
Odůvodnění návrhu vymezení nižších a malých center v Jihomoravském kraji 

Jihomoravský kraj prověřil kategorizaci sídel, plnících funkci center osídlení v rámci sídelní struktury 
na svém území, odborným územně plánovacím podkladem, a to „Územní studií sídelní struktury 
Jihomoravského kraje“ (07/2014) a stanovil kategorizaci center osídlení v souladu s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy v Zásadách územního Jihomoravského kraje“ (dále 
„ZÚR JMK“), které byly vydány na 29. zasedání ZJMK, konaném dne 05.10.2016 usnesením 
č. 2891/16/Z29 a nabyly účinnosti dne 03.11.2016. Tato kategorizace center osídlení nebyla 
aktualizacemi ZÚR JMK č. 1 a 2 (dále jen „ZÚR JMK 2020“), které nabyly účinnosti 31.10.2020, 
měněna. 

Odbor regionálního rozvoje a odbor územního plánování a stavebního řádu Jihomoravského kraje se 
shodly na tom, že kategorizace center osídlení obsažená v ZÚR JMK 2020 z velké části koresponduje 
s návrhem kategorizace center osídlení v předloženém návrhu metodiky „Centra osídlení České 
republiky – Vymezení vyšších a středních center a metodický postup pro vymezení nižších a malých 
center (dále jen „Metodika“) takto: 

Zpracovatel Kategorizace center osídlení dle Metodiky 
Kategorizace center osídlení dle 
ZÚR JMK 2020  

MMR 

A Vyšší centra významná Nadregionální centrum 

B Vyšší centra ostatní (v JMK se nevyskytuje) 

C Střední centra významná 
Regionální centra 

D Střední centra ostatní 

Jihomoravský 
kraj 

E Nižší centra významná Subregionální centra 

F Nižší centra ostatní Mikroregionální centra 

G Malá centra Lokální centra  

Neshodu v kategorizaci konstatoval Jihomoravský kraj u měst Boskovice a Kyjov, které v rámci 
kategorizace center osídlení dle ZÚR JMK 2020 spadají do kategorie Regionální centra, ovšem ve 
Strategii regionální rozvoje ČR 2021+ dle Metodiky tato města nejsou zařazeny do středních center 
kategorie C a D, přičemž JMK je z výše uvedených důvodů toho názoru, že sídla Boskovice a Kyjov 
splňují podmínky pro zařazení do kategorie D. Jihomoravský kraj bude žádat o zařazení těchto dvou 
center do kategorie D Střední centra ostatní. Vzhledem k nutnosti zařazení těchto dvou sídel do 
alespoň jedné z kategorií ve vztahu k připravované výzvě IROP navrhuje Jihomoravský kraj tato dvě 
města dočasně zařadit do kategorie E pouze pro potřeby výzvy IROP do doby, než dojde k zařazení 
těchto dvou měst do kategorie D Střední centra ostatní.   

Dále byla prověřena kategorizace subregionálních, mikroregionálních a lokálních center osídlení ze 
ZÚR JMK 2020 odpovídající nižším a malým centrům dle Metodiky vůči typům území definovaných 
v Metodice jako kategorie E, F a G, kterými jsou „Metropolitní oblast“, „Ostatní území“ a „Řídce 
osídlená území“, a bylo provedeno jejich rozdělení ve vazbě na typy území. 

Seznam nižších center osídlení kategorie E a F vymezených na základě ZÚR JMK 2020 a Metodiky pro 
potřeby specifického cíle 6.1. Čistá a aktivní mobilita v IROP 2021–2027 je sestavený tak, aby každé 
z vyjmenovaných sídel mělo možnost se zapojit jako potenciální žadatel prostřednictvím projektů do 
připravovaných výzev.  

 



Kategorie 
Typ území 

Metropolitní oblast Ostatní území Řídce osídlená území 

E – nižší 
centra 
významná 

Bučovice, Ivančice, Kuřim, 
Pohořelice, Rosice, Slavkov 
u Brna, Tišnov 

Boskovice (dočasně pro 
potřeby IROP), Hustopeče, 
Letovice, Kyjov (dočasně 
pro potřeby IROP), 
Mikulov, Moravský 
Krumlov 

Strážnice 

F – nižší 
centra 
ostatní 

Klobouky u Brna, Modřice, 
Rousínov, Šlapanice, 
Veverská Bítýška, 
Židlochovice 

Bzenec, Jevišovice, 
Kunštát, Olešnice, Valtice 

Hrušovany nad 
Jevišovkou, Ivanovice na 
Hané, Velká nad 
Veličkou, Velké 
Opatovice, Ždánice 

G – malá 
centra 

Adamov, Černá Hora, 
Jedovnice, Oslavany, 
Rajhrad, Zastávka 

Čejč, Dubňany, Lednice, 
Lomnice, Lysice, Rájec-
Jestřebí, Velké Bílovice, 
Velké Pavlovice, Vracov 

Miroslav, Vranov nad 
Dyjí 

 


