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POUŽITÉ ZKRATKY:

AČR Armáda České republiky
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
ČOV čistírna odpadních vod
ČSN označení českých technických norem
DN jmenovitý průměr
EVSK ekologicky významný segment krajiny
IP interakční prvek (obyčejně součást ÚSES)
IS inženýrské sítě
ISVS Informační systém VODA ČR v gesci Ministerstva zemědělství
J jižní
JZ jihozápadní
KN katastr nemovitostí
kap. kapitola
k.ú. katastrální území
LP levý přítok
max. maximálně
min. minimálně
MK místní komunikace
MO2 kategorie místní obslužné komunikace dle funkčního třídění

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
MŠ mateřská škola
NN nízké napětí
NP nadzemní podlaží
OP ochranné pásmo
OÚ obecní úřad
PHO pásmo hygienické ochrany
PRVK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
PP pravý přítok
PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa
PÚR ČR Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, schválená

vládou České republiky dne 15. 4. 2015 usnesením vlády č.276
S severní
s.p. státní podnik

STL středotlaký (plynovod)
SV severovýchod(ní)
SZ severozápadní
ÚAP územně analytické podkady
ÚK účelová komunikace
ÚP územní plán
ÚPD územně plánovací dokumentace
ÚS územní studie
ÚSES územní systém ekologické stability
V východní
VDJ vodojem
VN elektrické vysoké napětí (el. vedení)
VVT významný vodní tok
VTL vysokotlaký (plynovod)

ZPF zemědělský půdní fond
ZŠ základní škola
ZÚR Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina
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II.A  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
II.A.1  Nadřízené vazby

kraj: CZ 061 Vysočina
okres: CZ 0614 Třebíč
úřad obce s rozšířenou působností: 6113 MěÚ Třebíč
obec s pověřeným úřadem: 061133 Třebíč
stavební úřad: 602611 Úřad městyse Budišov
matriční úřad: 07560 Úřad městyse Budišov
finanční úřad: 3301 Třebíč

II.A.2. Širší dopravní vztahy
Obec Hodov dopravně spáduje k lokálnímu středisku Budišov (3 km po silnici) a dále
významnějšímu městu a dopravnímu uzlu Velkému Meziříčí (napojení na D1 směrem na
Jihlavu a Prahu, respektive Brno). Okresní město Třebíč je vzdálené asi 18 km, převážně
po silnici II/360. Z Třebíče je možné další spojení směrem na Moravské Budějovice a dále
na Znojmo a Rakousko (1/38), respektive jižní Čechy (II/23).
Svým významem je v dopravních vztazích výrazně převažující silniční doprava jak v
osobní individuální a hromadné dopravě, tak v dopravě nákladní. Katastrem obce
neprochází železnice, nejbližší železniční stanice je v obci Oslavička nebo Budišově u
Třebíče na trati ČD číslo 252 Křižanov - Studenec.

II.A.3. Širší vztahy technické infrastruktury
Zásobení vodou – v obci je vybudován veřejný vodovod, zásobený z OV Třebíč přes
přívodní řad Rudíkov – Budišov samostatným řadem. Před obcí je vodoměrná a redukční
šachta, rozvodné řady obce slouží jako přivaděč pro obec Rohy.
Vlastník vodovodu: obec
Provozovatel: VAS, a.s., divize Třebíč

Odkanalizování – obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť.
Odpadní vody jsou likvidovány individuálně (jímky, septiky).
Dle PRVKÚK je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové
vody. V obci bude vybudována čerpací stanice odpadních vod, která bude výtlačným
potrubím přečerpávat odpadní vody do kanalizačního systému a ČOV městyse Budišov.

Zásobení elektrickou energií - elektrická energie pro obec Hodov je zajišťována ze
systému 22 kV přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV.
Na k.ú. Hodov se nenachází žádná zařízení VVN.

Zásobení plynem – Obec je plynofikována rozvody STL zemního plynu. Je napojena
na společnou STL síť zásobující plynem obce Budišov, Hodov, Rohy, Studnici a
Kamennou z regulační stanice VTUSTL u Budišova, napojenou odbočkou u obce
Vladislav na trasu VTL plynovodu Třebíč - Náměšť n.Oslavou.

Řešené území se nachází v severní části okresu Třebíč v nadmořské výšce 500 m n.m.
Jeho rozloha činí 1021 ha. Většinu území odvodňuje potok Mařek, který je pravostranným
přítokem řeky Oslavy. Celé území obce se nachází v oblasti povodí Dyje.

II.A.4. Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability,
NATURA 2000
Na území obce nezasahuje nadregionální ÚSES, prvky systému NATURA 2000 se zde
nenacházejí.
Vyskytují se zde tyto prvky regionálního ÚSES:
RBC 654 Vlčatínský vrch - část
RBK 516 Vlčatínský vrch - Nesměř (prochází SZ okrajem katastru)
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Návaznost skladebných částí ÚSES na katastry a území sousedních obcí:

označení prvku ÚP
Hodov

sousední území a označení prvku
v ÚPD sousední obce

poznámka

RBC 654 Vlčatínský
vrch - 332.0003

Vlčatín – RBC 654 Vlčatínský vrch

RBK 516 - 342.0013 Vlčatín – RBK 516 (vymezení směrově
neodpovídá ZÚR)

není návaznost,
řešení v ÚPD
sousední obce

RBK 516 - 342.0014 Oslavička – RBK 516 (vymezení
neodpovídá ZÚR)

LBC 41 - 362.0308 Rohy – LBC 41
LBC 43 - 352.0313 Studnice – K 42-43 (lokální biokoridor)
LBK 363.0686 Budišov – LBK 4
LBK 363.0684 Budišov – LBK 2
LBK 363.0166 Budišov – LBK 1
LBK 363.0165 Nárameč – LBK – K5
LBK 363.0166 Nárameč – LBK – K5
LBK 363.0105 Nárameč – LBK – K5
LBK 363.0102 Rudíkov – LBK 7
LBK 363.0103 Rudíkov – LBK 8

II.B SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Soulad s politikou územního rozvoje
Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 (PÚR ČR), schválené vládou
ČR dne 15. 4. 2015 usnesením č. 276 vyplývá pro dané území požadavek vytvářet
předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních
předpokladů pro příznivé přírodní podmínky, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost
společenství obyvatel obce. Obec Hodov leží v mimo rozvojové oblasti a osy vymezené
v Politice územního rozvoje ČR 2008, ani na její území nezasahují jiné v PÚR 2008
definované nadmístní zájmy. Území obce se nachází v blízkosti plochy vymezené
rozvojové osy republikového významu OS6 Praha – Jihlava – Brno podél dálnice D1, její
vliv je tlumen hranicí správních celků, vliv rozvojové oblasti krajského významu OBk 3
v okolí Třebíče je za jejími hranicemi malý.
Územní plán zohledňuje vybrané republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území, obsažené v „Politice územního rozvoje ČR 2008“:
- (článek 14) ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví - byly
zohledněny širší souvislosti okolí sídla a požadavky vyplývající z územně plánovací
dokumentace vydané krajem, vyplývající z územně analytických podkladů a požadavky na
vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní
struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose (viz níže),
- (článek 15) předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově
sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel – koncepce návrhu
nových  ploch pro výstavbu bydlení předpokládá jejich organické napojení na stávající
urbanistickou strukturu obce včetně tak, aby nemohlo dojít k segregaci prostorové ani
sociální,
- (článek 16) při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na
zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území - v územním plánu
nejsou narušeny historicky a kulturně cenné plochy architektonicky nebo urbanisticky
významných staveb
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- (článek 17) vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských
změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí – byly prověřeny
plochy výroby a skladování, plochy občanského vybavení, s ohledem na potřebu ochrany
kvalitních přírodních podmínek a krajinného rázu nejsou nové samostatné plochy pro
výrobu navrhovány, lze využít existujících rezerv na stávajících plochách nebo
intenzifikovat jejich využití, nerušící ekonomické aktivity lze umístit i uvnitř obytné zóny
- (článek 19) vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch
(brownfield) a hospodárně využívat zastavěné území a zajistit ochranu nezastavěného
území se zachováním veřejné zeleně – po prověření bylo zjištěno, že na území obce
neexistují ucelené plochy, které jsou vhodné k přestavbě
- (článek 20) respektovat veřejné zájmy ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního
prostředí – byl zpřesněn regionální ÚSES i lokální ÚSES, jsou vytvořeny podmínky pro
zvýšení retenční schopnosti krajiny a omezení eroze půdy,
- (článek 21) vymezit a chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně – s ohledem na přímou vazbu zastavěného
území obce a snadnou dostupnost volné krajiny nejsou navrhovány žádné nové plochy
veřejné zeleně, stávající plochy jsou zachovány, v územně plánovací dokumentaci
vydané krajem nejsou zakotveny pro plochy veřejné zeleně v obci žádné konkrétní
požadavky,
- (článek 22) vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy
cestovního ruchu – v územním plánu jsou zachovány stávající plochy pro rodinnou
rekreaci (RI), nové plochy nejsou s ohledem na ochranu krajiny navrhovány, jsou
stanoveny podmínky pro využití těchto ploch vycházející zejména z veřejného zájmu
ochrany přírody a krajinného rázu,
- (článek 24) vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy – po
vyhodnocení potřeb v území je navržena koncepce dopravní infrastruktury, stávající síť
sinic je stabilizována, síť místních komunikací je navržena doplnit pro potřebu dopravní
obsluhy navržených zastavitelných ploch bydlení,
- (článek 25) vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před
přírodními katastrofami v území – je navržena zásaková plocha v trase odtoku
extravilánových vod pro ochranu zastavěného území, součástí stanovených podmínek
využití ploch s rozdílným způsobem využití je požadavek na vsakování a účelové
využívání dešťových vod v zastavěném i zastavitelném území,
- (článek 28) pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území
– řešení územního plánu zohledňuje požadavky dalšího rozvoje území v dlouhodobé
perspektivě, jedná se zejména o potřebu zvyšování ekologické stability v nezastavěném
území obce, urbanistická koncepce po vyhodnocení rozvojových předpokladů a podmínek
obce předpokládá, že zastavěná část bude v příštím období stabilizována, nároky na její
další plošný rozvoj se v horizontu platnosti územního plánu a navazujícím období
neočekávají,
- (článek 30) – úroveň technické infrastruktury je nutno koncipovat tak, aby splňovala
požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i budoucnosti – řešení je v souladu s
Plánem rozvoje vodovodů a kanalizace Kraje Vysočina. V obci je vybudován veřejný
vodovod a plynovod, předpokládá se vybudování splaškové kanalizace a likvidace
odpadních vod na ČOV.

Soulad s dokumentací vydanou krajem
Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR) ve znění Aktualizace č.1 ZÚR, která
byla Zastupitelstvem Kraje Vysočina vydána dne 18.9.2012 usnesením č.
0468/05/2012/ZK jsou stanoveny priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění
udržitelného rozvoje. Řešeného území se dotýkají zejména tyto:
- (výrok 03) - vytvářet podmínky pro rozvoj hospodářské základny v regionu – územní plán
respektuje stávající plochy pro ekonomické aktivity, které jsou pro vyhodnocenou aktuální
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potřebu v území dostatečné, nové drobné nerušící podnikatelské činnosti umožňují
stanovené podmínky pro využití ploch umisťovat také v plochách bydlení
- (výrok 06) - vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty –
zachování a obnova rozmanitosti kulturní krajiny, minimalizace záboru zemědělského
půdního fondu, ochrana pozitivních znaků utvářejících území a lokality s vysokou
hodnotou krajinného rázu a území, v nichž se pozitivní působení znaků krajinného rázu
vizuálně a funkčně uplatňuje, zajištění ochrany kvality životního prostředí včetně ochrany
kvality podzemních a povrchových vod, snižovat potenciální riziko přírodních katastrof v
území a zvyšovat přirozenou retenci srážkových vod – řešení respektuje požadavky na
ochranu hodnot území, kvalitního životního prostředí na základě platných ÚAP ORP
Třebíč a doplňujících průzkumů zpracovatele. Navrhuje rovněž opatření ke zmírnění rizika
přírodních katastrof zejména v oblasti ohrožení přítokem povrchových vod (zatravnění)
- (výrok 07) – vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností
ve vymezené rozvojové ose, tzn. navrhovat příznivá urbanistická a architektonická řešení
sídel, řešit veřejná prostranství, rozvíjet aktivity rekreace, doplnit krajinné prvky zvyšující
ekologickou stabilitu krajiny a rozvíjet systém dopravní obsluhy a technické vybavenosti –
území obce není součástí v ZÚR vymezených rozvojových oblastí a os.
Do územního plánu byly do seznamu veřejně prospěšných staveb a opatření ze ZÚR
přeneseny položky U105 (RBC 654 Vlčatínský vrch) a U248 (RBK 516 Vlčatínský vrch –
Nesměř) a koridor silnice II/360 (DK21). Jako cílové charakteristiky krajiny byly ZÚR
vymezeny typy krajin – pro území obce se jedná o typ „krajina lesozemědělská
harmonická “.
Hlavní cílové využití a zásady pro činnost v území dle výroku ZÚR (133) a (134):

ZÚR -
typ krajiny

hlavní cílové využití
krajiny pro:

zásady pro činnost v území a rozhodování
o změnách v území:

krajina
lesozemědělská
harmonická

a) zemědělství a lesní
hospodářství;

b) bydlení;
c) základní veřejnou

vybavenost a místní
ekonomické aktivity

d) cestovní ruch a
rekreaci.

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

b) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a
přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak rizika
poškození krajiny nesprávným lesním
hospodařením;

c) respektovat cenné architektonické a urbanistické
znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově
vhodnými stavbami;

d) zachovat harmonický vzhled sídel a zemědělské
krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých travních
porostů;

e) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro
udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a
intenzifikaci chatových lokalit, rekreačních
zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze
na základě vyhodnocení únosnosti krajiny;

f)  chránit luční porosty.
ÚP řešení ÚP odpovídá

požadavkům ZÚR  na
hlavní cílové využití
krajiny

řešení ÚP respektuje zásady pro činnost v území a
rozhodování o změnách v území – v souladu s
požadavky, vyplývajícími z vymezeného typu krajiny
jsou navrženy nové plochy pro bydlení, rozšiřující
zastavěné území. Nové plochy pro místní a
nadmístní veřejnou vybavenost a ekonomické
aktivity navrhovány nejsou. Důvodem je omezená
dopravní dostupnost území a zejména požadavky na
ochranu krajinného rázu, kulturních, historických a
přírodních hodnot, definovaných ve „Strategii
ochrany krajinného rázu ORP Třebíč“ (STUDIO
B&M, sdružení fyzických osob Žďár nad Sázavou –
Praha, 2010)
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V platném znění ZÚR jsou vymezeny jako typologické individuální jednotky oblasti
krajinného rázu. Řešené území je součástí oblasti krajinného rázu CZ0610-OB010
Třebíčsko - Velkomeziříčsko.
Výrokem (146a) je stanovena ve všech oblastech krajinného rázu pro činnost v území a
rozhodování o změnách v území zásada chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny
vytvářející jedinečnost krajiny, jimiž jsou zejména
a) typický reliéf v makro i mezo měřítku –  řešení ÚP respektuje;
b) typická struktura kulturní krajiny včetně stop tradičních způsobů hospodaření – není

řešením ÚP narušena ;
c) přírodní složky krajiny, charakter zalesnění, lesní okraje, vzorek drobných ploch a linií

zeleně apod.  – řešení ÚP respektuje;
d) historické krajinářské úpravy – nevyskytují se v řešeném území ;
e) hydrografický systém včetně typického charakteru údolí daného jak jeho morfologií tak

historickým využitím toku – řešením ÚP respektován současný stav systému;
f) typické kulturních dominanty v krajinné scéně a to včetně typické siluety – silueta obce

nevytváří v krajině dominantu, její harmonické začlenění jako kulturního prvku
v krajinné scéně je chráněno ;

g) sídelní struktura – respektována, nedochází k jejímu rozmělnění a znečitelnění
nevhodnou lokalizací zastavitelných ploch;

h) urbanistická struktura sídel - plošné asanace a změna sídelní struktury nejsou
navrženy;

i) měřítko a hmota tradiční architektury – jsou chráněny stanovenými podmínkami pro
využití ploch;

j) typické siluety sídel a charakter okrajů obcí s cennou architekturou, urbanistickou
strukturou a cennou lidovou architekturou – silueta sídla je chráněna, okraj sídla je
součástí jednotné struktury obce, návrh ÚP respektuje současný stav, cenná struktura
centrální části obce je zachována a chráněna společně s jejich zástavbou jako
předmět místního zájmu ochrany, významné objekty lidové architektury se v řešeném
území nevyskytují;

Ve výroku (146k) jsou stanoveny zásady pro oblast krajinného rázu CZ0610-OB010
Třebíčsko – Velkomeziříčsko:
a) věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umísťování výškových staveb

přesahujících dvojnásobek obvyklé výšky lesního porostu v celém prostoru oblasti –
řešení ÚP respektuje;

b) chránit údolní prostory Balinky a Oslavy a malebných prostorů v celém území před
poškozením jejich zvýšené estetické hodnosty, zejména omezit plošnou rekreační
výstavbu – nedotýká se řešení ÚP;

ZÚR stanovují (výrok 107) požadavek respektovat plochy a koridory pro biocentra
biokoridory ÚSES jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické
stability krajiny. V nezbytných případech lze v těchto plochách připouštět stavby dopravní
a technické infrastruktury. – Řešení ÚP respektuje vymezení ploch a koridorů pro
nadregionální a regionální biokoridory a biocentra v ZÚR a zpřesňuje je podle konkrétních
přírodních, urbanistických a vlastnických poměrů v území – požadavek ZÚR na využití
ploch prvků ÚSES je respektován ve stanovených podmínkách.

Kromě výše uvedené odlišnosti v seznamu VPS (pol. DK21) byly veškeré požadavky
ZÚR při řešení územního plánu Hodov vzaty v úvahu, respektovány a jejich
uplatnění v území ověřeno, obsah dokumentace není se ZÚR v rozporu.

II.C VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY
JEJICH VYMEZENÍ

- Nejsou řešeny.
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II.D VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky schváleného zadání územního
plánu a výsledků pracovních jednání s určeným zastupitelem a zástupcem pořizovatele
ÚP.
a) Splnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů.
Viz kap. II.A, II.B

b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů.
Jako podklad pro zpracování územního plánu byly od příslušného Úřadu územního
plánování (MěÚ Třebíč) vyžádány aktualizované ÚAP 2014. Limity využití území byly
zapracovány do grafické části územního plánu, jevy vymezené nad mapovými podklady
větších měřítek (1: 10 000) byly zpřesněny nad podkladem katastrální mapy.

- respektovat limity využití území -respektovány
- respektovat silnice a jejich ochranná pásma - respektovány
- respektovat vedení inženýrských sítí včetně ochranných pásem - respektovány
- celé území obce se nachází v přírodním parku Třebíčsko – zohledněno

v podmínkách pro využití ploch
- respektovat registrované významné krajinné prvky – Na Liščí skále, Rybník pod

lesem, louka Za tratí, na území zasahuje registrovaný VKP U Studnické strážnice -
respektovány

- v obci je vymezen regionální ÚSES – řešení ÚP respektuje plochy prvků ÚSES
- respektovat urbanistickou strukturu: hodnotná náves s vnitřní zástavbou lemovanou

usedlostmi – řešení ÚP urbanistickou strukturu obce nenarušuje
- v obci je registrovaná nemovitá kulturní památka – kaplička sv. Jana Nepomuckého
- architektonicky cenná stavba: objekt č.p. 43 - respektována
- registrovaný válečný hrob - respektován
- relativně nízký výskyt nadměrně sklonitých pozemků orné půdy – řešením ÚP

prověřeny plochy s erozním ohrožením a navržena opatření
- v severozápadní části k.ú. se vyskytuje střet - návrh silnice II/360 na půdách v I.

nebo II. třídě ochrany ZPF – stavba byla již dokončena, netýká se řešení ÚP
- 92 % délky toků je v rizikovém stavu –řešení ÚP umožňuje provádět revitalizaci toků
- území je ekologicky málo stabilní – neudržitelné – ÚP navrhuje opatření k posílení

ekologické stability
- obec vykazuje vysoký index stáří (1,55) k roku 2009 – řešení ÚP vytváří územní

podmínky pro zlepšení stavu
- průměrná roční míra nezaměstnanosti v roce 2009 činila 12,44 % - řešení ÚP

vytváří územní podmínky pro zlepšení stavu

Zohlednění výsledků Rozboru udržitelného rozvoje území Územně analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Třebíč
Vodní režim – rizikový stav povrchových vod – součástí řešení ÚP je návrh likvidace
odpadních vod, podmínky využití ploch umožňují provádění revitalizace vodních toků.
Nejsou navrženy plochy pro umisťování staveb a zařízení, které by byly velkými zdroji
emisí do povrchových a podzemních vod. Podmínky využití ploch zemědělské půdy
stanovují požadavky na způsob hospodaření, který zabrání znečištění povrchových i
podzemních vod.
Ochrana přírody a krajiny
- Přírodní park Třebíčsko - stanovené regulativy respektují požadavky na ochranu

přírodních a estetických hodnot v území
- území ekologicky málo stabilní – řešení ÚP zajišťuje ochranu a rozvoj ekologicky

stabilních ploch a navrhuje plochy pro opatření ke zvýšení ekologické stability:
- založení liniové zeleně s funkcí interakčních prvků
- vybudování nových vodních ploch, součástí jejich realizace bude založení
břehových porostů

- obnovení trvalých travních porostů  v nivách potoků a pozemcích dle evidence KN .
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Zemědělský a lesní půdní fond – zajistit ochranu půdního fondu před nadměrnými
zábory – zábor ZPF se omezuje na návrh ploch projednaných již dříve v rámci platné
ÚPD, zábor PUPFL je minimální pouze pro komunikace kde není možné jiné vhodné
řešení
Dopravní a technická infrastruktura – neexistence kanalizace a ČOV – je navrženo
dobudování splaškové kanalizace a ČOV
Sociodemografické podmínky – významně vyšší podíl starších obyvatel v obci (vysoký
index stáří) a úbytek počtu obyvatel – navržené zastavitelné plochy pro bydlení umožní
novou výstavbu rodinných domů a v důsledku toho stabilizaci osídlení a rozšíření počtu
obyvatel o mladé rodiny s dětmi
Hospodářské podmínky – podpora tvorby nových pracovních míst, podmínky pro drobné
podnikání a služby – v území nejsou podmínky pro návrh nových ploch pro výrobu, pro
založení nových podnikatelských aktivit a tvorbu nových pracovních míst je možno využít
rezervy na stávajících výrobních plochách a některá organizační opatření, drobné nerušící
ekonomické aktivity a podnikání jsou možné vzhledem k charakteru zástavby (venkovské
bydlení) uvnitř obytné zóny

c) Splnění požadavků na rozvoj území obce.
Na základě požadavku zadání ÚP byla prověřena potřeba ploch pro bydlení v obci.
Nevyužité dříve navržené zastavitelné plochy (v územním plánu obce z roku 2006) byly
ponechány a dílčím způsobem upraveny s ohledem na aktuální stav v území.
Plochy výroby v obci jsou stabilizovány, umožňují umístění nových aktivit. Je navrženo
rozšíření sportovního areálu, ostatní plochy občanské vybavenosti jsou stabilizovány.

d) Splnění požadavků na plošné a prostorové uspořádání
Urbanistická koncepce - byly splněny požadavky na zachování stávající urbanistické
struktury a respektování dané výškové hladiny zástavby, návrh respektuje pozitivní
hodnoty sídla a ostatní požadavky.
Koncepce uspořádání krajiny – byl prověřen aktuální stav využití krajiny a síť účelových
komunikací pro zemědělství, lesnictví a turistické aktivity. Nastavením podmínek pro
využití ploch jsou chráněny pozitivní prvky a zájmy ochrany přírodních složek včetně
struktury kulturní krajiny a stop tradičních způsobů hospodaření. Území bylo prověřeno
z hlediska rizika eroze a ohrožení odtokem povrchových vod a v místě přítoku byla
navržena zásaková plocha (zatravnění). Byly navrženy plochy pro prvky ÚSES a
interakční prvky. Významné krajinné prvky jsou respektovány. Zalesňování pozemků
jiných kultur je možné, konkrétní pozemky pro tento účel nebyly vymezeny.

e) Splnění požadavků na řešení veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura – stávající síť komunikací byla prověřena jako stabilizovaná,
řešením ÚP je respektována, včetně ochranných pásem. Je navrženo rozšíření sítě
účelových komunikací Z13, Z14, Z15, Z16.
Technická infrastruktura – stávající trasy technické infrastruktury jsou respektovány
včetně jejich ochranných pásem, řešení je v souladu s koncepčními materiály Kraje
Vysočina (PRVK) a platnou legislativou, je navrženo vybudování splaškové kanalizace a
likvidace odpadních vod, ostatní sítě technického vybavení jsou stabilizovány (vodovod,
STL plynovod, elektrická distribuční síť a další).
Občanské vybavení – plochy občanského vybavení jsou stabilizovány, na základě
prověření aktuálních potřeb a požadavku obce byla navržena plocha pro rozšíření
sportovního areálu Z11 a plocha pro rozhlednu Z10, včetně přístupové komunikace.
Veřejná prostranství – stávající plochy jsou respektovány, v plochách bydlení budou při
realizaci vymezena nová veřejná prostranství v souladu s platnou legislativou.

f) Splnění požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území
Jsou respektovány kulturní, historické, urbanistické a přírodní hodnoty území – jejich
ochrana je zakotvena v podmínkách využití ploch:

- hodnotná náves s vnitřní zástavbou lemovanou usedlostmi
- kaplička s. Jana Nepomuckého – nemovitá kulturní památka 44970/7-2641
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- architektonicky cenná stavba – objekt č. p. 43
- válečný hrob – CZE-6113-22033 – pomník z hlazené žuly, zhotovitel - sochař Antonín

Smolín z Třebíče
- registrované významné krajinné prvky – Na Liščí skále, Rybník pod lesem, Louka Za

tratí, U Studnické strážnice (zasahuje částečně na řešené území)
- Celé území obce jako součást Přírodního parku Třebíčsko
- migračně významné území v severní části území.

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
Do ÚP byly převzaty veřejně prospěšná opatření z platných ZÚR a po dohodě s obcí
vymezeny další veřejně prospěšné stavby k zajištění realizace důležitých staveb
dopravní infrastruktury.

h) Splnění dalších požadavků vyplývající ze zvláštních právních předpisů - při
řešení ÚP byly respektovány veškeré požadavky zvláštních právních předpisů, které
souvisí s problematikou daného území, včetně limitů využití území z nich
vyplývajících. Další podrobnosti jsou uvedeny v ostatních kapitolách odůvodnění ÚP.
Zvláštní požadavky nebyly v žádné z oblastí při projednávání zadání vzneseny.

i) Splnění požadavků a pokynů pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů
v území:
- zajistit vytvoření územních podmínek alespoň pro stabilizaci obyvatel v obci,

vymezení vhodných ploch pro bydlení s kvalitní životní úrovní – jsou navrženy
zastavitelné plochy pro bydlení s přiměřenou kapacitou

- při vymezování zastavitelných ploch v blízkosti zemědělského družstva oddělit
plochy izolační zelení – zastavitelné plochy nejsou v blízkosti zemědělského areálu
navrhovány, izolační zeleň bude sloužit k ochraně stabilizovaných ploch bydlení

- prověřit plochy pro drobné podnikání a služby – plochy pro drobné podnikání nejsou
samostatně vymezeny, nerušící ekonomické aktivity jsou přípustné v plochách
bydlení

- ÚAP vymezují problém – návrh silnice II/360 na půdách v I. nebo II. třídě ochrany –
stavba je dokončena, netýká se řešeného území

- Kříží se silnice II. třídy a regionální RBK ze ZÚR – netýká se řešeného území,
křížení biokoridoru ÚSES se silnicí II/360 je ZÚR lokalizováno na území sousední
obce

- nevyužívané objekty navrhnout k přestavbě – nebyly vytipovány objekty
k přestavbě, v Národní databázi brownfields (Czechinvest) nejsou obsaženy lokality
na území obce Hodov, různý stupeň užívání některých budov souvisí
s podnikatelskými aktivitami jednotlivých vlastníků

- posoudit možnost výstavby nových malých vodních nádrží na území obce a
revitalizaci toků – jsou navrženy plochy pro nové vodní nádrže a mokrý poldr,
revitalizace vodních toků je umožněna podmínkami využití ploch a bude probíhat na
podkladě podrobnější dokumentace

- prověřit možnost změny umístění autobusové a umístění nové železniční zastávky –
je navržena plocha pro vybavení železniční zastávky, úprava zastávky autobusů HD
je umožněna podmínkami využití ploch a bude provedena na podkladě podrobnější
dokumentace

- regulativy funkčních ploch zamezit narušení dochovaného jádra obce – v kapitolách
I.C a I.F jsou stanoveny podmínky využití ploch, které chrání dochované jádro obce

- zajistit ochranu krajinného rázu (ten je dán drobnými prvky historického členění
krajiny – meze s vegetací, syenitové kamenné ostrůvky s vegetací v polích, drobné
lesíky a pestrou mozaikou polí, lesů a luk) - v kapitolách I.C a I.F jsou stanoveny
podmínky využití ploch, které chrání krajinný ráz

- zajistit ochranu a rozvoj ekologicky stabilních ploch - v kapitolách I.C a I.F jsou
stanoveny podmínky využití ploch, které chrání ekologicky stabilní plochy.
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j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na
obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo
rozvojové ose – dle ZÚR není území součástí žádné rozvojové oblasti nebo osy.

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření
změn jejich využití územní studií – plochy k prověření změn územní studií ani
dohodou o parcelaci - nejsou vymezeny.

l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro
rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem – nebyly
vymezeny.

m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území –
nebylo požadováno.

n) Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant –
zpracování konceptu ani variant nebylo požadováno.

o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na
uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy
k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení – splněno

II.E KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ
VARIANTY
II.E.1 VÝCHODISKA ŘEŠENÍ
II.E.1.1 Přírodní podmínky a krajinný ráz, tradice a historická východiska,
hodnoty území
Území obce je součástí přírodního parku Třebíčsko. Tato krajina na sever od města
Třebíče je charakteristická svými remízky na ostrůvcích výchozů hlubinných vyvřelin
třebíčského masivu (durbachity) s bylinným porostem, borovými hájky nebo křovinnými
plášti. Charakterem se jedná o erodovanou plošinu na neutrálních plutonitech
4. vegetačního stupně, která přechází na severozápadě do pahorkatiny. Dle ZÚR je
krajina charakterizována jako typ krajiny lesozemědělské harmonické.
První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1349.
Dle SLDB 2001 (Sčítání lidu, domů a bytů) zde žilo 306 obyvatel a v obci bylo 102  domů,
z toho 86 obydlených (celkem 97 obydlených bytů). Celkový počet obyvatel v obci
k 31.12.2012 je 287.Nové plochy je třeba navrhnout zejména s ohledem na potřebu
stabilizace osídlení obnovy bytového fondu. Pro umístění nerušících ekonomických aktivit
je možné využít stávající plochy a hospodářské objekty v zemědělském areálu nebo
v obytné zóně. V jádru obce se zachovalo historicky vzniklé parcelní členění. Převažuje
zastřešení rodinných domů šikmou střechou s taškovou krytinou. Pro zachování
charakteru obce, který je obecně cennou hodnotou, je důležité zachovat zejména
v centrální části obce, zahrnující usedlosti obklopující náves a příjezdové komunikace,
urbanistickou strukturu vyplývající z parcelního členění, sevřený charakter zástavby,
stavební čáry na rozhraní domů a veřejného prostoru a šikmé zastřešení objektů včetně
orientace hřebene.

II.E.1.2 Rozvojové podmínky
K 31. 12. 2011 bylo v obci registrováno 41 podnikatelských subjektů. V současnosti
největší podíl ekonomicky aktivních obyvatel (204 osob ve věku 15 – 64 let) za svým
zaměstnáním dojíždí převážně do měst Třebíče a Velkého Meziříčí.
V obci se nevyskytují žádné významné přírodní nebo kulturní dominanty. Ke stabilizaci
osídlení je třeba realizovat aktivní strategii ze strany samosprávy obce.
Rozvojové možnosti obce jsou omezeny a zájmy ochrany přírody a krajiny v PP Třebíčsko
a ochrany zemědělské půdy. Z toho důvodu jsou nové zastavitelné plochy navrženy tak,
aby zásahy do krajiny a zábor kvalitní zemědělské půdy byly co nejmenší a docházelo
k němu pouze v nejnutnějším rozsahu. Rozvoj je orientován do jižní a jihovýchodní části
území. Jsou využity vhodné volné plochy na okraji obce.
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II.E.2 Hlavní cíle rozvoje a urbanistická koncepce
Obec se nachází mimo rozvojové oblasti a osy, převažující funkcí v zastavěném území v
příštím období bude bydlení. Pro přiměřený rozvoj jsou v návrhu ÚP navrženy plochy pro
novou výstavbu rodinných domů. Plochy navazují a doplňují stabilizovanou urbanistickou
strukturu obce. Rozsah odpovídá pozici obce v systému osídlení lokálního obsluhujícího
prvku sídelní struktury (základní škola, pošta) a vychází z tendencí bytové výstavby
v předchozím období (2002 – 2010 dokončeno celkem 10 nových bytů). Předpokládá se,
že investicemi do technické a dopravní infrastruktury budou zkvalitňovány podmínky pro
bydlení v obci.
Poloha obce a vazby na dopravní infrastrukturu omezují možnosti lokalizace rozsáhlejších
investic v oblasti výroby, s ohledem na nevyvinutou stávající infrastrukturu cestovního
ruchu a neexistenci významných turistických cílů bude v předmětném území i v budoucnu
převládat příležitostná rodinná rekreace. Cestovní ruch může být za těchto podmínek
proto pouze jedním z vedlejších ekonomických zdrojů a z toho důvodu nejsou územním
plánem navrhovány nové plochy pro hromadnou rekreaci a ubytování. Aktuální
převažující hledisko ochrany kvalitních přírodních podmínek je důvodem pro vyloučení
výstavby objektů individuální rekreace (chat) na území obce. Pro přiměřený rozvoj jsou v
návrhu ÚP navrženy plochy pro novou výstavbu rodinných domů. Plochy navazují a
doplňují stabilizovanou urbanistickou strukturu obce. Vychází z konkrétních stavebních
záměrů a průzkumů v terénu. Jako zastavitelné plochy byly vymezeny plochy na
západním (lokality Z1, Z2, Z9) a východním (lokality Z3, Z4, Z5) okraji obce a u osady
Kundelov (lokality Z6a, Z6b, Z7 a Z8). Rozsah je přiměřený pozici obce v systému
osídlení a vychází z tendencí demografického vývoje. Předpokládá se, že investicemi do
technické a dopravní infrastruktury budou zkvalitňovány podmínky pro bydlení v obci.

II.E.3 Veřejná prostranství a systém sídelní zeleně
Systém sídelní zeleně, tvořený zelení na veřejných plochách a zelení zahrad v obytné
zástavbě je plošně stabilizován. Funkce zahrad jsou užitkové, estetické a rekreační. Zeleň
na veřejných plochách plní funkce estetické. Snadno dostupná je rovněž krajinná zeleň a
lesy mimo zastavěné území. Rozsah různých typů sídelní zeleně je dostatečný, a proto
nejsou navrhovány nové samostatné plochy.
Stávající veřejnou zeleň je třeba zachovat, provádět odbornou údržbu a dosadbu
s použitím přirozených druhů dřevin a keřů dle příslušných stanovišť, doplnit a udržovat
solitérní dřeviny u objektů drobné architektury, plochy zeleně doplnit vhodným mobiliářem.
Zpracovat generel veřejné zeleně obce a projekty pro úpravy důležitých prostor
autorizovanou osobou. Nové samostatné plochy zeleně nejsou navrhovány.

II.E.4  Dopravní infrastruktura
Současný stav silniční sítě
Katastrálním územím obce Hodov prochází silnice:
II/360  Letohrad – Polička – Nové Město n.M. – Třebíč – Jaroměřice n. R. (okrajem k.ú.)
III/39013   Budišov – Hodov – Oslavička (procházející zastavěným územím obce)

Pro rekonstrukci úseku silnice II/360 v kategorii S 9,5/70, který krátkým úsekem prochází
okrajem území je vymezen koridor DK21. Dle vyjádření příslušných správních orgánů se
neočekávají výraznější změny ostatních, již stabilizovaných tras, s výjimkou odstranění
existujících dopravních závad a průběžné úpravě komunikací v třídách, požadovaných
platnými normami (ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací).

Dopravní závady a jejich řešení:
DZ 1  Popis: Nevyhovující směrové oblouky ve stoupání silnice III/39013 směrem ke

škole a současné zúžení průjezdné šířky mezi okolní zástavbou. Na asi 50 m
úseku není vybudován chodník, což je zvláště nebezpečné pro děti při cestě do
školy, resp. mateřské školky..
Řešení: Provedení stavebních úprav. Do doby realizace úprav řešit organizačně –
SDZ (svislé dopravní značení).
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DZ 2  Popis: Umístění zastávky hromadné dopravy na mostě ev.č. 39013 - 2
Řešení: Organizačně SDZ, instalace bezpečnostních prvků.

DZ 3  Popis: Nevyhovující rozhledové poměry na napojení MK
Řešení: Organizačně SDZ.

Kategorizace silnic
Dle kategorizace silniční sítě dle zásad ČSN 73 6101 "Projektování silnic a dálnic" se
mimo zastavěné území předpokládají úpravy silnice III/36013 v kategorii S 7,5/60 (resp.
S 7,5/(50). V zastavěné části obce byl v souladu s požadavky ČSN 73 6110 „Projektování
místních komunikací“ zařazen silniční průtahy III/36056 ve funkční skupině C (obslužná),
které odpovídá typ MO2 10/7,5/50, výjimečně MO2 10/6,5/30.
Ochranné pásmo u silnice III. třídy činí 15 m od osy mimo průtahy silnice zastavěným
územím (Silniční zákon 13/97 Sb.)
Rozhledové pole u křižovatek (silnic a MK) bylo posuzováno dle ČSN 73 6102:2007,
kap.5.2.9.2.

Síť místních komunikací
Místní komunikace se v obci vyskytují především v oblasti návsi souběžně s průtahem
státní silnice (D1), dále potom na obou jejích koncích, kde postupně přecházejí do
původních polních cest směrem na Rohy, Kundelov a Nárameč (tř. C). Šířkové
uspořádání je ovlivněno především okolní zástavbou, konstrukce je většinou tvořena
velmi starým a poškozeným penetračním makadamem.
Na MK nejsou vyznačeny chodníky a probíhá zde smíšený provoz vozidel i chodců
(funkční třída D1 - zklidněná), což lze vzhledem k minimálním intenzitám tolerovat.
Výjimku tvoří MK směrem na Kundelov, která je využívána také účelovou dopravou do
objektů ZD. Tato MK by měla být vzhledem k pohybu žáků do školy zařazena v funkční
třídě C 3 - obslužná. Pro řešení dílčích úprav uvnitř zastavěného území obce
doporučujeme zpracování pasportu komunikací a dopravního značení s návrhem
opatření.

Doprava v klidu
S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti v obci je výpočet dle
ČSN 73 6110 problematický, parkovací plochy je nutno navrhovat spíše podle potřeb
jednotlivých objektů. Odstavování vozidel není možné v místech, kde může dojít
k ohrožení bezpečnosti provozu, to se týká zejména oblastí podél průtahu silnice. Při
výstavbě nových rodinných domků i rekonstrukcích stávajících objektů pro účely bydlení a
ostatní účely je třeba v podmínkách stavebního povolení požadovat vyřešení odstavování
vozidel v objektu, příp. na pozemku stavebníka.

Výpočet koeficientu pro přepočet počtu potřebných stání pro obec -
informativní
stupeň automobilizace velikost sídel. útvaru

(počet obyvatel)
Index dostupnosti výsledný koeficient

2,5 do 20 000 1
1 1 1 1,0

Současný a požadovaný stav parkovišť je zachycený v následující tabulce :
objekt účel.jed./1stání potřeba skutečný stav
OÚ 30 m2 1 15 *)
pošta 30 m2 1 15 *)
pohostinství 5 míst 3 15 *)
Jednota 20 m2 1 15 *)
škola 45 žák/ped. 3 5 ve dvoře
hřiště 10 návštěvníků 5 upravit

* - sdílené

Veřejná hromadná doprava osob
Svým významem je v dopravních vztazích naprosto převažující silniční doprava jak v
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osobní individuální a hromadné dopravě, tak v dopravě nákladní. Pro možnost budoucího
využití železniční dopravy je navržena plocha pro ostavení motorových vozidel a vybavení
přestupního místa pro cestující u železniční zastávky. Realizace těchto opatření bude
záviset na organizaci hromadné dopravy v rámci širšího území.
- Autobusová doprava:
V obci se nachází dvě zastávky, z nichž u jedné je vybudován přístřešek. Umístění
zastávky Hodov – Domky může být při zvýšení dopravní zátěže problematické,
doporučujeme preventivně instalovat bezpečnostní prvky k omezení vzniku kolizích
situací. Docházkové vzdálenosti 500 m chůze jsou pro většinu obyvatel obce přijatelné.
- Železniční doprava:
Ve vzdálenosti do 3 km se nacházejí dvě zastávky Rudíkov a Budišov u Třebíče na trati č.
252 Křižanov - Studenec. Součástí ÚPD je návrh železniční zastávky Hodov jihozápadně
od obce.
Účelová doprava
Účelové komunikace v katastru slouží jek zemědělské, tak lesní výrobě. Objekty
zemědělského družstva se nacházejí na východním a jižním okraji obce. Jižní objekt je
napojen krátkou účelovou komunikací na silnici III/39013 a dále moderně vybudovanou
ÚK severním směrem do obce Rohy, jižním směrem potom obdobnou ÚK směrem na
Nárameč. Připojení východního objektu na silnici je nevhodně zajišťováno po MK, kde je
navrženo oddělení pěší a automobilové dopravy. Přístup do polí směrem na Kundelov
zajišťuje ÚK se zpevněným povrchem.
Pole v okolí silnice III/39013 jsou obsluhovány přímo z této silnice respektive krátkými
nezpevněnými cestami, větší pozornost je třeba věnovat sjezdům ze silnice tak, aby
nedocházelo k poruše funkce příkopu.

Pěší a cyklistická doprava
- Pěší trasy
U průtahu silnice III/39013 je po většině délky vybudován minimální jednostranný
chodník, v centrální části (návsi) potom oboustranný. Absence chodníku v úseku před
školou stejně jako na obslužné MK je chápána jako dopravní závada.
Samostatné pěší trasy se v obci prakticky nevyskytují. Značené turistické cesty obcí
neprochází.
- Cyklistická doprava
Intenzity cyklistické dopravy odpovídají okolnímu terénu, s ohledem na nižší zátěže
motorové dopravy v řešeném území je možno ji vést společně s touto dopravou po
silnicích třetích tříd, místních a především účelových komunikacích. S rozvojem
cykloturistiky v této oblasti se intenzity cyklistické dopravy postupně zvyšují a proto je
navrženo provést úpravu povrchu ÚK, využívaných k doplnění/zahuštění stávajících
cyklotras tak, aby byla zajištěna bezpečnost cyklistické dopravy a dobré podmínky pro její
účastníky.  K tomu má sloužit i vybavení jako odpočívky, informační body a další zařízení
pro účely cestovního ruchu (na základě podrobnější projektové dokumentace). Obcí je
vedena značená cyklotrasa 5109 Nárameč-Hodov-Rohy-Náměšť n/O, je možné využívat i
další trasy neznačené.

Vliv dopravy na životní prostředí
Hladina hluku z dopravy ve venkovním prostoru je stanovena výpočtem podél průtahu
silnice III/39013 zastavěnou části obce v průměrné vzdálenosti 15 m od osy komunikace a
výšce 1,5 m nad terénem. Nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním
prostoru  jsou stanoveny ve smyslu Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací č. 272/2011 ze dne ze dne 24.8.2011. Podle tohoto předpisu je
nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru pro účely
územního plánování stanovena v hodnotě LAeq,16h = 50 dB. Po započtení korekcí dle
přílohy č. 3 A, odstavec č.3 je v okolí průtahu silnice III/39013 nejvyšší přípustná 24
hodinová dlouhodobá ekvivalentní hladina LAeq,16h rovna 55 dB, noční dlouhodobá
ekvivalentní hladina LAeq,8h potom 45 dB - vypočtené hodnoty jsou uvedeny
v následující tabulce a vyhovují:
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označení
silnice

LAeq,16h
dB(A)2010

LAeq,8h
dB(A)2010

I55/45 dB(A)-2010 (m) I55/45 dB(A)-
2030(m)

II/360 31/22 13/21
III/39013 48,8 41,9 4/9 3/8

Výpočet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční
dopravy, zpracované RNDr. Milošem Liberkem a Ing. Liborem Ládyšem - Praha 2011 a je
přílohou této zprávy. Přesnější stanovení hlukové hladiny v obci je nutno ověřit
podrobnějším rozborem a hlukovou studií.

II.E.5 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
II.E.5.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Současný stav
V obci je vybudován nový veřejný vodovod, který řeší zásobování pitnou vodou včetně
požárního zajištění objektů obce Hodov a napojení obce Rohy. Zdrojem vody je OV
Třebíč. Napojení na přivaděč je provedeno západním směrem od zástavby nad stávající
polní cestou potrubím DN 100, ve vzdálenosti přibližně 145 m od místa napojení je
vybudována armaturní šachta s redukčním ventilem. V šachtě jsou potřebné armatury a
vodoměr, které jsou opatřeny systémem měření a ovládání.
Systém ovládání, měření a dálkového přenosu dat je soustředěn do podřízené stanice,
která zprostředkuje přenos naměřených veličin na dispečink Vodárenské a.s. Třebíč a
zpětný přenos povelů pro ovládání zařízení.

Vodovodní řady řeší rozvod vody k jednotlivým nemovitostem v obci Hodov a napojení
obce Rohy. Potrubí je navrženo z trub PVC a PE DN 50 až 100 mm, dimenze potrubí a
redukce tlaku zaručuje dostatečný tlak v celé síti jak při max. hodinovém průtoku, tak i při
požárním odběru v hodnotě 4 l.s-1 pro rodinné domy a 6 l.s-1 pro zemědělské objekty.
Celková délka vodovodního potrubí je 2.365,5 m.
Hydrodynamický tlak v místě napojení na přivaděč – 549,94 m n. m. Redukce tlaku
v armaturní šachtě při funkci 1 na hodnotu – 538,74 m n. m., při funkci 2 na hodnotu –
528,74 m n.m.
Obec Hodov je členem svazku obcí Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči.
Vlastníkem vodovodu i jeho provozovatelem je obec. Zásobování obce je součástí
skupinového vodovodu Budišovsko, provozovatelem skupinového vodovodu je VAS a.s.,
divize Třebíč.

Místní zdroje vody, jejich kvalita a ochranná pásma
Na území obce, většinou na východním a jižním okraji zastavěného území, se nachází
vodní zdroje, které byly dříve používány k zásobení obyvatel. Budou sloužit jako zdroje
užitkové vody pro běžné nebo nouzové zásobování za krizové situace. Kvalita vody není
pravidelně sledována, vydatnost vody není u žádného zdroje prokázána čerpací
zkouškou. V dříve sledovaném zdroji u školy byl zjištěn zvýšený obsah dusičnanů (50
mg/l). Dá se předpokládat, že i ostatní zdroje vody budou obdobné kvality. S ohledem na
výsledky rozborů prováděného u vrtu Hd-1 lze předpokládat, že lokální zdroje vody budou
obsahovat několikanásobně překročené množství objemové aktivity alfa a Rn222 (radon).
V roce 1993 nechal obecní úřad provést hydrogeologický jímací vrt Hd-1. Vrt má celkovou
hloubku 30 m a je profilu 330 - 216 mm. Vrt je proveden zhruba 1 km severozápadně od
obce v lesních porostech Paseka u potoka Mařek. V roce 1995 byla u vrtu provedena
firmou GEOSAN Brno čerpací zkouška trvající jeden měsíc, kterou lze označit za
poloprovozní. Závěrečné vyhodnocení provedla firma Geocech, Nové Město na Moravě.
U zdroje je prokázáno využitelné množství vody - 0,7 l/s
při celkovém snížení na úroveň 18 - 19 m pod terén.
Zjištěná kvalita vody splňuje takřka ve všech ukazatelích ČSN. Objevilo se zde pouze
zvýšené množství manganu, bakteriologické znečištění ale především vysoký obsah
radonu a objemové aktivity alfa.
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Změřeno ČSN
Objemová aktivita alfa 0,474 0,1 Bq/l
Objemová aktivita beta 0,270 1,0 Bq/l
Objemová aktivita radonu Rn 222 675 20 Bq/l
Ochranná pásma.
Zdroje vody nemají charakter zdrojů vody pro hromadné zásobování obyvatel pitnou
vodou a nemají vyhlášena ochranná pásma. Některé zdroje mají oplocení ve vzdálenosti
10 - 20 m od zdroje, což odpovídá charakteru OP I .
Pro nový zdroj vody - vrt Hd-1, bylo navrženo firmou Geocech OP II. V navrženém pásmu
se nachází silnice II. tř. Třebíč - V.Meziříčí a v bezprostřední blízkosti vrtu prochází
zpevněná lesní cesta, která slouží k přibližování dřeva.

Akumulace vody
V současné době se v obci nenachází žádná akumulace pitné vody.
Výstavba bude probíhat v k.ú. Hodov v nadmořské výšce 490 až 515 m n.m. Nejvýše
položená zástavba v obci je pokryta dostatečným tlakem ve vodovodní síti pro případ
požáru. Pro konkrétní plánovanou zástavbu je zapotřebí provést posouzení dle ČSN
730873 Zásobování požární vodou.
Nouzové zásobování
- Užitková voda - obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.
-  Pitná voda - obec bude zásobována z cisteren plněných ze zdroje Heraltice. Pro obec

bude třeba dovézt 3,06 m3/den.
Je třeba udržovat v provozuschopném stavu stávající zdroje vody jako záložní zdroj
užitkové vody pro případ havárie na skupinovém vodovodu – provádět občasnou kontrolu
(1x ročně), sledovat kvalitu a vydatnost.

Ochranné pásmo vodovodu
Podle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích
je ochranné pásmo vodovodu do DN 500 od vnějšího líce potrubí 1,5 m

II.E.5.2 ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Současný stav
V celé obci je zřízena kanalizační sít', která je v majetku obce. Od 1.9.1978 je kanalizace
ve správě Vodárenské a.s., divize Třebíč. Kanalizace byla budována v letech 1947 - 1949.
Je provedena z betonových trub ON 300 - ON 800. Celková délka je 1409,25 m. Trasy
kanalizace a objekty na kanalizační síti jsou zdokumentovány v provozním řádu
kanalizace. Kanalizační sít' je vyústěna do potoka, který protéká Hodovem a je
pravostranným přítokem potoka Mařek. Číslo hydrologického povodí potoka Mařek je 4-
16-02-054. Dle vyhlášky č.28/1975 Sb. je tok zařazen mezi ostatní toky. Potok Mařek je
však pravostranným přítokem Oslavy, která je až po profil Čučice vodárenským tokem.
Technický stav kanalizace neodpovídá ČSN. Kanalizační šachty jsou umístěny po větších
vzdálenostech než 50m a jsou místy využívány i jako dešťové vpustě takže dochází k
postupnému zanášení kanalizace. Kanalizací protéká i v bezdeštném období stálý průtok
1.5 2.0 I/s, což svědčí o přítoku drenážních vod. Dle znečištění vytékající vody je patrné,
že do kanalizace jsou zaústěny odpadní vody od obyvatelstva - přepady ze septiků.
Všechny domy na trase kanalizace jsou na ni napojeny.
Rozhodnutím č.j. Vod 13/1989-235/Ko OVLHZ ONV Třebíč byl 11.1.1989 schválen
provozní řád. Provozním řádem jsou dány tyto limity na vyústění kanalizace do toku:
Max. množství vod 35,616 m3/den, 1,9 l/s
Max. BSK5 20 mg/l
Max. NL 50 mg/l
V roce 2003 byl zpracován projekt pro územní rozhodnutí „Odkanalizování a ČOV v obci
Hodov“. Realizace stavby nebyla provedena.
V obci se nenachází žádná čistírna odpadních vod. Nově postavené RD mají zřízeny
jímky na vyvážení, které jsou vyváženy zemědělským družstvem.
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Výhled
- Doporučujeme provést hydrotechnické posouzení kanalizační sítě, zda je kapacitně

vyhovující pro převedení dešťových vod při přívalovém dešti.
- Doporučujeme zachovat přirozený odtok extravilánových vod z území ležící severně

od obce. Tyto vody jsou odváděny starými polními cestami, které vedou po severním
okraji obce a vody tak odtékají mimo území zástavby do potoka Mařek a nezatěžují
zastavěnou část obce. Zastavěná část obce a stávající kanalizační systém je však
zatěžován vodami přitékajícími směrem od zemědělského družstva.

- Doporučujeme pokračovat v přípravě výstavby splaškové kanalizace v obci.
Projektovou dokumentaci je třeba v době realizace aktualizovat a technické řešení
upravit na základě vyhodnocení možných variant z technického i ekonomického
hlediska (náklady na pořízení a provoz). Pokud bude řešení odlišné, je třeba projednat
změnu PRVK. Dle platného PRVK je v obci uvažováno s výstavbou nové kanalizace,
odvádějící pouze splaškové vody. V obci se předpokládá vybudování čerpací stanice
odpadních vod, která bude výtlačným potrubím přečerpávat odpadní vody do
kanalizačního systému a ČOV městyse Budišov. Současně je v grafické části PRVK
navržena obecní ČOV s vyústěním do potoka pod obcí.

- Dešťové vody v celé obci budou v maximální možné míře uváděny do vsaku, jímány a
účelově využívány. Podle vyhlášky č.501/2006 Sb. O obecných podmínkách využívání
území, § 21, odst. 5 c) se stavební pozemek vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno
vsakování dešťových vod, nebo jejich zdržení na pozemku v kapacitě 20 mm denního
úhrnu srážek, před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu.

- Pro vypouštění vod do vod podzemních a povrchových vod je zapotřebí mít řádné
povolení Vodoprávního úřadu. V případě nedovoleného vypouštění mohou být
uděleny poměrně vysoké pokuty. Doporučujeme, aby se každý informoval na
Vodoprávním úřadu v Třebíči (Oddělení vodního hospodářství).

Ochranná pásma
- Ochranné pásmo ČOV bude stanoveno v době uvádění zařízení do provozu

v závislosti na jeho technických parametrech
- Podle zákona č.274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích
      je ochranné pásmo kanalizace do DN 500 od vnějšího líce potrubí 1,5 m

II.E.5.3 VODNÍ TOKY A PLOCHY
Z hlediska čistoty vod se území obce Rohy nachází (stejně jako větší část
Českomoravské vysočiny) ve zranitelné oblasti. Celé území obce leží v povodí vodní
nádrže Nové Mlýny.

Zranitelné oblasti jsou § 33 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) definovány jako území, kde se vyskytují:
a. povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné

vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této
hodnoty dosáhnout, nebo

b. povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských
zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.

Území obce leží na území vodních útvarů:
Útvar povrchových vod tekoucích: Oslava po ústí do toku Jihlava
Vodní útvar podzemních vod – útvar základní vrstvy Krystalinikum v povodí Jihlavy
Oblast povodí Dyje
Převážná část katastru obce se nachází v povodí potoka Mařek, který je ve správě Lesů
České republiky. Potok protéká přirozeným korytem, je pravostranným přítokem Oslavy.
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Identifikátor toku
Název toku
Délka toku [km]
Správce úseku toku
ČHP

10102552
Mařek
5.442
Lesy ČR, s.p.
4-16-02-054

Obcí protéká bezejmenný potok, který nad obcí pramenní a je pravostranným přítokem
Mařku. Potok je v trase, která vede přes areál zemědělského družstva zatrubněn. Od
místa křížení se státní silnicí koryto potoka prochází zúženým prostorem mezi domy a
hospodářskými objekty. Příčný profil koryta je upraven na obdélníkový tvar svislé části
tvoří zároveň opěrné zdi. Úprava koryta bula provedena před 20 -25 lety.
Malá část jižního okraje katastru obce náleží do povodí potoka Kundelák (vlévá se do
Oslavy) a Mlýnského potoka (vlévá se do Jihlavy).

Přehled vodních toků na území obce
ID toku Název toku dle CEVT MZe Správce Poznámka

10186923 PMO dotýká se jižního okraje k.ú.
10441200 PMO přítok Hodovského potoka III
10441202 PMO přítok Mařek II
10441204 PMO přítok Hodovského potoka II
10203236 Hodovský potok LČR
10205453 LP Hodovského potoka v km 2,0 LČR
10190184 PP Hodovského potoka LČR
10206299 Mařek LČR
10194504 Mlýnský potok LČR
10441131 LČR
10200414 LČR
10197245 LČR

význam v tabulce použitých zkratek:      PMO – Povodí Moravy, s.p.,
                                                          LČR  - Lesy ČR
                                                          LP – levý přítok
                                                          PP – pravý přítok

VODNÍ PLOCHY V KATASTRU OBCE
V katastru obce se nachází několik rybníků velikosti do 1 ha :
- Na jižním okraji zastavěného území obce v blízkosti zemědělského areálu se nachází

rybník, který spravuje zemědělské družstvo, kterému slouží jako zásobárna vody.
- Zhruba 500 m na sever od obce jsou na potoku Mařek dva rybníky, které byly zřízeny

v 50tých letech a které jsou v majetku obce. Rybníky jsou pronajaté a jsou v dobrém
technickém stavu. Spodní rybník slouží v letním období ke koupání

- Na potoce Mařek byla severovýchodně od obce vybudována v předchozích letech
vybudována nová vodní nádrž

Kromě uvedených rybníků se na návsi nachází malá vodní nádrž, do které je zaústěna
jedna z větví kanalizace. Nádrž slouží jako zdroj požární vody. Žádný z rybníků ani nádrž
na návsi nemá vypracován manipulační řád.
Územním plánem jsou vymezeny plochy pro další rybníky (víceúčeloví vodní nádrže Z17,
Z18, Z19, Z20, Z22). Navržené vodní nádrže přispějí ke zlepšení vodohospodářské
bilance na území obce a zvýšení ekologické stability území.
V příštím období je třeba zachovat funkce stávajících nádrží, zabezpečit, aby způsob
hospodaření odpovídal schválenému manipulačnímu řádu a byl vykonáván technicko-
bezpečnostní dozor vodního díla. Provádět pravidelnou kontrolu a zajistit údržbu obecních
rybníků. Na levém břehu obou rybníků na potoku Mařek navrhujeme zřídit travnatý pruh o
šířce 20 m a zlepšit tak ochranu vod a rekreační využití spodního rybníka.
Podél vodních toků je třeba udržovat travnaté pruhy pro snížení odtokového množství a
přísunu splavenin, provést odstranění nánosů z koryt vodních toků a nádrží.
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Ochranná pásma pro umisťování staveb v blízkosti vodních toků, rybníků a jezer
Ochranná pásma nejsou v současné době taxativně v legislativě vymezena. Podle zák.
č.254/2001 Sb. O vodách je stanoven manipulační pruh podél vodního toku, který správci
toku mohou po dohodě s vlastníky pozemků užívat. Jeho šířka je  pro drobné vodní toky 6
m, pro významné vodní toky 8 m. Vodoprávní úřad může na základě požadavku vlastníka
vodního díla stanovit ochranná pásma. Vlastníci okolních pozemků mají však nárok na
majetkovou újmu.
Zdroje informací
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina, AQUA PROCON s.r.o. Brno, 2004
- ÚPO Hodov, PRATIS s.r.o. Brno, 2006
- Základní vodohospodářská mapa ČR1 : 50 000, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí
- Ministerstvo ŽP České republiky, Vodohospodářský informační portál

II.E.5.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Pro ochranu zastavěného území obce před přívalovými vodami je třeba na výše
položených plochách ve svodnicích provést stavebnětechnická opatření ke zmírnění
ohrožení záplavou při extrémních povětrnostních situacích. Jedná se především o
zřizování a udržování záchytných průlehů, suchých poldrů, příkopů a dalších opatření.
Tyto objekty mají za úkol zachytit povrchový odtok z výše položeného povodí a odvést ho
neškodně do kanalizace, vodních toků, zatravněných údolnic nebo na jiné plochy mimo
zastavěné území. Šířka zatravněného průlehu by měla být min. 10 m. Přítoky, které jsou
způsobeny odtokem z komunikací, zpevněných ploch a střech objektů mají být odvedeny
stávajícími příkopy a propustky, případně dešťovou kanalizací s vyústěním do vodoteče,
které je však třeba pravidelně obnovovat a čistit.
Jako součást ochrany zastavěného území před extravilánovými vodami bude vybudován
příkop podél parcely 3493/11. Pro tuto stavbu není vymezena samostatná plocha,
realizaci protierozních a podobných opatření je umožněno stanovenými podmínkami
využití ploch zemědělské půdy na všech místech dle vyhodnocené potřeby.

Agrotechnická opatření – doporučené kultury:

Sklon
pozemku

Stupeň erozní
ohroženosti Druh kultury

0 - 5 %
neohrožená půda Okopaniny, řepa, kukuřice a všechny ostatní plodiny

erozně náchylné

5 – 14 % mírně ohrožená
půda

Obiloviny, plodiny erozně náchylné pouze v kombinaci
pásového střídání plodin, nebo realizace technických
PEO

14 – 21 %
středně až
výrazně ohrožená
půda

Jetel, vojtěška, pícniny (obiloviny pouze v případě
pásového střídání plodin, realizace technických PEO)

21 – 36 % výrazně ohrožená
půda Zatravnění, případně jeteloviny

nad  36 % katastrofálně
ohrožená půdy zalesnění

Ke zmírnění nebezpečí škod a ochranu zemědělské půdy je třeba na všech pozemcích
katastru obce mimo zástavbu dodržovat standardní protierozní opatření a to především
v oblasti agrotechnické a organizační. Výrazné protierozní účinky mají pícniny, zejména
vojtěška a traviny, naopak ohrožení erozí zvyšuje pěstování širokořádkových plodin
(kukuřice, slunečnice apod.). Při správném použití jsou osevní postupy významným
prostředkem k ochraně půdy před erozí.
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Z agrotechnických opatření doporučujeme především zvyšování vodní jímavosti půdy
zvyšováním obsahu humusu a zlepšováním půdní struktury. Proto je potřebné periodické
hnojení půdy statkovými hnojivy, zeleným hnojením, zaoráváním slámy apod. Při
uplatňování tzv. biologického zemědělství s minimalizací chemizace při ochraně rostlin a
omezení aplikace umělých hnojiv vzniknou příznivé podmínky pro rozvoj půdních
organizmů (edafonu), jehož činnost výrazně zvyšuje infiltrační schopnost půdy.
Vlastníci a uživatelé půdy jsou povinni dodržovat ustanovení Zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu 334/92 Sb., především části. II. Hospodaření na
zemědělském půdním fondu §3 a části III. Zásady ochrany zemědělského půdního fondu.
Podle § 27 vodního zákona jsou vlastníci pozemků povinni, nestanoví-li zvláštní právní
předpis jinak, zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů.
Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování
odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční
schopnosti krajiny.

II.E.5.5  ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A VYTÁPĚNÍ
Současný stav
Obec je plynofikována rozvody STL zemního plynu. Je napojena na společnou STL síť
zásobující plynem obce Budišov, Hodov, Rohy, Studnici a Kamennou z regulační stanice
u Budišova, napojenou odbočkou u obce Vladislav na trasu VTL plynovodu Třebíč -
Náměšť n. Oslavou.
Návrh opatření
Stávající stav zásobení plynem v obci je vyhovující, do budoucna nejsou navrženy žádné
změny. Plynovodní síť bude rozšiřována dle potřeb nové výstavby.
S ohledem na zvyšující se provozní náklady vytápění zemním plynem doporučujeme jako
ekonomicky výhodný zdroj tepla k vytápění, kromě v současnosti používaného běžného
topení dřevní hmotou, v příštím období ve větší míře využívat moderní způsoby
efektivního spalování ve zplyňovacích dřevokotlích a krbových kamnech. Dřevní hmotu je
možné zpracovávat ve společném obecním zařízení na polena, štěpky, brikety apod.
S rostoucími cenami energií se stává ekonomickým vytápění i pomocí tepelného
čerpadla. Je možné využívat i jiné druhy obnovitelných zdrojů energie. Z místních zdrojů
je kromě paliva na bázi dřeva k dispozici biomasa. Jednotlivé objekty mohou využívat
kombinace tepelných čerpadel, solárních kolektorů a dřevozplyňujících topidel. Konkrétní
komplexní řešení je třeba ověřit samostatnou studií.

II.E.5.6  ZÁSOBENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Elektrická energie pro obec Hodov  je zajišťována ze systému 22 kV přes distribuční
trafostanice 22/0.4 kV ve  správě E.ON a.s. ČR.
Rozvody NN jsou převážně venkovní, s přenosovou schopností pro stávající odběry.
Další rozvoj energetických zařízení bude záviset na rozvoji obce. Stávající i navrhovaná
zařízení el. distribuční sítě jsou zakreslena v grafické části ÚP včetně příslušných
ochranných pásem.

Výkonová bilance
Výkonová bilance je odvozena z podkladů o návrhu rozvoje stavebních ploch a
předpokládaných aktivit. Stávající soudobé zatížení bytového fondu, základní vybavenosti
a nebytového odběru nebylo do výkonové bilance zahrnuto a předpokládá se, že je plně
pokryto ze stávajících rozvodů. Výkonová bilance byla stanovena výpočtem pomocí
hrubých perspektivních hodnot měrného zatížení a vychází z obdobných srovnatelných
studií. Pro řešené území se předpokládá zajištění tepla a TUV jiným médiem. U bytů se
předpokládá komfortní vybavení  běžnými el. spotřebiči, vařením a vytápěním jinými médii
t.j. stupněm elektrizace "A". V souladu s pravidly pro  elektrizační soustavu je výhledová
hodnota měrného  soudobého zatížení na bytovou jednotku 1.5 kVA/BJ.
Pro výpočet je předpokládána převážně výstavba dvougeneračních RD se dvěma byty a u
20 % RD rezerva 12  kVA pro případné další odběry (dílny ap.)
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Bilance elektrického výkonu (nová zástavba)
Nový odběr (kVA)Kapacita lokality Počet bytů

byty ostatní Celkem
bydlení Hodov 28 42 24 66

bydlení Kundelov 44 66 24 90
ostatní - - 24 24
celkem 72 108 72 180

Předpoklad pro
příští období celkem

24 36 24 60

II.E.5.7  SPOJE A RADIOKOMUNIKACE
V obci není obsluhované telekomunikační zařízení. Požadavky na nové plochy nejsou.
Na k.ú. obce se vyskytují podzemní vedení a zařízení telekomunikačních sítí, která jsou
chráněna ochranným pásmem dle zák. č.151/2000 Sb.. Jejich stav je v podrobnosti dle
poskytnutých podkladů informativně zakreslen v grafické části ÚP. V době přípravy
činností a staveb na území obce je nutné si vždy vyžádat závazné stanovisko o
jejich existenci a podmínkách ochrany u jejich správců.
Katastrálním územím obce Hodov neprochází žádná RR trasa a společnost
Radiokomunikace, a. s., zde nemá jiné další zájmy a zařízení.

II.E.5.8  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Zdroje znečištění na zájmovém území jsou pouze lokálního významu. Místními
producenty odpadů jsou kromě domácností zejména zemědělské podniky a hospodářství.
Z odpadů produkovaných obcí je objemově nejvýznamnější tuhý domovní odpad
s postupným omezováním domácích hospodářství bude v budoucnu narůstat potřeba
řešit likvidaci organických složek odpadu z domácností a zahrad. Na k.ú. obce není
vhodná lokalita pro ukládání stavební suti. Tento materiál je třeba odvážet na povolenou
skládku mimo území obce.
V oblasti hospodaření s odpady navrhujeme:
- snižovat množství odpadů u původce
- zabezpečit třídění odpadů, svoz a následnou likvidaci (recyklaci) na celém správním

území obce a informovanost občanů o správném postupu při likvidaci zejména
nebezpečných odpadů, autovraků apod.

- likvidovat případné černé sládky (již v počátku), zabezpečit čistotu v obci.
Jedná se  především o organizační opatření ze strany  obecního úřadu v souladu plánem
odpadového hospodářství kraje Vysočina, jehož závazná část byla vyhlášena obecně
závaznou vyhláškou kraje Vysočina č.1/2004 ze dne 27.7.2004.

II.E.6 ZÁJMY OBRANY STÁTU A CIVILNÍ OCHRANY
Celé území obce leží v zájmovém území Ministerstva obrany:
OP RLP – ochranném pásmu radiolokačního zařízení, sektor C. V tomto území lze
vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany ČR. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a
přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn,
základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území sektoru C může být
výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících
dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.
Na celé správní území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany v podobě
vymezeného vzdušného prostoru pro létání v malých a přízemních výškách –
vzdušný prostor MCTR Náměšť nad Oslavou GND-5000 ft. V tomto vymezeném území
lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné
projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových
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porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo
povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v
terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, fotovoltaických elektráren a speciálních
staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy).
V tomto vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti
omezeny nebo zakázány.

Opatření ochrany obyvatelstva
d) Návrh ploch pro potřebu evakuace obyvatelstva a jeho ubytování při

vzniku neočekávané mimořádné situace
V případě mimořádné události je možné pro nouzové ubytování obyvatelstva
využít objekty a plochy:
- objekty sportovního areálu s možností nouzového ubytování na volné ploše a

využití hygienického vybavení
- vhodné prostory v dalších objektech nezasažených mimořádnou událostí.

g) Návrh ploch pro potřebu záchranných, likvidačních a obnovovacích
prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace,
vzniklých při mimořádné události
Komunikační systém v zastavitelném území bude navržen s parametry dle
platných předpisů a tak, aby nehrozilo znepřístupnění částí zástavby v případě
neprůjezdnosti některých jeho úseků. Podobně je doporučeno dle možností
zaokruhovat i sítě technické infrastruktury tak, aby bylo zabezpečeno zásobování
při mimořádné situaci, havárii apod.

Každá neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m, pokud je
komunikací jedinou, musí být na svém zakončení navržena se smyčkovým objezdem
nebo plochou umožňující otáčení vozidla. Délka a velikost smyčkového objezdu nebo
plochy umožňující otáčení se do celkové délky jednopruhové přístupové komunikace
nezapočítává. Plocha umožňující otáčení vozidla může mít tvar písmene T na konci
jednopruhové komunikace s rameny minimálně dlouhými 10 m na každou stranu v šířce
jednoho pruhu komunikace od osy jednopruhové přístupové komunikace nebo může být
provedena rozšířením pruhu na konci komunikace na šířku minimálně 20 m v minimální
délce 20 m.

II.E.7 USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY A ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
II.E.7.1 PŘÍRODNÍ POMĚRY, NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚSES
Objekt ozn. Název
Bioregion 1.50 Velkomeziříčský
Podprovincie Hercynská
Migrační území ano (severní polovina území)
Biochory 4BP

4PP
-4BP

-  Erodované plošiny na neutrálních plutonitech 4. v.s.
-  Pahorkatiny na neutrálních plutonitech 4. v.s.
-  Erodované plošiny na neutrálních plutonitech v suché ob. 4. v.s.

II.E.7.2  USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Zemědělský půdní fond (ZPF)
Krajina na území obce Hodov je z hlediska typu krajiny dle využití v ZÚR
charakterizována jako krajina lesozemědělská harmonická. Intenzita obhospodařování je
přizpůsobena terénní konfiguraci a danému klimatu, vzhledem k přírodním podmínkám
došlo k méně radikálnímu snížení její prostorové rozmanitosti a její stav je v současnosti
vnímán jako harmonický. Podle údajů ČSÚ zemědělsky využívané plochy zabírají
v současnosti 66,2 % z výměry katastru, z toho 89,6 % připadá na ornou půdu.
Zajišťování ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování územně plánovací
dokumentace vychází především ze zákona č. 334/92 Sb. o ochraně ZPF, vyhlášky č.
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13/94Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu a Metodického pokynu Odboru ochrany lesa a půdy MŽP čj.
OOLP/1067/96 z 1.10.1996.
Hospodařit na zemědělském půdním fondu musí vlastníci nebo nájemci pozemků vždy
tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami
ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní
pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy.

Lesní porosty - plochy určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Jako lesy jsou chápány všechny lesní porosty dřevin s jejich prostředím a pozemky
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). U pozemků určených k plnění funkce lesa podle
zákona č. 289/1995 Sb. je stanoveno pásmo 50 m, jehož dotčení je přípustné po
projednání s orgánem státní správy lesů. Lesy pokrývají v řešeném území 28,2  %
z rozlohy k.ú. Hodov.

 Soubory lesního typu a cílové hospodářské soubory
Lesní oblast 33 – Předhoří Českomoravské vrchoviny
Soubor lesního typu převažují:

4S - Svěží bučina (Fagetum mesotrophicum)
4B - Bohatá bučina (Fagetum eutrophicum)
4K - Kyselá bučina (Fagetum acidophilum )
4N – Kamenitá kyselá bučina (Fagetum lapidosum acidophilum)

Cílový hospodářský
soubor

45 - Hospodářství živných stanovišť středních poloh
43 - Hospodářství kyselých stanovišť středních poloh
41 - Hospodářství exponovaných stanovišť středních poloh

Celková plocha objektů 288 ha

Druhy lesních porostů v řešeném území
- lesy hospodářské
- lesy ochranné – typ NEPS (lesy na nepříznivých stanovištích – celkem 0,235 ha,

1 lokalita).

Plochy a prvky krajinné zeleně – plochy přírodní
V rámci krajinné zeleně se uplatňují vegetační prvky nacházející se mimo zastavěné a
zastavitelné území. Krajinná zeleň patří k nejdůležitějším činitelům ekologické stability
území, v řešeném území je zastoupena především doprovodnou zelení u komunikací,
vodních toků a ploch, rozptýlenou trvalou vegetací jako jsou solitérní dřeviny a skupiny
dřevin, keřů, porosty na mezích, a další ekotonová společenstva mimo liniové doprovodné
porosty vodních toků a ploch a komunikací. Významnou roli hrají trvalé travní porosty
v terénních depresích odvádějících povrchovou vodu (svodnicích) a nivách potoků.
Území obce Hodov je součástí přírodního parku Třebíčsko, který se rozprostírá severně
od města Třebíče na ploše téměř 10.000 ha. Typická krajina s malými rozptýlenými
sklaními ostrůvky uvnitř ploch obdělávané zemědělské půdy se skupinkami stromů a keřů
a žulosyenitovými balvany přechází i na katastr obce.
Plochy krajinné zeleně jsou mimořádně důležité pro zajištění podmínek pro ochranu
přírody a krajiny, z toho důvodu jsou podmínky využití pro tyto plochy v územním plánu
vymezeny dle vyhl. 501/2006 Sb., §16, odst. 1 jako plochy přírodní.

Prostupnost krajiny: Západní polovina řešeného území je součástí ploch migračně
významného území a prochází zde osa dálkového migračního koridoru. Jedná se o
nástroje ochrany průchodnosti krajiny pro velké savce. Vytvořená síť byla navržena na
základě studia rozšíření, biologie i habitatových modelů zájmových druhů. V tomto území
je nepřípustní provádět změny, způsobující neprůchodnost území. Za neprůchodné se
považují souvislá zástavba, úplné mechanické zábrany (protihlukové stěny, opěrné zdi,
zpevněné prudké násypy a zářezy, oplocení) u komunikací, železnice a vodních toků,
oplocené areály stabilním nad 2 m vysokým drátěným, betonovým, dřevěným, plechovým
oplocením, průchody užší jak 10 m a další překážky.
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II.E.7.3 KONCEPCE ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY (ÚSES)
Návrh upřesňuje vymezení ploch biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, které by
měly umožnit zachování obnovu společenstev odpovídajících daným přírodním
podmínkám. V maximální míře začleňuje do systému prvky stávající kostry ekologické
stability (ES). Pro území obce bylo převzato řešení Návrhu na sjednocení ÚSES okresu
Třebíč (1999-2000), zpracovaného firmou Agroprojekt PSO spol. s r.o. Brno (ing.
Mikolášek) a podklady z generelu L ÚSES okresu Třebíč V (1994 – 6) a ÚAP ORP Třebíč
(2006). Vymezení regionálních prvků vychází z řešení návrhu ZÚR.
Prioritou ÚSES je zvýšení ekologické stability území. ÚSES může příznivě ovlivnit stav
zemědělsky a lesnicky využívaného území, vodních ploch i vodního režimu povrchových i
podzemních vod. Prostorové a funkční uspořádání prvků ÚSES se do určité míry
přizpůsobuje potřebám protierozní ochrany, přístupnosti pozemků i jejich uspořádání tak,
aby nebyla narušena prvořadá ekologická funkce ÚSES.
Omezení funkčnosti v ÚSES není bez kompenzace (bez odpovídající náhrady) možné.
Omezení hospodářské využitelnosti a omezení možností zásahů do porostů, do vodního
režimu a do půdy je dáno zákonem.
Nadregionální ÚSES
Na území obce se nevyskytuje.
Regionální ÚSES
Regionální ÚSES je zastoupen prvky RBC 654 Vlčatínský vrch (332.0003*), RBK 516
Vlčatínský vrch - Nesměř (342.0013*, 342.0014*). Prvky vykazují většinu parametrů
fungujících segmentů ÚSES.

Místní územní systém ekologické stability
Místní územní systém ekologické stability je řešen v návaznosti na prvky regionálního
územního  systému ekologické stability a na prvky SES v sousedních k.ú.
Vymezené prvky jsou zobrazeny v grafické části Územního plánu Hodov:
Lokální biocentra:
Název prvku Označení prvku*) Popis
LBC 41 362.0308 funkční biocentrum přesahuje na k.ú. Rohy
LBC 42
Hodovská hora

352.1010 funkční biocentrum  u hranice s k.ú. Oslavička

LBC 43 Žlebce 352.0313 funkční biocentrum  u hranice s k.ú. Studnice
Lokální biokoridory:
Označení
prvku*)

Popis

363.0102 funkční biokoridor prochází na západním okraji katastru nivou potoka
363.0103 funkční biokoridor vymezený lesními porosty na západním okraji katastru
363.0104 funkční biokoridor napojuje nivu potoka na jižním okraji RBC 654
363.0105 částečně funkční biokoridor prochází v severojižním směru od hranice k.ú.

Nárameč k RBC 654 nespojitými lesními porosty a plochami zemědělské půdy
363.0106 částečně funkční biokoridor vymezený větší částí v lesních porostech podél

severovýchodní hranice katastru mezi RBK 516 a LBC 41
363.0107 funkční biokoridor v nivě potoka Mařek mezi RBC 654 a LBC 41
363.0164 funkční biokoridor v lesních porostech v jižní části katastru
363.0166 převážně funkční biokoridor v lesních porostech v jižní části katastru
363.0683 částečně funkční biokoridor mezi LBC 41 a LBC 43
383.0684 převážně nefunkční biokoridor napojuje lokální ÚSES na k.ú. Budišov
383.0686 převážně funkční biokoridor napojuje lokální ÚSES u osady Kundelov (k.ú.

Budišov) na východě katastru
*) označení dle Návrhu sjednocení ÚSES okr. Třebíč

Na řešeném území byly navrženy také interakční prvky, které funkčně souvisí s prvky
místních územních systémů ekologické stability. Zprostředkovávají příznivé působení
biocenter a biokoridorů na okolní méně stabilní až nestabilní krajinu. Vytvářejí existenční
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podmínky rostlinám i živočichům a mohou působit stabilizačně v kulturní krajině.
V interakčních prvcích nacházejí prostředí pro život opylovači kulturních rostlin a predátoři
omezující populace škůdců.
Stávajícími interakčními prvky jsou ekotonová společenstva křovinatých lad a lemů,
břehové porosty a silniční stromořadí, které nejsou biokoridory. Velmi pozitivně působícím
plošným interakčním prvkem jsou travinobylinná společenstva, luční porosty, které by
měly být uplatňovány zejména v údolních nivách potoků a řek.

II.E.7.4 VYUŽITÍ KRAJINY PRO REKREACI
Území obce leží mimo tradiční rekreační území. Nejsou zde zařízení hromadné rekreace.
Ve volné krajině nejsou navrhovány žádné změny využití pro tento účel. Služby a
infrastruktura cestovního ruchu může být budována výhradně uvnitř zastavěného a
zastavitelného území obce. To se netýká budování drobných objektů ke zlepšení
podmínek rekreace a cestovního ruchu (zastavení podél turistických tras, odpočívky,
hygienická zařízení, informační a ekologická centra apod., výjimečně včetně obsluhy a
služeb). Vhodné objekty uvnitř zastavěného území mohou být užívány jako chalupy.

II.E.7.5 DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení §15 odst. 1
zák.č.44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů a §13 odst. 1 až 3 zákona č.66/2001 Sb., úplné znění zákona o
geologických pracích, nejsou v k.ú. Hodov, okr. Třebíč, vyhodnocena výhradní ložiska
nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území
(CHLÚ). Nejsou zde evidována poddolovaná území z minulých těžeb, ani sesuvná území.

II.E.8 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Odůvodnění potřeby ploch pro výstavbu
Demografické údaje
Počet obyvatel obce (31.12.2010) 291
Počet obydlených bytů (SLBD 2001) 97
Průměrný počet osob na byt 3
Počet obyvatel (SLDB 2001) 306
Průměrný věk obyvatel (roků) 40,4

Potřeba bytů a ploch pro novou výstavbu
důvod výstavby potřeba bytů

Přírůstek obyvatel 0

Zkvalitňování bytového fondu a snižování
průměrného počtu osob/byt 1)

25

Pozice obce v systému osídlení 5
Ostatní vlivy - rezerva 5
celkem potřeba 35
Využití ploch uvnitř zastavěného území zahrnuto v navržených změnách území
požadavek na kapacitu nových ploch bydlení
celkem

35

Potřeba ploch pro bytovou výstavbu (jedno
stavební místo do 1200 m2) a přiměřený
rozsah pro infrastrukturu

cca 5 ha

1) Pro orientační výpočet potřeby bytů k dosažení průměrného počtu obyvatel na byt 2,2
(osoba/byt) je použit statický model vycházející ze současných ukazatelů.
Návrh nových zastavitelných ploch respektuje zásady ochrany zemědělského půdního
fondu. Rozvojové plochy byly proto navrženy tak, aby zábor kvalitní zemědělské půdy byl
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co nejmenší a docházelo k němu pouze v nejnutnějším rozsahu. Jsou navrženy tak, aby
obec tvořila jeden kompaktní celek. Oproti předchozímu řešení ÚPO byly plochy navržené
k zástavbě redukovány, nový požadavek na zařazení ploch Z6a, Z6b vyplývá
z konkrétního stavebního záměru na okraji Hodovské části osady Kundelov, který větším
dílem náleží do správního území městyse Budišov.
Je rovněž nově navržena plocha pro umístění nových podnikatelských aktivit u stávajícího
zemědělského areálu. Její umístění vyplývá ze zpracované přípravné dokumentace
investora, kde byla vyhodnocena jako nejvýhodnější z hlediska provozního.

II.E. 9  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ,
ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Navržené řešení vytváří územní podmínky obce pro realizaci opatření, vedoucích ke
zlepšení stavu území z hlediska udržitelnosti.
Z hlediska životního prostředí se jedná se zejména o vymezené prvky ÚSES, navržené
interakční prvky a plochy pro protierozní opatření, která po realizaci posílí ekologickou
stabilitu území.
Příležitostí pro vznik pracovních míst a zaměstnanost obyvatel obce je posílení
ekonomických aktivit využitím rezerv ve stávajících výrobních areálech. Je rovněž možná
lokalizace nerušících služeb a podnikání uvnitř obytné zóny.
Návrh ploch bydlení ve vazbě na urbanistickou strukturu obce a jejich rozsah nezakládá
z územního hlediska důvody k ohrožení sociální soudržnosti společenství obyvatel
Hodova.

II.E.10 SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ
S POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Řešení územního plánu vychází z postavení obce v systému osídlení. Respektuje dané
přírodní podmínky a nenavrhuje žádné plochy pro záměry, které by mohly ohrožovat
podmínky života budoucích generací.
Plochy pro bydlení jsou přiměřené vlastním potřebám obce. Předpokládá se jejich
postupné zastavování tak, aby nebyla ohrožena sociální soudržnost obyvatel obce.
Navržené zastavitelné plochy umožňují doplnění občanské vybavenosti a umístěn
vhodných ekonomických aktivit.
Návrhem územního plánu nejsou ohroženy přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území.
Jsou respektovány nemovité památky a vymezeny k ochraně objekty místního zájmu
ochrany. Navržené záměry nezasahují do ploch významných krajinných prvků, vodních
toků a ploch lesů, navržené plochy pro prvky ÚSES, vodní nádrž a plochy zeleně vytváří
předpoklady pro další rozvíjení přírodních hodnot v území a stabilizaci krajiny. Stanovené
regulativy využití území vychází z cílů územního plánování chránit přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty území.

II.F ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
OSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ, STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST.5A
SDĚLENÍ, JAK BYLO TOTO STANOVISKO ZOHLEDNĚNO
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

II.G SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Územní plán je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
Po obsahové stránce dokumentace vychází ustanovení vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění a z požadavků zadání územního plánu.
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Dokumentace je dělena na vlastní územní plán (výrokovou část) a odůvodnění.
Odůvodnění je zpracováno v souladu s platným zněním vyhlášky č.500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, přílohou č. 7, část II. Obsah odůvodnění územního plánu a §
53 odst. 5 stavebního zákona.
Uvnitř zastavěného území a v zastavitelných plochách i v nezastavěném území se
vyskytují plochy zeleně, které je třeba podmínkami využití odlišit od navazujících ploch
s jiným způsobem využití (zeleň přírodního charakteru v zastavěném území, zeleň
soukromá – předzahrádky a zahrady v plochách bydlení a krajinná zeleň v nezastavěném
území). Z důvodu zajištění jejich rozvoje a ochrany pro daný specifický účel jsou nad
rámec vyhl. 501/2006 Sb. územním plánem vymezeny jako samostatné plochy a jsou
stanoveny podmínky využití.

II.H SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ
Veškeré požadavky zvláštních právních předpisů byly respektovány při řešení
respektovány. Při projednání zadání nebyly vzneseny žádné mimořádné požadavky,
vyplývající ze specifických vlastností území.

II.I VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCE LESA.
II.I.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF
1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do
zemědělského půdního fondu, druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, zařazení
zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů
přednosti v ochraně
Tabulky přehledu ploch jsou uvedeny jako příloha textové části.
2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy ovlivnění hydrologických a
odtokových poměrů
Zásahy do odvodňovacích zařízení budou minimalizovány, a pokud k nim dojde, nesmí
ovlivnit jejich celkovou funkci.
3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby, zemědělských
usedlostech cestách a jejich  předpokládaném porušení
Navržené řešení nezasahuje do stávajících zemědělských zařízení, síť zemědělských
účelových komunikací zůstává funkční. Podél cestní sítě navržena k obnově a doplnění
doprovodná zeleň (interakční prvky ÚSES) z důvodu zvýšení ekologické stability území.
4. Údaje o uspořádání ZPF v území, opatření pro zajištění ekologické stability
krajiny, pozemkových úpravách a jejich porušení

Druhy pozemků (údaje roku 2010)
Celková výměra pozemku (ha) 1021
Orná půda (ha) 606
Zahrady (ha) 6
Ovocné sady (ha) 0
Trvalé trávní porosty (ha) 64
Zemědělská půda (ha) 676
Lesní půda (ha) 288
Vodní plochy (ha) 4
Zastavěné plochy (ha) 10
Ostatní plochy (ha) 42
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Do ÚP bylo převzato řešení Návrhu na sjednocení ÚSES okresu Třebíč (1999-2000),
zpracovaného firmou Agroprojekt PSO spol. s r.o. Brno (ing. Mikolášek) a podklady
z generelu L ÚSES okresu Třebíč V (1994 – 6) a ÚAP ORP Třebíč (2006).
Navržené řešení ÚP není s ÚSES v rozporu. Dokumentace pozemkových úprav není
dosud zpracována ani se v současnosti nepřipravuje.

5. Popis řešení a vyhodnocení variant možného uspořádání
Návrh nových zastavitelných ploch vychází z dříve schválené ÚPD, nové plochy jsou
doplněny podle aktuálních požadavků v území a vyhodnocené potřeby v příštím období.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny ve vazbě na stávající území tak, aby zábor
zemědělské půdy byl co nejmenší a docházelo k němu pouze v nejnutnějším rozsahu a
aby zastavěné území tvořilo v krajině kompaktní celek. Plochy Z1-Z5 a Z9 doplňují
stávající urbanistickou strukturu obce, plochy Z6, Z7, Z8 se nacházejí na okraji katastru
v místní části Kundelov. Po ukončení společného jednání zpracovatel spolu s pověřeným
zastupitelem a pořizovatelem na pracovním jednání posoudili varianty umístění
zastavitelných ploch. Zabývali se rovněž připomínkami OŽP KrÚ Kraje Vysočina, jako
dotčeného orgánu ochrany ZPF. Na základě vyhodnocení aktuálního stavu v území, byly
navrženy tyto úpravy vymezení stabilizovaných a zastavitelných ploch:

- byla provedena kontrola vymezení zastavěného území a hranice upravena dle
stavu v území:
- jako proluka byla do zastavěného území nově zahrnuta část parcel p.č. 407 a

p.č. 410 – plocha je využívána pro vedení účelové komunikace a trasy vedení
VN a tím souvisí s veřejnými prostranstvími ve stávajících plochách bydlení,
vymezená plocha Z3 navazuje nyní na stávající plochy bydlení

- do zastavěného území byla připojena p. č. 420/4, která byla zastavěna a
sousední parcela 420/5 (1099 m2, která tvoří proluku. Parcela má výměru menší
jak 2000 m2 a je na ni dle sdělení obce uzavřena smlouva o výstavbě rodinného
domu. Parcely byly připojeny ke stávajícím plochám bydlení a z toho důvodu
bylo vymezení zastavitelné plochy Z4 zrušeno.

- pozemek 3451 byl na základě oprávněné připomínky OŽP KrÚ ze zastavěného
území vyjmut.

- bylo přehodnoceno vymezení ploch Z6a a Z6b. Obě plochy spolu s vymezenými
plochami Z7 a Z8 navazují na zastavenou část osady Kundelov, která leží na
rozhraní katastrů Budišov a Hodov. Výstavba v této lokalitě bude dle předpokladu
probíhat pomalejším tempem a v delším časovém období a proto byla plocha Z6a
zmenšena a na základě konzultace s OŽP KrÚ a pořizovatelem zařazena do II.
etapy výstavby tak, že jej využití bude možné až po využití 75 % ploch v I. etapě
(Z6b, Z7 a Z8). Západní část lokality byla vymezena jako rezerva R1 pro bydlení a
o její zástavbě bude rozhodnuto až po vyčerpání zastavitelných ploch pro bydlení
v této lokalitě. V předmětném území se nevyskytují méně kvalitní plochy
zemědělské půdy, jako alternativa pro vymezení zastavitelných ploch bydlení,
neboť plochy III.tř. ochrany, situované v blízkosti jsou nivou vodního toku (na jihu)
případně svodnicí povrchových vod (severně od plochy Z6a), které jsou jako
významné krajinné prvky nezastavitelné (zák. 114/1992 Sb.) a nejsou ani
z technického hlediska pro zástavbu vhodné.

- jako kompenzace zastavěných ploch v obci (p. č. 1444/8, 1444/9, 1444/10, 420/4)
byla nově vymezena a navržena zastavitelná plocha Z9. Její obvod byl upraven
tak, aby nezasahovala nevhodně do krajiny a neztěžovala obdělávání navazujících
zemědělských ploch. Plocha navazuje jak na stávající zástavbu, tak na navrženou
zastavitelnou plochu Z2. Plocha je určena pro individuální výstavbu rodinných
domů (na rozdíl od plochy Z2, určené pro výstavbu ve skupině) a z hlediska
zajištění udržitelného rozvoje obce je důležité, aby byly takové plochy k dispozici.
Výstavbou dojde k dotčení ploch zemědělské půdy II. tř. ochrany, v návaznosti na
zastavěné území se nevyskytují jako alternativa pro umístění ploch pro individuální
výstavbu  plochy méně kvalitní zemědělské půdy vhodné k výstavbě. Plochy jižně
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od obce (V. tř. ochrany) jsou zasaženy negativním vlivem zemědělské výroby
ve stávajícím zemědělském areálu, plochy podél potoka Mařek se nachází v nivě
vodního toku, která je jako významný krajinný prvek nezastavitelná a rovněž není
z technického hlediska pro zástavbu bydlení vhodná.

- na základě oprávněné připomínky OŽP KrÚ byla zrušena navržená zastavitelná
plocha Z11. Dosavadní plochy občanské vybavenosti jsou pro potřeby obce
dostatečné, stávající plochy pro sport a zázemí školy byly vymezeny podle
aktuálního stavu v území, jejich využití v příštím období bude zkvalitňováno bez
dalšího plošného rozšiřování.

V důsledku provedených úprav byla snížena celková rozloha předpokládaného záboru
ZPF na 7,99 ha (původně 9,73 ha).

Plocha Z10 je vyčleněna pro rozhlednu nad obcí. Vybudování objektu se nedotýká
zemědělské půdy. Součástí návrhu jsou dále nové plochy dopravní infrastruktury vyvolané
potřebou jejího doplnění (propojení místních komunikací).

Dále jsou navrhovány nové vodní plochy Z17-Z20, Z22. Jejich realizace přispěje ke
zlepšení vodní bilance a ekologické rovnováhy území.

6. Návrh vyznačení současně zastavěného území obce
V rámci ÚP je vyznačena hranice zastavěného území v souladu se stavebním zákonem.
7. Údaje o existenci dříve stanovených dobývacích prostorů  nebo chráněných
ložiskových územích u kterých dosud  nedošlo ke stanovení dobývacího prostoru
Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů ani jejich prognózní zdroj a
nebyla zde stanovena chráněná ložisková území. Není zde evidován žádný dobývací
prostor.
II.I.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
pozemky určené k plnění funkcí lesa (§14 zák. 289/1995 Sb.) – zábor viz
příloha a)
1. Současný stav
Severozápadně od osady Kundelov zasahuje do terénní sníženiny svým okrajem lesní
celek, jeho celková rozloha je cca 21 ha.

2. Navrhované řešení
Jako součást ochrany zastavěného území místní části Kundelov před extravilánovými
vodami byl navržen příkop, převádějící vody do vedlejšího dílčího povodí a retenční
nádrž. Nádrž zasahuje malou částí své rozlohy okraj lesa.
Informace o předpokládaném dotčeném lesním objektu:

Lesní oblast 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny
Část lesní oblasti -
Soubor lesního
typu

3S - Svěží dubová bučina (Querceto - Fagetum mesotrophicum)
3V - Vlká dubová bučina (Querceto - Fagetum humidum
(fraxinorum))

Lesní typ 3S3, 3V1
Plocha objektu 1.4139 ha

3. Zdůvodnění řešení z hlediska požadavků na zachování lesa, ochrany životního
prostředí a ostatních celospolečenských zájmů
Navržená vodní nádrž je součástí opatření ke snižování rizika povodní
z přívalových srážek. Prevence před povodněmi je důležitá součást zvládání stále
častějších mimořádných situací, vázaných na výkyvy místní klimatické situace. V rámci
projektové přípravy budou projednány a zohledněny požadavky a zájmy hospodaření na
dotčených pozemcích lesní půdy. Jedná se o les hospodářský, nejsou požadavky na
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mimořádnou ochranu území dle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (zvláště chráněná část přírody - přírodní rezervace apod.).

4. Alternativní řešení
Poloha nádrže je do značné míry předurčena spádovými poměry v území. Střetu se lze
obtížně vyhnout z důvodu požadavků na potřebnou retenční kapacitu v dané konfiguraci
terénu. Možná alternativní technická řešení, která jsou mimořádně investičně a provozně
náročná, nejsou zdůvodněna.
5. Následná rekultivace
Bude prováděna na plochách případného dočasného záboru PUPFL, jeho potřeba
vyplyne z řešení projektu pro územní rozhodnutí.
6. Uspořádání pozemků po dokončení stavby (dočasný zábor PUPFL)
Případný dočasný zábor pozemků PUPFL bude specifikován a zdůvodněn
v v dokumentaci pro územní rozhodnutí

II.J ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU
VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Odůvodnění územního plánu obsahuje:
počet listů textové části 46
seznam výkresů grafické části měřítko
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Příloha a)  Přehled předpokládaných záborů půdního fondu
Katastrální území: Hodov  640611 Název části obce: Hodov

Zábor ZPF podle
jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

Označení
lokality

Způsob využití
plochy - hlavní

funkce

Celková
plocha

(ha)

Celkový
zábor

ZPF (ha) orná
půda zahrady

trvalé
travní

porosty
I. II. III. IV. V.

Investice
do půdy

(ha)

Zábor
PUPFL

(ha)
Etapa,

poznámka

Z1 Plochy bydlení BV
Plochy veřejných
prostranství PV

0,5 0,50 0,474 - 0,026 0,50 - - - - 0 OP silnice III/36013

Z2 Plochy bydlení BV
Plochy veřejných
prostranství PV

0,95 0,87 0,87 - - 0,11 0,76 - - - 0,16 0

Z3 Plochy bydlení BV
Plochy zeleně ZS
Plochy veřejných
prostranství PV

0,43 0,2 - - 0,2 0,05 - - - 0,15 - 0

Z5 Plochy bydlení BV 0,09 0,09 0,09 - - 0,09 - - - - 0,03 0 OP silnice III/36013

Z6
(Z6a,
Z6b)

Plochy bydlení BV
Zahrady, zeleň
soukr. a vyhraz. ZS
Plochy veřejných
prostranství PV

1,3
(0,88
0,42)

0,84
(0,42
0,42)

0,84 - - - 0,74 0,1 - - 1,1 0 OP stáv.inž.sítí,
50 m pásmo u lesa

Z6a – II. etapa
Z6b – I. etapa

Z7 Plochy bydlení BV 0,22 0,22 0,22 - - - - 0,22 - - - 0 I. etapa
OP stáv.inž.sítí

Z8 Plochy bydlení BV
Plochy veřejných
prostranství PV

0,55 0,55 - - 0,55 - 0,55 - - - 0,87 0 I. etapa
OP stáv.inž.sítí

Z9 Plochy bydlení BV
Plochy veřejných
prostranství PV

0,28 0,28 0,28 - - - 0,28 - - - - 0

Plochy bydlení celkem 4,32 3,55 2,774 - 0,776 0,25 2,83 0,32 - 0,15 2,16 0
Z10 Plochy občanské

vybavenosti OV
0,04 - - - - - - - - - - - 50 m pásmo u lesa

Plochy občanské vybavenosti
celkem

0,04 - - - - - - - - - - 0
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Z12 Doprava silniční DS 0,21 0,21 0,21 - - 0,15 0,06 - - - - 0 50 m pásmo u lesa
OP železnice

Z13 Doprava silniční DS 0,18 0,17 0,17 - - 0,17 - - - - - 0 50 m pásmo u lesa
Z14 Doprava silniční DS 0,19 0,17 0,15 - 0,02 - 0,02 0,01 0,14 - 0 50 m pásmo u lesa
Z15 Doprava silniční DS 0,05 - - - - - - - - - - 0
Z16 Doprava silniční DS 0,19 0,16 - - 0,16 0,08 - - - 0,08 0,04 0 negat. vliv živ.

výroby
Z17 Plochy vodní a

vodohospodářské W
0,83 0,83 - - 0,83 - - - - 0,83 - 0 OP stáv.inž.sítí

ÚSES
Z18 Plochy vodní a

vodohospodářské W
0,54 0,54 - - 0,54 - - - - 0,54 0,4 0

Z19 Plochy vodní a
vodohospodářské W

0,18 0,18 - - 0,18 - - 0,18 - - 0,1 0

Z20 Plochy vodní a
vodohospodářské W

0,42 0,42 - - 0,42 - - - - 0,42 - 0 50 m pásmo u lesa
ÚSES

Z21 Plochy vodní a
vodohospodářské W

0,8 0,75 0,75 - - - 0,28 0,47 - - 0,67 0,05 meliorace
50 m pásmo u lesa

OP stáv.inž.sítí
Z22 Plochy vodní a

vodohospodářské W
0,32 0,27 0,27 0,02 0,25 ÚSES

DK21 Doprava silniční DS
(koridor silnice
II/360)

0 0 úpravy uvnitř
silničního pozemku

TK1 Koridor pro
kanalizaci a ČOV

0,04 0,04 0,04 0,04 zábor pro ČOV

TK2 Koridor pro výtlak
kanalizace

0 0 podzemní vedení

Plochy ostatní celkem 3,95 3,74 1,28 - 2,46 0,4 0,36 0,67 0,05 2,26 1,21 0,05

ZÁBOR CELKEM 8,31 7,29 4,054 - 3,236 0,65 3,19 0,99 0,05 2,41 3,37 0,05

Předběžný předpoklad záboru ZPF pro prvky ÚSES celkem  5 ha
Předpoklad záboru ZPF pro ČOV včetně příjezdu celkem 0,05 – 0,1 ha*).

*)Přesná lokalizace a rozsah záboru bude upřesněn dokumentací pro územní rozhodnutí
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b) Zastavěné území - pasport

PASPORT ÚDAJE O ÚZEMÍ
1. Název nebo popis údaje o území

Zastavěné území

2. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný       b) ze dne

hranice vymezena zpracovatelem ÚP 28.1.2014

c) vymezil
Ing.arch. Ladislav Brožek

3. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území       b) číslo katastrálního/katastrálních území

Hodov 640611

4. Způsob vymezení
a) název dokumentu       b) měřítko

součást grafické části územního plánu
výkresy:
1. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
2. HLAVNÍ VÝKRES

1: 5 000
1: 5 000

b) mapový podklad, nad kterým byl údaj o území zobrazen
data SGI (rastry KN) a SPI vyžádána obcí od kat.úřadu pro Vysočinu, kat.pracoviště
Třebíč, stav k 15.9.2011

e) souřadnicový systém zobrazení
transformace v S-JTSK

f)
· Formát grafické části - DGN (Microstation95)
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c) Ochrana památek
Nemovité kulturní památky
Číslo rejstříku Památka Poznámka

44970/7-2641 kaplička sv. Jana
Nepomuckého náves

Na území obce se nenachází žádná, památková rezervace a další předměty ochrany ve
smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění pozdějších předpisů).
Objekty místního zájmu ochrany:
- náves – předmětem ochrany je urbanistický celek a charakter zástavby – při

posuzování záměrů rekonstrukce objektů, stavebních úprav a jiných změn a při jejich
realizaci bude kladen zvýšený důraz na estetickou úpravu ve vztahu ke společenské
funkci přilehlých veřejných prostorů, bude zachována stávající kompaktní struktura
zástavby – stavby musí být umisťovány tak, aby vnější hrana zástavby plynule bez
proluk vymezovala veřejné prostranství s místní komunikací a navazovala na stávající
zástavbu

- dům č.p.43 – předmětem ochrany je zachované stávající architektonické řešení stavby
zahrnující výškové a objemové řešení stavby se zídkou předzahrádky, architektonické
uspořádání průčelí se štukovou výzdobou, umístění a proporce oken a vrat s plochým
obloukovým nadpražím, členění okenních rámů a vratových křídel se vstupními vrátky
v levém křídle

- kříže a Boží muka, památníky a podobné objekty na celém území obce jako památné
kameny apod.

- místa spojená s místní tradicí – Raubířské skály, Markova loža, „Kerchůvek“, Vítův
kámen u cesty na Rudíkov

- stromy na návsi a veřejných prostranstvích, významné solitérní stromy na celém
území obce, stromy u křížků a další hodnotná zeleň

U objektů místního zájmu ochrany bude obec v souladu s platnou legislativou vytvářet
podmínky pro jejich ochranu, uchování, poznávání a prezentaci a uplatní svůj zájem při
projednávání záměrů na jejich změny, přípravě a realizaci stavebních a jiných aktivit,
které se jich budou dotýkat.
Objekty místního zájmu ochrany jsou vždy (i v případě, že nejsou konkrétně v grafické
části ÚP vymezeny) také významné stromy v zastavěném i nezastavěném území obce a
stromy, které mají zvláštní funkci, jako jsou stromy vysazené u památníků, božích muk,
křížků apod. U těchto dřevin není dovolena v kruhovém pásmu o poloměru desetinásobku
průměru kmene měřeného ve výšce 130cm nad zemí žádná pro tyto stromy škodlivá
činnost, jako např. výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.

Válečné hroby dle zákona č. 122/2004 Sb.
CZE-6113-
22033

Na pískovcovém podstavci je umístěn pomník z hlazené žuly s bustou
hlavy Krista a truchlící žena s věncem na nehlazeném mramoru s
nápisem: Památce našich druhů padlých ve světové válce 1914-1919,
na podstavci pomníku deska s fotografiemi na porcelánových
medailonech a jmény padlých.
Vedle pomníku vlevo i vpravo kameny nesoucí desky s nápisem  -
vlevo: Stanislav Mezlík, poručík, *8.11.1912 v Hodově, zastřelen
7.5.1945 ve Velkém Meziříčí gestapem, za účast na květnové revoluci
Deska vpravo: František Horký, technický úředník, *16.3.1917 v
Hodově, padl 3.11.1942 v boji za svobodu a nezávislost
Československé republiky, jako podporučík československého
zahraničního letectva.
Pomník odhalen a posvěcen dne 9.7.1921, zhotovil sochař Antonín
Smolín z Třebíče. Pamětní desky k 2. sv. válce byly odhaleny v létě
1948.
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Archeologická naleziště, území archeologického zájmu
Celé území obce je obecně nutno považovat za území s archeologickými nálezy. Z toho
vyplývá povinnost stavebníků již od doby přípravy stavby oznámit stavební záměr
Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje,
má-li se na daném území provádět jiná činnost, kterou by mohlo  být    ohroženo
provádění archeologických výzkumů (§ 22, odst.2 zák.č.20/1987  Sb.  o  státní památkové
péči ve znění pozdějších předpisů).
U archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů,
musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo
nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.
Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za
provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne
po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.
Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky
Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po
učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti
všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména
před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

d)  Ochrana přírody a krajiny
Předměty zájmu ochrany přírody na území obce Hodov:
- Zvláště chráněná území
na daném k. ú. se nenachází

- NATURA 2000
Na území obce Hodov se nenachází žádná lokalita systému NATURA 2000.
- Evidované významné krajinné prvky:

- Na liščí skále
- Rybník pod lesem
- Louka za tratí 258

Na území obce dále existují VKP vymezené přímo ze zákona ve smyslu § 3 písm. b) –
lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy apod. Legislativně ochranu VKP upravuje § 4 odst. 2
výše jmenovaného zákona.
- Památné stromy
na daném k. ú. se nenachází

- Prvky ÚSES
Pro území obce Hodov byl zpracován generel L ÚSES (Agroprojekt PSO, s.r.o. Brno, Ing.
David Mikolášek, 1994 - 6). Řešení bylo upřesněno stejným řešitelem v rámci prací na
Návrhu sjednocení ÚSES okresu Třebíč (1999 – 2000) a je součástí ÚAP ORP Třebíč.
-- Nadregionální a regionální ÚSES
Na k.ú. obce se vyskytují tato prvky regionálního ÚSES:
RBC 654 Vlčatínský vrch - část
RBK 516 Vlčatínský vrch - Nesměř (prochází SZ okrajem katastru)
--Lokální biocentra (LBC) a biokoridory (LK)
viz následující příloha

-Přírodní parky
Celé území obce Hodov leží v území přírodního parku Třebíčsko (původně Oblast klidu
Třebíčsko, vyhlášena ONV Třebíč s účinností od 1.4.1983).
Výpis z obecně závazného zařízení – vyhlášky (v původním znění):
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Ochrana krajinného rázu
Krajinný ráz je chráněn na základě zák. 114/1992 Sb.  Krajinný ráz, kterým je zejména
přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před
činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným
činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 2,
§12 výše uvedeného zákona) souhlas orgánu ochrany přírody.
Krajinný ráz na území obce je dán pestrou mozaikou lesů, polí a luk se zachovanými,
mezemi a syenitovými balvanitými ostrůvky.
Chráněnými pozitivními hodnotami krajiny mimo zastavěné území jsou zejména rybníky,
prvky historického členění ploch zemědělské půdy (meze, terasy, zídky), skalní výchozy,
balvany a ostrůvky s vegetací, drobné lesíky, louky v nivách potoků a břehové porosty.

e)  Potřeba vody, základní údaje kanalizace

Potřeba vody z bilance v řešeném území - výhledový stav 2015 (dle PRVK)
Počet zásobených obyvatel (2015) 285
Specifická potřeba fakt. vody obyvatelstva 63,3 l/os/den
Specifická potřeba fakt. vody 74,2 l/os/den
Specifická potřeba vody vyrobené 112,2 l/os/den
Průměrná denní potřeba Qp 32 m3/den
Max. denní potřeba Qdmax 48 m3/den

Základní údaje kanalizace (dle PRVK)

Položka Jednotky rok 2015
Počet trvale bydlících obyvatel
napojených na kanalizaci a ČOV

obyv. 0

Spec. produkce odp.vod
obyvatelstva

obyv. 150

Produkce odpadních vod m3/den 42,8
BSK5 kg/den 17,1
NL kg/den 15,7
CHSK kg/den 34,2

f) Směry větrů

S SV V JV J JZ Z SZ klid

10 9 10 15 8 10 13 16 9 (%)
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g) Územně analytické podklady SLDB 20011 -  území: obec Hodov

Sledovaný jev 2001
Kód obce 590622

4 Podíl osob starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dokončeným
základním vzděláním (%) 34,4

5 Podíl osob starších 14 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním (%) 4,0
7 Podíl ekonomicky aktivních v priméru (%) 29,4
7 Podíl ekonomicky aktivních v sekundéru (%) 39,0
9 Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec2 80
9 Vyjíždějící do škol mimo obec2 39
10 Dojíždějící do zaměstnání do obce2 17
10 Dojíždějící do škol do obce2 6
12 Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%) 17,8
13 Počet trvale obydlených domů 86
13 Počet trvale obydlených bytů (TOB) 97
13 z toho podle druhu domu podíl v rodinných domech (%) 100,0

podíl postavených do roku 1945 (%) 30,9
podíl postavených mezi roky 1946 - 1990
(%) 55,7

13 z toho podle doby výstavby

podíl postavených mezi roky 1991 - 2001
(%) 13,4

16 Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech 13
19 Podíl obyvatel v TOB zásobovaných pitnou vodou z vodovodu (%) 97,1
20 Podíl obyvatel v TOB s plynem zavedeným do bytu (%) -
21 Podíl obyvatel v TOB napojených na kanalizaci (%) 21,9

Počet obyvatel v trvale obydlených bytech 306
zásobovaných pitnou vodou z vodovodu 297
s plynem zavedeným do bytu -

37
z toho

napojených na kanalizaci 67

Poznámky
1 Údaje odpovídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, domů a bytů, tedy k

1.3.2001. Ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle
přílohy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb.

2 vyjíždějící (dojíždějící) denně



Odůvodnění územního plánu Hodov

40

h) Územně analytické podklady 2012 – území: obec Hodov

Sledovaný jev Nejčerstvější
údaj

1 Počet obyvatel
1 Přirozený přírůstek -1
1 Saldo migrace -1

2 Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel
(%) 12,2

2 Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let 35

3 Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel
(%) 18,8

3 Počet obyvatel ve věku 65 let a více 54
6 Počet částí obce 1
8 Míra nezaměstnanosti - dosažitelní (%) 16,2
8 Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní 22
8 Počet uchazečů o zaměstnání 22
8 Počet uchazečů - absolventů 1
8 Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců 4
11 Počet dokončených bytů 1
11 Počet dokončených bytů v rodinných domech 1
17 Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem -
22 Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) 66,2
23 Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) 89,6
24 Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) 9,5
27 Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) 5,2
28 Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) 0,4
29 Podíl lesů z celkové výměry (%) 28,2
30 Orná půda - rozloha (ha)2 605
30 Zahrady - rozloha (ha) 2 6
30 Ovocné sady - rozloha (ha) 2 0
30 Trvalé travní porosty - rozloha (ha)2 64
30 Lesní půda - rozloha (ha)2 289
30 Vodní plochy - rozloha (ha)2 4
30 Zastavěné plochy - rozloha (ha)2 10
30 Ostatní plochy - rozloha (ha)2 43
30 Zemědělská půda - rozloha (ha)2 676
30 Celková výměra (ha)2 1 022
30 Koeficient ekologické stability 0,55
37 Živě narození 3
37 Zemřelí 4
37 Přistěhovalí 3
37 Vystěhovalí 4
37 Průměrný věk 42,8
37 Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let
Poznámky
ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1 části B
k Vyhlášce 500/2006Sb.
období: 31.12.2012
období: rok 2012



Odůvodnění územního plánu Hodov

41

i) Historický lexikon - počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od
roku 1869

přepočet na územní strukturu 2005 Území: obec Hodov

Sčítání v roce Počet obyvatel1 Počet domů2

1869 475 70
1880 508 79
1890 533 84
1900 520 83
1910 529 101
1921 535 88
1930 511 90
1950 389 95
1961 407 88
1970 380 88
1980 359 86
1991 323 101
2001 306 102
Poznámky
1 1869 - obyvatelstvo přítomné civilní

1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné
1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu)
2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem)

2 1869 až 1950 - celkový počet domů
1961 až 1980 - počet domů trvale obydlených
1991 a 2001 - celkový počet domů
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j) Výpočet hygienického hlukového pásma u silnic

Výpočet izofony / hlukové hladiny silnice II/360 v katastru obce  Hodov- extravilán -rok 2010

Výpočet byl zpracován dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy,
zpracované RNDr. Milošem Liberkem a Ing. Liborem Ládyšem- Praha, 2011
s ohledem na informativní charakter výpočtu a zobecněná vstupní data nejsou dále uvažovány
podrobnější korekce ve smyslu metodiky

rok 2010 sčít.místo 6 - 1740

NV 195 PNA 11,91932
O 1408 PO noc 0,066919 IO noc 96 IOden 1345

M 33 PN noc 0,079 IN noc 15 INden 180
SV 1636

v (km/h) 90 75 nOAd 75 nNAd 10

nOAn 16 nNAn 3

LOA 74,9 FvOA 0,001519

LNA 81,4 FvNA 0,002122

F1 6429041 den F2 1,07 2-3% sklon nivelety

F1 1499177 noc F3 1 ACO obrusná vrstva

X F1xF2xF3

X 6879074 den Y 58,28
X 1604120 noc Y 51,95

výpočet izofony NV nákladní vozidla
U pohltivý t. H(m) 1,5 O osobní
U 3,453828 M motocykly
U 7,190684 SV suma vozidel

I55 dB(A) 54,82 den d(m) 13 ACO asfaltový koberec/ obrus
I45 dB(A) 44,76 noc d(m) 22 PM penetrační makadam + nátěr
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Výpočet izofony / hlukové hladiny silnice II/360 v katastru obce  Hodov- extravilán -rok 2030

Výpočet byl zpracován dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy,
zpracované RNDr. Milošem Liberkem a Ing. Liborem Ládyšem- Praha, 2011
s ohledem na informativní charakter výpočtu a zobecněná vstupní data nejsou dále uvažovány
podrobnější korekce ve smyslu metodiky

rok 2030 sčít.místo 6 - 1740 odhad

NV 230 PNA 11,38614

O 1750 PO noc 0,066386 IO noc 119 IOden 1671

M 40 PN noc 0,079 IN noc 18 INden 212
SV 2020

v (km/h) 90 75 nOAd 93 nNAd 12

nOAn 20 nNAn 3

LOA 74,4 FvOA 0,001519
LNA 80,2 FvNA 0,002122

F1 6239911 den F2 1,07 2-3% sklon nivelety

F1 1446178 noc F3 1 ACO obrusná vrstva

X F1xF2xF3

X 6676705 den Y 58,15
X 1547410 noc Y 51,80

výpočet izofony NV nákladní vozidla
U pohltivý t. H(m) 1,5 O osobní
U 3,453828 M motocykly
U 6,850814 SV suma vozidel

I55 dB(A) 54,69 den d(m) 13 ACO asfaltový koberec/ obrus
I45 dB(A) 44,95 noc d(m) 21 PM penetrační makadam + nátěr
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Výpočet hlukové hladiny silnice III/39013 v průtahu obceHodov

Výpočet byl zpracován dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy,
zpracované RNDr. Milošem Liberkem a Ing. Liborem Ládyšem- Praha, 2011
s ohledem na informativní charakter výpočtu a zobecněná vstupní data nejsou dále uvažovány
podrobnější korekce ve smyslu metodiky

rok 2010 odhad

NV 45 PNA 15

O 250 PO noc 0,073 IO noc 19 IOden 236

M 5 PN noc 0,079 IN noc 4 INden 41
SV 300

v (km/h) 50 45 nOAd 13 nNAd 2

nOAn 3 nNAn 1

LOA 74,9 FvOA 0,000755
LNA 81,4 FvNA 0,002236

F1 1254442 den F2 1,07 2-3% sklon nivelety

F1 254514 noc F3 1 PM obrusná vrstva

X F1xF2xF3

X 1342253 den Y 51,18
X 272329,9 noc Y 44,25

korekce vzdálenosti 15 m NV nákladní vozidla
U odrazivý t. H(m) 1,5 d(m) 15 O osobní
U 2,4 M motocykly

SV suma vozidel
I dB(A) 48,78 den ACO asfaltový koberec/ obrus
I dB(A) 41,85 noc PM penetrační makadam + nátěr
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Výpočet izofony -hlukové hladiny silnice III/39013 v katastru obce Hodov 2010

Výpočet byl zpracován dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy,
zpracované RNDr. Milošem Liberkem a Ing. Liborem Ládyšem- Praha, 2011
s ohledem na informativní charakter výpočtu a zobecněná vstupní data nejsou dále uvažovány
podrobnější korekce ve smyslu metodiky

rok 2010 odhad

NV 45 PNA 15
O 250 PO noc 0,07 IO noc 18 IOden 237

M 5 PN noc 0,079 IN noc 4 INden 41
SV 300

v (km/h) 90 75 nOAd 13 nNAd 2

nOAn 3 nNAn 1

LOA 74,9 FvOA 0,001519

LNA 81,4 FvNA 0,002122

F1 1292898 den F2 1,07 2-3% sklon nivelety

F1 311849,2 noc F3 1,1 PM obrusná vrstva

X F1xF2xF3

X 1521741 den Y 51,72
X 367046,5 noc Y 45,55

výpočet izofony NV nákladní vozidla
U pohltivý t. H(m) 1,5 O osobní
U -2,84782 M motocykly
U 1,068821 SV suma vozidel

I55 dB(A) 54,57 den d(m) 4 ACO asfaltový koberec/ obrus
I45 dB(A) 44,48 noc d(m) 9 PM penetrační makadam + nátěr
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Výpočet izofony -hlukové hladiny silnice III/39013 v katastru obce Hodov 2030

Výpočet byl zpracován dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy,
zpracované RNDr. Milošem Liberkem a Ing. Liborem Ládyšem- Praha, 2011
s ohledem na informativní charakter výpočtu a zobecněná vstupní data nejsou dále uvažovány
podrobnější korekce ve smyslu metodiky

rok 2030 odhad odhad

NV 55 PNA 15,36313

O 295 PO noc 0,070363 IO noc 21 IOden 282

M 8 PN noc 0,079 IN noc 4 INden 51
SV 358

v (km/h) 90 75 nOAd 16 nNAd 3

nOAn 4 nNAn 1

LOA 74,4 FvOA 0,001519
LNA 80,2 FvNA 0,002122

F1 1236310 den F2 1,07 2-3% sklon nivelety

F1 299648 noc F3 1 ACO obrusná vrstva

X F1xF2xF3

X 1322851 den Y 51,12
X 320623,3 noc Y 44,96

výpočet izofony NV nákladní vozidla
U pohltivý t. H(m) 1,5 O osobní
U -3,66596 M motocykly
U 0,367956 SV suma vozidel

I55 dB(A) 54,78 den d(m) 3 ACO asfaltový koberec/ obrus
I45 dB(A) 44,59 noc d(m) 8 PM penetrační makadam + nátěr


