
 

 

 

Velká Losenice 

 

Základní informace:  

Kód obce: 596981 

Rozloha:  14,91 km
2
 

Počet obyvatel (k 31.12.2015):    1 247 

Hustota obyvatel (2015):    83,65 obyv./km
2
  

Katastrální území:   2 

Pověřený obecní úřad:    Žďár nad Sázavou 

Komplexní pozemkové úpravy:  ano 

Územně plánovací dokumentace:    

územní plán (nabytí účinnosti 05.01.2011) 

změna č. 1 ÚP (nabytí účinnosti 29.08.2012) 

změna č. 2 ÚP (nabytí účinnosti 10.05.2016) 

změna č. 3 ÚP (nabytí účinnosti 10.05.2016) 

Kategorie obce dle vyváženosti vztahu územních podmínek:    2c 
(V obci jsou nevyvážené vztahy územních podmínek v environmentálním pilíři, vztahy územních podmínek 

 v ekonomickém i 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):  1,7 % 

chráněná oblast přirozené akumulace vod: ano 

zranitelná oblast: ano 

záplavové území: 2 (Sázava, Losenický potok) 

aktivní zóna záplavového území: ano 

3. Hygiena životního prostředí 

podíl směsného komunálního odpadu na obyvatele (2015):  200,31 kg/obyv. 

podíl tříděného komunálního odpadu na obyvatele (2015):     49,82 kg/obyv. 

čistírna odpadních vod:    ano 

koridor pro lety v nízkých a přízemních výškách:  - 

4. Ochrana přírody a krajiny 

chráněná krajinná oblast: CHKO Žďárské vrchy 

národní přírodní rezervace: -  

národní přírodní památka: - 

přírodní rezervace: - 

přírodní památka: 1 (PP Mlýnský potok a Uhlířky) 

Natura 2000: - 

památný strom: 2 

přírodní park: - 

lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů:   1 (U lípy) 

významný krajinný prvek registrovaný:   - 

krajinný ráz (oblast, místo):    oblast - Havlíčkobrodsko, CHKO Žďárské vrchy 



 

 místo - Přibyslavsko, Údolí Sázavy, Henzlička, Peperek,  

 Ransko 

KES  (2015):  0,64 

biogeografický význam ÚSES:    regionální, lokální 

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkci lesa 

podíl zemědělské půdy na celkové výměře obce (2015):  68,3 % 

podíl půd I. a II. třídy ochrany: 63,0 % 

podíl lesů na celkové výměře obce (2015): 21,8 % 

lesy zvláštního určení: ano 

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

silnice I. třídy: 1 

silnice II. třídy: 1 

železnice: 1 

vodovod v provozu: ano 

zdroj pitné vody: 2 

kanalizace: ano 

čistírna odpadních vod: ano 

plynofikace obce: ano 

výrobna el. energie: - 

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: 48 

válečný hrob: 3 

turistická trasa: červená, žlutá 

cyklotrasa: ano 

cyklostezka: - 

sjezdovka: - 

golfové hřiště: - 

rozhledna: - 

10. Hospodářské podmínky 

míra nezaměstnanosti - dosažitelní (2011): 8,8 % 

podnikatelská aktivita (2015): 170,01 

vyjížďka za prací (2011): 77,99 % 

 

Rozvojové záměry obce: 

Opravy místních komunikací. 

Úprava středu obce (návsi). 

Realizace hracích prvků na dětských hřištích. 

Úprava vodního toku procházejícího obcí (jez). 

 

Známé rozvojové záměry jiných subjektů: 

Realizace záměrů v průmyslové zóně. 

 



 

 

 

 

Problémy vyplývající z ÚAP: 

 

Označení problému: 

OS-2 

Problém: 

Velká obec mimo silnice I. a II. třídy 

Lokalizace: 

Velká Losenice 

Popis:   

Obec Velká Losenice je populačně i plošnou rozlohou jedna z největších obcí ORP Žďár 

n./S. Obec leží mimo síť silnic I. a II. třídy. 

Druh problému:    ostatní Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

Připravit územně technické podmínky pro zkapacitnění sil. III/35018, která spojuje sídlo V. 

Losenice se sil. I/19. 

Odůvodnění/poznámka:  

Zlepšením parametrů sil. III/35018 bude zvýšen komfort dopravní obsluhy sídla s rozvíjející 

se výrobní zónou. 

Zdroj:   Územní plán Velká Losenice 

               terénní šetření 

Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano   

 

 


