Bohdalov
Základní informace:
Kód obce: 595292
Rozloha:
16,06 km2
Počet obyvatel (k 31.12.2015): 1 168
Hustota obyvatel (2015):
72,72 obyv./km2
Katastrální území:
2
Pověřený obecní úřad:
Žďár nad Sázavou
Komplexní pozemkové úpravy: ne
Územně plánovací dokumentace:
územní plán (nabytí účinnosti 26.11.2015)
Kategorie obce dle vyváženosti vztahu územních podmínek: 2b
(V obci jsou nevyvážené vztahy územních podmínek v ekonomickém pilíři, vztahy územních podmínek
v environmentálním a sociodemografickém pilíři jsou vyvážené.)

Rozbor URU:
1. Horninové prostředí
dobývací prostor:
chráněné ložiskové území:
ložisko nerostných surovin:
poddolované území:
stará ekologická zátěž:

1

2. Vodní režim
podíl vodních ploch na celkové výměře obce (2015): 5,7 %
chráněná oblast přirozené akumulace vod: zranitelná oblast:
ano
záplavové území:
aktivní zóna záplavového území:
3. Hygiena životního prostředí
podíl směsného komunálního odpadu na obyvatele (2015): 171,65 kg/obyv.
podíl tříděného komunálního odpadu na obyvatele (2015): 42,08 kg/obyv.
čistírna odpadních vod: ano
koridor pro lety v nízkých a přízemních výškách: 4. Ochrana přírody a krajiny
chráněná krajinná oblast:
národní přírodní rezervace:
národní přírodní památka:
přírodní rezervace:
přírodní památka:

1 (PR Baba - V bukách)
2 (PP Laguna u Bohdalova, PP Belfrídský potok)
+ 1 navržená (Křesťanova louka)
Natura 2000:
1 (EVL Baba)
památný strom:
2
přírodní park:
Bohdalovsko
lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů: 2 (Křešťanova louka,
Arnolecké hory)
významný krajinný prvek registrovaný: 1 (Křešťanova louka u Bohdalova)
krajinný ráz (oblast, místo): oblast - Žďársko-Bohdalovsko
místo - Veselská sníženina, Arnolecké hory

KES (2015): 1,10
biogeografický význam ÚSES:

nadregionální, regionální, lokální

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkci lesa
podíl zemědělské půdy na celkové výměře obce (2015): 56,9 %
podíl půd I. a II. třídy ochrany:
35,5 %
podíl lesů na celkové výměře obce (2013): 31,1 %
lesy zvláštního určení:
ano
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
silnice I. třídy:
silnice II. třídy:
2
železnice:
vodovod v provozu:
ano
zdroj pitné vody:
9
kanalizace:
ano
čistírna odpadních vod:
ano
plynofikace obce:
ano
výrobna el. energie:
ano
7., 8. Sociodemografické podmínky, bydlení
sociální zařízení a služby: škola:
MŠ, ZŠ 1-9
lékařská péče:
ano
smíšené zboží:
ano
9. Rekreace
památka UNESCO:
kulturní památka:
válečný hrob:
turistická trasa:
cyklotrasa:
cyklostezka:
sjezdovka:
golfové hřiště:
rozhledna:

4
1
zelená, žlutá
-

10. Hospodářské podmínky
míra nezaměstnanosti - dosažitelní (2011):
9,1 %
podnikatelská aktivita (2013):
190,92
vyjížďka za prací (2011):
39,74 %
Rozvojové záměry obce:
Informace nebyly získány.
Známé rozvojové záměry jiných subjektů:
Informace nebyly získány.

Problémy vyplývající z ÚAP:
Označení problému:

Problém:

Lokalizace:

Územní rozvoj zemědělského areálu

SL-6

Bohdalov

Popis:

Dlouhodobá koncepce rozvoje společnosti Agras Bohdalov a.s. směřuje k výstavbě
moderních stájí pro dojnice. Pro daný záměr se za značné finanční prostředky podařilo získat
více jak 5 ha pozemků. Koridor pro zdvojení el. vedení ZVN 400 kV vymezený v ZÚR KrV
uskutečnění tohoto záměru znemožňuje.
Druh problému:

Střet záměru na provedení
změn v území s limity

Úroveň řešení:

nadmístní, místní

Řešení:

V rámci návrhu nového ÚP dohodnout s nositelem záměru na zdvojení el. vedení ZVN 400
kV zúžení koridoru na šíři, která by umožnila výstavbu nových stájí.
Odůvodnění/poznámka:

Stávající areál společnosti Agras Bohdalov je průběžně modernizován. Směr extenzivního
rozvoje směrem k el. vedení ZVN je jedinou možností, kde lze záměr realizovat. Mimo jiné
jde i o zlepšení obytné pohody v obytné zóně sídla, protože se zvětší vzdálenost objektů
živočišné výroby od objektů hygienické ochrany.
Zásady územního rozvoje Kraje
Vysočina, podklady pro řešení ÚP

Zdroj:

Řešeno v ÚPD:

Vývoj v čase:

přetrvávající

ano

Označení problému:

Problém:

Lokalizace:

Koordinace prvků ÚSES (lok. úroveň)

OS-4

Bohdalov, Herálec,
Karlov, Pavlov,
Počítky, Pokojov,
Polnička, Račín,
Radostín n./O.,
Sazomín, Sklené,
Světnov, Svratka,
Škrdlovice, Vatín,
Vepřová, Žďár n./S.

Popis:

Pro území okresu Žďár nad Sázavou byl zpracován generel lokálních ÚSES, který sjednotil
systém místních ÚSES, z kterého bylo vycházeno při zpracování ÚPD obcí. Jako podklad
pro návrh ÚSES do ÚPD také vstupovaly generely lokálních ÚSES řešící dílčí území obcí.
Druh problému:

ostatní

Úroveň řešení:

nadmístní

Řešení:

V rámci územně plánovací činnosti postupně dosáhnout koordinace prvků ÚSES na území
ORP Žďár nad Sázavou a sousedních území ORP.
Odůvodnění/poznámka:

ÚSES musí tvořit ucelený systém funkční i zatím nefunkčních prvků ÚSES podporující
ochranu krajiny v rámci přírodního prostředí.
Zdroj:

územní plány obcí

Řešeno v ÚPD:

ano

(s potřebou koordinace)

Vývoj v čase:

přetrvávající

