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C.

Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice
územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního
významu

(55)(59)
ZÚR JMK vymezují na území JMK specifické oblasti, kterými se rozumí zpřesněné
specifické oblasti vymezené politikou územního rozvoje a specifické oblasti nadmístního
významu. Vymezené specifické oblasti jsou označeny identifikačním kódem (např. N-SOB.. )
a promítnuty do výkresu č. I.1 grafické části ZÚR JMK.

C.1.

Specifické oblasti podle politiky územního rozvoje

(56)(60)

C.2.

V politice územního rozvoje nejsou na území JMK vymezeny žádné specifické oblasti.

Specifické oblasti nadmístního významu
Specifická oblast Vranovsko-Jevišovicko

(57)(61)
ZÚR JMK stanovují na území JMK specifickou oblast nadmístního
významu N-SOB1 specifická oblast Vranovsko-Jevišovicko, kterou vymezují takto:
SO ORP

obec

Moravský Krumlov

Čermákovice, Dobelice, Dobřínsko, Dolní Dubňany, Džbánice, Horní Dubňany,
Horní Kounice, Jamolice, Kadov, Lesonice, Petrovice, Rešice, Rybníky, Skalice,
Tavíkovice, Trstěnice, Tulešice, Vémyslice

Znojmo

Běhařovice, Bítov, Blanné, Blížkovice, Boskovštejn, Ctidružice, Černín, Horní
Dunajovice, Hostim, Chvalatice, Jevišovice, Jiřice u Moravských Budějovic, Korolupy, Křepice, Lančov, Lubnice, Medlice, Mikulovice, Morašice, Němčičky,
Oslnovice, Plaveč, Podhradí nad Dyjí, Podmyče, Prokopov, Přeskače, Rozkoš,
Rudlice, Slatina, Stálky, Starý Petřín, Střelice, Šafov, Štítary, Uherčice, Újezd,
Vevčice, Višňové, Vranov nad Dyjí, Vratěnín, Vysočany, Zálesí, Zblovice

(58)(62)
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje N-SOB1 specifické oblasti N-SOB1
Vranovsko-Jevišovicko se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly
pro územní plánování:
požadavky na uspořádání a využití území
a) Usměrňovat prostorový rozvoj sídel s ohledem na specifický rozptýlený charakter osídlení s vyšším
zastoupením populačně menších sídel.
b) Podporovat stabilizaci dlouhodobého demografického vývoje v území a minimalizaci marginalizace
území při hranicích s Krajem Vysočina.
c) V centrech osídlení (Jevišovice, Vranov nad Dyjí) podporovat stabilizaci a rozvoj obslužných funkcí;
v dlouhodobém horizontu podporovat zahuštění sítě lokálních obslužných a pracovních center
v území.
d) Podporovat rozšiřování nabídek a vybavenosti pro celoroční rekreaci, cestovní ruch a ekologicky
orientovanou turistiku v koordinaci s ochranou přírody a krajiny.
e) Podporovat na území JMK zlepšování parametrů dopravní infrastruktury, zejména zlepšení
dostupnosti center osídlení Znojmo a Moravský Krumlov a sídel v Kraji Vysočina (Jaroměřice nad
Rokytnou, Jemnice, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Třebíč), Jihočeském kraji (Slavonice)
a Dolním Rakousku.
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úkoly pro územní plánování
a) Vytvářet územní podmínky pro záměry a opatření ke zlepšení parametrů dopravní infrastruktury.
b) Vymezit v ÚPD obcí síť cyklostezek a cyklotras, zejména směřujících do center osídlení.

Specifická oblast Horňácko
(59)(63)
ZÚR JMK stanovují na území JMK specifickou oblast
významu N-SOB2 specifická oblast Horňácko, kterou vymezují takto:

nadmístního

SO ORP

obec

Veselí nad Moravou

Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka,
Javorník, Lipov, Kuželov, Louka, Malá Vrbka, Nová Lhota, Suchov, Velká nad
Veličkou, Tasov

(60)(64)
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje N-SOB2 specifické oblasti N-SOB2
Horňácko se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní
plánování:
požadavky na uspořádání a využití území
a) Usměrňovat prostorový rozvoj sídel s ohledem na specifický vrchovinný charakter území.
b) Podporovat stabilizaci dlouhodobého demografického vývoje v území a minimalizaci marginalizace
území při hranicích se Zlínským krajem.
c) V centru osídlení (Velká nad Veličkou) podporovat stabilizaci a rozvoj obslužných funkcí.
d) Podporovat rozvoj vybavenosti pro celoroční rekreaci, cestovního ruchu a ekologicky orientované
turistiky.
e) Podporovat na území JMK zlepšování parametrů dopravní infrastruktury, zejména zlepšení
dostupnosti center osídlení Strážnice, Veselí nad Moravou a sídel ve Zlínském kraji (Uherské Hradiště,
Uherský Ostroh) a Trenčínském kraji (Myjava).
úkoly pro územní plánování
a) Vytvářet územní podmínky pro záměry a opatření ke zlepšení parametrů dopravní infrastruktury.
b) Vymezit v ÚPD obcí síť cyklostezek a cyklotras, zejména směřujících do center osídlení.
c) Vytvářet územní podmínky pro opatření ke zlepšení zásobování vodou.

Specifická oblast Olešnicko-Tišnovsko
(61)(65)
ZÚR JMK stanovují na území JMK specifickou oblast nadmístního
významu N-SOB3 specifická oblast Olešnicko-Tišnovsko, kterou vymezují takto:
SO ORP

obec

Boskovice

Crhov, Černovice, Hodonín, Horní Poříčí, Kněževes, Křtěnov, Lhota u Olešnice,
Louka, Olešnice, Rozsíčka, Tasovice, Ústup

Tišnov

Běleč, Borovník, Brumov, Černvír, Doubravník, Drahonín, Horní Loučky,
Lubné, Nedvědice, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí,
Rojetín, Řikonín, Skryje, Strhaře, Synalov, Tišnovská Nová Ves, Újezd
u Tišnova, Vratislávka, Žďárec

(62)(66)
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje N-SOB3 specifické oblasti N-SOB3
Olešnicko-Tišnovsko 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) Usměrňovat prostorový rozvoj sídel s ohledem na specifický rozptýlený charakter osídlení s vyšším
zastoupením populačně menších sídel.
b) Podporovat stabilizaci dlouhodobého demografického vývoje v území a minimalizaci marginalizace
území při hranicích s Pardubickým krajem a Krajem Vysočina.
c) V centru osídlení (Olešnice) podporovat stabilizaci a rozvoj obslužných funkcí a funkcí pracovních.
d) Podporovat rozvoj vybavenosti pro celoroční rekreaci, cestovního ruchu a ekologicky orientované
turistiky.
e) Podporovat na území JMK zlepšování parametrů dopravní infrastruktury, zejména zlepšení
dostupnosti center osídlení Boskovice, Letovice, Lomnice a Tišnov a sídel v Kraji Vysočina (Bystřice nad
Pernštejnem, resp. Velká Bíteš).
úkoly pro územní plánování
a) Vytvářet územní podmínky pro záměry a opatření ke zlepšení parametrů dopravní infrastruktury.
b) Vymezit v ÚPD obcí síť cyklostezek a cyklotras, zejména směřujících do center osídlení.

Specifická oblast Velkoopatovicko
(63)(67)
ZÚR JMK stanovují na území JMK specifickou oblast
významu N-SOB4 specifická oblast Velkoopatovicko, kterou vymezují takto:

nadmístního

SO ORP

obec

Boskovice

Borotín, Cetkovice, Malá Roudka, Uhřice, Úsobrno, Vanovice, Velké
Opatovice, Světlá, Šebetov

(64)(68)
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje N-SOB4 specifické oblasti N-SOB4
Velkoopatovicko se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro
územní plánování:
požadavky na uspořádání a využití území
a) Usměrňovat prostorový rozvoj sídel s ohledem na specifický rozptýlený charakter osídlení s vyšším
zastoupením populačně menších sídel.
b) Podporovat stabilizaci dlouhodobého demografického vývoje v území a minimalizaci marginalizace
území při hranicích s Pardubickým a Olomouckým krajem.
c) V centru osídlení (Velké Opatovice) podporovat rozvoj regionální obslužné funkce v oblasti školství,
zdravotnictví a kultury.
d) Podporovat posílení funkčních vazeb mezi městy Velké Opatovice a Jevíčkem v Pardubickém kraji.
e) Podporovat rozvoj vybavenosti pro celoroční rekreaci, cestovního ruchu a ekologicky orientované
turistiky.
f) Podporovat na území JMK zlepšování parametrů dopravní infrastruktury, zejména zlepšení
dostupnosti centra osídlení Boskovice a sídla v Pardubickém kraji (Jevíčko) a Olomouckém kraji
(Prostějov).
úkoly pro územní plánování
a) Vytvářet územní podmínky pro záměry a opatření ke zlepšení parametrů dopravní infrastruktury.
b) Vymezit v ÚPD obcí síť cyklostezek a cyklotras, zejména směřujících do center osídlení.
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