
 

 

 
Hodíškov 

 

Základní informace:  
Kód obce: 595624 
Rozloha:  5,14 km2 
Po et obyvatel (k 31.12.2013):    147 
Hustota obyvatel (2013):    28,60 obyv./km2  
Katastrální území:   1 
Pov ený obecní ú ad:    ár nad Sázavou 
Komplexní pozemkové úpravy:  ne 
Územn  plánovací dokumentace:    

územní plán (nabytí ú innosti 08.12.2007) 
Kategorie obce dle vyváženosti vztahu územních podmínek:    4 
(V obci jsou nevyvážené vztahy územních podmínek v environmentálním, ekonomickém i sociodemografickém 
pilí i.) 
 

Rozbor URU: 

1. Horninové prost edí 
dobývací prostor: - 
chrán né ložiskové území: - 
ložisko nerostných surovin: - 
poddolované území: - 
stará ekologická zát ž: - 

2. Vodní režim 
podíl vodních ploch na celkové vým e obce (2013):  3,7 % 
chrán ná oblast p irozené akumulace vod: - 
zranitelná oblast: ano 
záplavové území: - 
aktivní zóna záplavového území: - 

3. Hygiena životního prost edí 
podíl sm sného komunálního odpadu na obyvatele (2013):    nezjišt no 
podíl t íd ného komunálního odpadu na obyvatele (2013):     24,47 kg/obyv. 
istírna odpadních vod:    - 

koridor pro lety v nízkých a p ízemních výškách:  - 
4. Ochrana p írody a krajiny 

chrán ná krajinná oblast: - 
národní p írodní rezervace: -  
národní p írodní památka: - 

írodní rezervace: - 
írodní památka: 1 (PP Hodíškovský rybník) 

Natura 2000: 1 (EVL Hodíškovský rybník) 
památný strom: - 

írodní park: - 
lokalita výskytu zvlášt  chrán ných druh  rostlin a živo ich :   1 (Na Mechatkách) 
významný krajinný prvek registrovaný:   - 
krajinný ráz (oblast, místo):    oblast - Ž ársko-Bohdalovsko 
 místo - Veselská sníženina 
KES  (2013):  0,82 
biogeografický význam ÚSES:    lokální 



 
 

5. Zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkci lesa 
podíl zem lské p dy na celkové vým e obce (2013):  60,1 % 
podíl p d I. a II. t ídy ochrany: 49,0 % 
podíl les  na celkové vým e obce (2013): 32,6 % 
lesy zvláštního ur ení: - 

6. Ve ejná dopravní a technická infrastruktura 
silnice I. t ídy: - 
silnice II. t ídy: 1 
železnice: - 
vodovod v provozu: ano 
zdroj pitné vody: 2 
kanalizace: ano 
istírna odpadních vod: - 

plynofikace obce: - 
výrobna el. energie: - 

7., 8.  Sociodemografické podmínky, bydlení 
sociální za ízení a služby: - 
škola: - 
léka ská pé e: - 
smíšené zboží: - 

9. Rekreace 
památka UNESCO: - 
kulturní památka: 1 
vále ný hrob: 1 
turistická trasa: - 
cyklotrasa: ano 
cyklostezka: - 
sjezdovka: - 
golfové h išt : - 
rozhledna: - 

10. Hospodá ské podmínky 
míra nezam stnanosti - dosažitelní (2011): 13,6 % 
podnikatelská aktivita (2013): 156,46 
vyjíž ka za prací (2011): 31,34 % 
 

Rozvojové zám ry obce: 

Oprava kaple. 
Oprava místních komunikací. 
Odbahn ní rybníka. 
 

Známé rozvojové zám ry jiných subjekt : 

Informace nebyly získány. 
 
 
 
 
 



 
 
Problémy vyplývající z ÚAP: 

 
Ozna ení problému: 

ZU-11 
Problém: 

Hospodá ský rozvoj území 
Lokalizace: 

Hodíškov 

Popis:   

V jižní ásti sídla Hodíškov je vymezena územn  stabilizovaná plocha výroby drobné a 
plochy p estavby stejného zp sobu využití. Pro dynamicky se rozvíjející firmu v oblasti 
výroby bramborového škrobu je t eba krom  kvalitativních zm n ešit i možnosti územního 
rozvoje. 

Druh problému:    závada urbanistická Úrove ešení:     místní 
ešení: 

Prov it možnosti územního r stu výrobních ploch mimo zastav né území v rámci územn  
plánovací innosti. 
Od vodn ní/poznámka:  

Pro  zvýšení  obratu  firmy  za  sou asného  zvýšení  po tu  pracovních  míst  je  t eba  zajistit  
územn  technickou p ipravenost. 

Zdroj:   terénní šet ení Vývoj v ase:         nový 

ešeno v ÚPD:   ne 

 


