
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje    

C. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH 

V PÚR ČR 2008 A VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLAS-

TÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

 

C.1 SPECIFICKÉ OBLASTI PODLE PÚR ČR 2008  

(37) V PÚR ČR 2008 nejsou vymezeny na území Jihomoravského kraje žádné specifické oblasti. 

 

C.2 SPECIFICKÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU  

C.2.1 SPECIFICKÁ OBLAST NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU N-SOB1 VRANOVSKO 

(38) ZÚR JMK stanovují na území ORP Znojmo specifickou oblast nadmístního významu N-SOB1 
Vranovsko, kterou vymezují takto: 

ORP Obec 
Znojmo Bítov, Chvalatice, Korolupy, Lančov, Lesná, Lubnice, Onšov, Oslnovice, Podhradí nad 

Dyjí, Podmyče, Stálky, Starý Petřín, Šafov, Štítary, Šumná, Uherčice, Vranov nad Dyjí, 
Vratěnín, Vysočany, Zálesí, Zblovice 

 

(39) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje specifické oblasti N-SOB1 se stanovují tyto 
požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území 
a) Podporovat v obcích oblasti rozvoj socioekonomických funkcí a rozvoj veřejné infrastruktury, zlep-

šovat občanské vybavení zvláště v městysech Štítary a Vranov nad Dyjí. 
b) Podporovat v obcích oblasti rozšiřování nabídek a vybavenosti pro celoroční rekreaci, cestovní ruch 

a ekologicky orientovanou turistiku v koordinaci s ochranou přírody a krajiny. 
c) Zlepšovat parametry dopravní infrastruktury a podmínky obslužnosti území. 
d) Podporovat současně zlepšení dopravní provázanosti sídel oblasti: 

- s vyššími centry osídlení Moravské Budějovice a Jemnice na území kraje Vysočina, se Slavoni-
cemi na území Jihočeského kraje (silniční propojení Vranov nad Dyjí – Slavonice), 

- s vyššími centry osídlení ve směru k sousednímu území Dolního Rakouska. 
Úkoly pro územní plánování 

a) Zpřesnit přednostně v ÚPD dotčených obcí vymezení ploch a koridorů vymezených ZÚR JMK. 
b) Zajistit v ÚPD obcí dostatek ploch pro rozvoj socioekonomických funkcí a rozvoj veřejné infrastruk-

tury, se zvláštním důrazem na zabezpečení: 
- občanského vybavení zvláště v městysech Štítary a Vranov nad Dyjí, 
- vybavenosti pro rekreaci, cestovní ruch a turistiku ve všech sídlech oblasti, 
- ochrany výjimečných hodnot Národního parku Podyjí i dalších přírodně cenných částí specifické 

oblasti, hledat rozvojové plochy mimo tato přírodně cenná území, 
- ochrany výjimečných hodnot krajinné památkové zóny Vranovsko – Bítovsko. 

c) Vymezit v ÚPD obcí síť cyklostezek s přednostním využitím stávajících účelových komunikací 
a v koordinaci s vymezením biokoridorů a biocenter ÚSES. 

d) Prověřit a v případě potřeby doplnit v ÚPD obcí záměry a opatření ke zlepšení parametrů dopravní 
infrastruktury, včetně minimalizace jejich negativních vlivů na kvalitu životního prostředí v obytných 
a rekreačních územích. 

e) Respektovat územní ochranu v ZÚR JMK vymezených ploch územních rezerv. 
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C.2.2 SPECIFICKÁ OBLAST NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU N-SOB2 JEVIŠOVICKO 

(40) ZÚR JMK stanovují na území ORP Moravský Krumlov a Znojmo specifickou oblast nadmístní-
ho významu N-SOB2 Jevišovicko, kterou vymezují takto: 

ORP Obec 
Moravský Krumlov Čermákovice, Dobelice, Dobřínsko, Dolní Dubňany, Džbánice, Horní Dubňa-

ny, Horní Kounice, Jamolice, Kadov, Lesonice, Petrovice, Rešice, Rybníky, 
Skalice, Tavíkovice, Trstěnice, Tulešice, Vémyslice 

Znojmo Běhařovice, Černín, Horní Dunajovice, Hostim, Jevišovice, Křepice, Medlice, 
Mikulovice, Morašice, Němčičky, Plaveč, Přeskače, Rozkoš, Rudlice, Slatina, 
Střelice, Újezd, Vevčice, Višňové, Želetice 

 

(41) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje specifické oblasti N-SOB2 se stanovují tyto 
požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území 
a) Podporovat v obcích oblasti rozvoj socioekonomických funkcí a veřejné infrastruktury, zlepšovat 

občanské vybavení zvláště v městysech Jevišovice, Mikulovice, Vémyslice a Višňové.  
b) Podporovat v obcích oblasti rozšiřování nabídek a vybavenosti pro rekreaci, cestovní ruch a ekolo-

gicky orientovanou turistiku. 
c) Zlepšovat parametry dopravní infrastruktury a podmínky obslužnosti území. 
d) Podporovat současně zlepšení dopravní provázanosti sídel oblasti s vyššími centry osídlení Jaro-

měřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou na území kraje Vysočina. 
Úkoly pro územní plánování 

a) Zpřesnit přednostně v ÚPD dotčených obcí vymezení ploch a koridorů vymezených ZÚR JMK. 
b) Zajistit v ÚPD obcí dostatek ploch pro rozvoj socioekonomických funkcí a rozvoj veřejné infrastruk-

tury, se zvláštním důrazem na zabezpečení: 
- občanského vybavení zvláště v městysech Jevišovice, Mikulovice, Vémyslice a Višňové, 
- vybavenosti pro rekreaci, cestovní ruch a turistiku ve všech obcích oblasti. 

c) Vymezit v ÚPD obcí síť cyklostezek s přednostním využitím stávajících účelových komunikací 
a v koordinaci s vymezením biokoridorů a biocenter ÚSES. 

d) Prověřit a v případě potřeby doplnit v ÚPD obcí záměry a opatření ke zlepšení parametrů dopravní 
infrastruktury, včetně minimalizace jejich negativních vlivů na kvalitu životního prostředí v obytných 
a rekreačních územích. 

e) Respektovat územní ochranu v ZÚR JMK vymezených územních rezerv. 
f) Respektovat na území k.ú. Řešice a k.ú. Horní Dubňany podmínky zasahující stavební uzávěry 

elektrárny Dukovany. 
 

C.2.3 SPECIFICKÁ OBLAST NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU N-SOB3 STŘEDNÍ PODYJÍ 

(42) ZÚR JMK stanovují na území ORP Mikulov a Znojmo specifickou oblast nadmístního významu 
N-SOB3 Střední Podyjí, kterou vymezují takto: 

ORP Obec 
Mikulov Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Drnholec, Jevišovka, Novosedly, Nový Přerov  
Znojmo Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek, Hrušovany nad Jevišovkou, Jaroslavice, Křídlův-

ky, Slup, Šanov, Valtrovice, Velký Karlov 
 

(43) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje specifické oblasti N-SOB3 se stanovují tyto 
požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území 
a) Podporovat v obcích oblasti rozvoj socioekonomických funkcí a veřejné infrastruktury, zlepšovat 

občanské vybavení zvláště ve městě Hrušovany nad Jevišovkou a v městysi Drnholec. 
b) Podporovat v obcích oblasti rozšiřování nabídek a vybavenosti pro rekreaci, cestovní ruch a ekolo-

gicky orientovanou turistiku. 
c) Zlepšovat parametry dopravní infrastruktury a podmínky obslužnosti území, podporovat zlepšení 

dopravní provázanosti sídel oblasti s vyššími centry osídlení ve směru k sousednímu území Dolní-
ho Rakouska. 
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Úkoly pro územní plánování 
a) Zpřesnit přednostně v ÚPD dotčených obcí vymezení ploch a koridorů vymezených ZÚR JMK 
b) Zajistit v ÚPD obcí dostatek ploch pro rozvoj socioekonomických funkcí a rozvoj veřejné infrastruk-

tury, se zvláštním důrazem na zabezpečení: 
- občanského vybavení zvláště ve městě Hrušovany nad Jevišovkou a v městysi Drnholec, 
- vybavenosti pro rekreaci, cestovní ruch a turistiku ve všech obcích oblasti. 

c) Vymezit v ÚPD obcí síť cyklostezek s přednostním využitím stávajících účelových komunikací 
a v koordinaci s vymezením biokoridorů a biocenter ÚSES. 

d) Prověřit a v případě potřeby doplnit v ÚPD obcí záměry a opatření ke zlepšení parametrů dopravní 
infrastruktury, včetně minimalizace jejich negativních vlivů na kvalitu životního prostředí v obytných 
a rekreačních územích. 

e) Respektovat územní ochranu v ZÚR JMK vymezených územních rezerv. 
 

C.2.4 SPECIFICKÁ OBLAST NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU N-SOB4 HOVORANSKO 

(44) ZÚR JMK stanovují na území ORP Hodonín a Kyjov specifickou oblast nadmístního významu 
N-SOB4 Hovoransko, kterou vymezují takto: 

ORP Obec 
Hodonín Čejč, Čejkovice, Karlín, Mutěnice, Nový Poddvorov, Starý Poddvorov, Terezín 
Kyjov Dražůvky, Hovorany, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Stavěšice, 

Sobůlky, Strážovice, Šardice, Věteřov, Želetice 
 

(45) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje specifické oblasti N-SOB4 se stanovují tyto 
požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území 
a) Podporovat v obcích oblasti rozvoj socioekonomických funkcí a veřejné infrastruktury, zlepšovat 

občanské vybavení zvláště v sídlech s vyššími počty obyvatel Čejkovice, Hovorany, Mutěnice a 
Šardice.  

b) Podporovat v obcích oblasti rozšiřování nabídek a vybavenosti pro rekreaci, cestovní ruch a ekolo-
gicky orientovanou turistiku. 

c) Zlepšovat parametry dopravní infrastruktury a podmínky obslužnosti území. 
Úkoly pro územní plánování 

a) Zpřesnit přednostně v ÚPD dotčených obcí vymezení ploch a koridorů vymezených ZÚR JMK 
b) Zajistit v ÚPD obcí dostatek ploch pro rozvoj socioekonomických funkcí a veřejné infrastruktury,  
     se zvláštním důrazem na zabezpečení: 

- občanského vybavení zvláště v obcích s vyššími počty obyvatel Čejkovice, Hovorany, Mutěnice,  
  Šardice, 
- vybavenosti pro rekreaci, cestovní ruch a turistiku ve všech obcích oblasti. 

c) Vymezit v ÚPD obcí síť cyklostezek s přednostním využitím stávajících účelových komunikací 
a v koordinaci s vymezením biokoridorů a biocenter ÚSES. 

d) Prověřit a v případě potřeby doplnit v ÚPD obcí záměry a opatření ke zlepšení parametrů dopravní 
infrastruktury, včetně minimalizace jejich negativních vlivů na kvalitu životního prostředí v obytných 
a rekreačních územích. 

e) Respektovat územní ochranu v ZÚR JMK vymezených územních rezerv. 
 

C.2.5 SPECIFICKÁ OBLAST NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU N-SOB5 HORŇÁCKO 

(46) ZÚR JMK stanovují na území ORP Veselí nad Moravou specifickou oblast nadmístního vý-
znamu N-SOB5 Horňácko, kterou vymezují takto: 

ORP Obec 
Veselí  
nad Moravou 

Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník, Kněždub, Kuželov, Malá Vrbka, Nová 
Lhota, Radějov, Suchov, Tasov, Tvarožná Lhota, Velká nad Veličkou, Žeraviny 

 

(47) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje specifické oblasti N-SOB5 se stanovují tyto 
požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 
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Požadavky na uspořádání a využití území 
a) Podporovat v obcích oblasti rozvoj socioekonomických funkcí a veřejné infrastruktury, zlepšovat 

občanské vybavení zvláště v obci s vyšším počtem obyvatel Velká nad Veličkou.  
b) Podporovat v obcích oblasti rozšiřování nabídek a vybavenosti pro rekreaci, cestovní ruch a ekolo-

gicky orientovanou turistiku. 
c) Zlepšovat parametry dopravní infrastruktury a podmínky obslužnosti území. 
d) Podporovat současně zlepšení dopravní provázanosti sídel oblasti: 

- s vyššími centry osídlení Uherský Ostroh a Uherský Brod na území Zlínského kraje, 
- s vyššími centry osídlení ve směru na sousední území Slovenska. 

Úkoly pro územní plánování 
a) Zpřesnit přednostně v ÚPD dotčených obcí vymezení ploch a koridorů vymezených ZÚR JMK 
b) Zajistit v ÚPD obcí dostatek zastavitelných ploch pro rozvoj socioekonomických funkcí a veřejné 

infrastruktury, se zvláštním důrazem na zabezpečení: 
- občanského vybavení zvláště v obci s vyšším počtem obyvatel Velká nad Veličkou, 
- vybavenosti pro rekreaci, cestovní ruch a turistiku ve všech obcích oblasti. 

c) Vymezit v ÚPD obcí síť cyklostezek s přednostním využitím stávajících účelových cest a v koordi-
naci s vymezením biokoridorů a biocenter ÚSES. 

d) Prověřit a v případě potřeby doplnit v ÚPD obcí záměry a opatření ke zlepšení parametrů dopravní 
infrastruktury, včetně minimalizace jejich negativních vlivů na kvalitu životního prostředí v obytných 
a rekreačních územích. 

e) Respektovat územní ochranu v ZÚR JMK vymezených územních rezerv. 
 

C.2.6 SPECIFICKÁ OBLAST NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU N-SOB6 OLEŠNICKO 

(48) ZÚR JMK stanovují na území ORP Boskovice specifickou oblast nadmístního významu 
N-SOB6 Olešnicko, kterou vymezují takto: 

ORP Obec 
Boskovice Crhov, Hodonín, Horní Poříčí, Kněževes, Křetín, Křtěnov, Lazinov, Lhota u Olešnice, 

Louka, Makov, Olešnice, Petrov, Prostřední Poříčí, Rozseč nad Kunštátem, Rozsíčka, 
Sulíkov, Tasovice, Ústup, Vranová 

 

(49) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje specifické oblasti N-SOB6 se stanovují tyto 
požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území 
a) Podporovat v obcích oblasti rozvoj socioekonomických funkcí a veřejné infrastruktury, zlepšovat 

občanské vybavení zvláště ve městě Olešnice.  
b) Podporovat v obcích oblasti rozšiřování nabídek a vybavenosti pro rekreaci, cestovní ruch a ekolo-

gicky orientovanou turistiku. 
c) Zlepšovat parametry dopravní infrastruktury a podmínky obslužnosti území. 
d) Podporovat současně zlepšení dopravní provázanosti obcí oblasti: 

- s vyššími centry osídlení Bystřice nad Pernštejnem a Nové Město na Moravě na sousedním  
   území kraje Vysočina, 
- s vyšším centrem osídlení Polička na území Pardubického kraje. 

e) Koordinovat rozvoj oblasti s rozvojem specifické oblastí SOBk2 vymezené v přímém sousedství na 
území Pardubického kraje. 

Úkoly pro územní plánování 
a) Zpřesnit přednostně v ÚPD dotčených obcí vymezení ploch a koridorů vymezených ZÚR JMK 
b) Zajistit v ÚPD obcí dostatek zastavitelných ploch pro rozvoj socioekonomických funkcí a veřejné 

infrastruktury, se zvláštním důrazem na zabezpečení: 
- občanského vybavení zvláště ve městě Olešnice, 
- vybavenosti pro rekreaci, cestovní ruch a turistiku ve všech obcích oblasti. 

c) Vymezit v ÚPD obcí síť cyklostezek s přednostním využitím stávajících účelových cest a v koordi-
naci s vymezením biokoridorů a biocenter ÚSES. 

d) Prověřit a v případě potřeby doplnit v ÚPD obcí záměry a opatření ke zlepšení parametrů dopravní 
infrastruktury, včetně minimalizace jejich negativních vlivů na kvalitu životního prostředí v obytných 
a rekreačních územích. 

 

Atelier T-plan, s.r.o.; srpen 2011 16


	C.2 SPECIFICKÉ OBLASTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

