
 

 

 
Škrdlovice 

 

Základní informace:  
Kód obce: 596876 
Rozloha:  5,76 km2 
Po et obyvatel (k 31.12.2013):    655 
Hustota obyvatel (2013):    113,80 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 09.10.2010) 
Kategorie obce dle vyváženosti vztahu územních podmínek:    2a 
(V obci jsou nevyvážené vztahy územních podmínek v sociodemografickém pilí i, vztahy územních podmínek 
v environmentálním a ekonomickém pilí i jsou vyvážené.) 
 

Rozbor URU: 

1. Horninové prost edí 
dobývací prostor: - 
chrán né ložiskové území: - 
ložisko nerostných surovin: - 
poddolované území: 2 
stará ekologická zát ž: 2 

2. Vodní režim 
podíl vodních ploch na celkové vým e obce (2013):  0,6 % 
chrán ná oblast p irozené akumulace vod: ano 
zranitelná oblast: ano 
záplavové území: 1 (Stržský potok) 
aktivní zóna záplavového území: - 

3. Hygiena životního prost edí 
podíl sm sného komunálního odpadu na obyvatele (2013):  243,30 kg/obyv. 
podíl t íd ného komunálního odpadu na obyvatele (2013):     48,03 kg/obyv. 
istírna odpadních vod:    ano ( OV Sv tnov) 

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

chrán ná krajinná oblast: CHKO Ž árské vrchy 
národní p írodní rezervace: -  
národní p írodní památka: - 

írodní rezervace: - 
írodní památka: - 

Natura 2000: - 
památný strom: 1 

írodní park: - 
lokalita výskytu zvlášt  chrán ných druh  rostlin a živo ich :   - 
významný krajinný prvek registrovaný:   - 
krajinný ráz (oblast, místo):    oblast - CHKO Ž árské vrchy 

 místo - Dá ská brázda, Centrální h bet Ž árských vrch ,  
 ársko 

KES  (2013):  1,02 



 
biogeografický význam ÚSES:    nadregionální, 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):  65,9 % 
podíl p d I. a II. t ídy ochrany: 57,6 % 
podíl les  na celkové vým e obce (2013): 25,0 % 
lesy zvláštního ur ení: ano 

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

plynofikace obce: ano 
výrobna el. energie: - 

7., 8.  Sociodemografické podmínky, bydlení 
sociální za ízení a služby: ano 
škola: MŠ, ZŠ 1-5 
léka ská pé e: - 
smíšené zboží: ano 

9. Rekreace 
památka UNESCO: - 
kulturní památka: 1 
vále ný hrob: 2 
turistická trasa: ervená, žlutá a modrá (na hranici území obce) 
cyklotrasa: - 
cyklostezka: - 
sjezdovka: - 
golfové h išt : - 
rozhledna: - 

10. Hospodá ské podmínky 
míra nezam stnanosti - dosažitelní (2011): 10,3 % 
podnikatelská aktivita (2013): 299,24 
vyjíž ka za prací (2011): 78,76 % 
 

Rozvojové zám ry obce: 

Realizace p emost ní silnice I/37. 
Realizace propojení komunikacemi obce Karlov, Sv tnov, Polni ka. 
 

Známé rozvojové zám ry jiných subjekt : 

Informace nebyly získány. 
 
 
 
 
 
 



 
Problémy vyplývající z ÚAP: 

Ozna ení problému: 

ZU-5 
Problém: 

Popula ní velikost obce 
Lokalizace: 

Karlov, Škrdlovice 

Popis:   

Popula ní velikost obce Karlov k roku 2011 inila 95 osob, v obci Škrdlovice žilo ke 
stejnému roku 639 obyvatel. Územní plán uvažuje s nár stem po tu obyvatel v obci Karlov 
na 188 osob, v obci Škrdlovice na 980 osob. Problematická se jeví koordinace využívání 
území s výhledovou popula ní velikostí obcí. 

Druh problému:    závada urbanistická Úrove ešení:     místní 
ešení: 

Analyzovat pot eby obce z hlediska vyváženosti popula ní velikosti, rozsahu ploch 
ob anského vybavení a pracovištní kapacity se zohledn ním dopravní dostupnosti obce. 
Výsledky shrnout do zprávy o uplat ování územního plánu. 
Od vodn ní/poznámka:  

Vysoký podíl zastavitelných ploch pro bydlení, ob anské vybavení a výrobu nelze využít bez 
ílivu obyvatel a podnikajících subjekt . Je vysoká míra pravd podobnosti neefektivního a 

nekoordinovaného zastavování zmín ných ploch se zm nou v území. Toto riziko není v ÚP 
eliminováno nap . vyhotovením regula ního plánu pro zásadní rozvojové plochy. 

Zdroj:   Územní plán Škrdlovice 
            Územní plán Karlov 
            eský statistický ú ad 

Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ne 

 
Ozna ení problému: 

OS-4 
Problém: 

Koordinace prvk  ÚSES (lok. úrove ) 
Lokalizace: 

ezí n./O., Herálec, 
Jámy, Karlov, Lhotka, 

Pavlov, Po ítky, 
Polni ka, Ra ín, 

Radostín n./O., Sklené, 
Sv tnov, Svratka, 
Škrdlovice, Újezd, 
Vysoké, Vep ová, 

ár n./S. 
Popis:   

Pro území okresu Ž ár nad Sázavou byl zpracován generel lokálních ÚSES, který sjednotil 
systém místních ÚSES, z kterého bylo vycházeno p i zpracování ÚPD obcí. Jako podklad 
pro návrh ÚSES do ÚPD také vstupovaly generely lokálních ÚSES ešící díl í území obcí. 

Druh problému:    ostatní Úrove ešení:     nadmístní 
ešení: 

V rámci územn  plánovací innosti postupn  dosáhnout koordinace prvk  ÚSES na území 
ORP Ž ár nad Sázavou a sousedních území ORP. 
Od vodn ní/poznámka:  

ÚSES musí tvo it ucelený systém funk ní i zatím nefunk ních prvk  ÚSES podporující 
ochranu krajiny v rámci p írodního prost edí. 

Zdroj:   územní plány obcí Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano  (s pot ebou koordinace) 



 
 
Ozna ení problému: 

OS-5 
Problém: 

Koordinace nadmístních prvk  ÚSES se 
ZÚR 

Lokalizace: 

Bohdalec, Cikháj, 
Chlum tín, Karlov, 

Kn ževes, Krásn ves, 
Mat jov, Nové Dvory, 
Nové Veselí, Pavlov, 
Pod šín, Polni ka, 
Ra ín, Radostín, 
Radostín n./O., 

Sázava, Sirákov, 
Sklené, Sv tnov, 

Svratka, Škrdlovice, 
Velká Losenice, 

Vep ová 
Popis:   

Velký po et územních plán  nabyl ú innosti p ed dnem 29.01.2014. Na základ  bližších 
(podrobn jších) znalostí území ešeného územním plánem bylo provedeno zp esn ní 
nemístních ÚSES dle konkrétních podmínek tak, jak to umož oval výrok 108 písm. a,b ZÚR 
KrV ve  zn ní  aktualizace  .1.  Nebo se  jedná  o  ÚPD,  které  nabyly  ú innosti  p ed  platností  
ZÚR KrV. 

Druh problému:    ostatní Úrove ešení:     nadmístní 
ešení: 

V rámci další územn  plánovací innosti respektovat rozhodnutí MMR R .j. 33094/2013-
81/2 ze dne 29.01.2014, kterým byl zrušen výrok 108a ZÚR Kraje Vyso ina ve zn ní 
aktualizace . 1. 
Od vodn ní/poznámka:  

Viz Rozhodnutí MMR R .j. 33094/2013-81/2 ze dne 29.01.2014 

Zdroj:  Zásady územního rozvoje Kraje 
Vyso ina, územní plány obcí, 

             rozhodnutí MMR 

Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano  (s pot ebnými úpravami) 

 


