investicemi ve prospěch územního rozvoje.  

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní 
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro 
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože 
mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV splňuje požadavek na koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území. 
Plocha pro rozšíření stávající odpočívky Jamenský potok vlevo na dálnici D1 je vymezená v přímé vazbě na 
dálnici D1 a na stávající, menší a kapacitně nevyhovující, odpočívku. 

Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV přispívá ke zlepšení veřejné dopravní infrastruktury nadmístního významu, 
když navrhuje rozšíření odpočívky na dálnici D1, a to s cílem navýšení kapacity parkovacích stání na dálnici, 
zejména pro těžká nákladní vozidla. Výstavba rozšíření odpočívky má přispět ke zlepšení podmínek parkování 
těžkých nákladních vozidel na dálnici D1, zejména pak za účelem vykonání povinné bezpečnostní přestávky. 

S ohledem na podrobnost řešení a obsahové náležitosti ZÚR stanovené stavebním zákonem a vyhláškou  
č. 500/2006 Sb. není předmětem ZÚR řešení regionálních uskupení (klastrů) ekonomických subjektů.  

(28)   Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve 
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a 
ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i 
soukromého sektoru s veřejností. 
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Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Aktualizace č. 8 ZÚR KrV vymezuje plochu rozšíření stávající 
odpočívky Jamenský potok vlevo na dálnici D1, která má přispět k navýšení v současné době zcela 
nevyhovujících kapacit parkovacích stání zejména pro nákladní vozidla na dálnici D1. Rozšíření odpočívky má 
do budoucna zajistit kapacitně odpovídající podmínky pro bezpečné a bezproblémové parkování těžkých 
nákladních vozidel na dálnici D1, zejména za účelem uskutečnění povinných bezpečnostních přestávek.  

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je řešena ve spolupráci se samosprávou Kraje Vysočina formou průběžných 
pracovních jednání k jednotlivým rozpracovaným etapám zpracování Aktualizace č. 8 ZÚR KrV, s vybranými 
odbory Krajského úřadu Kraje Vysočina formou osobních jednání či korespondenčních konzultací k záměru 
řešenému v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina, s oprávněným investorem ŘSD ČR a projektantem 
dokumentace záměru formou korespondenčních konzultací a dále s klíčovými dotčenými orgány. 

V souladu s § 42a a násl. stavebního zákona je návrh Aktualizace č. 8 ZÚR KrV řádně projednáván 
s dotčenými orgány, nadřízeným orgánem na úseku územního plánování (Ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR), sousedními kraji Pardubickým, Středočeským, Jihomoravským a Jihočeským a obcemi na území Kraje 
Vysočina dotčenými aktualizací a s veřejností. 

(29)   Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a 
koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou 
dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných 
prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky 
pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility 
a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě 
pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nevymezuje žádnou plochu či koridor pro integrované systémy veřejné dopravy ani 
pro městskou hromadnou dopravu. Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nijak neovlivní stávající systém 
integrované dopravy ani jeho případný rozvoj v území.  

(30)   Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Plocha pro rozšíření stávající odpočívky Jamenský potok vlevo 
na dálnici D1 je v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV vymezená dostatečně velká pro zajištění souvisejícího 
napojení rozšířené odpočívky na kapacitě odpovídající dodávku vodu a pro zpracování odpadních vod.  

(31)   Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z 
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik 
při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nevymezuje žádnou plochu či koridor pro energetickou infrastrukturu. 

(32)   Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských 
částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu 
věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Požadavek se netýká řešení ZÚR, ale řešení územních plánů, resp. regulačních plánů. S ohledem na 
podrobnost řešení a obsahové náležitosti ZÚR stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 500/2006 Sb. 
není předmětem řešení ZÚR problematika bytového fondu ani vymezování ploch přestavby. 

1.1.2 Rozvojové oblasti a rozvojové osy 

Plocha vymezená v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV pro rozšíření stávající odpočívky Jamenský potok vlevo 
na dálnici D1 je vymezená na východním okraji rozvojové oblasti republikového významu OB11 Rozvojová 
oblast Jihlava. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Jihlavy. Jedná se o 
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relativně silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část má republikový 
význam; podporujícím faktorem rozvoje je poloha na dálnici D1. 

Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV musí reflektovat následující kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách 
v území a tyto úkoly pro územní plánování: 

(38)  Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: Při rozhodování a posuzování záměrů na 
změny území ve všech rozvojových oblastech a rozvojových osách je nutno sledovat zejména:  

a) možnosti využití stávající veřejné infrastruktury a potřebu jejího dalšího rozvoje a dobudování při 
současném respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území,  

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV důsledně sleduje možnost 
využití stávající veřejné infrastruktury a potřebu jejího dalšího rozvoje, když vymezuje plochu pro rozšíření 
stávající, avšak kapacitně nevyhovující, odpočívky Jamenský potok vlevo na dálnici D1, a to s cílem rozvoje 
infrastruktury pro parkování zejména těžkých nákladních vozidel na dálnici D1. Je tak důsledně využit potenciál 
existující odpočívky a zároveň územní potenciál jejího dalšího plošného rozvoje. Návrh na rozšíření odpočívky 
současně není ve střetu s žádnou z chráněných přírodních, kulturních, krajinných a civilizačních 
hodnot území Kraje Vysočina uvedených v článcích (113), (116), (119) a (123) platných ZÚR Kraje 
Vysočina. Řešením Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina nejsou dotčeny žádné přírodní hodnoty (zvláště 
chráněná území, lokality soustavy Natura 2000, plochy pro těžbu nerostných surovin, vodohospodářsky 
významná území, plochy kvalitní zemědělské půdy), žádné kulturní hodnoty (kulturní památky UNESCO, 
národní kulturní památky, MPR, MPZ, VPR, VPZ, památkově hodnotná města, urbanisticky hodnotné celky, 
architektonicky hodnotné objekty, soubory staveb a jejich areály), žádné krajinné hodnoty území Kraje 
Vysočina (krajinné památkové zóny, přírodní parky ani žádná krajinářsky exponovaná území s vysokou 
hodnotou krajinného rázu), ani žádné civilizační hodnoty území Kraje Vysočina, kterými jsou centra sídelní 
struktury, nadmístní komunikační síť, celostátní železniční trati, letiště Náměšť nad Oslavou a Havlíčkův Brod, 
Jaderná elektrárna Dukovany, zásobník paliv Šlapanov a stávající vodní nádrže. Žádná z hodnot území Kraje 
Vysočina tak není řešením Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina dotčena.  

Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina naopak rozvíjí jednu z chráněných civilizačních hodnot Kraje 
Vysočina, a sice dálnici D1. 

b) rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení prostorové sociální 
segregaci, fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami a záborům ploch veřejné 
zeleně sloužící svému účelu,  

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nevymezuje žádné plochy pro bydlení ani jejich případné vymezení nijak neovlivní. 
Plocha vymezená v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV pro rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo na dálnici 
D1 je vymezení zcela mimo sídla i mimo plochy veřejné zeleně, v přímé vazbě na těleso dálnice D1, tedy 
v místě, které je pro jakýkoli rozvoj obytné funkce či rozvoj veřejné zeleně zcela nevhodné. 

c) nové využití nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních a jiných ploch,  

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Předmětem řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je vymezení plochy pro rozšíření stávající odpočívky Jamenský 
potok vlevo na dálnici D1, tedy záměr vázaný přímo na konkrétní místo ve vazbě na dálnici D1, kde je již 
vybudována starší, kapacitě nevyhovující, odpočívka. Z této podstaty nelze pro daný záměr využít některou 
z ploch brownfields na území Kraje Vysočina. 

Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV přitom přispívá hospodárnému využití zastavěného území a ochraně 
nezastavěného území tím, že pro daný záměr alespoň částečně využívá již existující plochu odpočívky a 
zejména využívá stávajícího napojení plochy na dálnici D1 a na existující sítě technické infrastruktury. 

d) řešení rekultivace a revitalizace opuštěných areálů a ploch (např. předcházející těžbou, průmyslovým 
využitím, armádou apod.), účelnou organizaci materiálových toků a nakládání s odpady,  

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Předmětem řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je vymezení plochy pro rozšíření stávající odpočívky Jamenský 
potok vlevo na dálnici D1, tedy záměr vázaný přímo na konkrétní místo ve vazbě na dálnici D1, kde je již 
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vybudována starší, kapacitě nevyhovující, odpočívka. Z této podstaty nelze pro daný záměr využít některou 
z ploch opuštěných areálů např. po těžbě, průmyslovém využití či armádě na území Kraje Vysočina. 

e) zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center,  

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nijak neovlivní společenské funkce tradičních městských center. 

f) ochranu a využití rekreačního potenciálu krajiny,  

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Předmětem řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je vymezení plochy pro rozšíření stávající odpočívky Jamenský 
potok vlevo na dálnici D1. Plocha je vymezená v přímé návaznosti na těleso dálnice D1 a zároveň v přímé 
návaznosti na stávající již existující odpočívku, navržené rozšíření odpočívky proto nijak neovlivní rekreační 
potenciál krajiny v dotčeném území. 

g) minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot území.  

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Návrh na rozšíření odpočívky není ve střetu s  žádnou z 
chráněných přírodních ani krajinných hodnot území Kraje Vysočina uvedených v článcích (113) a (119) 
platných ZÚR Kraje Vysočina. Řešením Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina nejsou dotčeny žádné přírodní 
hodnoty (zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000, plochy pro těžbu nerostných surovin, 
vodohospodářsky významná území, plochy kvalitní zemědělské půdy) ani žádné krajinné hodnoty území Kraje 
Vysočina (krajinné památkové zóny, přírodní parky ani žádná krajinářsky exponovaná území s vysokou 
hodnotou krajinného rázu). Žádná z přírodních a krajinných hodnot území Kraje Vysočina tak není řešením 
Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina dotčena.  

(39)  Úkoly pro územní plánování:  

a) Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a 
rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto 
důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit 
mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování 
charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.  

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Aktualizace č. 8 ZÚR KrV navrhuje na území rozvojové oblasti 
republikového významu OB11 Rozvojová oblast Jihlava plochu pro rozšíření odpočívky na dálnici D1, navrhuje 
tak rozvoj veřejné infrastruktury republikového významu, neboť dálnic D1 je veřejnou dopravní 
infrastrukturou republikového významu.  

b) Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do územně 
plánovací dokumentace krajů a obcí.  

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Všechny rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezené v platné PÚR ČR ve znění jejích Aktualizací č. 1, 2, 3 a 
5 na území Kraje Vysočina jsou odpovídajícím způsobem zpřesněny v platných ZÚR Kraje Vysočina, ve znění 
jejich Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Stejně tak jsou odpovídajícím způsobem v platných ZÚR Kraje Vysočina, 
ve znění jejich Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zohledněna a implementována všechna kritéria a podmínky pro 
rozhodování o změnách v území a všechny úkoly pro územní plánování stanovené pro rozvojové oblasti a 
rozvojové osy na území Kraje Vysočina v platné PÚR ČR. 

c) Kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby upřesní vymezení rozvojových oblastí a rozvojových 
os v rozlišení podle území jednotlivých obcí, popřípadě jednotlivých katastrálních území, při 
respektování důvodů vymezení dotyčných rozvojových oblastí a rozvojových os. V případě rozvojových 
os a oblastí je možné tyto osy nebo oblasti vymezit i pouze v části katastrálního území.  

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Všechny rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezené v platné PÚR ČR ve znění jejích Aktualizací č. 1, 2, 3 a 
5 na území Kraje Vysočina jsou odpovídajícím způsobem zpřesněny v platných ZÚR Kraje Vysočina, ve znění 
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jejich Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Stejně tak jsou odpovídajícím způsobem v platných ZÚR Kraje Vysočina, 
ve znění jejich Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zohledněna a implementována všechna kritéria a podmínky pro 
rozhodování o změnách v území a všechny úkoly pro územní plánování stanovené pro rozvojové oblasti a 
rozvojové osy na území Kraje Vysočina v platné PÚR ČR. 

d) V zásadách územního rozvoje nebo při jejich aktualizacích, podle konkrétních podmínek a možností 
území, zohlednit typologii obsaženou ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020.  

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Typologie území obsažená ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020 je odpovídajícím způsobem 
zohledněná v rámci platných ZÚR Kraje Vysočina, ve znění jejich Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. 

e) V zásadách územního rozvoje nebo při jejich aktualizacích postupovat mimo jiné v souladu s 
Programy zlepšování kvality ovzduší, pokud to zmocnění pro obsah zásad územního rozvoje uvedené 
v právních předpisech umožňuje. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je v souladu s Programem 
zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihovýchod – CZ06Z (MŽP, 05/2016), když nevymezuje žádný záměr, 
jehož realizace by mohla vést k zásadnímu zvýšení imisního zatížení prachovými částicemi PM10 a PM2,5, ale 
také benzo(a)pyrenem a NO2. Plocha pro rozšíření odpočívky na dálnici D1 má naopak přispět ke zvýšení 
plynulosti dopravy na dálnici D1 a zejména pak k eliminaci sjíždění těžkých nákladních vozidel mimo dálnici a 
zátěži obytných území obcí v blízkosti dálnice D1 nežádoucím provozem těžké nákladní dopravy, vyvolaným 
nedostatkem parkovacích stání na dálnici D1 a hledáním parkovacích možností mimo vlastní prostor dálnice. 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV navrhuje na území rozvojové oblasti republikového významu OB11 Rozvojová oblast 
Jihlava plochu pro rozšíření odpočívky na dálnici D1, navrhuje tak rozvoj veřejné infrastruktury 

1.1.3 Specifické oblasti 

PÚR ČR nevymezuje na území Kraje Vysočina žádnou specifickou oblast republikového významu. 

1.1.4 Koridory a plochy dopravní infrastruktury 

Všechny koridory a plochy dopravní infrastruktury vymezené v platné PÚR ČR ve znění jejích Aktualizací č. 1, 
2, 3 a 5 na území Kraje Vysočina jsou odpovídajícím způsobem zpřesněny v platných ZÚR Kraje Vysočina, 
ve znění jejich Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Stejně tak jsou odpovídajícím způsobem v platných ZÚR Kraje 
Vysočina, ve znění jejich Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, zohledněna a implementována všechna kritéria a 
podmínky pro rozhodování o změnách v území a všechny úkoly pro územní plánování stanovené pro koridory 
a plochy dopravní infrastruktury na území Kraje Vysočina v platné PÚR ČR. 

1.1.5 Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů 

Všechny koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů vymezené v platné 
PÚR ČR ve znění jejích Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 na území Kraje Vysočina jsou odpovídajícím způsobem 
zpřesněny v platných ZÚR Kraje Vysočina, ve znění jejich Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Stejně tak jsou 
odpovídajícím způsobem v platných ZÚR Kraje Vysočina, ve znění jejich Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 
zohledněna a implementována všechna kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a všechny 
úkoly pro územní plánování stanovené pro koridory a plochy technické infrastruktury a související záměry na 
území Kraje Vysočina v platné PÚR ČR ve znění jejích Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5. 

1.1.6 Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování 

Všechny úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování stanovené v platné PÚR 
ČR ve znění jejích Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 týkající se území Kraje Vysočina jsou odpovídajícím způsobem 
zohledněny v platných ZÚR Kraje Vysočina, ve znění jejich Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.  

Ode dne vydání Aktualizace č. 2 ZÚR Kraje Vysočina, jejíž součástí bylo uvedení ZÚR Kraje Vysočina do 
souladu se schválenou Aktualizací č. 1 PÚR ČR, nedošlo k vyřešení žádného z tehdy nedořešených úkolů pro 
ministerstva a jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování, které by bylo nutné zohlednit v Aktualizaci 
č. 8 ZÚR Kraje Vysočina. 
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1.2  PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU AKTUALIZACE Č. 8 ZÚR KRAJE VYSOČINA 
S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE § 18 A § 19 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA  

1.2.1  Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování stanovenými v § 18 
stavebního zákona 

Z § 18 stavebního zákona vyplývají následující cíle územní plánování (uvedeny vždy kurzívou zeleně). 
Vyhodnocení souladu Aktualizace č. 8 ZÚR KrV s každým jednotlivým cílem územního plánování je uveden 
vždy pod každým cílem: 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Aktualizace č. 8 ZÚR KrV vytváří vymezením plochy pro 
rozšíření stávající odpočívky Jamenský potok vlevo podmínky pro dlouhodobě potřebné navýšení kapacit pro 
parkování zejména těžkých nákladních vozidel na dálnici D1, konkrétně pak pro výstavbu rozšíření stávající 
odpočívky s podstatně vyšší kapacitou, než jakou má stávající odpočívka.  

Řešení aktualizace č. 8 ZÚR KrV jednoznačně přispívá k posílení zejména podmínek pro hospodářský 
rozvoj, neboť kvalitní a kapacitně odpovídající dopravní infrastruktura je základním předpokladem pro 
hospodářskou prosperitu. S cílem neoslabit současně podmínky pro příznivé životní prostředí je zvolena právě 
varianta rozšíření stávající již existující odpočívky, přednostně před zakládáním odpočívky zcela nové, 
s vyššími nároky na zábor území a s vyvolanými nároky na napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 
Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nijak přímo neovlivní, 
s ohledem na podporu hospodářského rozvoje lze přitom předpokládat nepřímý synergický pozitivní efekt i pro 
soudržnost společenství obyvatel, neboť v hospodářsky prosperujícím území jsou zpravidla i příznivé 
podmínky soudržnosti společenství obyvatel.  

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál 
rozvoje. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Samotné pořízení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je výsledkem 
soustavného a komplexního řešení účelného uspořádání území Kraje Vysočina. Vymezení plochy pro 
rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo na dálnici D1 je výsledkem dlouhodobého procesu prověřování a 
hledání nejvhodnějších a ekonomicky i územně nejdostupnějších možností navýšení parkovacích kapacit 
zejména pro těžká nákladní vozidla na dálnici D1. Vymezení plochy pro rozšíření odpočívky je reakcí na 
dlouhodobě zásadně nedostatečné kapacity parkovacích stání zejména pro těžká nákladní vozidla na 
dálnicích v ČR, dálnici D1 nevyjímaje, a tedy reakcí na dlouhodobou poptávku zejména dopravců a také 
dopravní policie na navýšení těchto parkovacích kapacit.  

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry 
změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Aktualizace č. 8 ZÚR KrV koordinuje veřejné a soukromé 
záměry změn v území. V rámci zpracování návrhu Aktualizace č. 8 ZÚR KrV bylo vymezení plochy pro 
rozšíření odpočívky prověřováno a koordinováno synergicky a kumulativně se všemi záměry platných ZÚR 
Kraje Vysočina tak, aby byly vyloučeny vzájemné konflikty a kolize záměrů.  

Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV respektuje a chrání veřejné zájmy vyplývající ze zvláštních právních 
předpisů. Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV bylo v průběhu prací neformálně projednáno s vybranými 
dotčenými orgány a správci příslušné veřejné infrastruktury. Návrh Aktualizace č. 8 ZÚR KrV byl pak se všemi 
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dotčenými orgány, správci příslušné veřejné infrastruktury a veřejností řádně projednán v procesu veřejného 
projednání.  

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou 
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné 
využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Vymezení plochy pro rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo 
na dálnici D1 není ve střetu s žádnou z chráněných přírodních, kulturních, krajinných a civilizačních 
hodnot území Kraje Vysočina uvedených v článcích (113), (116), (119) a (123) platných ZÚR Kraje 
Vysočina. Řešením Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina nejsou dotčeny žádné přírodní hodnoty (zvláště 
chráněná území, lokality soustavy Natura 2000, plochy pro těžbu nerostných surovin, vodohospodářsky 
významná území, plochy kvalitní zemědělské půdy), žádné kulturní hodnoty (kulturní památky UNESCO, 
národní kulturní památky, MPR, MPZ, VPR, VPZ, památkově hodnotná města, urbanisticky hodnotné celky, 
architektonicky hodnotné objekty, soubory staveb a jejich areály), žádné krajinné hodnoty území Kraje 
Vysočina (krajinné památkové zóny, přírodní parky ani žádná krajinářsky exponovaná území s vysokou 
hodnotou krajinného rázu), ani žádné civilizační hodnoty území Kraje Vysočina, kterými jsou centra sídelní 
struktury, nadmístní komunikační síť, celostátní železniční trati, letiště Náměšť nad Oslavou a Havlíčkův Brod, 
Jaderná elektrárna Dukovany, zásobník paliv Šlapanov a stávající vodní nádrže. Žádná z hodnot území Kraje 
Vysočina tak není řešením Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina dotčena.  

Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina naopak rozvíjí jednu z chráněných civilizačních hodnot Kraje 
Vysočina, a sice dálnici D1. 

Navrhované plochy rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo na dálnici D1 nenaruší urbanistickou 
strukturu území ani strukturu osídlení a jedinečné kulturní krajiny. Plocha pro rozšíření odpočívky je 
vymezená zcela mimo sídla, ve volné nezastavěné krajině, navíc s poměrně nízkou hodnotou krajinného rázu, 
zejména pro již existující významnou fragmentaci bariérou tělesa dálnice D1 a dále pro absenci významných 
krajinných hodnot.  

Předmětem řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je vymezení plochy pro rozšíření stávající odpočívky Jamenský 
potok vlevo na dálnici D1, tedy záměr vázaný přímo na konkrétní místo ve vazbě na dálnici D1, kde je již 
vybudována starší, kapacitě nevyhovující, odpočívka. Z této podstaty nelze pro daný záměr využít některou 
z dostupných plošných rozvojových rezerv v zastavěném území a je nevyhnutelné vymezení zastavitelné 
plochy. Je přitom využitá celá plocha stávající odpočívky, která je výhodně zakomponované do řešení rozšíření 
odpočívky.  

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření 
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a 
pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a 
informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí 
včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace 
výslovně nevylučuje. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Netýká se řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV, požadavek se týká územních plánů.  

 (6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který 
neznemožní jejich dosavadní užívání. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Netýká se řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV, nezastavitelné pozemky jsou v § 2 odst. 1 písm. e) definovány 
jako pozemky, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán.  
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1.2.2  Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování stanovenými v § 19 
stavebního zákona 

Z § 19 stavebního zákona vyplývají následující úkoly územní plánování (uvedeny vždy kurzívou zeleně). 
Vyhodnocení souladu Aktualizace č. 8 ZÚR KrV s každým jednotlivým úkolem územního plánování je uveden 
vždy pod každým úkolem: 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je zpracována na základě detailního 
fyzického terénního průzkumu území dotčeného plánovaným rozšířením odpočívky Jamenský potok vlevo na 
dálnici D1, který proběhl dne 5. 5. 2020 a dále na podkladě Územně analytických podkladů Kraje Vysočina – 
aktualizace 2017 a Územně analytických podkladů správního obvodu ORP Jihlava – 4. aktualizace 2016. 

Při zpracování Aktualizace č. 8 ZÚR KrV byly dále využity nejaktuálnější koncepční a strategické rozvojové 
dokumenty ŘSD ČR k problematice odpočívek a parkování na dálnici D1. Kromě toho byly využity veškeré 
projektové dokumentace zabývající se prověřováním podrobného územně technického a stavebního řešení 
rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo na dálnici D1.   

Základem zpracování Aktualizace č. 8 ZÚR KrV pak bylo vyhodnocení všech výše uvedených analýz, 
podkladů, dat a údajů o území a navazující odborné posouzení a vyhodnocení předpokládaných trendů 
budoucího rozvoje území Kraje Vysočina.  

Cílem přitom bylo nalezení řešení rozšíření odpočívky respektující identifikované hodnoty dotčeného území. 
Plocha navržená v Aktualizaci č. 8 ZÚR Kraje Vysočina pro rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo na 
dálnici D1 není ve střetu s žádnou z chráněných přírodních, kulturních, krajinných a civilizačních hodnot území 
Kraje Vysočina uvedených v článcích (113), (116), (119) a (123) platných ZÚR Kraje Vysočina. 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky 
území, 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Předmětem řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je vymezení jediné parciální plochy pro rozšíření jedné stávající 
odpočívky na dálnici D1. Koncepce rozvoje území Kraje Vysočina je odpovídajícím způsobem stanovena 
v platných ZÚR Kraje Vysočina a řešením Aktualizace č. 8 ZÚR KrV není nijak dotčena. Aktualizace č. 8 ZÚR 
KrV nijak nemění základní koncepci rozvoje území kraje vyjádřenou návrhem uspořádání území kraje. Nemění 
ani koncepci rozvoje dopravní a technické infrastruktury, koncepci krajiny ani koncepci dalších systémů a 
struktur na území kraje. Navrhované vymezení plochy pro rozšíření jedné stávající odpočívky na dálnici D1 
není koncepční změnou ZÚR KrV, v daném místě totiž již existuje stávající odpočívka a je navrženo toliko její 
zkapacitnění. Nejedná se o zcela nový koncepční prvek v dopravním systému Kraje Vysočina. 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv 
na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Aktualizace č. 8 ZÚR KrV důsledně respektuje veřejné zájmy 
vyplývající z platných právních předpisů a dbá na jejich ochranu.  

Samotné pořízení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je výsledkem soustavného a komplexního posuzování potřeb 
změn v území a veřejných zájmů na jejich provedení, jejich přínosů, problémů a rizik ve vztahu k chráněným 
veřejným zájmům v území a ve vztahu k vlastnostem území a ve vztahu k hospodárnému využívání veřejné 
dopravní infrastruktury. 

Vymezení plochy pro rozšíření odpočívky v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je výsledkem dlouhodobého 
procesu prověřování a hledání nejvhodnějších a ekonomicky a územně nejlépe dostupných možností 
navýšení kapacit parkovacích stání zejména pro těžká vozidla na dálnici D1, a je tedy výsledkem řešení 
dlouhodobé a stále naléhavější poptávky po navýšení parkovacích kapacit na dálnici D1. 

Veřejný zájem na provedení změny v území spočívá v rozvoji veřejné dopravní infrastruktury, konkrétně pak 
dálniční sítě ČR. Cílem je přitom zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na dálnici D1, konkrétně eliminace 
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veškerých kolizních situací vznikajících v případě přeplněných parkovišť na dálnici D1 a v důsledku marné 
snahy řidičů zejména těžkých nákladních vozidel zajet a zaparkovat na přeplněné odpočívky. Dochází tak 
často ke vzdouvání kolon těžkých nákladních vozidel v odbočovacích pruzích na odpočívky, jakož i ke stání 
kamionů na místech, která k tomu nejsou určená.  

Vymezení plochy pro rozšíření transformovny je výsledkem systematického hledána vhodných lokalit pro 
navýšení parkovacích kapacit zejména pro těžká nákladní vozidla na dálnici D1. Z důvodu minimalizace 
zásahů do životního prostředí jsou přitom upřednostňována rozšíření stávajících odpočívek, před zakládáním 
zcela nových odpočívek v místech dálniční sítě, kde dosud nejsou.   

S cílem ochránění veřejného zdraví je plocha pro rozšíření transformovny vymezená v dostatečné vzdálenosti 
od obytných území sídel i od jiných ploch se stanovenými hygienickými limity hladin hluku.  

S cílem hospodárného využívání veřejné infrastruktury, konkrétně pak s cílem minimalizovat nároky na 
napojení odpočívky na dopravní a technickou infrastrukturu je zvolena právě varianta rozšíření stávající 
odpočívky, která již veškerými napojeními disponuje a je možné je s výhodou využít a v případě potřeby jen 
zkapacitnit.   

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání 
území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Předmětem řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je vymezení jedné plochy pro rozšíření stávající odpočívky na 
dálnici D1. Plocha je vymezená v části území Kraje Vysočina, která nevykazuje zvýšenou hodnotu krajinného 
rázu a která je zároveň poměrně řídce osídlená. Odpočívka je celá umístěná v lesa. Rozšíření odpočívky 
nepředstavuje proto prakticky žádné riziko pro narušení krajinných ani sídelních struktur. Aktualizace č. 8 ZÚR 
KrV proto nijak neovlivní architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území 
a na jeho změny, ani na umístění, uspořádání a řešení staveb. 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s 
ohledem na stávající charakter a hodnoty území,  

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Předmětem řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je vymezení jedné plochy pro rozšíření stávající odpočívky na 
dálnici D1.   Zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území, úkoly pro územní 
plánování pro oblast dopravní infrastruktury a podmínky provedení změn v území a pro umístění a uspořádání 
staveb v jednotlivých plochách a koridorech vymezených v ZÚR v podrobnějším měřítku, při zpřesňování 
předmětných ploch či koridorů v územních plánech, stanoví odpovídajícím způsobem platné ZÚR Kraje 
Vysočina, bez potřeby aktualizace. 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

V rámci zpracování ani v rámci projednání Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nevyplynul požadavek na stanovení 
pořadí změn v území (etapizace). Navrhované vymezení plochy pro rozšíření stávající odpočívky není 
koncepčního charakteru (jedná se o dílčí změnu bez vlivu na celkovou koncepci ZÚR a koncepci veřejné 
infrastruktury či krajiny) a neklade tak nároky na zajištění podmíněnosti postupu realizace záměru ani na 
koordinaci logického postupu realizace.   

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Předmětem řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je vymezení jedné plochy pro rozšíření stávající odpočívky na 
dálnici D1.   Opatření ke snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof (např. ucelený systém ÚSES 
na nadregionální a regionální úrovni, plochy morfologicky, hydrologicky a geologicky vhodné pro akumulaci 
povrchových vod) v nadmístních souvislostech jsou odpovídajícím způsobem řešeny v rámci platných ZÚR 
Kraje Vysočina, bez nároků na aktualizaci. 
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h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Aktualizace č. 8 ZÚR KrV vytváří vymezením plochy pro 
rozšíření odpočívky na dálnici D1 podmínky pro rozvoj a zhodnocení dopravní infrastruktury republikového 
významu, konkrétně pro rozvoj a zhodnocení dálnice D1 jako hlavní dopravní tepny pro automobilovou 
dopravu na území ČR. 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Předmětem řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je vymezení jedné plochy pro rozšíření stávající odpočívky na 
dálnici D1. Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nijak neovlivní sídelní strukturu ani kvalitu bydlení. Plocha pro 
rozšíření odpočívky je vymezená v dostatečné vzdálenosti od obytných území sídel. 

Podmínky pro obnovu sídelní struktury a pro kvalitní bydlení jsou nepřímo, zejména prostřednictvím 
stanovených relevantních priorit územního plánování kraje a úkolů pro územní plánování pro rozvojové oblasti 
a osy a specifické oblasti, zaměřených na ochranu sídelní struktury a prostorového oddělení sídel, na 
zabránění vzniku prostorově izolovaných a veřejně nepřístupných obytných území jako rizika vzniku sociálně 
vyloučených lokalit nebo na zajištění dostupnosti občanského vybavení, stanoveny v platných ZÚR Kraje 
Vysočina, bez potřeby jejich aktualizace. 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na 
změny v území, 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Aktualizace č. 8 ZÚR KrV vytváří vymezením plochy pro 
rozšíření stávající odpočívky na dálnici D1 základní zákonný předpoklad pro umístění této stavby veřejné 
dopravní infrastruktury v území, neboť podmínkou pro umístění veřejné infrastruktury financované z veřejných 
rozpočtů v území je důsledný soulad s platnou územně plánovací dokumentací. 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Předmětem řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je vymezení jedné plochy pro rozšíření stávající odpočívky na 
dálnici D1. Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nenavrhuje změny v území, které by zhoršovaly podmínky 
zajištění civilní ochrany v dotčeném ani v širším území. 

Podmínky pro zajištění civilní ochrany jsou odpovídajícím způsobem řešeny v rámci platných ZÚR Kraje 
Vysočina, bez nároků na aktualizaci. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Předmětem řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je vymezení jedné plochy pro rozšíření stávající odpočívky na 
dálnici D1. Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV neklade nároky na vymezení asanačních, rekonstrukčních či 
rekultivačních zásahů. 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů 
na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nevykazuje negativní vlivy na životní prostředí a nevyvolává tak potřebu 
návrhu kompenzačních opatření. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Předmětem řešení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je vymezení jedné plochy pro rozšíření stávající odpočívky na 
dálnici D1.  Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nevymezuje plochy nadmístního významu pro těžbu nerostných surovin 
ani těžbu a využívání jiných přírodních zdrojů. 
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o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 
památkové péče. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Při pořizování i při zpracování Aktualizace č. 8 ZÚR KrV byly 
uplatněny poznatky z uvedených oborů. Zodpovědnou projektantkou a hlavní zpracovatelkou Aktualizace  
č. 8 ZÚR KrV je Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., autorizovaná architektka v oboru architektura a doktorka 
v oboru urbanismus a územního plánování, disponující všemi požadovanými znalostmi z oborů architektura, 
urbanismus, územní plánování, ekologie i památková péče. 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního 
rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se 
zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Stanovisko MŽP k potřebě posouzení Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina z hlediska 
vlivů na životní prostředí č.j. MZP/2019/710/7590 ze dne 12. 8. 2019 konstatuje: „Na základě obdržených 
podkladů od oprávněného investora, s přihlédnutím ke kritériím přílohy č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na 
životní prostředí, a to zejména k předmětu a velikosti koncepce, charakteristice dotčeného území a zákonným 
skutečnostem došlo MŽP k závěru, že návrh na Aktualizaci č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina není 
nutné posuzovat z hlediska jejích vlivů na životní prostředí.“  

Posouzení vlivů Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území nebylo 
s ohledem na závěry výše uvedeného stanoviska MŽP zpracováno. 

1.3  PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU AKTUALIZACE Č. 8 ZÚR KRAJE VYSOČINA 
S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Poznámka: Vyhodnocení se týká souladu Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina se Zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) a Vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 
Sb.“) 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 16. 9. 2008 usnesením 0290/05/2008/ZK o vydání Zásad 
územního rozvoje Kraje Vysočina (nabytí účinnosti dne 22. 11. 2008). Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo 
dne 18. 9. 2012 usnesením 0468/05/2012/ZK o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina (nabytí účinnosti dne 23. 10. 2012). Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 13. 9. 2016 
usnesením 0463/05/2016/ZK o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (nabytí 
účinnosti dne 7. 10. 2016). Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 13. 9. 2016 usnesením 
0464/05/2016/ZK o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (nabytí účinnosti dne  
7. 10. 2016). Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 12. 12. 2017 usnesením 0591/07/2017/ZK o vydání 
Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (nabytí účinnosti dne  
30. 12. 2017). Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 14. 5. 2019 usnesením 0229/03/2019/ZK o vydání 
Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (nabytí účinnosti dne  
14. 6. 2019). Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 8. 9. 2020 usnesením 0475/05/2020/ZK o vydání 
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (nabytí účinnosti dne 7. 11. 2020). 

Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina je pořizována v souladu s § 42a odst. 2 stavebního zákona zkráceným 
postupem, a to na návrh oprávněného investora Ředitelství silnic a dálnic ČR z důvodu rozvoje veřejné 
dopravní infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. k) bod 1 stavebního zákona].  

Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje v tomto případě nebyla pořízena. 

Z pohledu procesu pořízení aktualizace zásad územního rozvoje lze uvést, že podle § 42b stavebního zákona 
se při aktualizaci zásad územního rozvoje zkráceným způsobem v měněných částech postupuje obdobně 
podle ustanovení § 36 až 41 stavebního zákona.  

Stanovisko MŽP k potřebě posouzení Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina z hlediska 
vlivů na životní prostředí č.j. MZP/2019/710/7590 ze dne 12. 8. 2019 konstatuje: „Na základě obdržených 
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podkladů od oprávněného investora, s přihlédnutím ke kritériím přílohy č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na 
životní prostředí, a to zejména k předmětu a velikosti koncepce, charakteristice dotčeného území a zákonným 
skutečnostem došlo MŽP k závěru, že návrh na Aktualizaci č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina není 
nutné posuzovat z hlediska jejích vlivů na životní prostředí.“  

Posouzení vlivů Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území nebylo 
s ohledem na závěry výše uvedeného stanoviska MŽP zpracováno. 

Z obsahového hlediska splňuje Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavky na obsah této územně plánovací 
dokumentace uvedené ve stavebním zákonu a ve vyhlášce č. 500/2006 Sb.  

Součástí Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. textová část, jejíž obsah je 
stanoven částí I., odst. 1 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a grafická část, jejíž obsah je stanoven částí 
I., odst. 2 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

Dále je součástí Aktualizace č. 8 ZÚR KrV textová část odůvodnění, jejíž obsah je stanoven částí II., odst. 1 
přílohy č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ustanovením § 23 odst. 1 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 500/2006 Sb. a 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Součástí odůvodnění Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je i grafická část, jejíž obsah je stanoven částí II., odst. 2 
přílohy č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a ustanovením § 23 odst. 1 písm. c) této vyhlášky. 

Podkladem pro zpracování Aktualizace č. 8 ZÚR KrV byly podle požadavku § 25 stavebního zákona průběžně 
aktualizované Územně analytické podklady Kraje Vysočina, jejichž čtvrtá aktualizace byla projednána 
Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 20. 6. 2017 (číslo usnesení 0326/04/2017/ZK). Pro účely zpracování 
Aktualizace č. 8 ZÚR KrV byla použita aktualizovaná datová sada limitů využití území ze srpna roku 2019. 

Pořizovatel doručil návrh Aktualizace č. 8 ZÚR KrV a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou 
vyhláškou. Veřejné projednání návrhu se konalo nejdříve 15 dnů ode dne doručení. K veřejnému projednání 
přizval pořizovatel jednotlivě Ministerstvo pro místní rozvoj, dotčené orgány, obce v řešeném území a obce 
sousedící s tímto územím a sousední kraje a to nejméně 30 dnů předem. 

Veřejné projednání proběhlo dne 7. 9. 2020 formou vzdáleného přístupu. Na veřejném projednání projektant 
provedl výklad k řešení návrhu Aktualizace č. 8 ZÚR KrV. 

Dotčené obce, oprávnění investoři a zástupce veřejnosti mohli podat nejpozději do 7 dnů od veřejného 
projednání své námitky a každý mohl uplatnit připomínky. Ve stejné lhůtě mohly dotčené orgány uplatnit svá 
stanoviska k návrhu Aktualizace č. 8 ZÚR KrV. Ve stanovené lhůtě pořizovatel obdržel 5 stanovisek dotčených 
orgánů (vypořádání viz. kapitola 1.4.1), 2 připomínky (vypořádání viz. kapitola 1.5.1) a 2 námitky (vypořádání 
viz. kapitola 1.6.1).  

Pořizovatel vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek. Vzhledem ke skutečnosti, že uplatněné připomínky obsahovali pouze sdělení sousedních krajů, 
že neuplatňují či nemají žádné připomínky, doručil pořizovatel dotčeným orgánům a Ministerstvu pro místní 
rozvoj pouze návrh rozhodnutí o námitkách a vyzval je k uplatnění stanoviska. Pořizovatel obdržel 7 stanovisek 
dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách (vypořádání viz. kapitola 1.4.2). 

Podle § 42b odst. 5 stavebního zákona byl Návrh Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina předložen Ministerstvu 
pro místní rozvoj ke stanovisku. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo dne 9. 10. 2020 souhlasné stanovisko 
čj. MMR-54232/2020-81-1 k Návrhu Aktualizace č. 8 ZÚR KrV. Ministerstvo při posouzení návrhu Aktualizace 
č. 8 ZÚR KrV neshledalo nedostatky vyžadující odstranění z hledisek uvedených v § 42b odst. 5 stavebního 
zákona. Na základě výsledků veřejného projednání Aktualizace č. 8 ZÚR KrV nebylo nutné provést podstatnou 
úpravu návrhu ve smyslu ustanovení §39 odst. 5 stavebního zákona. 

Pořizovatel před předložením návrhu Aktualizace č. 8 ZÚR KrV zastupitelstvu kraje přezkoumal soulad návrhu 
Aktualizace č. 8 ZÚR KrV s požadavky obsaženými ve stavebním zákoně, jeho prováděcích vyhláškách a 
dalších právních předpisech. Návrh Aktualizace č. 8 ZÚR KrV byl řádně projednán ve veřejném projednání, 
jak to stanoví příslušná ustanovení stavebního zákona pro zkrácený postup pořizování aktualizace zásad 
územního rozvoje. Výsledek přezkoumání dle § 40 odst. 1 stavebního zákona je součástí tohoto textu 
odůvodnění Aktualizace č. 8 ZÚR KrV. Při pořizování a projednávání Aktualizace č. 8 ZÚR KrV byly splněny 
všechny podmínky a požadavky stanovené stavebním zákonem a dalšími právními předpisy. Zastupitelstvo 
Kraje Vysočina si v souladu s § 41 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že navrhovaná Aktualizace č. 8 ZÚR 
KrV není v rozporu s politikou územního rozvoje, se stanovisky dotčených orgánů ani se stanoviskem 
Ministerstva pro místní rozvoj. Na základě všech těchto skutečností rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
vydat Aktualizaci č. 8 ZÚR KrV. 
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1.4  VYHODNOCENÍ SOULADU AKTUALIZACE Č. 8 ZÚR KRAJE VYSOČINA 
S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.  

Návrh Aktualizace č. 8 ZÚR KrV byl v souladu s § 42b odst. 2 stavebního zákona projednán s dotčenými 
orgány s níže uvedeným výsledkem. Všechny požadavky dotčených orgánů byly akceptovány a zapracovány 
do Aktualizace č. 8 ZÚR KrV. 

Nebyly řešeny žádné rozpory. 

1.4.1  Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a ministerstev uplatněných dle  
§ 42b odst. 2 stavebního zákona k Návrhu Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina 
v rámci veřejného projednání 

ozn. stanovisko uplatnil stanovisko vyhodnocení stanoviska  

1 Český báňský úřad, 
Kozí 4, P.O.BOX 
140, 110 01 Praha 

V zákonné lhůtě DO neuplatnil 
stanovisko 

 

2 Hasičský záchranný 
sbor Kraje Vysočina, 
Ke Skalce 32, 586 04 
Jihlava 

V zákonné lhůtě DO neuplatnil 
stanovisko 

 

3 Krajská hygienická 
stanice kraje 
Vysočina se sídlem v 
Jihlavě, Tolstého 15, 
586 01 Jihlava 
 
1. 9. 2020 
 

S návrhem „Aktualizace č.8 Zásad 
územního rozvoje Kraje Vysočina“ s 
odkazem na §30, §77 odst. 2,3,4,5 č. 
258/2000 Sb., a §82 zákona odstavcem 
2), písm. t) a č.258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, v platném znění a 
Nařízení vlády č. 272/2011Sb. O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací v platném znění. se souhlasí  
KHS KV upozorňuje na povinnosti 
vyplývající z § 77 zákona č. 258/2000Sb. 
právních předpisů na úseku ochrany 
veřejného zdraví, zejména pak: V 
případě, že je v platné územně plánovací 
dokumentaci uveden záměr, u kterého 
lze důvodně předpokládat, že bude po 
uvedení do provozu zdrojem hluku nebo 
vibrací, zejména z provozu na 
pozemních komunikacích nebo 
železničních drahách, nelze ke stavbě, 
která by mohla být tímto hlukem či 
vibracemi dotčena, vydat kladné 
stanovisko orgánu ochrany veřejného 
zdraví, aniž by u ní byla přijata opatření k 
ochraně před hlukem nebo vibracemi.  
Stavební úřad vždy zajistí, aby záměr 
žadatele ke stavbě bytového domu, 
rodinného domu, stavbě pro předškolní 
nebo školní vzdělávání, stavbě pro 
zdravotní nebo sociální účely anebo k 
funkčně obdobné stavbě a ke stavbě 
zdroje hluku byl z hlediska ochrany před 

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
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ozn. stanovisko uplatnil stanovisko vyhodnocení stanoviska  

hlukem posouzen příslušným orgánem 
ochrany veřejného zdraví.  
Žadatel o vydání územního rozhodnutí, 
územního souhlasu nebo společného 
souhlasu ke stavbě podle odstavce 3 do 
území zatíženého zdrojem hluku předloží 
příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví pro účely vydání stanoviska podle 
odstavce 1 protokol o měření hluku 
provedeném podle § 32a nebo hlukovou 
studii a návrh opatření k ochraně před 
hlukem, jde-li o území zatížené hlukem 
nad stanovené hygienické limity. Stejnou 
povinnost má žadatel, který hodlá 
předložit stavebnímu úřadu návrh 
veřejnoprávní smlouvy, žadatel o změnu 
v užívání stavby podle odstavce 3 a 
žadatel o vydání společného povolení ke 
stavbě podle odstavce 3. 
Odůvodnění:  
Dne 31.7.2020 bylo na KHS KV 
doručeno oznámení Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, Odboru územního 
plánování a stavebního řádu o návrhu 
„Aktualizace č.8 Zásad územního rozvoje 
Kraje Vysočina“. Aktualizace č. 8 ZÚR 
Kraje Vysočina je pořizována v souladu s 
§ 42a odst. 2 stavebního zákona 
zkráceným postupem, a to na návrh 
oprávněného investora Ředitelství silnic 
a dálnic ČR z důvodu rozvoje veřejné 
dopravní infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. 
k) bod 1 stavebního zákona].  
KHS KV po prostudování předložených 
dokumentů vydala k předmětnému 
dokumentu souhlasné stanovisko.  
Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina 
vymezuje plochu o výměře 160.000 m2 
pro umístění stavby DP02 rozšíření 
odpočívky Jamenský potok vlevo (směr 
Praha) na dálnici D1.“  
Stávající odpočívka Jamenský potok 
spadá do kategorie „malá“ a disponuje 
prakticky jen velmi malým parkovištěm 
pro 7 těžkých nákladních vozidel a pro 9 
osobních automobilů. Odpočívka má jen 
malé rychlé občerstvení a WC, nemá 
žádné jiné zázemí. V současné době je 
odpočívka uzavřená a je využitá jako 
zařízení staveniště modernizovaného 
přilehlého úseku dálnice D1.  
V dokumentaci je navržena odpočívka s 
touto kapacitou: 33 stání pro osobní 
automobily, 2 stání pro osobní 
automobily osob se sníženou schopností 
pohybu, 2 stání pro autobusy, 5 stání pro 
karavany a 62 stání pro těžká nákladní 
vozidla, WC, venkovní posezení. V roce 
2020 bylo řešení odpočívky mírně 
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ozn. stanovisko uplatnil stanovisko vyhodnocení stanoviska  

modifikováno, kapacita odpočívky ani 
princip jejího uspořádání se modifikací 
nijak nezměnily. 

4 Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor 
dopravy a silničního 
hospodářství, 
Žižkova 57, 587 33 
Jihlava 

V zákonné lhůtě DO neuplatnil 
stanovisko 

 

5 Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor 
životního prostředí a 
zemědělství, Žižkova 
57, 587 33 Jihlava 

V zákonné lhůtě DO neuplatnil 
stanovisko  

 

6 Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor 
kultury, památkové 
péče a cestovního 
ruchu, Žižkova 57, 
587 33 Jihlava 

V zákonné lhůtě DO neuplatnil 
stanovisko 

 

7 Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor 
sekretariátu 
hejtmana, odd. 
krizového řízení a 
bezpečnosti, Žižkova 
57, 587 33 Jihlava 

V zákonné lhůtě DO neuplatnil 
stanovisko 

 

8 Ministerstvo dopravy 
ČR, odbor 
infrastruktury, 
oddělení územního 
plánu, nábřeží L. 
Svobody 12/22, 110 
00 Praha 1 
 
14. 9. 2020 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán 
podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 
písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 
49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 4 zákona 
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, 
ve znění pozdějších předpisů, k návrhu 
Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje 
Kraje Vysočina vydává stanovisko podle 
§ 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění, 
(dále jen „stavební zákon“), obdobně 
podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
Z hlediska dopravy na pozemních 
komunikacích, námi sledovaných dálnic 
a silnic I. třídy nesouhlasíme s 
projednávaným návrhem Aktualizace č. 8 
Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. 
V kapitole 4.1 Dopravní infrastruktura, 
části 4.1.1 Automobilová doprava, bod 
(65a), požadujeme vypustit text „Plocha 
pro rozšíření odpočívky je v Aktualizaci č. 
8 ZÚR Kraje Vysočina vymezená, s 

Z kapitoly 4.1 Dopravní infrastruktura a 
7.1 Veřejně prospěšné stavby v oblasti 
dopravy budou vypuštěny části textů dle 
požadavku dotčeného orgánu.  
Současně s tím bude do textové části 
odůvodnění Aktualizace č. 8 Zásad 
územního rozvoje Kraje Vysočina do 
kapitoly 7.1 Veřejně prospěšné stavby 
v oblasti dopravy do odůvodnění bodu 
(153a) doplněna definice veřejně 
prospěšné stavby ve smyslu požadavku 
dotčeného orgánu.  
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ozn. stanovisko uplatnil stanovisko vyhodnocení stanoviska  

ohledem na značnou pokročilost 
projektové přípravy stavby a tedy s 
ohledem na již poměrně přesnou znalost 
plošných nároků záměru, jako plocha 
odpovídající maximální potenciálně 
potřebné ploše pro realizaci daného 
záměru, s pouze malou plošnou rezervou 
odpovídající podrobnosti zpracování 
zásad územního rozvoje v měřítku 1 : 
100 000.“ 
V kapitole 7.1 Veřejně prospěšné stavby 
v oblasti dopravy, bod (153a), 
požadujeme vypustit text „Plocha 
vymezená pro veřejně prospěšnou 
stavby DP02 zahrnuje nejen plochu 
samotné plánované rozšířené odpočívky 
s parkovacími stáními a zázemím pro 
řidiče, ale i veškeré komunikace, 
odbočovací a připojovací pruhy, přeložky 
související dopravní a technické 
infrastruktury jako jsou polní a lesní cesty 
dotčené realizací záměru či napojení 
záměru na systémy technické 
infrastruktury.“ 
V kapitole 7.1 Veřejně prospěšné stavby 
v oblasti dopravy, bod (153a), 
požadujeme doplnit, že tato veřejně 
prospěšná stavba zahrnuje hlavní stavbu 
i stavby vedlejší a vyvolané stavby. 
Z hlediska drážní, letecké a vodní 
dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem Aktualizace č. 8 Zásad 
územního rozvoje Kraje Vysočina a 
požadavky neuplatňujeme, jelikož naše 
zájmy jsou respektovány. 
 
Odůvodnění: 
Ad doprava na pozemních komunikacích 
V textové části Zásad územního rozvoje 
Kraje Vysočina požadujeme neuvádět, 
že vymezení zahrnuje nejen plochu 
samotné plánované rozšířené odpočívky 
s parkovacími stáními a zázemím pro 
řidiče, ale i veškeré stavby vedlejší a tyto 
stavby jakkoliv vyjmenovávat. 
Celý soubor vzájemně souvisejících 
staveb požadujeme zařadit mezi veřejně 
prospěšné stavby, a to včetně staveb 
vedlejších, které mohou zasahovat i 
mimo vymezenou plochu. Přesné 
umístění vedlejších staveb, jako jsou 
např. přeložky účelových komunikací, 
přeložky technické infrastruktury, 
odvodnění apod. lze stanovit až na 
základě podrobnější dokumentace. 
Zdůvodnění tohoto textu „značnou 
pokročilostí projektové přípravy 
stavby“ nelze, neboť dle § 36 odst. 3 
stavebního zákona platí, že „zásady 
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územního rozvoje ani vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území nesmí 
obsahovat podrobnosti náležející svým 
obsahem územnímu plánu, regulačnímu 
plánu nebo navazujícím rozhodnutím“. 
Metodické sdělení k veřejně prospěšným 
stavbám (VPS) dopravní infrastruktury, 
které vydalo Ministerstvo pro místní 
rozvoj pod č.j. MMR-34232/2019-81 lze v 
přiměřeně uplatnit i na vymezování 
veřejně prospěšný staveb v zásadách 
územního rozvoje. Toto metodické 
sdělení výslovně uvádí, že „Koridor 
vymezený v územním plánu pro umístění 
stavby dopravní či technické 
infrastruktury slouží k umístění stavby 
hlavní a staveb vedlejších, které lze již v 
úrovni územního plánu předpokládat. U 
staveb dopravní infrastruktury jsou to 
např. mimoúrovňové křižovatky, přeložky 
silnic apod. Koridor pro VPS dopravní či 
technické infrastruktury však nemůže být 
v územním plánu vymezen tak, aby 
zahrnoval všechny vedlejší stavby jako 
např. přeložky účelových komunikací a 
inženýrských sítí vyvolané hlavní 
stavbou.“ V případě odpočívky sice není 
vymezován koridor, ale plocha, neboť se 
nejedná o celou liniovou stavbu, ale její 
součást, nicméně se jedná o veřejně 
prospěšnou stavbu dopravní 
infrastruktury dle § 17 odst. 1 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
v platném znění. 
Stavba dopravní infrastruktury 
představuje obvykle soubor staveb ve 
smyslu definic uvedených v § 2 odst. 8 a 
9 stavebního zákona. Souborem staveb 
se rozumí vzájemně související stavby, 
jimiž se v rámci jednoho stavebního 
záměru uskutečňuje výstavba na 
souvislém území nebo za společným 
účelem. Stavbou hlavní souboru staveb 
se rozumí stavba, která určuje účel 
výstavby souboru staveb (např. stavba 
silnice, tzn. těleso silnice). Vedlejší 
stavbou v souboru staveb se rozumí 
stavba, která se stavbou hlavní svým 
účelem užívání nebo umístěním souvisí 
a která zabezpečuje uživatelnost stavby 
hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby 
hlavní. Součástí VPS jsou kromě hlavní 
stavby také stavby vedlejší náležející do 
celkové objektové skladby stavby, bez 
kterých by nebylo možné tuto stavbu 
realizovat a řádně užívat pro stanovený 
účel.  
V souladu s výše uvedeným požadujeme 
do textové části Zásad územního rozvoje 
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Kraje Vysočina doplnit, že takto 
vymezená VPS zahrnuje hlavní stavbu a 
vedlejší stavby, do kterých náleží např. 
součásti a příslušenství dálnice, silnice 
nebo místní komunikace ve smyslu 
zákona o pozemních komunikacích a 
také vyvolané stavby, jako např. přeložky 
inženýrských sítí, bez nichž by nebylo 
možné stavbu dopravní infrastruktury 
realizovat a řádně užívat pro stanovený 
účel. 
K dalším částem Aktualizace č. 8 Zásad 
územního rozvoje Kraje Vysočina 
nemáme připomínky. 

9 Ministerstvo kultury 
ČR, odbor 
památkové péče, 
Maltézské nám. 1. 
118 11 Praha 1 
 
10. 9. 2020 

Po posouzení z hledisek státní 
památkové péče Ministerstvo kultury, 
jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, ve spojení s ustanovením § 
42b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), na základě Vaší 
zprávy, sděluje k návrhu Aktualizace č. 8 
Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 
následující.  
Výrok:  
Po prostudování výše uvedené 
dokumentace Ministerstvo kultury s 
navrhovaným řešením souhlasí. Z 
hlediska ochrany archeologického 
dědictví požadujeme do textu zahrnutí 
formulace o ochraně archeologického 
dědictví v tomto znění:  
„Řešené území je nutno chápat též jako 
území s archeologickými nálezy ve 
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů.“  
Odůvodnění:  
Navržená plocha pro rozšíření odpočívky 
Jamenský potok vlevo na dálnici D1 
nenaruší urbanistickou strukturu území, 
nedotýká se památkově plošně 
chráněných sídel a území a nevykazuje 
přítomnost nemovitých kulturních 
památek. Plocha je v rámci řešení 
Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina 
vymezena v extravilánu obce Kozlov 
(okr. Jihlava), tedy v nezastavěné 
krajině, bezprostředně při dálnici D1 a 
navazuje na již stávající odpočívku. 
Dopravní infrastruktura nadregionálního 
významu daného území je již 
dlouhodobě v tomto prostoru 
stabilizována a navržená Aktualizace č. 8 
ZÚR Kraje Vysočina ji pouze významně 

Do textové části odůvodnění bude 
doplněna formulace o ochraně 
archeologického dědictví. 
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rozšiřuje na úkor okolního přírodního 
prostředí.  
Z hlediska ochrany kulturních hodnot v 
řešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k posuzovanému návrhu 
Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje 
Kraje Vysočina, nad rámec výše 
uvedeného, žádné další zásadní 
připomínky a požadavky. 

10 Ministerstvo obrany 
ČR, Tychonova 1, 
160 00 Praha 6 
 
27. 8. 2018 
 

Odbor ochrany územních zájmů a 
státního odborného dozoru, Sekce 
nakládání s majetkem, Ministerstvo 
obrany, v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 
Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o zajišťování obrany 
ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), jako věcně a 
místně příslušné ve smyslu zákona o 
zajišťování obrany ČR, a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve 
věcech územního plánování a 
stavebního řádu, v platném znění, 
vydává ve smyslu § 42b odst. 2 
stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona souhlasné 
stanovisko k předloženému návrhu 
Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje 
Kraje Vysočina  
Odůvodnění:  
Ministerstvo obrany v souladu se 
zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) 
zákona o zajišťování obrany ČR a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního 
zákona provedlo, po obdržení oznámení 
pořizovatele o veřejném projednání A8 
ZÚR KrV, vyhodnocení výše uvedeného 
návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Dotčený orgán neshledal rozpor mezi 
předloženým návrhem plochy pro 
odpočívku na dálnici (dotčené obce 
Kozlov, Rybné) a zájmy MO na 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a 
nemá k dané veřejně prospěšné stavbě v 
oblasti dopravy, při dodržení ustanovení 
§ 175 stavebního zákona, připomínky. V 
posuzované A8 ZÚR KrV jsou 
respektovány a zapracovány zájmy 
Ministerstva obrany v souladu s ÚAP. 

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
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11 Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, Na 
Poříčním právu 
1/376, 128 01 Praha 
2 

V zákonné lhůtě DO neuplatnil 
stanovisko 

 

12 Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
ČR, Na Františku 32, 
110 15 Praha 1 

V zákonné lhůtě DO neuplatnil 
stanovisko 

 

13 Ministerstvo vnitra, 
Nad Štolou 3, 170 34 
Praha 7 

V zákonné lhůtě DO neuplatnil 
stanovisko 

 

14 Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, 
odbor ochrany 
veřejného zdraví, 
Palackého nám. 4, 
128 01 Praha 2  

V zákonné lhůtě DO neuplatnil 
stanovisko 

 

15 Ministerstvo 
zemědělství ČR, 
Těšnov 17, 117 05 
Praha 1 

V zákonné lhůtě DO neuplatnil 
stanovisko 

 

16 Ministerstvo 
životního prostředí, 
Vršovická 65, 100 10 
Praha 10 
 
8. 9. 2020 

Ministerstvo životního prostředí 
neuplatňuje na základě ustanovení § 42b 
odst. 4 stavebního zákona, 
prostřednictvím odboru posuzování vlivů 
na životní prostředí a integrované 
prevence, jako dotčený orgán dle zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění 
pozdějších předpisů žádné připomínky k 
návrhu AZÚR č. 8 KrV. 

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
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17 Regionální 
pracoviště Východní 
Čechy, Agentura 
ochrany přírody a 
krajiny České 
republiky, Jiráskova 
1665, 530 02 
Pardubice 

V zákonné lhůtě DO neuplatnil 
stanovisko. 

 

18 Regionální 
pracoviště, Správa 
CHKO Žďárské 
vrchy, Brněnská 39, 
591 01 Žďár nad 
Sázavou  

V zákonné lhůtě DO neuplatnil 
stanovisko. 

 

19 Státní energetická 
inspekce, územní 
inspektorát pro kraj 
Vysočina, Tolstého 
15, 586 01 Jihlava 

V zákonné lhůtě DO neuplatnil 
stanovisko. 

 

20 Státní pozemkový 
úřad, Husinecká 11a, 
130 00 Praha 3 

V zákonné lhůtě DO neuplatnil 
stanovisko. 

 

21 Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost, 
Senovážné nám. 9, 
110 00 Praha 1 

V zákonné lhůtě DO neuplatnil 
stanovisko. 

 

22 Krajská veterinární 
správa, Státní 
veterinární správy 
pro Kraj Vysočina, 
Rantířovská 94/22, 
586 01 Jihlava 

V zákonné lhůtě DO neuplatnil 
stanovisko. 

 

1.4.2 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a ministerstva uplatněných k 
návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k 
Návrhu Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina v rámci veřejného projednání 
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1  Krajská hygienická 
stanice kraje 
Vysočina se sídlem v 
Jihlavě, Tolstého 15, 
586 01 Jihlava 
2. 10. 2020 

S návrhem rozhodnutí o námitkách 
uplatněných k návrhu „Aktualizace č. 8 
Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina“ s odkazem na §30, §77 odst. 
2,3,4,5 č. 258/2000 Sb., a §82 zákona 
odstavcem 2), písm. t) a č.258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, v platném 
znění a Nařízení vlády č. 272/2011Sb. O 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací v platném znění.  
se souhlasí  
Odůvodnění:  
Dne 29.9.2020 bylo na KHS KV 
doručeno oznámení Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, Odboru územního 
plánování a stavebního řádu o návrhu 

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění návrhu rozhodnutí o námitkách. 



Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina 

Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.  | 43 

ozn. stanovisko uplatnil stanovisko vyhodnocení stanoviska  

rozhodnutí o námitkách uplatněných k 
návrhu „Aktualizace č. 8 Zásad 
územního rozvoje kraje Vysočina“. KHS 
KV po prostudování předložených 
dokumentů vydala k návrhu rozhodnutí o 
námitkách uplatněných k návrhu 
„Aktualizace č. 8 Zásad územního 
rozvoje Kraje Vysočina “ toto stanovisko.  
K zásadám územního rozvoje byly 
vzneseny 2 námitky. Způsob vypořádání 
s námitkami a připomínkami není v 
rozporu s požadavky zákona č. 
258/2000Sb. v platném znění 

2 Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor 
životního prostředí a 
zemědělství, Žižkova 
57, 587 33 Jihlava 
7. 10. 2020 

KrÚ OŽPZ, jako příslušný správní orgán 
podle §77a odst. 4 písm. x) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
souhlasí s návrhem rozhodnutí o 
námitkách uplatněných k návrhu 
Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje 
Kraje Vysočina.  

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění návrhu rozhodnutí o námitkách. 

3  Ministerstvo dopravy 
ČR, odbor 
infrastruktury, 
oddělení územního 
plánu, nábřeží L. 
Svobody 12/22, 110 
00 Praha 1 
26. 10. 2020 

Z hlediska dopravy na pozemních 
komunikacích, námi sledovaných dálnic 
a silnic I. třídy souhlasíme s návrhem 
rozhodnutí o námitkách uplatněných k 
návrhu Aktualizace č. 8 Zásad územního 
rozvoje Kraje Vysočina. 
Odůvodnění: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR zaslalo k 
návrhu Aktualizace č. 8 Zásad územního 
rozvoje Kraje Vysočina námitku, ve které 
požadovalo využití Metodického sdělení 
Ministerstva pro místní rozvoj (č. j. MMR-
34232/2019-81) k veřejně prospěšným 
stavbám (VPS) dopravní infrastruktury 
pro zpracování Aktualizace č. 8 ZÚR 
Kraje Vysočina. 
Z kapitoly 4.1 Dopravní infrastruktura, 
části 4.1.1 Automobilová doprava, bod 
(65a), bude vypuštěn text „Plocha pro 
rozšíření odpočívky je v Aktualizaci č. 8 
ZÚR Kraje Vysočina vymezená, s 
ohledem na značnou pokročilost 
projektové přípravy stavby a tedy s 
ohledem na již poměrně přesnou znalost 
plošných nároků záměru, jako plocha 
odpovídající maximální potenciálně 
potřebné ploše pro realizaci daného 
záměru, s pouze malou plošnou rezervou 
odpovídající podrobnosti zpracování 
zásad územního rozvoje v měřítku 1 : 
100 000.“ 
Z kapitoly 7.1 Veřejně prospěšné stavby 
v oblasti dopravy, bod (153a), bude 
vypuštěn text 
„Plocha vymezená pro veřejně 
prospěšnou stavby DP02 zahrnuje nejen 
plochu samotné plánované rozšířené 

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění návrhu rozhodnutí o námitkách. 
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odpočívky s parkovacími stáními a 
zázemím pro řidiče, ale i veškeré 
komunikace, odbočovací a připojovací 
pruhy, přeložky související dopravní a 
technické infrastruktury jako jsou polní a 
lesní cesty dotčené realizací záměru či 
napojení záměru na systémy technické 
infrastruktury.“ 
Do textové části odůvodnění Aktualizace 
č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina do kapitoly 7.1 Veřejně 
prospěšné stavby v oblasti dopravy bude 
do odůvodnění bodu (153a) doplněna 
definice veřejně prospěšné stavby ve 
smyslu, že tato veřejně prospěšná 
stavba zahrnuje hlavní stavbu i stavby 
vedlejší a vyvolané stavby. 
Vzhledem k tomu, že dle výše 
uvedeného byla námitka Ředitelství silnic 
a dálnic ČR zapracována ve smyslu 
stanoviska Ministerstva dopravy č.j. 
610/2020-910-UPR/2 ze dne 14. 9. 2020, 
s návrhem rozhodnutí o námitkách 
uplatněných k návrhu Aktualizace č. 8 
Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 
souhlasíme. 

4 Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
ČR, Na Františku 32, 
110 15 Praha 1 
26. 10. 2020 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
z hlediska působnosti ve věci ochrany a 
využívání nerostného bohatství na 
základě §15 odst. 2 zákona č. 44/1988., 
o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní 
správy pro energetiku podle §16 
písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) 
zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 39 odst. 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, vydává 
k výše uvedené územně plánovací 
dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem rozhodnutí o námitkách 
k návrhu Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje 
Vysočina souhlasíme bez připomínek. 
Odůvodnění 
Oblast ochrany a využití nerostných 
surovin 
Uplatněné námitky a připomínky k 
návrhu Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje 
Vysočina se nedotýkají problematiky 
ochrany a využívání nerostných surovin, 
takže jejich vyhodnocení nemá na 

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění návrhu rozhodnutí o námitkách. 
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ochrany a využití nerostného bohatství 
na území Kraje Vysočina žádný vliv. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek k návrhu Aktualizace č. 8 
ZÚR Kraje Vysočina nemá žádný 
negativní dopad na ochranu 
plynárenských zařízení na území Kraje 
Vysočina. 
Oblast elektroenergetiky 
Na ochranu elektroenergetických 
zařízení na území Kraje Vysočina nemá 
návrh rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení připomínek k návrhu 
Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina 
žádný negativní vliv. 

5. Ministerstvo 
životního prostředí, 
Vršovická 65, 100 10 
Praha 10 
2. 10. 2020 
 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor 
územního plánování a stavebního řádu, 
jako příslušný orgán územního plánování 
podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) představil a 
rovněž projednal na veřejném 
projednání, které bylo konáno formou 
vzdáleného přístupu dne 7. 9. 2020 v 
souladu s § 42b odst. 2 a ustanovením § 
39 odst. 1 stavebního zákona návrh 
Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje 
Kraje Vysočina. Rovněž v souladu s 
ustanovením § 42b odst. 8 a § 39 odst. 4 
stavebního zákona vyhodnotil Krajský 
úřad Kraje Vysočina výsledky veřejného 
projednání a zpracoval návrh rozhodnutí 
o námitkách. V souvislosti s výše 
uvedeným bylo Ministerstvo životního 
prostředí (dále jen „MŽP“) vyzváno k 
uplatnění stanoviska ve lhůtě stanovené 
stavebním zákonem, a to 30 dnů od 
obdržení tohoto návrhu. MŽP jako 
dotčený orgán v souladu s ustanovením 
§ 39 odst. 4 stavebního zákona nemá 
připomínky k návrhu rozhodnutí o 
námitkách. 

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění návrhu rozhodnutí o námitkách. 

6 Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, 
Staroměstské 
náměstí 6, 110 15 
Praha 1 
12. 10. 2020 

 Z hledisek zajištění koordinace 
využívání území, zejména s ohledem na 
širší územní vztahy a mezinárodní 
závazky, a souladu s platnou PÚR ČR 
nemá ministerstvo k návrhu rozhodnutí o 
námitkách k návrhu A8 ZÚR KrV a k 
návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu 
A8 ZÚR KrV připomínky.  
Odůvodnění:  
Ministerstvo obdrželo dne 29. 09. 2020 
předmětnou žádost, ve které se uvádí, že 
pořizovatel „vyhodnotil ve smyslu § 42b 
odst. 8 za použití § 39 odst. 4 stavebního 

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění návrhu rozhodnutí o námitkách. 
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zákona výsledky projednání zkráceným 
postupem návrhu Aktualizace č. 8 Zásad 
územního rozvoje Kraje Vysočina.“ a 
zpracoval návrh rozhodnutí k návrhu A8 
ZÚR KrV.  
A8 ZÚR KrV je pořizována v souladu s § 
42a odst. 2 stavebního zákona 
zkráceným postupem, a to na návrh 
oprávněného investora, kterým je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen 
„ŘSD ČR“), z důvodu rozvoje veřejné 
dopravní infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. 
k) bod 1 stavebního zákona]. Zpráva o 
uplatňování zásad územního rozvoje v 
tomto případě nebyla pořízena (§ 42 
odst. 6 stavebního zákona).  
Na základě stanoviska Ministerstva 
životního prostředí ze dne 12. 08. 2019, 
č. j. MZP/2019/710/7590, nebylo 
zpracováno vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území.  
Předmětem řešení A8 ZÚR KrV je 
vymezení plochy o rozloze 160 000 m2 
pro umístění stavby rozšíření odpočívky 
Jamenský potok vlevo (směr Praha) na 
dálnici D1, včetně souvisejících staveb 
jako veřejné prospěšné stavby. A8 ZÚR 
KrV reaguje na dlouhodobý 
celorepublikový problém s nedostatkem 
parkovacích kapacit na dálnicích, a to 
zejména kapacit pro parkování těžkých 
nákladních vozidel.  
V rámci veřejného projednání návrhu A8 
ZÚR KrV pořizovatel obdržel:  
- námitky oprávněných investorů: ŘSD 
ČR a E.ON Distribuce, a.s.;  
- připomínky sousedních krajů: 
Pardubického kraje a Jihomoravského 
kraje. Kraj Jihočeský a kraj Středočeský 
neuplatnily v zákonné lhůtě připomínky.  
 
Oprávněný investor ŘSD ČR požadoval 
využití pro zpracování návrhu A8 ZÚR 
KrV metodického sdělení ministerstva 
„Metodické sdělení k veřejně 
prospěšným stavbám dopravní 
infrastruktury“, (dostupné na webových 
stránkách ministerstva), které lze, dle 
mínění ŘSD ČR, použít v přiměřené míře 
nejen pro územní plány, ale i pro zásady 
územního rozvoje. Pořizovatel této 
námitce oprávněného investora vyhověl.  
Oprávněný investor E.ON Distribuce, a.s. 
požadoval v navazující územně 
plánovací dokumentaci, konkrétně v 
územních plánech obcí Rybné a Kozlov 
u Jihlavy, řešit posílení napájení dané 
lokality z existující distribuční sítě 22 kV. 
Pořizovatel námitku zamítl se 
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zdůvodněním, že tento požadavek je nad 
rámec kompetencí krajského úřadu, který 
není na základě stavebního zákona 
příslušný k pořízení územních plánů 
nebo jejich změn. Další námitky tohoto 
oprávněného investora byly 
pořizovatelem vyhodnoceny jako 
požadavky netýkající se úpravy či 
doplnění návrhu A8 ZÚR KrV, a byly 
pouze vzaty na vědomí.  
Ze sousedních krajů se v zákonné lhůtě 
vyjádřily Pardubický kraj a Jihomoravský 
kraj, s konstatováním, že záměr řešený v 
A8 ZÚR KrV nemá přímou návaznost na 
jejich území.  
Z návrhu rozhodnutí předloženého 
pořizovatelem vyplývá, že k návrhu A8 
ZÚR KrV nebyly uplatněny žádné 
námitky zástupců veřejnosti, ani 
připomínky veřejnosti.  
Ministerstvo konstatuje, že vyhodnocení 
uplatněných námitek a připomínek 
nemění obsah návrhu A8 ZÚR KrV v 
částech sledovaných ministerstvem v 
jeho stanovisku podle § 42b odst. 5 
stavebního zákona k návrhu A8 ZÚR 
KrV, ze dne 09. 10. 2020, č. j.MMR-
54232/2020-81/1, tedy z hledisek 
zajištění koordinace využívání území, 
zejména s ohledem na širší územní 
vztahy a mezinárodní závazky, a souladu 
s platnou PÚR ČR. Z tohoto důvodu 
ministerstvo s návrhem rozhodnutí o 
námitkách a návrhem vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu A8 
ZÚR KrV souhlasí. 

7 Ministerstvo 
zemědělství ČR, 
Těšnov 65/17, Nové 
Město, 110 00 Praha 
1 
20. 10. 2020 

K předloženému návrhu rozhodnutí o 
námitkách a vyhodnocení připomínek 
k Aktualizaci č. 8 Zásad územního 
rozvoje Kraje Vysočina nemáme 
z hlediska vodohospodářského 
připomínek. 

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění návrhu rozhodnutí o námitkách. 

1.4.3  Vyhodnocení stanoviska MMR uplatněného dle § 42b odst. 5 stavebního 
zákona k Návrhu Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina 

Vyhodnocení stanoviska MMR č.j. MMR 54232/2020-81-1 ze dne 9. 10. 2020:  

stanovisko MMR návrh vypořádání stanoviska 

Ministerstvo posoudilo předložený návrh A8 ZÚR KrV z 
hledisek:  
- zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem 
na širší územní vztahy a mezinárodní závazky,  

- souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění 
pozdějších aktualizací (dále jen „platná PÚR ČR“).  
 

Vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje požadavky 
na úpravu či doplnění projednávané dokumentace. 
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Ministerstvo na základě tohoto posouzení vydává podle  
§ 42b odst. 5 stavebního zákona toto stanovisko:  
Ministerstvo k návrhu A8 ZÚR KrV neuplatňuje 
požadavky vyžadující odstranění nedostatků z hledisek 
uvedených v § 42b odst. 5 stavebního zákona. Poslední 
věta § 42b odst. 5 stavebního zákona se neuplatní. 

1.5  VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 8 ZÚR 
KRAJE VYSOČINA  

1.5.1 Vyhodnocení připomínek k Návrhu Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina 
uplatněných v rámci veřejného projednání 

ozn. připomínku uplatnil připomínka návrh vypořádání připomínky 

Oprávnění investoři 

1 Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Na 
Pankráci 546/56, 140 
00 Praha 4 
 
7. 9. 2020 

Z důvodu koncepčního vymezení ploch, 
které by přinesly dostatek klidových zón 
pro nákladní dopravu, jsme požádali o 
tento návrh Aktualizace ZÚR KrV. Byla 
zpracována „Vyhledávací studie 
rozmístění odpočívek na stávajících 
dálnicích“ (firma PUDIS, 2016), z které 
vyplývají nejvhodnější plochy pro 
rozšíření odpočívek na území Kraje 
Vysočina. Všechny jsou již vymezeny v 
ÚP jednotlivých obcí, kromě „rozšíření 
stávající odpočívky Jamenského 
potoka“ (vlevo) na k. ú. Kozlov u 
Jihlavy, které se týká tato Aktualizace 
ZÚR KrV.  
Plocha je vymezena dle posledního 
podkladu poskytnutého zpracovatelce 
AZÚR č. 8 KrV – situace návrhu 
odpočívky zpracovaná firmou LinoPlan, 
05/2020. V textu se však uvádí, že 
„plocha je vymezená, s ohledem na 
značnou pokročilost projektové přípravy 
stavby a tedy s ohledem na již poměrně 
přesnou znalost plošných nároků 
záměru, jako plocha odpovídající 
maximálně potenciálně potřebné ploše 
pro realizaci daného záměru“ (str. 
48,49). „Plocha vymezená pro veřejně 
prospěšnou stavbu DP02 zahrnuje 
nejen plochu samotné plánované 
rozšířené odpočívky s parkovacími 
stáními a zázemím pro řidiče, ale i 
veškeré komunikace, odbočovací a 
připojovací pruhy, přeložky související 
dopravní a technické infrastruktury jako 
jsou polní a lesní cesty dotčené 
realizací záměru či napojení záměru na 
systémy technické infrastruktury“ (str. 
52).  
Sdělujeme, že práce na „dokumentaci 
pro územní rozhodnutí a stavební 

Ředitelství silnic a dálnic ČR uplatnilo 
v rámci veřejného projednání 
Aktualizace č. 8 ZÚR KrV připomínky. 
Vzhledem ke skutečnosti, že podatele 
lze označit za oprávněného investora ve 
smyslu ust. § 23a zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zároveň se týkají 
předmětu řešení Aktualizace č. 8 ZÚR 
KrV, byly uplatněné připomínky 
hodnoceny jako námitky a v souladu s § 
42b odst. 4 ve smyslu § 39 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
byly shledány jako přípustné.   
 
Námitce se vyhovuje 
Námitka požadující využití Metodického 
sdělení MMR (č. j. MMR-34232/2019-81) 
k VPS dopravní infrastruktury pro 
zpracování Aktualizace č. 8 ZÚR KrV 
bude zapracována ve smyslu 
vyhodnocení stanoviska Ministerstva 
dopravy č.j. 610/2020-910-UPR/2 ze dne 
14. 9. 2020. 
Z kapitoly 4.1 Dopravní infrastruktura, 
části 4.1.1 Automobilová doprava, bod 
(65a), bude vypuštěn text „Plocha pro 
rozšíření odpočívky je v Aktualizaci č. 8 
ZÚR Kraje Vysočina vymezená, s 
ohledem na značnou pokročilost 
projektové přípravy stavby a tedy s 
ohledem na již poměrně přesnou znalost 
plošných nároků záměru, jako plocha 
odpovídající maximální potenciálně 
potřebné ploše pro realizaci daného 
záměru, s pouze malou plošnou 
rezervou odpovídající podrobnosti 
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povolení“ této stavby byly přerušeny k 
15. 1. 2020 z důvodu ověření 
realizovatelnosti ČOV, protože bylo 
zjištěno, že není možná likvidace 
splaškových vod způsobem 
předpokládaným v původní technické 
studii. V současné době probíhá 
zpracování „Studie vodohospodářského 
řešení“, která posoudí možnosti 
zásobování vodou, odvodnění i 
nakládání s odpadními vodami na 
plánované odpočívce.  
Požadujeme proto, aby bylo využito 
Metodické sdělení MMR (č. j. MMR-
34232/2019-81) k VPS dopravní 
infrastruktury 
(https://www.uur.cz/images/8-
stanoviska-a-metodiky/od-01-01-
2018/27-vps-mmr-34232-2019-81-
2019-07-26.pdf). Toto metodické 
sdělení se sice dotýká vymezení 
koridorů pro VPS u územních plánů, ale 
lze ho použít v přiměřené míře i pro 
vymezení plochy pro VPS dopravní 
infrastruktury v ZÚR. Připomíná se v 
něm, že vymezený koridor (plocha pro 
VPS) pro umístění stavby dopravní či 
technické infrastruktury slouží k 
umístění stavby hlavní a staveb 
vedlejších, které lze již v úrovni 
územního plánu předpokládat. Koridor 
(plocha pro budoucí VPS) dopravní či 
technické infrastruktury však nemůže 
být v územním plánu vymezen tak, aby 
zahrnoval všechny vedlejší stavby jako 
např. přeložky inženýrských sítí 
vyvolané hlavní stavbou. Obzvlášť v 
podrobnosti odpovídající zpracování 
zásad územního rozvoje v měřítku 1 : 
100 000. 

zpracování zásad územního rozvoje v 
měřítku 1 : 100 000.“ 
Z kapitoly 7.1 Veřejně prospěšné stavby 
v oblasti dopravy, bod (153a), bude 
vypuštěn text „Plocha vymezená pro 
veřejně prospěšnou stavby DP02 
zahrnuje nejen plochu samotné 
plánované rozšířené odpočívky s 
parkovacími stáními a zázemím pro 
řidiče, ale i veškeré komunikace, 
odbočovací a připojovací pruhy, přeložky 
související dopravní a technické 
infrastruktury jako jsou polní a lesní 
cesty dotčené realizací záměru či 
napojení záměru na systémy technické 
infrastruktury.“ 
Do textové části odůvodnění Aktualizace 
č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina do kapitoly 7.1 Veřejně 
prospěšné stavby v oblasti dopravy bude 
do odůvodnění bodu (153a) doplněna 
definice veřejně prospěšné stavby ve 
smyslu, že tato veřejně prospěšná 
stavba zahrnuje hlavní stavbu i stavby 
vedlejší a vyvolané stavby. 

2 E.ON Distribuce, a.s., 
F. A. Gerstnera 
2121/6, 370 01 České 
Budějovice 
 
11. 8. 2020 

Ke zveřejněnému návrhu Aktualizace č. 
8 Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina zpracovávaného pro veřejně 
prospěšnou stavbu odpočívky 
Jamenský potok označenou DP02 
z pohledu rozvoje sítí VN a NN máme 
následující připomínky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Společnost E.ON Distribuce, 
a.s. uplatnila v rámci veřejného 
projednání Aktualizace č. 8 ZÚR KrV 
připomínky. Vzhledem ke skutečnosti, že 
podatele lze označit za oprávněného 
investora ve smyslu ust. § 23a zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a zároveň se 
týkají předmětu řešení Aktualizace č. 8 
ZÚR KrV, byly uplatněné připomínky 
hodnoceny jako námitky a v souladu s § 
42b odst. 4 ve smyslu § 39 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
byly shledány jako přípustné.   
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- Stávající způsob napájení lokality 
(pouze po relativně dlouhých kabelech 
0,4 kV (NN) ze stávající trafostanice 
22/0,4 kV TS Jamenský potok č. 
600293) se pro daný záměr jeví 
nedostačující. Požadujeme proto 
v navazujícím stupni územně plánovací 
dokumentace (územní plány obcí 
Kozlov u Jihlavy a Rybné) návrhově 
řešit posílení napájení dané lokality 
s odpočívkami a to z existující 
distribuční sítě 22 kV (z venkovního 
vedení odb. Jamné 22 kV vedení 
VN189) 
 
- Na navržených plochách DP02 se 
nachází stávající kabelové vedení 0,1 
kV (NN). Upozorňujeme, že el. zařízení 
je nutno respektovat ve smyslu 
elektrizačního zákona a příslušných 
vyhlášek. Případné dotčení el. zařízení 
a jejich ochranných pásem novou 
výstavbou budou řešena v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb. v platném 
znění jako vyvolané přeložky. 
 
- Z pohledu rozvoje sítě 110 kV (VVN) 
je tento záměr bezpředmětný.  
 
 
Připojení nových objektů bude 
realizováno na základě podaných 
žádostí o zřízení nového odběrného 
místa a následně uzavřených smluv o 
připojení. 
Realizací stavby energetických rozvodů 
VN, případně NN a trafostanic provede 
Provozovatel DS na základě 
uzavřených smluv o připojení, případně 
přeložení stávajících zařízení pak na 
základě smlouvy o přeložení. Definitivní 
podmínky, včetně vyčíslení podílu na 
oprávněných nákladech spojených 
s připojením budou stanoveny 
v souladu s platnou legislativou. 

Námitka se zamítá 
Požadavek na řešení posílení 
stávajících napájecích kapacit v územně 
plánovacích dokumentacích obcí Kozlov 
u Jihlavy a Rybné je nad rámec 
kompetencí krajského úřadu, neboť ten 
není, dle ust. § 7 stavebního zákona, 
příslušný k pořízení územních plánů 
nebo jejich změn. Společnost E.ON, 
a.s., jakožto oprávněný investor, je 
oprávněna své zájmy hájit v souladu s § 
44 stavebního zákona, kdy může podat 
návrh na pořízení územního plánu, resp. 
jeho změny, a příslušné zastupitelstvo o 
tomto podnětu následně rozhodne.  
 
Vzato na vědomí, tato část námitky 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
Nutnost respektování stávajících el. 
zařízení vyplývá z platné právní úpravy. 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí, tato část námitky 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
 
Vzato na vědomí, tato část námitky 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
Řešení smluvních vztahů v případě 
zřizování odběrného místa jsou zcela 
nad rámec zásad územního rozvoje. 

Sousední kraje 

1 Kraj Jihočeský, odbor 
regionálního rozvoje, 
územního plánování a 
stavebního řádu a 
investic, U Zimního 
stadionu 1952/2, 360 
76 České Budějovice 

Sousední kraj neuplatnil v zákonné 
lhůtě připomínku 
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2 Kraj Jihomoravský, 
odbor územního 
plánování a 
stavebního řádu, 
Žerotínovo nám. 3/5, 
60182 Brno 
 
11. 9. 2020 

A) odbor životního prostředí (OŽP)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, 
odbor životního prostředí (OŽP), jako 
věcně a místně příslušný úřad dle ust. § 
29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve 
znění pozdějších předpisů k „Návrhu A8 
ZÚR KV“ z hlediska zájmů sledovaných 
OŽP nemá připomínky.  
B) odbor dopravy (OD)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, 
odbor dopravy konstatuje, že návrhem 
A8 ZÚR KV nedochází k dotčení řešení 
silnic II. a III. tř. v JMK.  
C) odbor kultury a památkové péče 
(OKPP)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, 
odbor kultury a památkové péče 
OKPP), z hlediska zájmů sledovaných 
OKPP neuplatnil připomínky.  
D) odbor územního plánování a 
stavebního řádu (OÚPSŘ)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, 
odbor územního plánování a 
stavebního řádu (OÚPSŘ) po prověření 
předloženého návrhu A8 ZÚR KV z 
hlediska zajištění koordinace využívání 
území ve vztahu k záměrům 
obsaženým v Zásadách územního 
rozvoje Jihomoravského kraje 
konstatuje následující: 
Aktualizace č. 8 ZÚR KV nevymezuje 
žádné záměry na hranici s 
Jihomoravským krajem. Z hlediska 
zájmů územního plánování OÚPSŘ k 
předloženému návrhu A8 ZÚR KV 
nemá připomínky. 

Vzato na vědomí, připomínka 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 

3 Kraj Pardubický, 
odbor strategického 
rozvoje kraje, 
Komenského nám. 
125, 532 11 
Pardubice 
 
10. 8. 2020 

K předloženému návrhu aktualizace 
neuplatňujeme jako sousední kraj, ve 
smyslu § 39 odst. 2 stavebního zákona, 
připomínky.  
Odůvodnění:  
V návrhu aktualizace je popsáno 
prověření plochy pro umístění stavby 
rozšíření odpočívky Jamenský potok 
vlevo (směr Praha) na dálnici D1. Tento 
záměr nemá přímou návaznost na 
území Pardubického kraje. 

Vzato na vědomí, připomínka 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 

4 Kraj Středočeský, 
odbor regionálního 
rozvoje a investic, 
Zborovská 11, 150 21 
Praha 

Sousední kraj neuplatnil v zákonné 
lhůtě připomínku 
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1.6  ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH K NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 8 ZÚR 
KRAJE VYSOČINA  

1.6.1 Rozhodnutí o námitkách k Návrhu Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina 
uplatněných v rámci veřejného projednání 

ozn. námitku uplatnil námitka návrh rozhodnutí o námitce 

Oprávnění investoři 

1 Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Na 
Pankráci 546/56, 140 
00 Praha 4 
 
7. 9. 2020 

Z důvodu koncepčního vymezení ploch, 
které by přinesly dostatek klidových zón 
pro nákladní dopravu, jsme požádali o 
tento návrh Aktualizace ZÚR KrV. Byla 
zpracována „Vyhledávací studie 
rozmístění odpočívek na stávajících 
dálnicích“ (firma PUDIS, 2016), z které 
vyplývají nejvhodnější plochy pro 
rozšíření odpočívek na území Kraje 
Vysočina. Všechny jsou již vymezeny v 
ÚP jednotlivých obcí, kromě „rozšíření 
stávající odpočívky Jamenského 
potoka“ (vlevo) na k. ú. Kozlov u 
Jihlavy, které se týká tato Aktualizace 
ZÚR KrV.  
Plocha je vymezena dle posledního 
podkladu poskytnutého zpracovatelce 
AZÚR č. 8 KrV – situace návrhu 
odpočívky zpracovaná firmou LinoPlan, 
05/2020. V textu se však uvádí, že 
„plocha je vymezená, s ohledem na 
značnou pokročilost projektové přípravy 
stavby a tedy s ohledem na již poměrně 
přesnou znalost plošných nároků 
záměru, jako plocha odpovídající 
maximálně potenciálně potřebné ploše 
pro realizaci daného záměru“ (str. 
48,49). „Plocha vymezená pro veřejně 
prospěšnou stavbu DP02 zahrnuje 
nejen plochu samotné plánované 
rozšířené odpočívky s parkovacími 
stáními a zázemím pro řidiče, ale i 
veškeré komunikace, odbočovací a 
připojovací pruhy, přeložky související 
dopravní a technické infrastruktury jako 
jsou polní a lesní cesty dotčené 
realizací záměru či napojení záměru na 
systémy technické infrastruktury“ (str. 
52).  
Sdělujeme, že práce na „dokumentaci 
pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení“ této stavby byly přerušeny k 
15. 1. 2020 z důvodu ověření 
realizovatelnosti ČOV, protože bylo 
zjištěno, že není možná likvidace 
splaškových vod způsobem 
předpokládaným v původní technické 
studii. V současné době probíhá 
zpracování „Studie vodohospodářského 
řešení“, která posoudí možnosti 
zásobování vodou, odvodnění i 

Ředitelství silnic a dálnic ČR uplatnilo 
v rámci veřejného projednání 
Aktualizace č. 8 ZÚR KrV připomínky. 
Vzhledem ke skutečnosti, že podatele 
lze označit za oprávněného investora ve 
smyslu ust. § 23a zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zároveň se týkají 
předmětu řešení Aktualizace č. 8 ZÚR 
KrV, byly uplatněné připomínky 
hodnoceny jako námitky a v souladu s § 
42b odst. 4 ve smyslu § 39 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
byly shledány jako přípustné.   
 
Námitce se vyhovuje 
Námitka požadující využití Metodického 
sdělení MMR (č. j. MMR-34232/2019-81) 
k VPS dopravní infrastruktury pro 
zpracování Aktualizace č. 8 ZÚR KrV 
bude zapracována ve smyslu 
vyhodnocení stanoviska Ministerstva 
dopravy č.j. 610/2020-910-UPR/2 ze dne 
14. 9. 2020. 
Z kapitoly 4.1 Dopravní infrastruktura, 
části 4.1.1 Automobilová doprava, bod 
(65a), bude vypuštěn text „Plocha pro 
rozšíření odpočívky je v Aktualizaci č. 8 
ZÚR Kraje Vysočina vymezená, s 
ohledem na značnou pokročilost 
projektové přípravy stavby a tedy s 
ohledem na již poměrně přesnou znalost 
plošných nároků záměru, jako plocha 
odpovídající maximální potenciálně 
potřebné ploše pro realizaci daného 
záměru, s pouze malou plošnou 
rezervou odpovídající podrobnosti 
zpracování zásad územního rozvoje v 
měřítku 1 : 100 000.“ 
Z kapitoly 7.1 Veřejně prospěšné stavby 
v oblasti dopravy, bod (153a), bude 
vypuštěn text „Plocha vymezená pro 
veřejně prospěšnou stavby DP02 
zahrnuje nejen plochu samotné 
plánované rozšířené odpočívky s 
parkovacími stáními a zázemím pro 
řidiče, ale i veškeré komunikace, 
odbočovací a připojovací pruhy, přeložky 
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nakládání s odpadními vodami na 
plánované odpočívce.  
Požadujeme proto, aby bylo využito 
Metodické sdělení MMR (č. j. MMR-
34232/2019-81) k VPS dopravní 
infrastruktury 
(https://www.uur.cz/images/8-
stanoviska-a-metodiky/od-01-01-
2018/27-vps-mmr-34232-2019-81-
2019-07-26.pdf). Toto metodické 
sdělení se sice dotýká vymezení 
koridorů pro VPS u územních plánů, ale 
lze ho použít v přiměřené míře i pro 
vymezení plochy pro VPS dopravní 
infrastruktury v ZÚR. Připomíná se v 
něm, že vymezený koridor (plocha pro 
VPS) pro umístění stavby dopravní či 
technické infrastruktury slouží k 
umístění stavby hlavní a staveb 
vedlejších, které lze již v úrovni 
územního plánu předpokládat. Koridor 
(plocha pro budoucí VPS) dopravní či 
technické infrastruktury však nemůže 
být v územním plánu vymezen tak, aby 
zahrnoval všechny vedlejší stavby jako 
např. přeložky inženýrských sítí 
vyvolané hlavní stavbou. Obzvlášť v 
podrobnosti odpovídající zpracování 
zásad územního rozvoje v měřítku 1 : 
100 000. 

související dopravní a technické 
infrastruktury jako jsou polní a lesní 
cesty dotčené realizací záměru či 
napojení záměru na systémy technické 
infrastruktury.“ 
Do textové části odůvodnění Aktualizace 
č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina do kapitoly 7.1 Veřejně 
prospěšné stavby v oblasti dopravy bude 
do odůvodnění bodu (153a) doplněna 
definice veřejně prospěšné stavby ve 
smyslu, že tato veřejně prospěšná 
stavba zahrnuje hlavní stavbu i stavby 
vedlejší a vyvolané stavby. 

2 E.ON Distribuce, a.s., 
F. A. Gerstnera 
2121/6, 370 01 České 
Budějovice 
 
11. 8. 2020 

Ke zveřejněnému návrhu Aktualizace č. 
8 Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina zpracovávaného pro veřejně 
prospěšnou stavbu odpočívky 
Jamenský potok označenou DP02 
z pohledu rozvoje sítí VN a NN máme 
následující připomínky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Stávající způsob napájení lokality 
(pouze po relativně dlouhých kabelech 
0,4 kV (NN) ze stávající trafostanice 
22/0,4 kV TS Jamenský potok č. 
600293) se pro daný záměr jeví 
nedostačující. Požadujeme proto 
v navazujícím stupni územně plánovací 
dokumentace (územní plány obcí 
Kozlov u Jihlavy a Rybné) návrhově 

Společnost E.ON Distribuce, 
a.s. uplatnila v rámci veřejného 
projednání Aktualizace č. 8 ZÚR KrV 
připomínky. Vzhledem ke skutečnosti, že 
podatele lze označit za oprávněného 
investora ve smyslu ust. § 23a zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a zároveň se 
týkají předmětu řešení Aktualizace č. 8 
ZÚR KrV, byly uplatněné připomínky 
hodnoceny jako námitky a v souladu s § 
42b odst. 4 ve smyslu § 39 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
byly shledány jako přípustné.   
 
Námitka se zamítá 
Požadavek na řešení posílení 
stávajících napájecích kapacit v územně 
plánovacích dokumentacích obcí Kozlov 
u Jihlavy a Rybné je nad rámec 
kompetencí krajského úřadu, neboť ten 
není, dle ust. § 7 stavebního zákona, 
příslušný k pořízení územních plánů 
nebo jejich změn. Společnost E.ON, 
a.s., jakožto oprávněný investor, je 
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řešit posílení napájení dané lokality 
s odpočívkami a to z existující 
distribuční sítě 22 kV (z venkovního 
vedení odb. Jamné 22 kV vedení 
VN189) 
 
- Na navržených plochách DP02 se 
nachází stávající kabelové vedení 0,1 
kV (NN). Upozorňujeme, že el. zařízení 
je nutno respektovat ve smyslu 
elektrizačního zákona a příslušných 
vyhlášek. Případné dotčení el. zařízení 
a jejich ochranných pásem novou 
výstavbou budou řešena v souladu se 
zákonem č. 458/2000 Sb. v platném 
znění jako vyvolané přeložky. 
 
- Z pohledu rozvoje sítě 110 kV (VVN) 
je tento záměr bezpředmětný.  
 
 
Připojení nových objektů bude 
realizováno na základě podaných 
žádostí o zřízení nového odběrného 
místa a následně uzavřených smluv o 
připojení. 
Realizací stavby energetických rozvodů 
VN, případně NN a trafostanic provede 
Provozovatel DS na základě 
uzavřených smluv o připojení, případně 
přeložení stávajících zařízení pak na 
základě smlouvy o přeložení. Definitivní 
podmínky, včetně vyčíslení podílu na 
oprávněných nákladech spojených 
s připojením budou stanoveny 
v souladu s platnou legislativou. 

oprávněna své zájmy hájit v souladu s § 
44 stavebního zákona, kdy může podat 
návrh na pořízení územního plánu, resp. 
jeho změny, a příslušné zastupitelstvo o 
tomto podnětu následně rozhodne.  
 
Vzato na vědomí, tato část námitky 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
Nutnost respektování stávajících el. 
zařízení vyplývá z platné právní úpravy. 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí, tato část námitky 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
 
Vzato na vědomí, tato část námitky 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
Řešení smluvních vztahů v případě 
zřizování odběrného místa jsou zcela 
nad rámec zásad územního rozvoje. 
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, STANOVISKO MINISTERSTVA 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PODLE § 42b ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 42b 
ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO 
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

2.1 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Stanovisko MŽP k potřebě posouzení Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina z hlediska 
vlivů na životní prostředí č.j. MZP/2019/710/7590 ze dne 12. 8. 2019 konstatuje: „Na základě obdržených 
podkladů od oprávněného investora, s přihlédnutím ke kritériím přílohy č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na 
životní prostředí, a to zejména k předmětu a velikosti koncepce, charakteristice dotčeného území a zákonným 
skutečnostem došlo MŽP k závěru, že návrh na Aktualizaci č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina není 
nutné posuzovat z hlediska jejích vlivů na životní prostředí.“  

Posouzení vlivů Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území nebylo 
s ohledem na závěry výše uvedeného stanoviska MŽP zpracováno. 

2.2 STANOVISKO MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PODLE § 42B 
ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Posouzení vlivů Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území nebylo 
s ohledem na závěry výše uvedeného stanoviska MŽP (viz předchozí kapitola 2.1.) zpracováno. Nebylo proto 
uplatněno stanovisko MŽP. 

2.3 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 42B ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD 
NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Posouzení vlivů Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území nebylo 
s ohledem na závěry výše uvedeného stanoviska MŽP (viz předchozí kapitola 2.1.) zpracováno. Nebylo proto 
uplatněno stanovisko MŽP. 



Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina 

56 |  Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.  

3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH (NADREGIONÁLNÍCH) VZTAHŮ 

3.1 POSOUZENÍ KRAJE VYSOČINA V SYSTÉMU OSÍDLENÍ ČR 

Kraj Vysočina je s počtem obyvatel 509 813 (dle veřejné databáze ČSÚ k 31. 12. 2019) třetím nejméně 
lidnatým krajem v ČR, hustotou zalidnění 75,0 obyvatel/km2 (dle ÚAP ČSÚ k 31. 12. 2019) ani zdaleka 
nedosahuje republikového průměru 135 obyvatel/km2, rozlohou je Kraj Vysočina totiž naopak 4. největším 
v ČR (6 795 km2). 

Kraj Vysočina leží v centrální poloze osídlení ČR a také ve středu Evropy, mezi třemi nejvýznamnějšími 
středoevropskými aglomeracemi: Praha, Brno a Vídeň. 

Krajem Vysočina prochází nejvýznamnější dopravní tah ČR, dálnice D1 Praha – Brno – Ostrava – Polsko. 
Krajské centrum osídlení Jihlava, krajské město, s počtem 50 891 obyvatel (dle veřejné databáze ČSÚ k 31. 
12. 2019) má v rámci Kraje Vysočinu výhodnou centrální polohu s velmi dobrou dopravní dostupností právě 
po dálnici D1. Pozice města Jihlava je posílena spolupůsobením měst Havlíčkův Brod a Humpolec, s nimiž 
tvoří tříjadernou rozvojovou oblast republikového významu OB11, která je v systému rozvojových oblastí a 
rozvojových os republikového významu propojena s Prahou prostřednictvím rozvojové osy OS5 Praha – 
(Kolín) – Jihlava – Brno, resp. prostřednictvím rozvojové osy OS5a Praha – Jihlava, která je vedená územím 
podél dálnice D1.  

Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina nenavrhuje žádné změny ve struktuře osídlení Kraje Vysočina a 
nenavrhuje ani žádné záměry, které by měly vliv na pozici Kraje Vysočina ve struktuře osídlení ČR. 

3.2 KRAJ VYSOČINA JAKO SOUČÁST KRAJINY 

Kraj Vysočina se vyznačuje celkově nízkou hustotou osídlení a dominancí volné krajiny nad urbanizovanými 
územími sídel. Nezaměnitelnou podobu vtiskla Kraji Vysočina Českomoravská vrchovina, která patří v ČR 
mezi oblasti s nejzachovalejší přírodou. Charakter vrchoviny pak mají především Žďárské vrchy, které se 
rozkládají v její severovýchodní části a také Javořická vrchovina s nejvyšším vrcholem Javořicí (837 metrů 
nad mořem) v jihozápadní části kraje. Ostatní části kraje mají spíše ráz pahorkatiny, z níž vyčnívají jednotlivé 
vrcholy, které nejsou propojeny souvislými hřebeny.  

Na území Kraje Vysočina se nachází 2 velkoplošná chráněná území: CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné 
hory. Celková výměra velkoplošných zvláště chráněných území činí 60 947 ha, což je 8,9 % území kraje. 
Vysoký podíl přírodních hodnot z území Kraje Vysočina dokládá dále existence 191 maloplošných zvláště 
chráněných území (MZCHÚ, kam patří národní přírodní památky, národní přírodní rezervace, přírodní památky 
a přírodní rezervace) o celkové rozloze téměř 6 000 ha, 9 přírodních parků o celkové rozloze přes  
45 000 ha a 85 evropsky významných lokalit o celkové rozloze 9 172 ha. 

Kraj Vysočina náleží ke krajům s nejvyšším podílem zemědělského půdního fondu (60,1 %, k 31. 12. 2018) z 
celkové rozlohy kraje. Charakteristická je i vysoká míra zornění zemědělské půdy (77,1 % orné půdy z celkové 
výměry zemědělské půdy, k 31. 12. 2018), kde je kraj na třetím místě v ČR, za Středočeským a Jihomoravským 
krajem. Z celkové plochy kraje zaujímají pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 207 510 ha, tedy cca 
30,5 % rozlohy kraje (k 31. 12. 2018). 

Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina nemá v kontextu širších vazeb kraje žádný vliv na krajinu 
kraje. Charakter krajinných struktur na území Kraje Vysočina zůstává řešením Aktualizace č. 8 ZÚR 
Kraje Vysočina v nadmístních souvislostech zcela nedotčen. Navrhovaná plocha pro rozšíření 
odpočívky Jamenský potok vlevo (směr Praha) na dálnici D1 je vymezená v celém rozsahu zcela mimo 
velkoplošná i maloplošná zvláště chráněná území i mimo lokality soustavy Natura 2000. Plocha sice 
představuje potenciální zábor lesa, nicméně v kontextu ploch lesa na území Kraje Vysočina se jedná 
o potenciální zábor naprosto zanedbatelný. 

3.3 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VAZBY KRAJE VYSOČINA 

Kraj Vysočina je z hlediska nadřazených přepravních vazeb charakteristický převažujícími tranzitními vztahy 
transevropského, mezinárodního i vnitrostátního charakteru. 

Hlavním přepravním koridorem silniční dopravy je dálnice D1 Praha – Brno – Lipník nad Bečvou, která je 
v úseku Praha – Brno součástí IV. transevropského multimodálního koridoru (TEMMK) transevropské 
dopravní sítě TEN-T (Trans European Network-Transport) Berlin – Praha – Brno – Břeclav – Wien/Bratislava 
– Budapest – Sofie – Istanbul, a která je dále součástí mezinárodní sítě hlavních evropských silnic (E50, E65). 
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Z hlediska kolejové dopravy mají nadřazený význam hlavní celostátní železniční tratě č. 230 Kolín – Havlíčkův 
Brod a navazující hlavní dvojkolejná elektrizovaná trať č. 250 Havlíčkův Brod – Brno – Břeclav – hranice 
ČR/SR. Kolejové spojení je v souladu s Evropskými dohodami AGC a AGTC součástí mezinárodních 
železničních magistrál a nejdůležitějších tras kombinované dopravy. V železničních stanicích Kolín a Brno 
oboustranně navazují na I. vnitrostátní tranzitní železniční koridor a IV. multimodální koridor TEMMK. 

Poloha obou zmíněných nadřazených dopravních koridorů je ve vztahu k jádrovému území kraje, ke krajskému 
městu Jihlava, mírně excentrická. Návaznost krajského města Jihlavy a jeho zázemí na tyto sítě je závislá na 
navazujícím silničním a kolejovém systému. Pro napojení města Jihlavy na dálnici D1 i na další dálnice (D11, 
D10) a také na sousední stát Rakousko má rozhodující význam silnice I/38 Jestřebí (I/9) – Mladá Boleslav 
(D10) – Poděbrady (D11) – Kolín – Havlíčkův Brod – MÚK Jihlava (D1) – Jihlava – Znojmo – hranice 
ČR/Rakousko, která je v úseku MÚK Jihlava (D1) – hranice ČR/Rakousko součástí mezinárodního evropského 
tahu E59 směrem na Vídeň. Z hlediska dálkových přeshraničních vztahů je pak silnice I/38 součástí hlavního 
silničního spojení Praha (Liberec) – Wien. Napojení krajského města Jihlavy a dalších významných center 
osídlení Kraje Vysočina (Humpolec, Třebíč, Havlíčkův Brod) na krajská města ostatních krajů zabezpečuje síť 
dalších silnic I. třídy, zejména silnice I/19, I/23, I/34 a I/37. 

V kolejové dopravě je pro přímou návaznost krajského města Jihlavy na Brno, Prahu i další významná centra 
osídlení Kraje Vysočina i okolních krajů rozhodující hlavní spojovací železniční trať č. 225 Veselí nad Lužnicí 
– Jihlava – Havlíčkův Brod, v železniční stanici Veselí nad Lužnicí navazující na IV. vnitrostátní železniční 
koridor, v železniční stanici Havlíčkův Brod pak navazující na již zmíněný dvojkolejný elektrizovaný železniční 
tah Kolín – Havlíčkův Brod – Brno – Břeclav – hranice ČR/SR. 

V letecké dopravě jsou nejbližšími veřejnými mezinárodními letišti Brno-Tuřany (kraj Jihomoravský), Pardubice 
(kraj Pardubický) a Hosín (kraj Jihočeský).  

Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina nemění nijak koncepci dopravní obslužnosti Kraje Vysočina 
v kontextu ČR ani v kontextu vazeb Kraje Vysočina na území sousedních krajů. Rozšíření odpočívky 
Jamenský potok vlevo (směr Praha) na dálnici D1 je sice záměrem nadmístního významu, avšak čistě 
z důvodu navrženého umístění odpočívky na dálnici D1, které je ze své podstaty dopravní 
infrastrukturou nadmístního, konkrétně republikového významu, nikoli z důvodu jakýchkoli 
vyvolaných nadmístních vlivů. Rozšíření odpočívky Jamenský potok samo o sobě nijak neovlivní 
dopravní obslužnost ani dopravní dostupnost sousedních krajů nebo sousedních států.  

3.4 ŠIRŠÍ VAZBY KRAJE VYSOČINA V OBLASTI TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 

Podobně jako v dopravě, také v oblasti technické infrastruktury je Kraj Vysočina z hlediska nadřazených 
provozních vazeb charakteristický převažujícími tranzitními vazbami transevropského, mezinárodního i 
vnitrostátního charakteru. Přes území Kraje Vysočina, vzhledem k jeho geografické poloze v jádru území ČR, 
jsou vedena tranzitní energetická vedení přenosové soustavy, tranzitní vedení plynovodů a produktovodů.  
Území kraje je charakteristické zajišťováním tranzitu energetických medií nadregionálního a republikového 
významu. Na území kraje se nacházejí důležité objekty a zařízení přenosové soustavy provozované ČEPS, 
a.s., jako např. transformační stanice Mírovka, Dalešice, Dukovany, Slavětice a vedení přenosové soustavy 
ZVN a VVN. Územím kraje dále procházejí trasy severní a jižní větve tranzitního plynovodu, včetně tras 
základní sítě vysokotlakých plynovodů, je zde lokalizována kompresní stanice dopravy plynu v katastru obce 
Kralice nad Oslavou. Dalším důležitým vedením nadregionálního významu je trasa ropovodu „Družba“. 

Kraj Vysočina je díky přítomnosti Jaderné elektrárny Dukovany sídlem významného producenta elektrické 
energie. Jaderná elektrárna Dukovany je první provozovanou jadernou elektrárnou na území ČR, v 
instalovaném výkonu je druhá nejvýkonnější po jaderné elektrárně Temelín, v současnosti dodává cca 20 % 
elektrické energie vyrobené v ČR. Území kraje je zatížené specifickými nároky danými instalací a provozem 
elektrárny Dukovany i dalších zde situovaných typů elektráren. 

Všechny záměry na rozvoj přenosové soustavy ČR a všech tranzitních a dálkových vedení systémů technické 
infrastruktury, vymezené v platné Politice územního rozvoje ČR, jsou stabilizované v platných ZÚR Kraje 
Vysočina, bez nároků na jejich aktualizaci.  

Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina nevymezuje žádné nové plochy ani koridory v oblasti technické 
infrastruktury a řešení Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina nijak nemění ani neovlivňuje koncepci 
technické infrastruktury navrženou v platných ZÚR Kraje Vysočina. 
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3.5 VYHODNOCENÍ KOORDINACE SE ZÚR SOUSEDNÍCH KRAJŮ 

Vymezení plochy pro rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo (směr Praha) na dálnici D1 nevykazuje žádný 
přímý (fyzický) ani nepřímý (provozní) vliv na území sousedních krajů.   

Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina nevyvolává nároky na koordinaci z hlediska širších vztahů 
se zásadami územního rozvoje sousedních krajů – Jihočeského, Středočeského, Pardubického ani 
Jihomoravského.  

V průběhu procesu pořizování Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina je územně plánovací činnost na území 
sousedních krajů soustavně sledována a průběžně zohledňována v koordinaci územně plánovací činnosti 
Kraje Vysočina. 

3.5.1  Vyhodnocení připomínek sousedních krajů uplatněných k Návrhu Aktualizace 
č. 8 ZÚR Kraje Vysočina v rámci veřejného projednání 

ozn. Sousední kraj Připomínky Komentář a návrh na vypořádání připomínek 

1 Kraj Jihočeský, 
odbor regionálního 
rozvoje, územního 
plánování a 
stavebního řádu a 
investic, U Zimního 
stadionu 1952/2, 360 
76 České Budějovice 

Sousední kraj neuplatnil v zákonné lhůtě 
připomínku 

 

2 Kraj Jihomoravský, 
odbor územního 
plánování a 
stavebního řádu, 
Žerotínovo nám. 3/5, 
60182 Brno 
 
11. 9. 2020 

A) odbor životního prostředí (OŽP)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 
životního prostředí (OŽP), jako věcně a 
místně příslušný úřad dle ust. § 29 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů k „Návrhu A8 ZÚR 
KV“ z hlediska zájmů sledovaných OŽP 
nemá připomínky.  
B) odbor dopravy (OD)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 
dopravy konstatuje, že návrhem A8 ZÚR KV 
nedochází k dotčení řešení silnic II. a III. tř. 
v JMK.  
C) odbor kultury a památkové péče (OKPP)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 
kultury a památkové péče OKPP), z 
hlediska zájmů sledovaných OKPP 
neuplatnil připomínky.  
D) odbor územního plánování a stavebního 
řádu (OÚPSŘ)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 
územního plánování a stavebního řádu 
(OÚPSŘ) po prověření předloženého 
návrhu A8 ZÚR KV z hlediska zajištění 
koordinace využívání území ve vztahu k 
záměrům obsaženým v Zásadách územního 
rozvoje Jihomoravského kraje konstatuje 
následující: 
Aktualizace č. 8 ZÚR KV nevymezuje žádné 
záměry na hranici s Jihomoravským krajem. 
Z hlediska zájmů územního plánování 
OÚPSŘ k předloženému návrhu A8 ZÚR KV 
nemá připomínky. 

Vzato na vědomí, připomínka 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
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ozn. Sousední kraj Připomínky Komentář a návrh na vypořádání připomínek 

3 Kraj Pardubický, 
odbor strategického 
rozvoje kraje, 
Komenského nám. 
125, 532 11 
Pardubice 
 
10. 8. 2020 

K předloženému návrhu aktualizace 
neuplatňujeme jako sousední kraj, ve 
smyslu § 39 odst. 2 stavebního zákona, 
připomínky.  
Odůvodnění:  
V návrhu aktualizace je popsáno prověření 
plochy pro umístění stavby rozšíření 
odpočívky Jamenský potok vlevo (směr 
Praha) na dálnici D1. Tento záměr nemá 
přímou návaznost na území Pardubického 
kraje. 

Vzato na vědomí, připomínka 
neobsahuje požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 

4 Kraj Středočeský, 
odbor regionálního 
rozvoje a investic, 
Zborovská 11, 150 21 
Praha 

Sousední kraj neuplatnil v zákonné lhůtě 
připomínku 
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4. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK VYPLÝVAJÍCÍCH 
Z PŘÍPADNÝCH VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ 
SOUSEDNÍCH STÁTŮ A VÝSLEDKŮ KONZULTACÍ S NIMI  

Kraj Vysočina nesousedí přímo s územím sousedního státu. 

Řešení Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina nevyvolává žádný vliv na území sousedních států. 
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5. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ A PODMÍNEK PRO 
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE OBSAŽENÝCH VE ZPRÁVĚ O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE, NEBO VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ 
POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA 
KRAJE O OBSAHU AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM PODLE § 42a ODST. 2 
STAVEBNÍHO ZÁKONA NEBO POSTUPEM PODLE § 42 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU SE 
SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A 
PODMÍNKAMI K JEJÍ ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 38 
ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA, S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ 
NÁVRHU AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE V PŘÍPADĚ 
POSTUPU PODLE § 38 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

5.1.   VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ A PODMÍNEK PRO 
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU AKTUALIZACE Č. 8 ZÚR KRAJE VYSOČINA 
OBSAŽENÝCH VE ZPRÁVĚ O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE 

Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina je pořizována v souladu s § 42a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, na návrh oprávněného investora 
Ředitelství silnic a dálnic ČR z důvodu rozvoje veřejné dopravní infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. k) bod 1 
stavebního zákona], a to zkráceným postupem. 

Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje v tomto případě nebyla pořízena. 

5.2.   VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ 
ZASTUPITELSTVA KRAJE O OBSAHU AKTUALIZACE ZÁSAD 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM PODLE  
§ 42A ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina je pořizována v souladu s § 42a odst. 2 stavebního zákona zkráceným 
postupem, a to na návrh oprávněného investora Ředitelství silnic a dálnic ČR z důvodu rozvoje veřejné 
dopravní infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. k) bod 1 stavebního zákona]. Zpráva o uplatňování zásad územního 
rozvoje v tomto případě nebyla pořízena. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR jako oprávněný investor hospodařící s dálnicemi a silnice I. třídy ve smyslu § 23a 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, podalo podle § 42a odst. 2 stavebního zákona svým dopisem  
č.j. 001448/11300/2019 ze dne 24. 10. 2019 Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 
z důvodu umožnění rozvoje veřejné dopravní infrastruktury. Ředitelství silnic a dálnic ČR požádalo v rámci 
řešení aktualizace ZÚR vymezit plochu pro „rozšíření odpočívky Jamenský potok“ včetně staveb souvisejících 
jako veřejně prospěšné stavby. 

Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako pořizovatel zásad 
územního rozvoje podle § 7 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, proto předložil Zastupitelstvu Kraje Vysočina 
návrh na Aktualizaci č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, která bude obsahovat záměr oprávněného 
investora, Ředitelství silnic a dálnic ČR, a nebude obsahovat žádné jiné záměry.  

Zastupitelstvo Kraje Vysočina přijalo dne 11. 2. 2020, v souladu s § 42a odst. 2 stavebního zákona, usnesení  
č. 0063/01/2020/ZK pořídit zkráceným postupem návrh Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina na základě návrhu oprávněného investora ŘSD ČR.  

Z Návrhu na aktualizaci ZÚR Kraje Vysočina uplatněného oprávněným investorem Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, dopisem 001448/11300/2019 ze dne 24. 10. 2019, vyplývají následující požadavky (uvedeny vždy 
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kurzívou zeleně) na řešení Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina. Vyhodnocení souladu Aktualizace č. 8 ZÚR 
Kraje Vysočina s požadavky oprávněného investora je uvedeno pod příslušným požadavkem: 

Aktualizace ZÚR Kraje Vysočina bude obsahovat vymezení plochy pro „rozšíření odpočívky Jamenského 
potoka“ včetně staveb souvisejících jako veřejně prospěšné stavby. 

Plnění v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR KrV: 

Aktualizace č. 8 ZÚR KrV požadavek splňuje. Aktualizace č. 8 ZÚR KrV vymezuje návrhovou plochu pro 
umístění stavby rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo (směr Praha) na dálnici D1. Předmětná 
navrhovaná plocha je zároveň vymezená jako veřejně prospěšná stavba DP02. 

5.3.   VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ 
ZASTUPITELSTVA KRAJE O OBSAHU AKTUALIZACE ZÁSAD 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE POŘIZOVANÉ POSTUPEM PODLE § 42 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA,  

Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina není pořizována postupem podle § 42 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

5.4.   VYHODNOCENÍ SOULADU SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM 
NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI K JEJÍ ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ 
POSTUPU PODLE § 38 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA  

Návrh Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina je zpracován jako invariantní. 

5.5.   VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 
AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE V PŘÍPADĚ POSTUPU 
PODLE § 38 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Krajský úřad na základě výsledků projednání nedošel k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh zásad 
územního rozvoje. Nebyl proto uplatněn postup podle § 38 odst. 3 stavebního zákona.  
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6. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE ROZVOJE ÚZEMÍ STÁTU, 
KTERÉ NEJSOU OBSAŽENY V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
(§ 36 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM 
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ  

Součástí výčtu záležitostí týkajících se rozvoje území státu jsou výhradně záměry, které svým významem, 
rozsahem nebo využitím ovlivní území více krajů, popřípadě více států (ekvivalent výkladu pojmu „plocha 
republikového významu“ dle § 2 odst. 1 písm. h) stavebního zákona), a které zároveň nejsou předmětem 
řešení PÚR ČR. 

Součástí výčtu záležitostí týkajících se rozvoje území státu mají být pouze tyto charaktery záměrů: 

1. záměry, které by s ohledem na jejich význam, rozsah nebo využití měly být předmětem řešení ZÚR a 
nejsou, 

2. záměry, které svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více krajů, popřípadě více 
států. 

Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina nevymezuje a nenavrhuje žádné záležitostí nadmístního významu, 

které nejsou řešeny v PÚR ČR. 
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7. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je zpracováno vepsáním odůvodnění jednotlivých měněných částí 
textu Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina vždy kurzívou Arial modře přímo u příslušných měněných částí 
textu s vyznačením měněných částí oproti textu platných ZÚR Kraje Vysočina. Text Návrhu Aktualizace č. 8 
ZÚR Kraje Vysočina s vyznačením měněných částí je přitom zpracován způsobem jako u změny textu 
legislativního předpisu, a to takto: 

1. nově doplňovaný text je uveden tučným podtrženým červeným písmem; 

2. zrušený text je uveden přeškrtnutým červeným písmem. 

V případě, že v rámci Návrhu Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina dochází k úpravě pouze v grafické části a 
text se přitom nemění, je odůvodnění měněné části grafické části uvedeno u odpovídající části textu. 

Text Komplexního zdůvodnění přijatého řešení začíná na následující straně. Vzhledem k tomu, že Aktualizace 
č. 8 ZÚR Kraje Vysočina se týká pouze 4 článků textu ZÚR Kraje Vysočina, je úplné znění publikováno pouze 
v rozsahu těch článků, u nichž se mění jejich znění a článků přímo navazujících. Znění všech ostatních článků 
textu ZÚR Kraje Vysočina, jakož i všechny názvy kapitol textu ZÚR Kraje Vysočina, zůstávají beze změny a 
nejsou tak uvedeny. 
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4 ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V POLITICE 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO 
VÝZNAMU, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, 
ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV,  
U PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV STANOVENÍ VYUŽITÍ, KTERÉ MÁ BÝT 
PROVĚŘENO 

………………………… 

4.1  Dopravní infrastruktura 

………………………… 

4.1.1   Automobilová doprava  

………………………… 

I. Dálnice D1 

(64) (zrušen) 

(65)  ZÚR vymezují plochu o rozloze 50 000 m2 pro umístění stavby nová mimoúrovňová křižovatka dálnice 

D1 a silnice II/352 Měšín.   

(65a)  ZÚR vymezují plochu o rozloze 160.000 m2 pro umístění stavby rozšíření odpočívky Jamenský 

potok vlevo (směr Praha) na dálnici D1.   

Odůvodnění vymezení plochy pro umístění stavby rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo (směr Praha) na dálnici D1: 

Dálnice jsou v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, určené pro rychlou 
dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly. Podstatný podíl dálkové a mezistátní dopravy 
přitom tvoří těžká nákladní, zejména pak kamionová, doprava, která po dálniční síti realizuje především 
transport zboží, výrobků a materiálu na střední a dlouhé vzdálenosti.    

Na řidiče motorových vozidel o hmotnosti nad 3,5 tuny se při provozování vnitrostátní a mezinárodní dopravy 
vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci 
některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 
a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85. Z tohoto nařízení mimo jiné vyplývají požadavky 
na bezpečnostní přestávky. V článcích 6, 7, 8 a 9 tohoto nařízení se uvádí:  

− denní doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin; 

− nejvýše dvakrát za týden může být denní doba řízení prodloužena na 10 hodin; 

− týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 56 hodin a nesmí být překročena maximální týdenní pracovní 
doba stanovená ve směrnici 2002/15/ES (max. 48 hodin týdně, případně 60 hodin týdně, pokud za čtyři 
měsíce průměr nepřevýší 48 hodin); 

− celková doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin za období dvou po sobě následujících týdnů; 

− po 4,5 hodinách řízení musí řidič dodržet nepřerušovanou bezpečnostní přestávku minimálně 45 minut, 
pokud mu nezačíná doba odpočinku; 

− řidič musí dodržovat denní a týdenní doby odpočinku; 

− v průběhu každých 24 hodin po skončení předchozí denní nebo týdenní doby odpočinku musí mít řidič 
novou denní dobu odpočinku; 

− pokud je v průběhu 24 hodin doba odpočinku alespoň 9 hodin, ale kratší než 11 hodin, jedná se o tzv. 
zkrácenou denní dobu odpočinku; 

− denní dobu odpočinku je možné prodloužit na běžnou nebo zkrácenou týdenní dobu odpočinku; 

− řidič může mít mezi dvěma týdenními dobami odpočinku maximálně tři zkrácené denní doby odpočinku; 

− ve dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič dvě běžné týdenní doby odpočinku, nebo jednu 
běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou dobu odpočinku v celkové délce 24 hodin; 
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− týdenní doba odpočinku začíná vždy nejpozději po uplynutí šesti 24 hodinových úseků od ukončení 
poslední týdenní doby odpočinku; 

− jakákoliv doba odpočinu, která byla vybrána jako náhrada za zkrácený týdenní odpočinek, musí 
navazovat na jinou dobu odpočinku trvající minimálně 9 hodin; 

− pokud je automobil vybaven lehátkem a řidič se tak rozhodne, může denní dobu odpočinku nebo 
zkrácený týdenní odpočinek trávit v něm. 

Řidič je přitom povinen zaznamenávat dobu řízení vozidla, jinou práci (nakládka, vykládka, pomoc cestujícím 
při nastupování a vystupování, čištění a technická údržba vozu a další) a bezpečnostních přestávek ručně do 
záznamového protokolu, nebo záznamového zařízení. 

Omezení maximální doby řízení na 4,5 hodiny, a tedy povinnost dodržovat bezpečnostní přestávky, platí 
v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 
a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
i pro všechny řidiče služebních vozidel o hmotnosti do 3,5 tuny. Řidič automobilu do 3,5 tuny nesmí překročit 
maximální dobu řízení, která je stanovena na 4,5 hodiny. Je povinen nejdéle po uplynutí této doby zastavit, 
přerušit řízení a dát si bezpečnostní přestávku v trvání nejméně 30 minut v případě, že nenásleduje nepřetržitý 
odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávku lze rozdělit do 
dvou částí v minimálním trvání 15 minut zařazených do doby řízení. Je také možné sloučit bezpečnostní 
přestávku a přestávku na jídlo nebo oddech. Řidič nesmí během bezpečnostní přestávky vykonávat žádnou 
činnost, která vyplývá z jeho pracovních povinností. Může jen dozorovat vozidlo a náklad, který převáží. 

Výše uvedené povinnosti dodržování maximální doby řízení, a tedy uskutečňování bezpečnostních přestávek 
v jízdě klade obrovské nároky na parkovací plochy pro těžká nákladní i osobní vozidla právě na dálnicích, 
resp. kolem kapacitních sinic zejména I. tříd. Na dálnicích a silnicích I. třídy se totiž uskutečňuje většina 
dopravních výkonů na silniční a dálniční síti.  

O sobotách a nedělích v průběhu letních prázdnin a o všech nedělích a dnech pracovního klidu odpoledne se 
k výše uvedeným obecným povinnostem dodržování maximální doby řízení a uskutečňování bezpečnostních 
přestávek přidává ještě zákaz vjezdu vybraných nákladních a speciálních vozidel. Ustanovení § 43 odst. 
1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích doslova uvádí: 

(1)  Na dálnici a na silnici I. třídy je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním 
vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům 
a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg s připojeným přípojným 
vozidlem 

a)  v neděli a ostatních dnech pracovního klidu podle zvláštního právního předpisu19) (dále jen "den 
pracovního klidu") v době od 13.00 do 22.00 hodin, 

b) v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 13.00 hodin. 

c) v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17.00 do 21.00 hodin. 

Z hlediska parkovacích kapacit na dálnicích, a to zejména kapacit pro parkování těžkých nákladních vozidel, 
je česká dálniční a silniční síť extrémně poddimenzovaná. Podle propočtů ŘSD ČR chybí po celé ČR více 
než 1 500 parkovacích stání pro těžká nákladní vozidla. Na hlavních tazích pro kamionovou dopravu, kam 
spadají všechny dálnice a většina silnic I. třídy, se tak prakticky celoročně vyskytují vážné problémy s možností 
řidičů zaparkovat a vykonat tak povinnou přestávku. Nedostatek parkovacích kapacit zejména na dálnicích 
pak eskaluje vždy v noci a o všechny prázdninové víkendy. Důsledkem bývá buď nedodržování 
bezpečnostních přestávek anebo parkování na místech, která k tomu nejsou vyhrazená. Kamiony často 
sjíždějí z dálnic do přilehlých obcí a parkují na místech, která k tomu nejsou určená. Tím zásadně ohrožují 
bezpečnost silničního provozu, navíc však obtěžují obyvatele dotčených obcí hlukem, emisemi a prostě svou 
nežádoucí přítomností.  

V uplynulých 25 letech byly investovány desítky miliard do rozšiřování dálniční sítě, avšak investice do 
infrastruktury spojené s jejím užíváním byly minimální. Na nových tazích sice vznikaly odpočívky, ale ty v 
žádném případě nemohly doplnit deficit, který vznikl za 25 let absence jasně dané koncepce pro tvorbu 
dálničních odpočívek a s tím spojených parkovacích míst pro nákladní automobily. I přesto, že intenzity 
dopravy již pravděpodobně neporostou tak dynamicky jako za posledních 30 let, je problém nedostatku 
parkovacích míst na dálnicích i nadále aktuální a je třeba jej systémově řešit, a to koncepční výstavbou nových 
a rozšiřováním a modernizací odpočívek stávajících.  

V roce 2015 si ŘSD ČR nechalo zpracovat Studii potřeby parkovacích stání na síti dálnic v ČR (PUDIS a.s., 
05/2015). Součástí této studie byla jednak pasportizace odpočívek na všech dálnicích v ČR a vybraných 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#f2086293
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úsecích silnic I. třídy navazujících na dálnice a dále analýza aktuálního využívání parkovišť na dálniční síti 
v ČR. Úkolem této studie bylo stanovit deficit parkovacích míst pro těžká nákladní vozidla na jednotlivých 
stávajících dálnicích, resp. na jednotlivých úsecích dálnic, a stanovit tak potřebu dobudování nových 
parkovacích stání na stávajících i na plánovaných, dosud nerealizovaných, úsecích dálnic. Zohledněna přitom 
byla predikovaná výhledová intenzita dopravy na jednotlivých úsecích dálnic v roce 2030, resp. 2050 a potřeba 
pokud možno co nejrovnoměrnějšího rozmístění odpočívek. Analýza kapacit a nároků parkovacích stání pro 
těžká nákladní vozidla byla provedena pro všechny stávající i plánované úseky dálnic. Úseky, které jsou již v 
provozu, byly analyzovány a návrh navýšení kapacit byl proveden na základě dat z elektronického systému 
výkonového zpoplatnění za rok 2014. Metodika pro návrh kapacit na výhledových tazích vychází z porovnání 
intenzit na již provozovaných tazích. 

Na stávajících tazích v celé České republice je třeba doplnit 1 435 parkovacích stání pro těžká nákladní 
vozidla. Na výhledových tazích je třeba počítat s výstavbou 2 270 parkovacích stání pro těžká nákladní vozidla. 
V celé České republice po kompletní výstavbě komunikační sítě (uvažován rok 2030) bude třeba doplnit 3 705 
parkovacích stání pro těžká nákladní vozidla.  

Na celém tahu dálnice D1 se v současné době nachází ve směru z Prahy ke státní hranici 30 odpočívek 
s kapacitou 204 stání pro těžká nákladní vozidla, přičemž 9 odpočívek je uzavřených. Ve směru na Prahu je 
na dálnici D1 celkem 35 odpočívek s kapacitou 233 stání pro těžká nákladní vozidla, přičemž 10 odpočívek je 
uzavřených. V rámci Studie potřeby parkovacích stání na síti dálnic v ČR (PUDIS a.s., 05/2015) byl na dálnici 
D1 identifikován deficit celkem 299 stání pro těžká nákladní vozidla pro směr z Prahy ke státní hranici 
a deficit 258 pro těžká nákladní vozidla pro směr do Prahy. 

V návaznosti na zjištění výše uvedené Studie potřeby parkovacích stání na síti dálnic v ČR (PUDIS a.s., 
05/2015) byla v roce 2016 zpracována Vyhledávací studie rozmístění odpočívek na stávajících dálnicích 
(PUDIS a.s., 12/2016) [dále též jen „Vyhledávací studie]. Jejím cílem bylo na stávajících již realizovaných 
úsecích dálnic vyhledat vhodná místa pro doplnění kapacit parkovacích stání primárně pro těžká nákladní 
vozidla, jejichž deficit byl identifikován v předchozí studii potřeby parkovacích stání. Při návrhu na rozmístění 
odpočívek přitom byly zohledněny na jedné straně požadavky ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ve 
znění Změny č. 1, že odpočívky nesmějí být na dálnici umístění ve vzájemné vzdálenosti menší než 20 km, a 
zároveň požadavky na co možná nejrovnoměrnější rozmístění odpočívek tak, aby každý úsek dálnice byl 
pokryt odpočívkami v pravidelném rytmu/rastru a nedocházelo ke koncentraci parkovacích kapacit na jednom 
místě. Odpočívky totiž mají umožnit vykonat povinnou přestávku v jízdě kdykoli tato potřeba nastane, nikoli 
pouze ve vybraných místech dálniční sítě, kam musí řidič dojet na dlouhou vzdálenost a musí takovou 
přestávku předem důsledně plánovat. V případě uzavírek, zúžení a jiných dopravních kongescí totiž řidiči 
často nestačí dojet na místo plánované přestávky, pokud je možnost k zastavení na dálniční síti omezená a 
odpočívky jsou rozmístěné ve vzájemně velkých vzdálenostech. Optimální je spíše hustší síť odpočívek o 
menších kapacitách než vysoce kapacitní odpočívky ve velkých rozestupech.  

Navržený rastr odpočívek na dálnicích vychází primárně z rastru existujících odpočívek na dálnicích. Snahou 
je v maximální míře využít existující odpočívky a tyto dovybavit potřebným zázemím a navýšit kapacitu jejich 
parkovacích stání, přednostně před zakládáním zcela nových odpočívek. Nová odpočívka totiž nejen že 
vyvolává velké zábory území a nutnost připojení takové odpočívky na sítě technického vybavení, ale vyžaduje 
také vybudování nových odbočovacích a připojovacích pruhů na dálnici. 

Navržený rastr odpočívek na dálnicích kombinuje 3 základní typy odpočívek, v souladu s Typovým návrhem 
odpočívek na dálnicích (Valbek, spol. s r.o., 11/2015): Velká odpočívka (čerpací stanice pohonných hmot, 
stravovací zařízení, místo pro posezení, dětské hřiště, vyhlídka, > 70 stání pro těžká nákladní vozidla, > 10 
stání pro karavany, > 8 stání pro autobusy a > 50 stání po osobní automobily), střední odpočívka (čerpací 
stanice pohonných hmot anebo stravovací zařízení, místo pro posezení, dětské hřiště, > 15 stání pro těžká 
nákladní vozidla, > 5 stání pro karavany, > 4 stání pro autobusy a > 30 stání po osobní automobily) a malá 
odpočívka (WC, místo pro posezení, dětské hřiště, > 0 stání pro těžká nákladní vozidla, > 2 stání pro karavany, 
> 4 stání pro autobusy a > 25 stání po osobní automobily). Umístění velkých odpočívek se předpokládá pouze 
na dálnicích s vysokými intenzitami dopravy, přičemž jejich vzájemná vzdálenost má být 90-180 km. Mezi ně 
mají být v rastru 30-60 km vložené střední odpočívky a mezi ně v rastru min. 20 km malé odpočívky. Na 
ostatních dálnicích, tedy dálnicích s vyššími a nižšími intenzitami dopravy, by měl být vytvořen rastr středních 
odpočívek ve vzájemné vzdálenosti 30 – 60 km, s vloženými malými odpočívkami v rastru kolem 20 km. 

Návrh optimálního rastru odpočívek s dostatečnou kapacitou parkovacích stání na dálnici D1 je komplikovaný 
tím, že rastr stávajících odpočívek (z nichž 30 % je uzavřených) je poměrně hustý a vzhledem k omezení 
minimální vzájemné vzdálenosti odpočívek 20 km, které vyplývá z platné ČSN 736110, je možnost vybudování 
zcela nových odpočívek, zejména pak v úseku Praha – Kývalka (v obou směrech), značně omezená. Z toho 
důvodu bylo v případě odpočívek na stávajícím úseku dálnice D1 zásadním úkolem Vyhledávací studie 
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vytipovat maximum možností na rozšíření kapacit již existujících odpočívek, zejména odpočívek, které dnes 
spadají do kategorie „malá“. 

Pro směr dálnice D1 do Prahy je jednou ze stávajících odpočívek navržených ve Vyhledávací studii k navýšení 
kapacit parkovacích stání stávající odpočívka Jamenský potok v dálničním kilometru 121,8. Odpočívka dnes 
spadá do kategorie „malá“ a disponuje prakticky jen velmi malým parkovištěm pro 7 těžkých nákladních vozidel 
a pro 9 osobních automobilů. Odpočívka má jen malé rychlé občerstvení a WC, nemá žádné jiné zázemí. 
V současné době je odpočívka uzavřená a je využitá jako zařízení staveniště modernizovaného přilehlého 
úseku dálnice D1. 

 
Obrázek: Odpočívka Jamenský potok vlevo (směr Praha) na ortofotomapě z 9. 6. 2017 (zdroj: mapy.cz). 

   
Obrázek: Odpočívka Jamenský potok vlevo (směr Praha), stávající stav 5. 5. 2020 (zdroj: vlastní foto). 

V rámci plánovaném rastru odpočívek je odpočívka Jamenský potok vlevo (směr Praha) navržená jako 
„střední“, přičemž ve Vyhledávací studii bylo uvažováno s navýšením o minimálně 13 nových stání pro těžká 
nákladní vozidla. Zásadní výhodou lokality Jamenský potok vlevo (směr Praha) jsou kromě existujícího 
napojení na dálnici a na sítě technické infrastruktury (to je výhoda společná pro všechny existující odpočívky) 
příznivé území podmínky, zejména disponibilní dostatečně veliká plocha vhodná pro plošný rozvoj odpočívky, 
a to souběžně s tělesem dálnice, přesně tak, jak doporučuje Typový návrh odpočívek na dálnicích (Valbek, 
spol. s r.o., 11/2015). 

Již v roce 2017 byla dokončena Technická studie na odpočívky D1 Jamenský potok pravá a levá strana v km 
121,8 (Valbek, spol. s r.o., 04/2017). Návrh výchozího rozměru byl navržen jako středně velká odpočívka. Po 
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projednání s investorem a vzhledem k jednotlivým vzdálenostem mezi sousedními odpočívkami bylo dále 
uvažováno s vyšším počtem stání pro těžká nákladní vozidla blížícím se kapacitě pro velké odpočívky. 
Vzhledem k rozptýlení odpočívek na dálnici D1 a absenci velké odpočívky (dle kapacitního ukazatele ≥ 70 
stání pro těžká nákladní vozidla) se v zájmové lokalitě nabízí umístění ve stávajícím napojení odpočívky 
Jamenský potok vlevo. Z výsledků poptávky po parkovacích stání chybí na odpočívkách Jamenský potok 
celkem 15 míst pro nákladní automobily. I toto hledisko přispělo k finálnímu návrhu odpočívky s důrazem na 
co nejvyšší počet parkovacích stání pro nákladní automobily. Nakonec byla navržena odpočívka s touto 
kapacitou: 33 stání pro osobní automobily, 2 stání pro osobní automobily osob se sníženou schopností 
pohybu, 2 stání pro autobusy, 5 stání pro karavany a 62 stání pro těžká nákladní vozidla, WC, venkovní 
posezení.  

 
Obrázek: Situace návrhu odpočívky Jamenský potok vlevo (směr Praha) dle Technické studie na odpočívky D1 Jamenský 
potok pravá a levá strana v km 121,8 (Valbek, spol. s r.o., 04/2017). 

V roce 2020 bylo řešení odpočívky v rámci pracovní verze Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení odpočívky D1 Jamenský potok levá strana v km 121,8 (Linio Plan, s r.o., 05/2020) mírně 
modifikováno, a to s ohledem na minimalizaci nutného zásahu do údolí Jamenského potoka a z důvodu 
přeložky stávající lesní cesty, která má nově využívat obratiště stávající odpočívky. Kapacita odpočívky ani 
princip jejího uspořádání se modifikací nijak nezměnily. 

 
Obrázek: Situace návrhu odpočívky Jamenský potok vlevo (směr Praha) dle rozpracované pracovní Dokumentace pro 
územní rozhodnutí a stavební povolení odpočívky D1 Jamenský potok levá strana v km 121,8 (Linio Plan, s r.o., 05/2020). 



Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina 

70 |  Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.  

Vzhledem k tomu, že odpočívky jsou součástí dálnice, která je komunikací nadmístního významu, v případě 
rozšíření odpočívky se jedná rovněž o záměr nadmístního významu. Z toho důvodu je plocha pro novou 
odpočívku předmětem řešení této aktualizace ZÚR Kraje Vysočina, a to i přesto, že celý rozsah rozšíření 
odpočívky bude umístěn na území jedné obce, obce Kozlov.  

Poznámka: Řešené území dotčené plochou pro novou odpočívku je nutno chápat jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

………………………… 

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 
STÁTU A VYMEZENÝCH ASANAČNÍCH ÚZEMÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K 
POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

………………………… 

7.1   Veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy  

(150) ZÚR vymezují tyto veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy: 

VPS Stavba Název ORP Dotčené obce 

DP01 MUK Měšín  Jihlava Měšín 

DP02 

Rozšíření 
odpočívky 
Jamenský 
potok vlevo 
(směr Praha) 
na dálnici D1  

Jihlava Kozlov, Rybné 

DK01 Silnice I/38 

Havlíčkův Brod 
Havlíčkův Brod, Kámen, Knyk, Okrouhlička, Olešná, Radostín, Skuhrov, 
Štoky, Tis, Veselý Žďár 

Jihlava 
Čížov, Dlouhá Brtnice, Hladov, Jihlava, Otín, Rančířov, Stonařov, Střítež, 
Suchá, Vílanec 

Moravské Budějovice 
Jakubov u Moravských Budějovic, Litohoř, Martínkov, Moravské 
Budějovice, Zvěrkovice, Želetava 

Telč Markvartice, Rozseč, Sedlatice, Svojkovice 

DK02 Silnice I/19 

Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem 

Havlíčkův Brod Krátká Ves, Přibyslav, Stříbrné Hory, Žižkovo Pole 

Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě, Radňovice 

Pacov  Kámen, Obrataň, Pošná, Věžná, Vysoká Lhota, Zlátenka 

Pelhřimov Čížkov, Dubovice, Leskovice, Nová Cerekev, Pelhřimov 

Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou 

DK03 Silnice I/23 

Náměšť nad Oslavou Kralice nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Rapotice, Studenec, Sudice 

Telč Krahulčí, Markvartice, Mrákotín, Sedlatice, Stará Říše 

Třebíč 
Chlístov, Koněšín, Kožichovice, Předín, Rokytnice nad Rokytnou, Smrk, 
Stařeč, Střítež, Štěměchy, Třebíč, Vladislav 

Moravské Budějovice  Želetava 

DK04 Silnice I/34 

Havlíčkův Brod Boňkov, Česká Bělá, Herálec, , Krátká Ves, Pohled, Věž 

Humpolec Humpolec, Komorovice, Mladé Bříště, Vystrkov 

Chotěboř Chotěboř, Krucemburk, Slavětín,  

Pelhřimov 
Dehtáře, Kojčice, Krasíkovice, Olešná, Ondřejov, Pelhřimov, , Velký 
Rybník 
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VPS Stavba Název ORP Dotčené obce 

DK05 Silnice I/37 

Velké Meziříčí Jívoví, Kadolec, Křižanov,  Osová Bítýška, , Vlkov 

Žďár nad Sázavou 
Hamry nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Sazomín, Vatín, Žďár nad 
Sázavou 

DK06 Silnice II/112 

Jihlava  Batelov 

Pelhřimov  
Černov, Dobrá Voda, Horní Cerekev, Nová Buková, Pelhřimov, Rynárec, 
Vokov, Zajíčkov 

Telč Řásná, Řídelov, Telč, Vanov, Vanůvek, Volevčice 

DK07 Silnice II/128 Pacov 
Bratřice, Cetoraz, Čáslavsko, Eš, Kámen, Lukavec, Pacov, Salačova 
Lhota, Věžná, Zhořec 

DK07a Silnice II/129 Humpolec Humpolec, Jiřice 

DK08 Silnice II/130 

Havlíčkův Brod Golčův Jeníkov, Nová Ves u Leštiny 

Humpolec Hojanovice, Koberovice 

Světlá nad Sázavou 
Bojiště, Číhošť, Horní Paseka, Hradec, Kamenná Lhota, Kožlí, Kynice, 
Ledeč nad Sázavou, Leština u Světlé, Prosíčka 

DK09 Silnice II/132 Pelhřimov  Horní Cerekev, Horní Ves, Počátky, Žirovnice 

DK10 Silnice II150 

Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod, Okrouhlice, Veselý Žďár 

Pacov Čáslavsko 

Světlá nad Sázavou 
Hněvkovice, Kožlí, Ledeč nad Sázavou, Nová Ves u Světlé, Ostrov, 
Světlá nad Sázavou, Vilémovice 

DK11 Silnice II/152 

Moravské Budějovice 
Blatnice, Bohušice, Dědice, Jemnice, Lhotice, Lukov, Mladoňovice, 
Moravské Budějovice, Nové Syrovice, Rácovice, Třebelovice 

Třebíč 
Dukovany, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Krhov, Myslibořice, 
Račice, Slavětice 

DK12 Silnice II/344 
Havlíčkův Brod Dolní Krupá, Havlíčkův Brod, Knyk, Rozsochatec 

Chotěboř Chotěboř 

DK13 Silnice II/345 Chotěboř 
Borek, Chotěboř, Libice nad Doubravou,  Kraborovice, Nová Ves u 
Chotěboře, Sobíňov, Uhelná Příbram, , Ždírec nad Doubravou 

DK14 Silnice II/347 

Havlíčkův Brod Bačkov, Habry 

Humpolec  Čejov, Humpolec 

Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou, Kunemil, Příseka, Služátky 

DK15 Silnice II/348 Jihlava Polná 

DK16 Silnice II/350 Havlíčkův Brod Přibyslav 

DK17 Silnice II/351 

Jihlava Polná, Brzkov 

Havlíčkův Brod Přibyslav 

Třebíč 
Dalešice, Dolní Vilémovice, Klučov, Kožichovice, Slavičky, Střítež, 
Třebenice, Třebíč, Valeč, Vladislav 

DK18 Silnice II/352 Jihlava  Dobronín, Jihlava, Měšín, Polná, , Ždírec 

DK19 Silnice II/353 
Jihlava Arnolec, Dobroutov, Jamné, Kozlov, Polná, Stáj, Velký Beranov, Zhoř 

Žďár nad Sázavou Bohdalov, Budeč, Nové Veselí, Rudolec, Újezd, Žďár nad Sázavou 

DK20 Silnice II/357 
Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem, Dalečín, Písečné, Strachujov, Unčín, Ždánice 

Nové Město na Moravě Jimramov 

DK21 Silnice II/360 

Bystřice nad Pernštejnem Lísek, Radkov  

Nové Město na Moravě Jimramov, Nové Město na Moravě, Věcov, Zubří 

Třebíč 
Hodov, Jaroměřice nad Rokytnou, Petrůvky, Rudíkov, Střítež, Trnava, 
Třebíč, Vlčatín, Výčapy 

Velké Meziříčí 
Horní Libochová, Jívoví, Kozlov, Křižanov, Kundratice, Martinice, 
Moravec, Oslavice, Pikárec, Velké Meziříčí 



Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina 

72 |  Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.  

VPS Stavba Název ORP Dotčené obce 

DK22 Silnice II/379 Velké Meziříčí Březské, Křoví, Velká Bíteš 

DK23 Silnice II/387 Bystřice nad Pernštejnem Štěpánov nad Svratkou, Ujčov 

DK24 Silnice II/388 Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem, Horní Rožínka, Rodkov, Rozsochy, Rožná 

DK25 Silnice II/389 
Bystřice nad Pernštejnem Strážek 

Velké Meziříčí Moravec 

DK26 Silnice II/399 

Náměšť nad Oslavou Hluboké, Jinošov, Krokočín, Náměšť nad Oslavou 

Třebíč Dalešice, Hrotovice, Slavětice 

Velké Meziříčí Velká Bíteš 

DK27 Silnice II/405 Třebíč Hvězdoňovice, Krahulov, Okříšky, Petrovice, Stařeč, Zašovice 

DK28 Silnice II/406 
Jihlava Hodice, Jezdovice, Jihlava, Kostelec, Třešť, Třeštice 

Telč Telč, Volevčice 

DK29 Silnice II/408 Moravské Budějovice  Jemnice  

DK31 Silnice II/410 Moravské Budějovice Jemnice, Lovčovice, Menhartice 

DK32 Silnice II/602 

Jihlava 
Dušejov, Hubenov, Ježená, Jihlava, Kamenice, Luka nad Jihlavou 
Puklice, Rančířov, Velký Beranov  

Pelhřimov Olešná, Pelhřimov, Vyskytná, Zachotín 

Velké Meziříčí 
Jabloňov, Měřín, Meziříčko, Nové Sady, Ruda, Stránecká Zhoř, Velká 
Bíteš, Velké Meziříčí, Záblatí 

DK33 Silnice II/639 
Jihlava Batelov, Dolní Cerekev, Kostelec 

Pelhřimov Horní Cerekev 

DK34 Silnice III/3507 
Havlíčkův Brod Havlíčkova Borová, Modlíkov, Přibyslav 

Chotěboř Krucemburk, Oudoleň, Slavětín 

DK35 Silnice III/3853 Bystřice nad Pernštejnem Blažkov, Dolní Rožínka, Rožná, Strážek  

DK36 Silnice II/404 Jihlava Kozlov, Luka nad Jihlavou 

DK37 Silnice II/354 
Velké Meziříčí Netín, Stránecká Zhoř, Velké Meziříčí, Zadní Zhořec 

Žďár nad Sázavou Ostrov nad Oslavou, Radostín nad Oslavou 

Odůvodnění vymezení VPS DP02: 

Důvodem vymezení nové plochy veřejně prospěšné stavby DP02 v rozsahu navržené plochy pro rozšíření 
odpočívky Jamenský potok vlevo (směr Praha) na dálnici D1 je vymezení předmětné nové plochy v rámci 
vymezení ploch a koridorů nadmístního významu (v tomto případě ploch a koridorů dopravní infrastruktury 
nadmístního významu) v této Aktualizaci č. 8 ZÚR Kraje Vysočina.  

Dle § 36 odst. 1 stavebního zákona „Zásady územního rozvoje …. vymezí plochy nebo koridory nadmístního 
významu a stanoví podmínky pro jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, 
veřejně prospěšná opatření,…“. Z tohoto ustanovení stavebního zákona vyplývá, že pokud jsou plocha nebo 
koridor nadmístního významu vymezené v zásadách územního rozvoje pro stavbu odpovídající definici 
veřejně prospěšné stavby dle § 2 odst. 1 písm. l stavebního zákona, vymezí se tato plocha či koridor zároveň 
jako veřejně prospěšná stavba. Veřejně prospěšná stavba je přitom stavebním zákonem definovaná jako 
„stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve 
vydané územně plánovací dokumentaci.“ Plocha pro rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo (směr Praha) 
na dálnici D1 naplňuje všechny 3 znaky veřejně prospěšné stavby definované ve stavebním zákoně, neboť: 

a) je plochou pro stavbu veřejné dopravní infrastruktury a je proto stavbou pro veřejnou infrastrukturu; 

b) je plochou pro stavbu veřejné infrastruktury určenou k rozvoji kraje, konkrétně Kraje Vysočina a k rozvoji 
státu (konkrétně ČR); 

c) je plochou vymezovanou v rámci územně plánovací dokumentace, která bude po jejím projednání 
vydána opatřením obecné povahy. 
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Podrobné odůvodnění navrhované plochy pro rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo (směr Praha) na 
dálnici D1 viz výše „Odůvodnění vymezení plochy pro umístění stavby rozšíření odpočívky Jamenský potok 

vlevo (směr Praha) na dálnici D1“. ↑ 

(151) ZÚR stanovují tuto šířku koridorů pro umístění veřejně prospěšných staveb DK01 – DK37: 

a)   150 m pro silnice I. třídy s výjimkou zúžení nebo rozšíření v souladu s vymezením odpovídajících 

koridorů dopravní infrastruktury; 

b)   80 m pro silnice II. a III. třídy, s výjimkou zúžení nebo rozšíření v souladu s vymezením 

odpovídajících koridorů dopravní infrastruktury. 

(152)  Veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy zahrnují: 

a)    koridor pro homogenizaci stávajícího tahu; 

b)  koridory pro umístění nových staveb.  

(153) ZÚR stanovují výměru plochy pro umístění stavby DP01 MÚK Měšín dálnice D1 a silnice II/352 na 

50.000 m2. 

(153a) ZÚR vymezují plochu o výměře 160.000 m2 pro umístění stavby DP02 rozšíření odpočívky 

Jamenský potok vlevo (směr Praha) na dálnici D1. 

Odůvodnění stanovení plochy VPS DP02: 

Příprava záměru rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo (směr Praha) na dálnici D1 je ve fázi přípravy 
dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Při vytváření podmínek pro možné budoucí umístění 
záměru v území v rámci územně plánovací dokumentace je nezbytné vycházet z dostupných co 
nejpřesnějších a nejkvalifikovanějších předpokladů následného detailního řešení záměru. V případě řešení 
Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina byla podkladem pro vymezení plochy pro rozšíření odpočívky v danou 
chvíli nejaktuálnější projektová dokumentace záměru, konkrétně rozpracovaná pracovní Dokumentace pro 
územní rozhodnutí a stavební povolení odpočívky D1 Jamenský potok levá strana v km 121,8 (Linio Plan, 
s r.o., 05/2020). Cílem již poměrně přesného vymezení plochy VPS DP02 je na jedné straně minimalizovat 
zásahy do soukromých i veřejných zájmů v území, zároveň však vytvořit dostatečné územní podmínky pro 
upřesnění projektového řešení záměru v rámci navazujících řízení. 

Plocha vymezená pro veřejně prospěšnou stavbu DP02 je vymezená nejen pro umístění stavby hlavní, ale 
rovněž pro umístění všech staveb vedlejších a všech staveb vyvolaných realizací hlavní stavby (např. součásti 
a příslušenství dálnice, silnice nebo místní komunikace ve smyslu zákona o pozemních komunikacích a také 
vyvolané stavby, jako např. přeložky inženýrských sítí, bez nichž by nebylo možné stavbu dopravní 
infrastruktury realizovat a řádně užívat pro stanovený účel), které mohou přesahovat i mimo vymezenou plochu 
VPS DP02. Přesné umístění a přesný územní rozsah vedlejších a vyvolaných staveb lze totiž stanovit až na 
základě podrobné projektové dokumentace.  

………………………… 

8. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 
OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA 
S PŘIHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE SÍDELNÍ STRUKTURY 

8.1 Požadavky na koordinaci ploch a koridorů VPS  

(164) ZÚR stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při zpřesňování 

územního vymezení ploch a koridorů pro umístění staveb. Koordinace ploch a koridorů VPS a VPO 

vymezených ZÚR budou probíhat v území dále uvedených ORP a obcí: 
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Název ORP Název obce 
VPS 

Doprava TI 

Jihlava 

Arnolec DK19   

Batelov DK06, DK33    

Brzkov DK17 E02, E14 

Cerekvička – Rosice   E30 

Čížov DK01 E30 

Dlouhá Brtnice DK01   

Dobronín DK18    

Dobroutov  DK19  

Dolní Cerekev  DK33  

Dudín  E05a 

Dušejov DK32    

Hladov DK01   

Hodice DK28  E09 

Hubenov DK32  

Hybrálec   E06 

Jamné DK19   

Jezdovice DK28   

Ježená DK32  

Jihlava 
DP01, DK01, DK18, 
DK28, DK32 

E06, E07, E21, E30, 
P05 

Kamenice DK32    

Kostelec DK28, DK33   

Kozlov DP02, DK19, DK36  

Luka nad Jihlavou DK32, DK36    

Jihlava 

Měšín DP01, DK18   

Opatov  E05a 

Otín DK01  E30 

Panenská Rozsíčka   E09 

Pavlov   E09, E30 

Polná 
DK15, DK17, DK18, 
DK19 

E02, E14 

Puklice DK32 E07 

Rančířov DK01, DK32 E07, E30 

Rybné DP02   

Stáj DK19  

Stonařov DK01  E30 

Střítež DK01  E06 

Suchá DK01 E30 

Třešť DK28 E09, E20 

Třeštice DK28   

Ústí   E05a 

Velký Beranov DK19, DK32    

Věžnice  E02, E14 
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Název ORP Název obce 
VPS 

Doprava TI 

Vílanec DK01   

Zhoř DK19    

Ždírec DK18    

………………………… 

Odůvodnění doplnění požadavků na koordinaci VPS DP02: 

Jedná se o formální úpravu. Do přehledu požadavků na koordinaci ploch a koridorů VPS a VPO byla nově 
doplněna VPS DP02 nově vymezená v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina.  

………………………… 
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8. KVALIFIKOVANÝ ODHAD ZÁBORU PŮDNÍHO FONDU PRO  
PLOCHY A KORIDORY REPUBLIKOVÉHO A NADMÍSTNÍHO 
VÝZNAMU VYMEZENÉ V AKTUALIZACI Č. 8 ZÚR KRAJE VYSOČINA 

V rámci Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina je kvalifikovaný odhad záborů ZPF a PUPFL zpracován pro 
plochu vymezenou pro rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo (směr Praha) na dálnici D1. 

Rozsah a přesnost kvalifikovaného odhadu záborů ZPF a PUPFL odpovídá použitému měřítku grafické 
části Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, tedy měřítku 1 : 100 000  
(viz výkres II.3 VÝKRES ZÁBORŮ ZPF A PUPFL). 

8.1 KVALIFIKOVANÝ ODHAD ZÁBORŮ ZPF 

Kvalifikovaný odhad záborů zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) je zpracován dle § 5 zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, ve spojení s Vyhláškou  
č. 271/2019 Sb. ze dne 24. 10. 2019, o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, 
v platném znění. 

Plocha vymezená pro rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo (směr Praha) na dálnici D1 v Aktualizaci  
č. 8 ZÚR Kraje Vysočina pouze velice okrajově zasahuje do pozemků ZPF, a to konkrétně (1) do západního 
okraje poměrně hluboce zaříznutého údolí Jamenského potoka (Šlapanky) a (2) do cípu bloku orné půdy na 
západním okraji plochy. 

Reálně se přitom nepředpokládá, že by realizace záměru plánovaného rozšíření odpočívky Jamenský 
potok vlevo (směr Praha) na dálnici D1 jakkoli zasáhla do ZPF. Rozšíření odpočívky nijak nezasáhne do 
údolí Jamenského potoka, které je položené až 20 m pod úrovní dálnice D1 a tedy až 20 m pod výškovou 
úrovní terénu, na níž stojí existující odpočívka a na níž se tak má realizovat i rozšíření stávající odpočívky. 
Rozšíření odpočívky je navíc plánováno ve směru na západ od stávající odpočívky, tedy ve směru od údolí 
Jamenského potoka dále. Cíp bloku orné půdy na západním okraji plochy zůstane rovněž nedotčen, proto 
v daném místě se plánuje toliko nový připojovací pruh odpočívky na dálnici D1 v šířce 3,5 m, pro jehož realizaci 
bude využitý stávající násep severního okraje dálnice D1.   

S ohledem na výše uvedené se nepředpokládá žádný reálný zábor ZPF vyvolaný řešením Aktualizace 
č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. 

8.2 KVALIFIKOVANÝ ODHAD ZÁBORŮ PUPFL 

8.2.1 Metodika kvalifikovaného odhadu záborů PUPFL  

Kvalifikovaný odhad záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) je zpracován v souladu 
s § 13 až 15 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném 
znění, a to s rozlišením na jednotlivé kategorie lesa. 

Všechny předpokládané zábory PUPFL vyvolané řešením Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina mají charakter 
trvalého odnětí PUPFL. 

8.2.2 Kvalifikovaný odhad záborů PUPFL  

Plocha pro rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo (směr Praha) na dálnici D1 vymezená v Aktualizaci  
č. 8 ZÚR Kraje Vysočina je prakticky celá, s výjimkou plochy tělesa dálnice D1 včetně obou existujících 
odpočívek Jamenský potok (vlevo, vpravo) a s výjimkou nepatrných zásahů do ZPF okrajem plochy, vymezená 
na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.  

S ohledem na pokročilost projektové přípravy záměru rozšíření odpočívky je zřejmé, že plocha reálně potřebná 
pro realizaci záměru rozšíření odpočívky bude podstatně menší, než je plocha pro daný záměr vymezená 
v této aktualizaci ZÚR. Plocha reálně potřebná pro realizaci záměru rozšíření odpočívky bude dle 
kvalifikovaného odhadu odpovídat přibližně necelé polovině výměry celé plochy vymezené v Aktualizaci č. 8 
ZÚR Kraje Vysočina. 

Předpokládaný reálný kvalifikovaně odhadovaný zábor PUPFL předpokládanou maximální plochou 
potřebnou pro rozšíření odpočívky je 8,0 ha lesa hospodářského. 
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8.2.3 Odůvodnění předpokládaných záborů PUPFL  

Podrobné odůvodnění vymezení plochy pro rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo (směr Praha) na dálnici 
D1 viz Odůvodnění vymezení plochy pro umístění stavby rozšíření odpočívky Jamenský potok vlevo (směr 

Praha) na dálnici D1 v kapitole 7 tohoto Odůvodnění Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina ↑. 

Existující odpočívka Jamenský potok vlevo (směr Praha) je umístěná uprostřed lesa, který lemuje hluboce 
zaříznuté údolí Jamenského potoka na pomezí správních území obcí Kozlov (na jihozápadě) a Rybné (na 
severovýchodě). Je-li záměrem rozšíření existující odpočívky umístěné uprostřed lesa, nelze se vyhnout 
záborům lesa. Předpokládaný zábor lesa se však týká toliko okrajové partie lesa přímo lemující těleso 
dálnice D1. Zásah do PUPFL tak bude na okraji lesního masivu, nikoli uvnitř něho, nedojde tak k nežádoucí 
fragmentaci lesa. 

Veřejnému zájmu na ochraně PUPFL je nadřazen veřejný zájem na rozvoj veřejné dopravní 
infrastruktury nadmístního významu. S pohledem na kritický nedostatek parkovacích stání zejména pro 
těžká nákladní vozidla na dálnici D1, potřebných pro vykonání povinných bezpečnostních přestávek, je 
prioritou státu, tedy Ministerstva dopravy ČR, resp. Ředitelství silnic a dálnic ČR, kapacitu parkovacích stání 
na dálnici D1 postupně navýšit a nedostatek parkovacích stání tak eliminovat. Základní strategií je přitom 
v maximální možné míře využít již existující odpočívky a přednostně navýšit jejich kapacitu 
parkovacích míst, před budováním zcela nových odpočívek. Důvodem této strategie je snaha o 
minimalizaci nových zásahů do volné krajiny podél dálnice a dále zásadní úspora finančních prostředků, 
zejména z důvodu nutnosti vybudování nových odbočovacích a připojovacích pruhů na dálnici v případě 
budování zcela nové odpočívky.  
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9. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 

PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění  

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění 

Vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění 

Vyhláška č. 271/2019 Sb. ze dne 24. 10. 2019, o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského 
půdního fondu, v platném znění 

USNESENÍ VLÁDY ČR 

Legislativní pravidla vlády schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněná 
usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesením vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesením 
vlády ze dne 14. června 2000 č. 596, usnesením vlády ze dne 18. prosince 2000 č. 1298, usnesením vlády 
ze dne 19. června 2002 č. 640, usnesením vlády ze dne 26. května 2004 č. 506, usnesením vlády ze dne 3. 
listopadu 2004 č. 1072, usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, usnesením vlády ze dne 18. 
července 2007 č. 816, usnesením vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 36, usnesením vlády ze dne 14. prosince 
2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 14. listopadu 2012 č. 820 a usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 
č. 1050. 

NAŘÍZENÍ  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci 
některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 
a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

METODIKY A METODICKÁ SDĚLENÍ 

Metodické sdělení k veřejně prospěšným stavbám dopravní infrastruktury, č. j. MMR-34232/2019-81 
ze dne 23. 7. 2013, aktualizováno 28. 2. 2019 a 26. 7. 2019 

ČSN 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ve znění Změny č. 1 

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE  

Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizací č. 1, č. 2 a č. 3  
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ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5 a 6 

ÚZEMNÍ PLÁNY 

Územní plán Kozlov (Ing. Marie Psotová, Studio P, 06/2009) 

STUDIE / PROJEKTY – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Studie potřeby parkovacích stání na síti dálnic v ČR (PUDIS a.s., 05/2015) 

Typový návrh odpočívek na dálnicích (Valbek, spol. s r.o., 11/2015) 

Vyhledávací studie rozmístění odpočívek na stávajících dálnicích (PUDIS a.s., 12/2016) 

Technická studie na odpočívky D1 Jamenský potok pravá a levá strana v km 121,8 (Valbek, spol. s r.o., 
04/2017 

Rozpracovaná pracovní verze Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení odpočívky 
D1 Jamenský potok levá strana v km 121,8 (Linio Plan, s r.o., 05/2020) 

PROGRAMY / KONCEPCE – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihovýchod – CZ06Z (MŽP, 05/2016) 
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10. SEZNAM ZKRATEK POUŽITÝCH V TEXTU 

ČKA Česká komora architektů 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

GIS Geografický informační systém 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

CHLÚ Chráněné ložiskové území 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

KrV Kraj Vysočina 

KÚ Krajský úřad 

MD Ministerstvo dopravy 

MO Ministerstvo obrany 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPR Městská památková rezervace 

MPZ Městská památková zóna 

MZCHÚ Maloplošné zvláště chráněné území 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OP Ochranné pásmo 

PHM Pohonné hmoty 

PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PÚR Politika územního rozvoje 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR 

TR Transformovna 

ÚAP Územně analytické podklady 

ÚP Územní plán  

ÚPO Územní plán obce 

ÚPD Územně plánovací dokumentace  

ÚSES Územní systém ekologické stability  

ÚTS Územně technická studie 

VE Větrná elektrárna 

VPR Vesnická památková rezervace 

VPS Veřejně prospěšná stavba  

VPZ Vesnická památková zóna 

VÚKOZ Výzkumný ústav krajiny a okrasných zahrad 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ZÚR Zásady územního rozvoje 

ZÚR KrV Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 
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11. ÚPLNÉ ZNĚNÍ TEXTU ZÚR KRAJE VYSOČINA S VYZNAČENÍM 
ZMĚN PROVEDENÝCH V RÁMCI AKTUALIZACE Č. 8  
ZÚR KRAJE VYSOČINA 

Úplné znění textu ZÚR Kraje Vysočina s vyznačením změn provedených v rámci Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje 
Vysočina je zpracováno způsobem jako u změny textu legislativního předpisu, a to takto: 

1. nově doplňovaný text je uveden tučným podtrženým červeným písmem; 

2. zrušený text je uveden přeškrtnutým červeným písmem. 

Vzhledem k tomu, že Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina se týká pouze 4 článků textu ZÚR Kraje Vysočina, 
je úplné znění publikováno pouze v rozsahu těchto článků, u nichž se mění jejichž znění a článků přímo 
navazujících. Znění všech ostatních článků textu ZÚR Kraje Vysočina, jakož i všechny názvy kapitol textu ZÚR 
Kraje Vysočina, zůstávají beze změny. 
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4 ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V POLITICE 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO 
VÝZNAMU, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, 
ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV,  
U PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV STANOVENÍ VYUŽITÍ, KTERÉ MÁ BÝT 
PROVĚŘENO 

………………………… 

4.1  Dopravní infrastruktura 

………………………… 

4.1.1   Automobilová doprava  

………………………… 

I. Dálnice D1 

(64) (zrušen) 

(65)  ZÚR vymezují plochu o rozloze 50 000 m2 pro umístění stavby nová mimoúrovňová křižovatka dálnice 

D1 a silnice II/352 Měšín.   

(65a)  ZÚR vymezují plochu o rozloze 160.000 m2 pro umístění stavby rozšíření odpočívky Jamenský 

potok vlevo (směr Praha) na dálnici D1.   

………………………… 

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 
STÁTU A VYMEZENÝCH ASANAČNÍCH ÚZEMÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K 
POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

………………………… 

7.1   Veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy  

(150) ZÚR vymezují tyto veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy: 

VPS Stavba Název ORP Dotčené obce 

DP01 MUK Měšín  Jihlava Měšín 

DP02 

Rozšíření 
odpočívky 
Jamenský 
potok vlevo 
(směr Praha) 
na dálnici D1  

Jihlava Kozlov, Rybné 

DK01 Silnice I/38 

Havlíčkův Brod 
Havlíčkův Brod, Kámen, Knyk, Okrouhlička, Olešná, Radostín, Skuhrov, 
Štoky, Tis, Veselý Žďár 

Jihlava 
Čížov, Dlouhá Brtnice, Hladov, Jihlava, Otín, Rančířov, Stonařov, Střítež, 
Suchá, Vílanec 

Moravské Budějovice 
Jakubov u Moravských Budějovic, Litohoř, Martínkov, Moravské 
Budějovice, Zvěrkovice, Želetava 

Telč Markvartice, Rozseč, Sedlatice, Svojkovice 

DK02 Silnice I/19 

Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem 

Havlíčkův Brod Krátká Ves, Přibyslav, Stříbrné Hory, Žižkovo Pole 

Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě, Radňovice 
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VPS Stavba Název ORP Dotčené obce 

Pacov  Kámen, Obrataň, Pošná, Věžná, Vysoká Lhota, Zlátenka 

Pelhřimov Čížkov, Dubovice, Leskovice, Nová Cerekev, Pelhřimov 

Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou 

DK03 Silnice I/23 

Náměšť nad Oslavou Kralice nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Rapotice, Studenec, Sudice 

Telč Krahulčí, Markvartice, Mrákotín, Sedlatice, Stará Říše 

Třebíč 
Chlístov, Koněšín, Kožichovice, Předín, Rokytnice nad Rokytnou, Smrk, 
Stařeč, Střítež, Štěměchy, Třebíč, Vladislav 

Moravské Budějovice  Želetava 

DK04 Silnice I/34 

Havlíčkův Brod Boňkov, Česká Bělá, Herálec, , Krátká Ves, Pohled, Věž 

Humpolec Humpolec, Komorovice, Mladé Bříště, Vystrkov 

Chotěboř Chotěboř, Krucemburk, Slavětín,  

Pelhřimov 
Dehtáře, Kojčice, Krasíkovice, Olešná, Ondřejov, Pelhřimov, , Velký 
Rybník 

DK05 Silnice I/37 

Velké Meziříčí Jívoví, Kadolec, Křižanov, Osová Bítýška, , Vlkov 

Žďár nad Sázavou 
Hamry nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Sazomín, Vatín, Žďár nad 
Sázavou 

DK06 Silnice II/112 

Jihlava  Batelov 

Pelhřimov  
Černov, Dobrá Voda, Horní Cerekev, Nová Buková, Pelhřimov, Rynárec, 
Vokov, Zajíčkov 

Telč Řásná, Řídelov, Telč, Vanov, Vanůvek, Volevčice 

DK07 Silnice II/128 Pacov 
Bratřice, Cetoraz, Čáslavsko, Eš, Kámen, Lukavec, Pacov, Salačova 
Lhota, Věžná, Zhořec 

DK07a Silnice II/129 Humpolec Humpolec, Jiřice 

DK08 Silnice II/130 

Havlíčkův Brod Golčův Jeníkov, Nová Ves u Leštiny 

Humpolec Hojanovice, Koberovice 

Světlá nad Sázavou 
Bojiště, Číhošť, Horní Paseka, Hradec, Kamenná Lhota, Kožlí, Kynice, 
Ledeč nad Sázavou, Leština u Světlé, Prosíčka 

DK09 Silnice II/132 Pelhřimov  Horní Cerekev, Horní Ves, Počátky, Žirovnice 

DK10 Silnice II150 

Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod, Okrouhlice, Veselý Žďár 

Pacov Čáslavsko 

Světlá nad Sázavou 
Hněvkovice, Kožlí, Ledeč nad Sázavou, Nová Ves u Světlé, Ostrov, 
Světlá nad Sázavou, Vilémovice 

DK11 Silnice II/152 

Moravské Budějovice 
Blatnice, Bohušice, Dědice, Jemnice, Lhotice, Lukov, Mladoňovice, 
Moravské Budějovice, Nové Syrovice, Rácovice, Třebelovice 

Třebíč 
Dukovany, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Krhov, Myslibořice, 
Račice, Slavětice 

DK12 Silnice II/344 
Havlíčkův Brod Dolní Krupá, Havlíčkův Brod, Knyk, Rozsochatec 

Chotěboř Chotěboř 

DK13 Silnice II/345 Chotěboř 
Borek, Chotěboř, Libice nad Doubravou,  Kraborovice, Nová Ves u 
Chotěboře, Sobíňov, Uhelná Příbram, , Ždírec nad Doubravou 

DK14 Silnice II/347 

Havlíčkův Brod Bačkov, Habry 

Humpolec  Čejov, Humpolec 

Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou, Kunemil, Příseka, Služátky 

DK15 Silnice II/348 Jihlava Polná 

DK16 Silnice II/350 Havlíčkův Brod Přibyslav 

DK17 Silnice II/351 Jihlava Polná, Brzkov 
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VPS Stavba Název ORP Dotčené obce 

Havlíčkův Brod Přibyslav 

Třebíč 
Dalešice, Dolní Vilémovice, Klučov, Kožichovice, Slavičky, Střítež, 
Třebenice, Třebíč, Valeč, Vladislav 

DK18 Silnice II/352 Jihlava  Dobronín, Jihlava, Měšín, Polná, , Ždírec 

DK19 Silnice II/353 
Jihlava Arnolec, Dobroutov, Jamné, Kozlov, Polná, Stáj, Velký Beranov, Zhoř 

Žďár nad Sázavou Bohdalov, Budeč, Nové Veselí, Rudolec, Újezd, Žďár nad Sázavou 

DK20 Silnice II/357 
Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem, Dalečín, Písečné, Strachujov, Unčín, Ždánice 

Nové Město na Moravě Jimramov 

DK21 Silnice II/360 

Bystřice nad Pernštejnem Lísek, Radkov  

Nové Město na Moravě Jimramov, Nové Město na Moravě, Věcov, Zubří 

Třebíč 
Hodov, Jaroměřice nad Rokytnou, Petrůvky, Rudíkov, Střítež, Trnava, 
Třebíč, Vlčatín, Výčapy 

Velké Meziříčí 
Horní Libochová, Jívoví, Kozlov, Křižanov, Kundratice, Martinice, 
Moravec, Oslavice, Pikárec, Velké Meziříčí 

DK22 Silnice II/379 Velké Meziříčí Březské, Křoví, Velká Bíteš 

DK23 Silnice II/387 Bystřice nad Pernštejnem Štěpánov nad Svratkou, Ujčov 

DK24 Silnice II/388 Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem, Horní Rožínka, Rodkov, Rozsochy, Rožná 

DK25 Silnice II/389 
Bystřice nad Pernštejnem Strážek 

Velké Meziříčí Moravec 

DK26 Silnice II/399 

Náměšť nad Oslavou Hluboké, Jinošov, Krokočín, Náměšť nad Oslavou 

Třebíč Dalešice, Hrotovice, Slavětice 

Velké Meziříčí Velká Bíteš 

DK27 Silnice II/405 Třebíč Hvězdoňovice, Krahulov, Okříšky, Petrovice, Stařeč, Zašovice 

DK28 Silnice II/406 
Jihlava Hodice, Jezdovice, Jihlava, Kostelec, Třešť, Třeštice 

Telč Telč, Volevčice 

DK29 Silnice II/408 Moravské Budějovice  Jemnice  

DK31 Silnice II/410 Moravské Budějovice Jemnice, Lovčovice, Menhartice 

DK32 Silnice II/602 

Jihlava 
Dušejov, Hubenov, Ježená, Jihlava, Kamenice, Luka nad Jihlavou 
Puklice, Rančířov, Velký Beranov  

Pelhřimov Olešná, Pelhřimov, Vyskytná, Zachotín 

Velké Meziříčí 
Jabloňov, Měřín, Meziříčko, Nové Sady, Ruda, Stránecká Zhoř, Velká 
Bíteš, Velké Meziříčí, Záblatí 

DK33 Silnice II/639 
Jihlava Batelov, Dolní Cerekev, Kostelec 

Pelhřimov Horní Cerekev 

DK34 Silnice III/3507 
Havlíčkův Brod Havlíčkova Borová, Modlíkov, Přibyslav 

Chotěboř Krucemburk, Oudoleň, Slavětín 

DK35 Silnice III/3853 Bystřice nad Pernštejnem Blažkov, Dolní Rožínka, Rožná, Strážek  

DK36 Silnice II/404 Jihlava Kozlov, Luka nad Jihlavou 

DK37 Silnice II/354 
Velké Meziříčí Netín, Stránecká Zhoř, Velké Meziříčí, Zadní Zhořec 

Žďár nad Sázavou Ostrov nad Oslavou, Radostín nad Oslavou 

(151) ZÚR stanovují tuto šířku koridorů pro umístění veřejně prospěšných staveb DK01 – DK37: 

a)   150 m pro silnice I. třídy s výjimkou zúžení nebo rozšíření v souladu s vymezením odpovídajících 

koridorů dopravní infrastruktury; 

b)   80 m pro silnice II. a III. třídy, s výjimkou zúžení nebo rozšíření v souladu s vymezením 

odpovídajících koridorů dopravní infrastruktury. 
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(152)  Veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy zahrnují: 

a)    koridor pro homogenizaci stávajícího tahu; 

b)  koridory pro umístění nových staveb.  

(153) ZÚR stanovují výměru plochy pro umístění stavby DP01 MÚK Měšín dálnice D1 a silnice II/352 na 

50.000 m2. 

(153a) ZÚR vymezují plochu o výměře 160.000 m2 pro umístění stavby DP02 rozšíření odpočívky 

Jamenský potok vlevo (směr Praha) na dálnici D1. 

………………………… 

8. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 
OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA 
S PŘIHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE SÍDELNÍ STRUKTURY 

8.1 Požadavky na koordinaci ploch a koridorů VPS 

(164) ZÚR stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při zpřesňování 

územního vymezení ploch a koridorů pro umístění staveb. Koordinace ploch a koridorů VPS a VPO 

vymezených ZÚR budou probíhat v území dále uvedených ORP a obcí: 

Název ORP Název obce 
VPS 

Doprava TI 

Jihlava 

Arnolec DK19   

Batelov DK06, DK33    

Brzkov DK17 E02, E14 

Cerekvička – Rosice   E30 

Čížov DK01 E30 

Dlouhá Brtnice DK01   

Dobronín DK18    

Dobroutov  DK19  

Dolní Cerekev  DK33  

Dudín  E05a 

Dušejov DK32    

Hladov DK01   

Hodice DK28  E09 

Hubenov DK32  

Hybrálec   E06 

Jamné DK19   

Jezdovice DK28   

Ježená DK32  

Jihlava 
DP01, DK01, DK18, 

DK28, DK32 

E06, E07, E21, E30, 

P05 

Kamenice DK32    

Kostelec DK28, DK33   

Kozlov DP02, DK19, DK36  
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Název ORP Název obce 
VPS 

Doprava TI 

Luka nad Jihlavou DK32, DK36    

Jihlava 

Měšín DP01, DK18   

Opatov  E05a 

Otín DK01  E30 

Panenská Rozsíčka   E09 

Pavlov   E09, E30 

Polná 
DK15, DK17, DK18, 

DK19 
E02, E14 

Puklice DK32 E07 

Rančířov DK01, DK32 E07, E30 

Rybné  DP02   

Stáj DK19  

Stonařov DK01  E30 

Střítež DK01  E06 

Suchá DK01 E30 

Třešť DK28 E09, E20 

Třeštice DK28   

Ústí   E05a 

Velký Beranov DK19, DK32    

Věžnice  E02, E14 

Vílanec DK01   

Zhoř DK19    

Ždírec DK18    

………………………… 

 

Tato Aktualizace č. 8 ZÚR obsahuje textovou část v rozsahu 4 stran formátu A4 a 2 výřezů výkresů formátu 

A4 v měřítku 1:100 000. 
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Všechny grafické přílohy (výkresy) Odůvodnění Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina jsou 
zpracovány v rozsahu výřezů správního území Kraje Vysočina zahrnujícího území východně od Jihlavy, 
dotčené řešením Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina  
(viz následující schéma – označeno modrým obdélníkem): 

 
Seznam grafických příloh (výkresů) odůvodnění Aktualizace č. 8 ZÚR Kraje Vysočina 

II.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES  1:100 000 

II.2  KOORDINAČNÍ VÝKRES DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 1:100 000 

II.3  VÝKRES ZÁBORŮ ZPF A PUPFL 1:100 000 
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AKTUALIZACE č. 8 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA
II.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES
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ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

ROZVOJOVÁ OBLAST REPUBLIKOVÉHO 
VÝZNAMU

PLATNÉ ZÚR (ponecháno beze změny)

JEVY INFORMATIVNÍJEVY SCHVALOVANÉ

LEGENDA

STAV NÁVRH

ROZVOJOVÁ OSA REPUBLIKOVÉHO 
VÝZNAMU

STAV NÁVRH

DOPRAVA

PLOCHA PRO ODPOČÍVKU NA DÁLNICI

ÚZEMNÍ
REZERVA

OCHRANA PAMÁTEK

ROZVOJOVÁ OSA KRAJSKÉHO VÝZNAMU

DOPRAVA

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

VEDENÍ EL. ENERGIE 400 kV A 110 kV

REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM,
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR

NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM,
NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA (> 10 ha)

JEVY INFORMATIVNÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚZEMÍ

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

HRANICE SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE

HRANICE SPRÁVNÍHO OBVODU 
OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

STAV

PŘÍRODNÍ PARK

OCHRANA VOD

STANOVENÉ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE
II.a A II.b STUPNĚ

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE I. STUPNĚ

STAV

! !

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
?

?

é

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

GEOLOGIE

ZÁJMY ARMÁDY ČR

TRANSFORMAČNÍ ROZVODNA 110 kV

VEDENÍ EL. ENERGIE 110 kV

PÁTEŘNÍ RADIORELÉOVÁ TRASA VČETNĚ 
OCHRANNÉHO PÁSMA RADIORELÉOVÉHO 
VYSÍLAČE

PRODUKTOVOD VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

VTL PLYNOVOD

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ CELOSTÁTNÍ

DRÁHA NÍZKÉHO LETU

OCHRANNÉ PÁSMO NADZEMNÍCH SMĚRŮ

CELÉ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ KRAJE JE SITUOVÁNO 
V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 
MINISTERSTVA OBRANY ČR – JEV 119

"

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKANKP

MIMOÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA

DÁLNICE

o

! ! ! ! ! !

VNITROSTÁTNÍ VEŘEJNÉ LETIŠTĚ

CYKLOSTEZKA JIHLAVA-RAABS

VVTL PLYNOVOD
VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSMA

! ! ! !

OCHRANNÉ PÁSMO LETIŠTĚ

ROPOVOD

@!

SILNICE I., II. A III. TŘÍDY
(VČETNĚ HOMOGENIZACE)

Ð

Ð KORIDOR VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATI

@! OBJEKT NA SILNIČNÍ SÍTI

PLYNOVOD VVTL A VTL

OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU

Horní 
Pojihlaví NÁZEV OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU

HRANICE OBLASTI KRAJINNÉHO RÁZU

DÁLKOVÉ MIGRAČNÍ KORIDORY PRO VELKÉ SAVCE

MIGRAČNĚ VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ

ÚZEMÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ (< 35 ha)

ÚZEMÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ (> 35 ha)

$ PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ - MALÉ

PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ - VELKÉ

VÝHRADNÍ LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN

DOBÝVACÍ PROSTOR

NEVÝHRADNÍ LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN

PROGNÓZNÍ ZDROJ - VELKÝ

OCHRANNÁ PÁSMA RADIOVÝCH SMĚROVÝCH SPOJŮ

KORIDOR PRO VÝHLEDOVOU REALIZACI 
HOMOGENIZACE ÚSEKŮ SILNIC II/602, 
II/352, II/348 A II/351 V ÚSEKU 
PELHŘIMOV - JIHLAVA - POLNÁ - PŘIBYSLAV 
NA TECHNICKÉ PARAMETRY 
SILNICE I. TŘÍDY

EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA (< 10 ha)!(

PLOCHY K PROVĚŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ

JEVY INFORMATIVNÍ

PŘÍRODNÍ REZERVACE/PAMÁTKA

ÚZEMNÍ
REZERVA
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LEGENDA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

VNITROSTÁTNÍ VEŘEJNÉ LETIŠTĚ

OCHRANNÉ PÁSMO LETIŠTĚ

o

PLATNÉ ZÚR (ponecháno beze změny)
DOPRAVA

SILNICE I., II. A III. TŘÍDY
(VČETNĚ HOMOGENIZACE)

DÁLNICE

MIMOÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA

JEVY INFORMATIVNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚZEMÍ

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

HRANICE SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE

HRANICE SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

JEVY SCHVALOVANÉ
DOPRAVA

PLOCHA PRO ODPOČÍVKU NA DÁLNICI

STAV NÁVRH
ÚZEMNÍ

REZERVA

AKTUALIZACE č. 8 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA
II.2. KOORDINAČNÍ VÝKRES DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
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Ð

Ð KORIDOR VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATI

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ CELOSTÁTNÍ

CYKLOSTEZKA JIHLAVA-RAABS! ! ! ! ! !

@! OBJEKT NA SILNIČNÍ SÍTI

STAV NÁVRH
ÚZEMNÍ

REZERVA
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JEVY SCHVALOVANÉ

LEGENDA

ZPF A PUPFL

JEVY INFORMATIVNÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚZEMÍ

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

HRANICE SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE

HRANICE SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S 
ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

VVTL PLYNOVOD

VEDENÍ EL. ENERGIE 110 kV

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ CELOSTÁTNÍ

SILNICE I. TŘÍDY

VYBRANÁ SILNICE II. A III. TŘÍDY

! ! ! !

?

?

é

STAV

LES ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

LES HOSPODÁŘSKÝ

V. TŘÍDA OCHRANY ZPF

I.TŘÍDA OCHRANY ZPF

II. TŘÍDA OCHRANY ZPF

III.TŘÍDA OCHRANY ZPF

IV. TŘÍDA OCHRANY ZPF

INVESTICE DO PŮDY (MELIORACE)

DÁLNICE

VTL PLYNOVOD! !

ROPOVOD

STAV NÁVRH

DOPRAVA

PLOCHA PRO ODPOČÍVKU NA DÁLNICI

ÚZEMNÍ
REZERVA

AKTUALIZACE č. 8 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA
II.3 VÝRES ZÁBORŮ ZPF A PUPFL
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