
 

 

 
Rudolec 

 

Základní informace:  
Kód obce: 596671 
Rozloha:  9,38 km2 
Po et obyvatel (k 31.12.2013):    207 
Hustota obyvatel (2013):    22,07 obyv./km2  
Katastrální území:   1 
Pov ený obecní ú ad:    ár nad Sázavou 
Komplexní pozemkové úpravy:  ne 
Územn  plánovací dokumentace:   ne 
Kategorie obce dle vyváženosti vztahu územních podmínek:    3c 
(V obci jsou nevyvážené vztahy územních podmínek v environmentálním a ekonomickém pilí i, vztahy územních 
podmínek v sociodemografickém pilí i jsou vyvážené.) 
 

Rozbor URU: 

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

2. Vodní režim 
podíl vodních ploch na celkové vým e obce (2013):  4,5 % 
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):     36,91 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: - 

Natura 2000: 1 (EVL Rybníky u Rudolce) 
památný strom: - 

írodní park: Bohdalovsko 
lokalita výskytu zvlášt  chrán ných druh  rostlin a živo ich :   1 (Olšina pod K ivou) 
významný krajinný prvek registrovaný:   - 
krajinný ráz (oblast, místo):    oblast - Ž ársko-Bohdalovsko, Havlí kobrodsko 

 místo - Veselská sníženina, Arnolecké hory, P ibyslavsko 
KES  (2013):  1,37 
biogeografický význam ÚSES:    nadregionální, regionální 
 



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):  51,6 % 
podíl p d I. a II. t ídy ochrany: 11,0 % 
podíl les  na celkové vým e obce (2013): 40,0 % 
lesy zvláštního ur ení: ano 

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

plynofikace obce: ano 
výrobna el. energie: - 

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

9. Rekreace 
památka UNESCO: - 
kulturní památka: 2 
vále ný hrob: 2 
turistická trasa: modrá 
cyklotrasa: - 
cyklostezka: - 
sjezdovka: - 
golfové h išt : - 
rozhledna: - 

10. Hospodá ské podmínky 
míra nezam stnanosti - dosažitelní (2011): 7,8 % 
podnikatelská aktivita (2013): 130,43 
vyjíž ka za prací (2011): 83,72 % 
 

Rozvojové zám ry obce: 

Zajišt ní dopravní a technické infrastruktury pro obytnou skupinu RD. 
 

Známé rozvojové zám ry jiných subjekt : 

Informace nebyly získány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Problémy vyplývající z ÚAP: 

Ozna ení problému: 

ZD-2 
Problém: 

Pr tah silnice II. t ídy zastav ným územím 
Lokalizace: 

Bude , Nové Veselí, 
Ostrov n./O., Radostín 
n./O., Rudolec, Ž ár 

n./S. 
Popis:   

Pr chod silnic II. t íd (II/353, II/354) p es sídla zpomaluje tranzitní dopravu, zvýšená 
intenzita dopravy na silnici ohrožuje obyvatele obce. Silnice zajiš ují nejrychlejší spojení 
velké ásit okresu Ž ár nad Sázavou s krajským m stem (II/353) a dálnicí D1 (II/354). 

Druh problému:    dopravní závada Úrove ešení:     nadmístní, místní 
ešení: 

Obchvat sil. II/353 je ešen územním plánem Nové Veselí a územním plánem obce Bude . 
Vyhledat vhodné dopravní ešení p i koncepci územního plánu Rudolec. V dopravní studii 
obce Ostrov n./O. analyzovat dopravní ešení uplatn né ve vydaném ÚP. V rámci návrhu ÚP 
Radostín n./O. p ipravit optimální možnost ešení problematiky sil. II/354 se zohledn ním 
výsledku dopravní studie Ostrova nad Oslavou.  
Od vodn ní/poznámka:  

Silnice II/353 je sou ástí Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina umož ující nejvhodn jší 
spojení velké ásti území okresu Ž ár n./S. s krajským m stem a dálnicí D1 ve sm ru do 
Prahy. 
Silnice II/354 není sou ástí Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina, avšak je dlouhodob  
využívána velkou ástí území okresu Ž ár nad Sázavou jako nejvhodn jší spojení s dálnicí 
D1 ve sm ru do Brna.  

ešení silnice II/353 v ÚP Ž ár n./S. nelze považovat za optimální. 

Zdroj:    vlastní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano 

 
Ozna ení problému: 

SL-4 
Problém: 

Obchvat sídla 
Lokalizace: 

Rudolec 

Popis:   

Silnice II/353 je nejd ležit jší spojnicí zna né ásti území okresu Ž ár n./S. s dálnicí D1 ve 
sm ru do Prahy a krajským m stem. ZÚR Kraje Vyso ina vymezily koridor pro umíst ní 
stavby p eložky sil. II/353 Rudolec, v aktualizaci ZÚR kraje však již zám r na umíst ní 

eložky byl vypušt n. Jedná se o st et mezi kapacitou pr tahu a efektivností sil. tahu II/353.  

Druh problému:    St et zám ru na provedení 
zm n v území s limity 

Úrove ešení:     nadmístní, místní 

ešení: 

V rámci p ipravovaného územního plánu Rudolec vymezit alespo  plochu koridoru územní 
rezervy pro prov ení umíst ní stavby p eložky sil. II/353 severn  od sídla. 
Od vodn ní/poznámka:  

Vymezením územní rezervy bude zajišt na ochrana území pro p ípadnou výstavbu p eložky 
ed znehodnocením. Vymezení koridoru ešit mimo území Natura 2000. 

Zdroj:   terénní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano 

 


