




▪ Obec u Prahy určená pro bydlení a ke krátkodobé rekreaci.

▪ Plná občanská vybavenost, vybudovaná infrastruktura.

▪ Aktuálně probíhá progresivní výstavba bytů dle platného ÚP.

(v několika posledních letech vystavěno cca 400 nových bytových jednotek)

▪ Velmi dobrá dopravní obslužnost s blízkým napojením na D11.

(vzdálenost napojení cca 3km)

▪ Obcí prochází tranzitní silnice II/272.



▪ Enormní zatížení kamionovou dopravou.

▪ Snaha o vybudování obchvatu s napojením na D11 trvá již 30 let.

▪ KSUS vlastní projekt i finanční prostředky k vybudování obchvatu.

▪ SŽ navrhuje v souvislosti s VRT obchvat na mostu vysokém 18 m       

nad obytnými domy.

▪ KSUS tento projekt odmítá financovat a tím je i výstavba obchvatu 

Kounic zablokována. 

Dosud obtížně dosažitelná shoda mezi SŽ, KSUS a Městysem - jednání probíhají (březen 2022).
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▪ Obec se nachází v zemědělské krajině.

▪ Dostupnost větších měst - Havlíčkův Brod, Jihlava

▪ Havlíčkův Brod - vlaková i osobní doprava 13 min

▪ Jihlava - osobní doprava 19 min, vlaková doprava 39 min

▪ Počet obyvatel vzrostl od roku 2003 do roku 2022 o 39%.              

(z původních 193 obyvatel v roce 2003 na 268 obyvatel v roce 2022)

▪ Územní plán obce i kraje - bez rezervy pro liniovou stavbu.



▪ Vlastní zdroje vody 

▪ v roce 2004 - vrty a vodojem (s podporou státních dotací).

▪ Služby obyvatelstvu.

▪ Opravy místních komunikací.

▪ Obecní penzion a rybník.

▪ 20 stavebních parcel s dotací MMR.

▪ Do roku 2030 plán na výstavbu odpadové kanalizace a ČOV.



▪ Zdroje pitné vody pro obec a zemědělce.

▪ Přeruší místní komunikace.

▪ Znehodnotí soukromé investice do bydlení.

▪ Zničí koncept ekologického hospodaření.

▪ Poškodí stanoviště zvláště chráněných zvířat.

▪ Zastaví rozvoj obce.
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