
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ú z e m n í  s t u d i e  

H r u š o v a n y  u  B r n a  
p l o c h y  j i ž n ě  o d  r y b n í k ů  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



202008  ÚS Hrušovany u Brna 

 

 
 
Obsah 
 

A TEXTOVÁ ČÁST 
 
A.0. Identifikační údaje 
A.1 Urbanistická část 
 
1. Hlavní cíle řešení 4 
2. Vymezení řešené plochy 4 
3. Podklady 4 
4. Širší územní vztahy ve vazbě na územní plán 5 

Územní plán Hrušovany u Brna - 2019 5 
5. Charakteristika a problémová analýza řešené plochy 8 
6. Návrh urbanistické koncepce a zásady regulace území – podklad pro rozhodování v území 10 

Vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, včetně vyhodnocení 
souladu s územním plánem 10 
Podmínky pro vymezení a využití pozemků 10 
Regulační podmínky pro vymezené pozemky 11 
Údaje o splnění zadání územní studie 14 
Zdůvodnění navržené koncepce řešení 15 
Stavební celky a návrh předpokládané etapizace 39 
Plošné a kapacitní bilance 42 
Využití území a podmínky prostorového uspořádání ve vztahu k Územnímu plánu 44 

7. Podmiňující faktory rozvoje území 46 
8. Limity využití území 48 
9. Projednání územní studie 49 
10. Přílohy 50 
 
 
 

B GRAFICKÁ ČÁST 
 
Analýza stávajícího stavu  
A Řešená plocha v kontextu ÚP Hrušovany u Brna     1 : 5 000 
B Vlastnické vztahy         1 : 1 000 
C Problémový výkres        1 : 1 000 
 
Návrh 
01 Výkres širších vztahů        1 : 5 000 
02 Hlavní výkres - návrh využití území a prostorového uspořádání   1 : 1 000 
03 Návrh dopravy         1 : 1 000 
04 Návrh TI – vodní hospodářství       1 : 1 000 
05 Návrh TI – energetika + spoje       1 : 1 000 
06 Návrh nové parcelace        1 : 1 000 
07 Návrh etapizace výstavby        1 : 1 000 
08 Návrh zastavění         1 : 1 100 
09 Vizualizace 
10 Charakteristické řezy řešenou plochou      1 : 500 
 



202008  ÚS Hrušovany u Brna 

3 

A TEXTOVÁ ČÁST 
 
 
A.0 Identifikační údaje 
 
 
 
Objednatel:  Obec Hrušovany u Brna 
 Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna 
 Zastoupená Miroslavem Rožnovským, starostou 
 
Pořizovatel:   Městský úřad Židlochovice 
 Odbor životního prostředí a stavební úřad 
 Masarykova 100, 667 01 Židlochovice 
 
Zhotovitel: Ing.arch. Zbyněk Pech 
 atelier ERA, sdružení architektů Fixel a Pech 
 Soběšická 27, 614 00 Brno 
 adresa atelieru a pro korespondenci 
 Hudcova 78, 612 00 Brno 
 tel. 541513597 
 era@volny.cz 
 
Autorský kolektiv: Ing.arch. Zbyněk Pech 
 Ing.arch. Jiří Fixel 
 
 Doprava   Ing. Jiří Matula 
 Vodní hospodářství  Ing Milan. Přinosil Ph.D. 
     Ing. Pavel Dvořák Ph.D. 
 Zásobování el. energií Ing. Vlastimila Nepevná 
 
 
Číslo smlouvy:  04/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno, srpen 2020 
 
  

mailto:era@volny.cz


202008  ÚS Hrušovany u Brna 

4 

A.1 Urbanistická část 
 
 

1. Hlavní cíle řešení 

 
Hlavním cílem řešení územní studie je návrh uspořádání řešené plochy, který zdůrazní okolní veřejný prostor jako 
kvalitu podmiňující následnou organizaci území a vytvoření koncepčního dokumentu rozvoje ploch. 
 
Územní studie navrhuje urbanistickou koncepci využití ploch a navrhuje základní prostorovou regulaci výstavby. 
Respektovány jsou limity využití území vyplývající z územně analytických podkladů. 
 
Navrženy jsou základní podmínky zástavby pozemků bytovými domy v souladu s přípustným využitím území dle 
stávajícího územního plánu. Navržen je systém dopravní obsluhy v lokalitě s napojením na místní komunikační síť 
obce. Navrženy jsou základní podmínky umístění technické infrastruktury s připojením na stávající i navrhované 
systémy technické infrastruktury.  
 
Navržené řešení klade důraz na společenskou a rekreační funkci veřejných prostorů, při dodržení zásady 
minimalizace podmiňujících investic. 
 
Územní studie bude pro veřejnou správu odborným podkladem pro postupy územního plánování, pro projekční a 
realizační činnost i pro správu (ochranu a údržbu) území. 
 

2. Vymezení řešené plochy 

 
Řešená plocha je ze západu vymezena ulicí Vodní, na kterou východním směrem navazují stabilizované plochy 
smíšené obytné  - centrální vymezené v územním plánu Hrušovany u Brna (dále také jen ÚP Hrušovany u Brna) 
jižně od „Hrušovanských rybníků“. Z jihu je pak řešená plocha vymezena prodlouženou ulicí Jízdárenskou.  
 
Celkem jde o území o rozloze cca 1,49 ha. 
 

3. Podklady 

 
Grafické podklady 
 
 Katastrální mapa - *.dgn – Mapový server ČÚZK 
 
Územně plánovací dokumentace 
 
 Územní plán Hrušovany u Brna 

Vydaný 18.03.2019 
 
Územně plánovací podklady 
 
 ÚAP (Územně analytické podklady) ORP Židlochovice 

Čtvrtá úplná aktualizace, 2016 
 

 Architektonická studie lokality Zahrádky Vodárna 
Arch4green s.r.o., 2016 
 

 Živá Šatava – studie proveditelnosti 
ATELIER FONTES, s.r.o., 2017 
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4. Širší územní vztahy ve vazbě na územní plán 

 

Územní plán Hrušovany u Brna - 2019 

 
Územní plán Hrušovany u Brna, vydaný 18.03.2019, navrhuje v řešené ploše využití území pro funkce smíšené 
obytné centrálního charakteru.  
 
V řešené ploše jsou zastoupeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití se stanovenými podmínkami pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plochy smíšené obytné centrální - SC 
 
způsob využití 
Hlavní využití: 

Bydlení a občanské vybavení. 
 
Přípustné využití: 

 bytové domy 
 rodinné domy 
 občanské vybavení 
 byty majitelů a správců zařízení 
 stavby pro provozování služeb a podnikatelské aktivity, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech a nesnižují pohodu 
 bydlení 
 stavby související s hlavním využitím, např.: garáže, přístřešky pro auta, bazény, skleníky 
 související veřejná prostranství a zeleň na veřejných prostranstvích 
 sídelní zeleň 
 vodní plochy a toky 
 související technická a dopravní infrastruktura včetně stezek pro pěší a cyklisty 
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 podzemní stavby veřejné technické infrastruktury 
 protihlukové stavby a opatření 

 
Podmíněně přípustné využití: 

 nové stavby autoopraven a autoservisů, pokud nebudou překračovat hygienické limity hluku v okolních 
chráněných obytných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech obytných staveb 

 fotovoltaické elektrárny, pokud jsou doplňujícím zařízením staveb hlavního využití a jsou jejich součástí 
nebo jsou umístěny v zastavěné ploše staveb hlavního využití 

 stavby s chráněnými vnitřními a venkovními prostory v hlukově podezřelých plochách, tj. v plochách, které 
navazují nebo jsou umístěny v blízkosti zdrojů hluku, za podmínky, že v dalším stupni projektové přípravy 
bude prokázáno, že nebudou překročeny maximálně přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i 
venkovních prostorech 

 
Nepřípustné využití: 
Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, 
zejména: 

 stavby pro obchod, které mají prodejní plochu větší než 500 m2 
 samostatné stavby skladů, nesouvisející garáže a garáže hromadné 
 zahrádkářské kolonie 
 stavby pro chov hospodářských zvířat, výrobu a skladování, které nejsou uvedeny v přípustném využití 
 stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, které nejsou uvedeny v podmíněně přípustném 

využití 
 zemědělské stavby, které nejsou uvedeny v přípustném využití 
 stavby a zařízení lesního hospodářství 
 čerpací stanice pohonných hmot 
 autobazary 
 stavby se zvýšenými nároky na těžkou nákladní dopravu a hygienu prostředí 

 
podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
 

 výšková regulace hladiny zástavby: nejvýše tři nadzemní podlaží včetně podkroví; sportovní haly a ostatní 
velkoprostorové stavby nebudou převyšovat převažující výškovou hladinu okolní zástavby; nové stavby 
nebudou narušovat pohledové dominanty území, zejména objekt bývalého cukrovaru a objekt vily od Adolfa 
Loose, svou výškou nebudou narušovat krajinný ráz území 

 rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků: nestanovuje se 
 intenzita využití stavebních pozemků - koeficient zastavění: nestanovuje se 
 intenzita využití pozemků  a) koeficient zeleně: minimálně 0,2 

    b) koeficient budov: 0,5 
 
Plochy dopravní infrastruktury – místní - DM 
 
Hlavní využití: 
 Pozemní komunikace, manipulační plochy a parkovací plochy. 
 
Přípustné využití: 

 silnice, místní a účelové komunikace a cesty 
 autobusová nádraží 
 manipulační a parkovací plochy 
 chodníky a cyklostezky 
 garáže 
 součásti komunikace, manipulačních a parkovacích ploch, cyklostezek a chodníků, např. náspy, zářezy, 

opěrné zdi, mosty, protihlukové stěny a bariéry, 
 doprovodná a izolační zeleň 
 stavby a zařízení související s provozem na pozemních komunikacích 
 stavby a zařízení sloužící k provozu parkovacích ploch 
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 stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury 
 podzemní stavby veřejné technické infrastruktury 
 přístřešky sloužící veřejné dopravě 
 veřejná prostranství a stavby a zařízení související s účelem veřejných prostranství 

 
Nepřípustné využití: 
Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména: 

 bytové domy 
 rodinné domy 
 stavby pro rodinnou rekreaci 
 stavby občanského vybavení 
 zahrádkářské kolonie 
 stavby ubytovacích zařízení 
 autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot 
 stavby pro výrobu a skladování 
 stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
 zemědělské stavby 
 stavby a zařízení lesního hospodářství 
 stavby a zařízení technické infrastruktury, které nejsou uvedeny v přípustném využití 

 
podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
 

 výšková regulace hladiny zástavby: nestanovuje se 
 rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků: nestanovuje se 
 intenzita využití stavebních pozemků - koeficient zastavění: nestanovuje se 
 intenzita využití pozemků - a) koeficient zeleně: nestanovuje se 

    b) koeficient budov: nestanovuje se 
 
 
Základní bilance ploch v řešené ploše dle územního plánu: 
 
Plochy smíšené obytné centrální (SC) - stav 10 183 m2 
Plochy dopravní infrastruktury – místní (DM) - stav 4 741 m2 
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5. Charakteristika a problémová analýza řešené plochy 

 
Řešená plocha se nachází na východním okraji obce Hrušovany u Brna, pod Hrušovanskými rybníky, mezi ulicí 
Vodní a říčkou Šatava.  
 
Jedná se o lokalitu pod vodárnou, dlouhodobě sledovanou jako území využitelné pro další rozvoj obce. 
 
 Vlastnické vztahy 
 
Důležitým východiskem pro návrh budoucího využití jsou vlastnické vztahy a rozložení jednotlivých parcel v území. 
Největší část pozemků v řešené ploše se nachází ve vlastnictví fyzických osob 
 
Bilance vlastnických vztahů 

 
velikost plochy 

(m2) 
% 

Ve vlastnictví obce Hrušovany u Brna  3 884 26,0% 

Ve vlastnictví České republiky  398 2,7% 

Ve vlastnictví fyzických osob 10 643 71,3 

CELKEM 14 924 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vztah k navržené parcelaci a možné zástavbě 
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Využití území 
 
V současnosti je řešené plocha využívána pro dva rodinné domy při ulici Vodní a jeden rodinný dům samostatně 
stojící v jižním cípu řešené lokality. Jeden z domů při ulici Vodní prochází v současnosti celkovou přestavbou se 
záměrem výstavby bytového domu.  Větší část řešené plochy je zemědělsky obhospodařována, nebo nevyužita. 
 
Problémový výkres 
 
Pro potřebu analýzy bylo zpracováno aktuální využití pozemků a ploch v širším kontextu řešené plochy. Definovány 
jsou územní limity a hodnoty týkající se řešené plochy. Na základě shromážděných informací o území, vlastních 
průzkumů a rozborů a známých rozvojových záměrů byl zpracován Problémový výkres, Definovány jsou problémy 
k řešení. 
 
Zastavění objekty  

 dva  RD, při ulici Vodní objekt stabilizovaný, v jižní části s předpokladem asanace a nového využití 
 tři objekty garáží při ulici Vodní, dvou vlastníků vlastnící pozemky v řešené ploše  

 
Ochrana hodnot  

 respektování přímého kontaktu s přírodní nivou Šatavy – lokálním biokoridorem ÚSES 
 přímá vazba na přírodně rekreační oblast Hrušovanských rybníků v lokalitě Na vodárně 

 
Dopravní vazby  

 zachování dopravního napojení řešené plochy – vazba na stávající vlastnické vztahy 
 komplexně bude řešena dopravní obsluha pod ulici Vodní - vyhláška, normy, požárníci, CO 

 
Pěší vazby  

 součástí záměru rozvoje řešené plochy je nové plnohodnotné pěší propojení ulice Vodní od bytovek 
s Hrušovanskými rybníky 

 přes řešenou lokalitu není vedena žádná cyklistická trasa, ani není znám záměr na její vedení 
 
Limity využití území  

 podstatná část řešené plochy se nachází v záplavovém území Q100 Šatavy - nevyhlášeném 
 
Záměry využití území 

 územní plán stabilizuje v řešené lokalitě plochy smíšené centrální s potenciálem dalšího rozvoje 
 obcí je připravován záměr na revitalizaci říčky Šatavy 
 obcí je připravován záměr na realizaci přírodního mokřadu místo stávajících zahrádek 
 v ulicí Vodní je připravován záměr na přestavbu RD na bytový dům 
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6. Návrh urbanistické koncepce a zásady regulace území – podklad pro rozhodování v území 

 

Vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, včetně vyhodnocení 
souladu s územním plánem 

 
Řešená plocha se nachází na území obce Hrušovany u Brna, pod rybníky Na vodárně. 
 
Dopravní napojení řešené plochy na síť místních komunikací je zajištěn po ulici Vodní. Z hlediska nadřazeného 
komunikačního systému je řešená plocha komfortně napojena přes místní průmyslový obchvat na krajskou silnici 
III/41619. 
 
Pěší doprava má návrhem vytvořeny podmínky pro nový vstup do přírodního zázemí kolem říčky Šatavy a vytvoření 
nového průchodu k Hrušovanským rybníkům. Všechny navrhované vazby jsou vedeny po dostatečně 
dimenzovaných veřejných pozemcích. 
 
Veřejná technická infrastruktura je z hlediska širších vztahů napojena na stávající systémy vedenými především 
po okraji řešené plochy v ulici Vodní. Kapacita těchto systémů je pro obsluhu navrhovaného využití dostačující. 
Výjimkou je splaškové kanalizace, kdy kapacita ČOV musí být řešena v kontextu s celkovou koncepcí rozvoje 
Hrušovan u Brna. 
 
Občanské vybavení je řešeno v rámci obce Hrušovany o Brny.  
 
 

Podmínky pro vymezení a využití pozemků 

 
Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků navazují na podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití stanovené platným územním plánem Hrušovany u Brna 
 
Územní studií se navrhují tyto pozemky: 
 

 pozemky bydlení v bytových domech 
 pozemky komunikací a prostranství místního významu 
 pozemky veřejné zeleně – zeleň pobytová 

 
Územní studií se navrhují tyto regulační podmínky: 
 
Funkční regulace 
podmínky pro vymezení a využití pozemků 
 
Prostorová regulace 
podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb 
 
Regulační podmínky funkční a prostorové regulace jsou graficky vyznačené v HLAVNÍM VÝKRESU – návrh využití 
pozemků a prostorového uspořádání. 
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Regulační podmínky pro vymezené pozemky 

 
POZEMKY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH – B-B 
 
Podmínky využití pozemků  
 
Navrhuje se využití pozemků pouze pro bydlení v bytových domech. Připouští se stabilizace stávajícího bydlení v 
rodinných domech. Dále se připouští využití pro doprovodnou zeleň dotvářející obytné prostředí a pro stavby 
zajišťující dopravní obsluhu objektů.  
 
Budou respektovány platné předpisy týkající se zejména vymezování a využívání pozemků, umisťování staveb a 
vzájemných odstupů staveb. 
 
Každý stavební pozemek pro bytový dům bude napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Odstavná 
stání rezidentů bytových domů na těchto pozemcích budou přednostně umístěny na pozemku, na němž je umístěna 
příslušná stavba. Odstavná stání pro návštěvníky bytových domů, zákazníky a zaměstnance případných 
integrovaných funkcí bytových domů na těchto pozemcích mohou být umístěna na pozemcích komunikací a 
prostranství místního významu. Kapacita bude odpovídat požadavkům příslušných předpisů.  
 
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou řešeny v objektech hospodaření s dešťovou vodou, které budou 
příslušet k řešeným nemovitostem 
 
Stavební využití pozemků 
 
Přípustné využití:  

 stavby pro bydlení v bytových domech (hlavní stavba) 
 modernizace, rekonstrukce a dostavba stávajících rodinných domů 
 vedlejší a doplňkové stavby pro bydlení (terasy, opěrné zdi, dětská hřiště, nezbytné zpevněné manipulační 

plochy, apod.) 
 stavby podzemních garáží 
 stavby dopravní infrastruktury zajišťující přímou obsluhu staveb pro bydlení 
 stavby technické infrastruktury 

 
Podmíněně přípustné využití:  

 integrované vybavení obchodu a služeb 
za podmínky: 
- bude součást hlavní stavby s hrubou podlažní plochou do 50 m2 

 
Nepřípustné využití:  

 stavby pro reklamu 
 stavby a integrované vybavení, které nesouvisí se navrženým přípustným a podmíněně přípustným 

stavebním využitím pozemků 
 
Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb 
 

 míra zastavění pozemku pro hlavní stavbu je dán číselnou hodnotou, která je pro vymezený pozemek 
navržena jako maximální 

 míra zastavění pozemku pro všechny stavby je dán číselnou hodnotou, která je pro vymezený pozemek 
navržena jako maximální 

 výška zástavby hlavní stavby se navrhuje max. na tři nadzemní podlaží nebo dvě plná nadzemní podlaží s 
možností obytného podkroví 

 charakter zástavby je dán kódem navrhující typ zástavby 
 
 
 



202008  ÚS Hrušovany u Brna 

12 

POZEMKY KOMUNIKACÍ A PROSTRANSTVÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU - A 
 
Podmínky využití pozemků 
 
Navrhuje se využití pozemků pro veřejná prostranství zajišťující dopravní a technickou obsluhu pozemků bydlení. 
Dále se připouští využití pozemků pro stavby dotvářejících veřejná prostranství (chodníky, městský mobiliář, 
doprovodná zeleň).  
Dle vymezené prostorové regulace je na těchto pozemcích navrženo umístění vzrostlé městské zeleně - 
stromořadí. 
 
Pozemky komunikací a prostranství místního významu navržené územní studií budou odvodněny s regulovaným 
odtokem dešťových vod 10l/s/ha do veřejné dešťové kanalizace nebo povrchové retence s regulovaným odtokem 
dešťových vod 10l/s/ha do Šatavy. 
 
Stavební využití pozemků 
 
Přípustné využití:  

 stavby dopravní infrastruktury 
 stavby technické infrastruktury 
 zařízení a stavby městského mobiliáře 

 
Nepřípustné využití:  

 zařízení a stavby pro reklamu 
 stavby, které nesouvisí se navrženým přípustným stavebním využitím pozemků 

 
Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb 
 
Nejsou navrženy. 
 
POZEMKY VEŘEJNÉ ZELENĚ – Z-O 
zeleň pobytová 
 
Podmínky využití pozemků  
 
Připouští se využití pozemků jako veřejných prostranství, které vytváří ucelené plochy městské zeleně a sloužící 
pro rekreační sport a relaxaci obyvatel přilehlého území. Připouští se využití pro hřiště a jejich veřejné zázemí, 
dětská hřiště a umístění městského mobiliáře. 
Odvedení dešťových vod bude řešeno zasakováním. 
 
Stavební využití pozemků 
 
Přípustné využití:  

 stavby hřišť 
 zařízení a stavby městského mobiliáře 

 
Podmíněně přípustné využití:  

 stavby pro pěší a cyklistickou dopravu 
 stavby technické infrastruktury 

 
Nepřípustné využití: 

 zařízení a stavby pro reklamu 
 stavby, které nesouvisí se navrženým přípustným stavebním využitím pozemků 

 
Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb 
Nejsou navrženy 
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Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb 
 
Stavební čára 
Čára definuje umístění hlavní stavby vzhledem k uličnímu profilu (veřejný dopravní prostor) vymezeného pozemky 
komunikací a prostranství místního významu. Hlavní objem stavby musí tuto hranici respektovat. Jedná se o polohu 
hrany stavby ve výši rostlého nebo upraveného terénu. Před stavební čáru smějí vystupovat balkony, arkýře, 
markýzy, římsy nebo jiné doplňkové konstrukce, které jsou součástí stavebního objemu. Stavební čára je zároveň 
stavební hranicí pro definované vedlejší stavby. Doplňkové stavby mohou být umístěné až k hranici stavebního 
pozemku. 
 
Stavební hranice 
Čára definuje hranici, ke které je možné v rámci vymezeného pozemku umístit hlavní stavbu a definované vedlejší 
stavby (např. garáže, terasy). Objem hlavní stavby a uvedených vedlejších staveb nesmí tuto hranici překročit, ale 
může od této čáry ustoupit směrem dovnitř pozemku. Doplňkové stavby mohou být umístěné až k hranici 
stavebního pozemku. 
 
Úsek vjezdů 
Navrhuje úsek, ve kterém je požadováno řešit dopravní obsluhu vymezených stavebních pozemků z veřejného 
dopravního prostoru (pozemků komunikací a prostranství místního významu). 
 
Průjezd územím 
Navrhuje se požadavek na průjezdnost územím po veřejných komunikacích a chodnících pro potřebu údržby obcí 
využívaných ploch a prostranství 
 
Stromořadí  
Navrhuje úsek pozemků, ve kterém je požadována výsadba stromořadí.  
 
Dětské hřiště  
Navrhuje požadavek na umístění hřiště pro děti veřejně přístupné. 
 
Transformovna 
Navrhuje požadavek na umístění distribuční transformovny. 
 
Míra zastavění pozemku pro hlavní stavbu 
Vyjadřuje poměr zastavěné plochy hlavní stavbou na úrovni terénu k celkové výměře pozemku. Míra zastavění 
pozemku pro hlavní stavbu je vyjádřena číselnou hodnotou, která je pro vymezený pozemek navržena jako 
maximální. 
 
Míra zastavění pozemku pro všechny stavby 
Vyjadřuje poměr zastavěné plochy všech staveb k celkové výměře pozemku. Zastavěná plocha pozemku je 
součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb ve smyslu § 2 odst. 7 stavebního zákona. Míra zastavění 
pozemku je vyjádřena číselnou hodnotou, která je pro vymezený pozemek navržena jako maximální. 
 
Výška hlavní stavby 
Navrhuje maximální počet plných nadzemních podlaží hlavní stavby. Připouští se šikmé zastřešení s účelovým 
využitím podkroví pro přípustnou funkci. Využitý prostor podkroví se připouští v rozsahu maximálně 60% podlahové 
plochy posledního nadzemního podlaží 
Výška zástavby je vázána na stavební čáru, stavební hranici.  
 
Typ zástavby 
Navrhuje příslušnost stavebního pozemku k určitému charakteristickému typu zástavby vyplývající z konkrétních 
podmínek v řešené ploše. 
 
rbd bytové domy v řadové zástavbě 
sbd samostatně stojící bytové domy 
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Typ zastřešení 
Navrhuje požadavek na způsob zastřešení hlavní stavby. 
 
a typ zastřešení není navržen 
 
Rozhraní pozemků rozdílné prostorové regulace 
Čára, která definuje rozhraní mezi pozemky s jednotným funkčním využitím, ale rozdílnou prostorovou regulací. 
 
Kóta rozhodujících vzdáleností u prostorových regulací 
Vzdálenost definována kótou v metrech určuje rozhodující parametry uplatněných prostorových regulací. 
 
 
Výklad pojmů 
 
Hlavní stavba 
stavby určené pro převažující funkční využití. 
 
Vedlejší stavba 
stavby garáží, zastřešených parkovacích stání, teras, bazénů, skleníků, altánů, dětských hřišť. 
 
Doplňková stavba 
stavby oplocení, opěrných zdi, zpevněných parkovacích stání, nezbytných zpevněných manipulačních ploch.  
 
Nadzemní podlaží 
každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující část nad úrovní upraveného okolního terénu na úrovni 
hlavního vstupu. 
 
Podzemní podlaží 
každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující část níže než 0,8 m pod nejvyšší úrovní přilehlého 
upraveného okolního terénu. 
 
Podkroví 
přístupný prostor nad posledním nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními 
konstrukcemi, určený k účelovému využití. 
 
 

Údaje o splnění zadání územní studie 

 
Pro zpracování územní studie bylo pořizovatelem (Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební 
úřad) vypracováno Zadání Územní studie – „Hrušovany u Brna - plochy jižně od rybníků“. 
 
Zadání Územní studie bylo po stránce věcné, obsahové i formální splněno. 
 
Rozpracovaná územní studie bude projednána s vybranými dotčenými orgány, správci sítí a vlastníky pozemků. 
Obdržená vyjádření, připomínky a doporučení budou zapracovány do výsledného návrhu Územní studie. 
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Zdůvodnění navržené koncepce řešení 

 
Výchozí podmínky 
 
Základní koncepce územního rozvoje navržená územní studií vychází z platného územního plánu. Návrh 
na využití plochy charakteru smíšeného obytného centrálního v podobě výstavby bytových domů je 
v souladu s představou o dalším rozvoji obce.  
 
Územní studie navrhuje řešenou lokalitu k zástavbě nízkopodlažními bytovými domy. Součástí nové obytné 
skupiny je také návrh veřejných prostranství.  
 
Navržená zástavba svým prostorovým uspořádáním dotváří ulici Vodní a vytváří prostorový přechod 
zastavěného území obce do přírodního prostředí říčky Šatavy. 
 
Navrženým řešením je dána představa o celkové podobě zástavby pod Hrušovanskými rybníky.  
 
Urbanistická charakteristika řešeného území 
 
Stávající zastavění v řešené části obce je poměrně různorodé. K řešené ploše dosahuje historicky založená a 
dochovaná tradiční ulicová zástavba obce (A). Řešené plochy se ze západní části dotýká výrobní areál bývalého 
cukrovaru – Botexu (B) a neuspořádaná zástavba bytových domů (C).  
 
V řešené lokalitě sehrávají významnou roli bytové domy Na vodárně (D) a přírodně rekreační areál Hrušovanských 
rybníků (E). 
 
Řešená plocha (F) je v současnosti stavebně využita minimálně. Nacházejí se zde tři rodinné domy a tři garáže. 
Ostatní pozemky jsou využívány jako zahrady nebo leží ladem. 
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Variantní prověření možné zástavby 
 
Po zpracování analýzy byly navrženy variantní možnosti budoucí výstavby v řešené ploše. Pro jednotlivé varianty 
byly zpracovány bilance možného využití a zatížení plochy (počet BJ, počet obyvatel, počet parkovacích stání).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



202008  ÚS Hrušovany u Brna 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro každou variantu byl posuzován vztah k: 
 vlastnických vztahům v území 
 přírodnímu zázemí Šatavy 
 podobě ulice Vodní 
 podobě nově definovaného vnitrobloku  
 
Varianty byly konzultovány s obcí a společně pak byly definovány koncepční principy pro zpracování výsledného 
návrhu. 
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1 
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3 5 

4 

Principy navržené koncepce 
 

 nové zastavění dotváří okolní urbanistickou strukturu a vytváří novou podobu ulice Vodní (1) 

 návrh územní studie zastavuje nově využitý vnitroblok volnou prostupnou strukturou samostatně stojících 

bytových domů (2) 

 nově je vytvořen odpovídající nástup k přírodnímu ekologicky – rekreačnímu zázemí obce (3) kolem říčky 

Šatavy  

 vytvořeny jsou podmínky pro revitalizaci Šatavy a přiléhajícího přírodě blízkého území (4) 

 po obvodu území jsou stabilizovány stávající obslužné komunikace, s předpoklady pro úpravy 

 dopravní obsluha vnitřní části území je navržena formou obytné zóny (5) s preferencí pěšího pohybu 

v návazností na Hrušovanské rybníky 

 navržená nová parcelace a způsob zástavby v maximální možné míře respektuje stávající vlastnické vztahy 

v území 

 vymezení veřejných prostranství a vedení dopravní a technické infrastruktury co nejvíce využívá pozemky ve 

vlastnictví města Hrušovany 

 navržený způsob zástavby (velikostí stavebních objemů, podlažnosti a způsob dopravní obsluhy) doplňuje 

stávající strukturu zastavění Hrušovan o novou možnou podobu zakládaných obytných skupin 
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Urbanistická koncepce návrhu 
 
 
Základní koncepční myšlenkou návrhu je vytvoření nové obytné skupiny, která vnese do stávající struktury obce 

novou hodnotu kultivovaně rozvíjející se části obce, 

 

Návrh vychází při utváření ulice Vodní z principů klasické ulicové zástavby. Nový nástup k Šatavě a ukončení ulice 

Vodní je prostorově jasně vymezeno nárožními objekty. Zástavba nově navrženého vnitrobloku je navržena formou 

samostatně stojících bytových domů, které prostorově navazují na stávající bytový dům Na vodárně. Toto 

uspořádání prostorově otvírá vnitroblok ve vztahu nové obytné skupiny k přírodnímu prostředí Šatavy. Celé obytná 

skupina je pak ukončena samostatným objektem, který společně s nárožním objektem jasně zakončuje zástavbu 

ulice Vodní a vytváří uspořádaný příjezd do obce. 

 

Řešení nové obytné skupiny je navrženo tak, aby umožnilo maximální průchodnost územím. Tím se otevírá nová 

možnost přístupu k přírodnímu zázemí kolem říčky Šatavy a Hrušovanským rybníkům.  
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Občanské vybavení 
 
V rámci návrhu územní studie je provedeno vyhodnocení potřeb veřejného občanského vybavení pro navrhovanou 
obytnou skupinu.  
 
Rozvojový potenciál občanského vybavení obce v kontextu územního plánu 
 
Územní plán, 2019 
 
Řešené území je zajištěno službami občanského vybavení v míře, která odpovídá charakteru sídla a jeho postavení 
v sídelní struktuře širšího území. Jedná se zejména o základní občanské vybavení veřejné infrastruktury - obecní 
úřad, základní škola, mateřské školy, kostel, hřbitov, knihovna, objekt HZS, dům s pečovatelskou službou, pošta. 
 
Cílem řešení územního plánu bylo umožnit rozvoj služeb občanského vybavení dle aktuálních potřeb území. 
Umísťování nových služeb občanského vybavení musí být prováděno v souladu se stanovenou urbanistickou 
koncepcí, zejména s podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
 
Územní plán navrhuje novou zastavitelnou plochu občanského vybavení (Z15) na sídlišti vedle mateřské školy a 
zastavitelnou plochu (Z27) pro možnost rozšíření základní školy. Územní plán nedefinuje pro navrhovaný počet 
obyvatel potřebné kapacity veřejného vybavení v oblasti školství. 
 
Rozvojový potenciál nové obytné skupiny 
 
Návrh územní studie vytváří předpoklady pro výstavbu bytových domů s cca 98 bytovými jednotkami a bilančním 
počtem obyvatel – cca 215. 
 
Mateřské školy 
 
Stávající stav 
 
Na území obce Hrušovany se v současnosti nachází jedna mateřská škola se dvěma odloučenými pracovišti. 
 
V docházkové vzdálenosti 
MŠ Jízdárenská    2 třídy   21 dětí  ve věku 2,5 – 4 let 
Mimo docházkovou vzdálenost 
MŠ Havlíčkova    2 třídy   26 dětí  ve věku 4 – 7 let 
       26 dětí  ve věku 2,5 – 4 let 
MŠ Sídliště    3 třídy   26 dětí  ve věku 4 – 7 let 
       25 dětí  ve věku 3 – 5 let 
       15 dětí  ve věku 2,5 – 3 let 
       25 dětí  ve věku 5 – 6 let 
 
Rozvojové záměry obce 
 
U MŠ Sídliště se připravuje rozšíření ploch pro potřeby hřiště. U MŠ Havlíčkova se připravuje záměr na její rozšíření 
se zvýšením kapacity o dvě třídy. 
 
Požadavky na kapacity MŠ 
 
Bilance potřeb kapacity MŠ k počtu nových obyvatel v řešené ploše 

 obyvatel ukazatel (děti/1000 ob) potřeba (míst) 

Navrhovaný počet obyvatel 215 25 - 30 5 - 7 
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Lokalizace stávajících MŠ v Hrušovanech u Brna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní školy 
 
Stávající stav 
 
V obci Hrušovany u Brna se v současnosti nachází základní škola T.G. Masaryka, Masarykova 167. Jedná se o 
neúplnou základní školu učící v 1. – 5. ročníku, se školní družinou a jídelnou. Kapacita školy je 250 žáků. V letošním 
roce byla realizována přístavba dalšího traktu, čímž došlo k navýšení kapacity školy na 310 žáků. Pro ZŠ 
Hrušovany u Brna jsou spádové obce Sobotovice a Ledce. 
 
Koncepce rozvoje Základní školy T. G. Masaryka na období 2019 – 2023 
Z hlediska předpokládaného počtu žáků vychází dokument pouze z předpokládaného demografického vývoje. Ve 
školním roce 2023/2024 odhaduje počet žáků na 259. 
 
ZŠ T.G. Masaryka 

 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 
Průměrný počet 

žáků na třídu 

2014/2015 10 5 218 21,8 

2015/2016 10 5 226 22,6 

2016/2017 11 5 226 20,72 

2017/2018 11 4 226 20,54 

Výroční zprávy základní školy 
 
Požadavky na kapacity ZŠ 
 
Bilance potřeb kapacity ZŠ k počtu nových obyvatel v řešené ploše 

navrhovaný počet 
obyvatel 

ukazatel 
(žáci/1000 ob) 

potřeba  
1 – 5 ročník (míst) 

potřeba  
6 – 9 ročník (míst) 

potřeba  
celkem (míst) 

215 90 10 9 cca 19 

Docházková vzdálenost I. stupeň  800 m 
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Lokalizace stávající ZŠ v Hrušovanech u Brna 
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Návrh nové parcelace 
 
V rámci územní studie je navržena možná parcelace ve dvou úrovních: 
 
 Nová hranice parcel určených pro místní komunikace a veřejná prostranství a veřejnou pobytovou zeleň 

 
návrh této parcelace je podkladem pro Dohodu o parcelaci mezi vlastníky dotčených pozemků. Tato 
parcelace zajistí veřejnou obsluhu řešené plochy dopravou a technickou infrastrukturou. Dále budou ve vztahu 
k soukromému vlastnictví zajištěny podmínky pro vznik veřejné pobytové zeleně v této části obce. 

 
 Možná hranice parcel určených pro bydlení v bytových domech 

 
návrh této parcelace je podkladem pro možnou parcelaci stavebních pozemků určených pro výstavbu 
bytových domů. Zároveň tento návrh parcelace navrhuje podobu stavebních celků a z ní vyplývající možnou 
etapizaci výstavby v řešené ploše. 

 
Součástí návrhu územní studie, ve vztahu k nové parcelaci, je také předběžná bilance rozsahu potřebných zásahů 
do vlastnických vztahů. 
 
Návrh nové parcelace je obsahem výkresu č.06 „Návrh nové parcelace“. 
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Hodnoty a charakter území 
 
Urbanistické hodnoty 
 
Řešená plocha se nachází v zastavěném území obce Hrušovany u Brna. Tato jihovýchodní část obce má z hlediska 
urbanistické struktury velmi rozmanitou skladbu zastavění a využití území. Původní jednostranná ulicová zástavba 
kolem ulice Vodní je nedokončená a před novým komunikačním napojením na průmyslový obchvat ji ukončuje 
pouze samostatně stojící rodinný dům s hospodářstvím v rozlehlé zahradě. Druhou stranu ulice Vodní ovládá 
prostorově dominantní opěrná zeď bývalého cukrovaru, na kterou navazuje neuspořádaná skupina bytových domů. 
Jedná se o 8. podlažní panelový dům z 80. let a dva bytové domy z 90. let. Prostorové uspořádání a architektura 
těchto objektů odpovídá době jejich realizace.  
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Ze severu se řešená lokalita dotýká bytových objektů v lokalitě Na vodárně, které jsou obcí postupně 
modernizovány a upravovány. Tyto objekty jsou z důvodu původní stavební konstrukce poměrně dominantní a do 
určité míry definují stávající i budoucí charakter řešené lokality. 
 

 
 
Významnou hodnotou v této části obce představují Hrušovanské rybníky. Jde o rybník zvaný Proud a rybník 
Obecní. Jedná se o významný krajinný prvek, který je obcí postupně upravován společně s výsadbou nových 
stromů. Rybníky slouží obyvatelům Hrušovan jako místo vycházek, relaxace a jsou také místem pro rybaření. 
 

 
 
Územní studie navazuje na stávající urbanistické hodnoty v území. Svým návrhem však vytváří novou urbanistickou 
hodnotu, kterou představuje nová obytná skupina s jasnou koncepcí prostorového uspořádání. 
 
Územní studie navrhuje podmínky umístění a podmínky prostorového řešení pro zástavbu druhé strany ulice Vodní 
tak, aby nová výstavba jasně utvářela ulici při místních komunikacích. Zástavba ve vnitrobloku je pak 
navržena  formou samostatně stojících bytových domů. Volná zástavba odpovídá požadavkům na prostorového 
řešení nové výstavby, kdy dochází k přechodu zastavěné části obce do jejího přírodního zázemí. 
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Pro výstavbu na pozemcích pro bytové domy jsou územní studií vytvořeny podmínky tak, aby uspořádáním s 
charakterem nízkopodlažní bytové zástavby vznikla nová hodnotná transformační stavební plocha. Navrženým 
řešením může v okrajové části obce vzniknout nová plnohodnotná forma bydlení.  
 
Územní studie navrhuje maximální výšku bytové zástavby na 3 nadzemní podlaží s plochou střechou, nebo na 2 
nadzemní podlaží s možností využití podkroví. 
 
Z hlediska charakteru zastavěného území obce Hrušovany u Brna a jeho průchodnosti je v řešené ploše navržen 
pěší nástup a průchod kolem této rozvojové lokality podél Šatavy k Hrušovanským rybníkům. 
 
 
Krajinný ráz a přírodní hodnoty 
 
Navržená forma zástavby na pozemcích bytových domů a jejich umístění v řešené ploše - ulicová zástavba 
přecházející do samostatně stojících objektů - respektuje podobu krajinného rázu nivy říčky Šatavy a 
Hrušovanských rybníků. Vytvořeny jsou podmínky pro příznivý prostorový přechod zástavby do přírodního prostředí 
obce Hrušovany. 
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Veřejná prostranství 
 
Vzhledem k velikosti plochy smíšené obytné centrální (SC) vymezené územním plánem v rozsahu 1 ha, nejsou 
v řešené ploše v souladu s Vyhláškou 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu vymezovány plochy 
veřejných prostranství. 
 
Územní studie navrhuje pozemky veřejné zeleně pobytové, které jsou bilancovány jako veřejná prostranství 
v rozsahu 611 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příznivé životního prostředí 
 
Obytná zeleň 
 
Pro navrhovanou obytnou skupinu je navržena nová plocha veřejné zeleně. Tato plocha naplňuje požadavky na 
veřejnou pobytovou zeleň v zastavěném území obce Hrušovany u Brna, sloužící místním obyvatelům pro 
každodenní rekreaci. 
 
Nakládání s odpady 
 
Navržen je způsob odvádění splaškových vod do veřejného kanalizačního systému a ČOV obce Hrušovany u Brna. 
Bez připojení na veřejnou kanalizaci nelze realizovat žádné stavby, které jsou zdrojem splaškových vod. 
 
Navrhován je způsob sběru komunálního odpadu. Každý bytový dům bude mít stanoviště pro sběrné nádoby na 
komunální odpad na vlastním pozemku.  
 
Územní studie nenavrhuje pro tuto novou obytnou skupinu místo pro umístění sběrných nádob na separovaný 
odpad. Obyvatelé budou moci využívat nádoby na ulici Vodní (příprava realizace u Vodárny) a především pak 
Sběrný dvůr odpadů. 
 
Ochrana veřejného zdraví 
 
Řešená plocha není z hlediska hluku zasažena negativními vlivy z pozemní dopravy, ani z jiných zdrojů hluku.  
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Doprava 
 
Řešení širších vztahů 
 
Řešená plocha se nachází na východním okraji stávající zástavby obce Hrušovany u Brna. Tato část obce je 
napojena na krajskou silnici III/41619 Židlochovice - Hrušovany u Brna – přes východní obchvat převádějící 
nákladní dopravu do průmyslových areálů na jižním okraji obce. 
 
Obcí je vedena železniční trať č. 250 Brno – Břeclav s železniční stanicí ve vzdálenosti cca 700 m od řešené plochy. 
 
Cyklistická doprava má v obci význam převážně rekreační. Územní plán navrhuje novou cyklistickou stezku od 
zámku v Židlochovicích k Hrušovanským rybníkům s napojením na systém místních komunikací. V této trase je 
také vedena stávající značená turistická trasa. Předpokládat lze intenzivní využití této trasy pro cyklistické a pěší 
spojení s Židlochovicemi. Předpokládat lze také budování pěších rekreačních cest kolem revitalizované říčky 
Šatavy.  
 
Silniční doprava 
 
Řešenou části obce Hrušovany u Brna neprochází žádná krajská silnice. 
 
Komunikace obytné skupiny 
 
Okrajová obslužná komunikace  
 
Dopravní napojení řešené plochy je v souladu s územním plánem Hrušovany u Brna navržena ze stávající 
obslužné komunikace v ulici Vodní. Vnitroblok je pak dopravně obsloužen po stabilizovaných a navrhovaných 
plochách místní dopravní infrastruktury novou komunikací. Nová příjezdná komunikace je navrhována v kategoriích 
odpovídajících funkčnímu začlenění - místní obslužná komunikace funkční skupiny C. S ohledem na požadavky 
zklidnění motorové dopravy se předpokládá návrh dopravního řešení této komunikace jako zklidněné v zóně 
„Tempo 30“. 
 
Nové napojení je navrženo novou stykovou křižovatkou. Nová komunikace bude napojena max. pod úhlem 75 - 
105º. Z hlediska navrženého rozsahu pozemků určených pro dopravu vytváří územní studie podmínky pro 
vybudování nových chodníků pro pěší na vstupu do nové obytné lokality 
 
Zklidněná komunikace obytné zóny  
 
Místní komunikace zajišťující obsluhu vnitrobloku obytné skupiny je navržena jako zklidněná obytná zóna funkční 
skupiny D1 se smíšeným provozem a upřednostněním pohybu pěších před motorovou dopravou.  
 
V rámci celkových úprav obytné zóny budou v dalších stupních projektové dokumentace mimo jiné navrženy 
pojížděné a pochůzí plochy, pobytové plochy i dostatečně kapacitní odstavné plochy, odpovídající potřebám obytné 
skupiny. Tato komunikace bude od obslužné přístupové komunikace důsledně oddělena vjezdovými prahy. 
Komunikace obytné zóny je dopravně ukončena obratištěm. 
 
Technické řešení komunikací 
 
Výškové řešení komunikací bude uzpůsobeno požadavkům vyhl. č.398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové využívání staveb.  
 
Vozovky obslužných komunikací budou mít živičný kryt, chodníky potom kryt z dlažby. V obytné zóně, vjezdech 
apod. je přípustný jak kryt živičný, tak dlážděný. Doporučeno je členění povrchu podle funkcí (pojížděné a pochůzí 
plochy, parkování …). 
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Pěší a cyklistická doprava 
 
Pěší doprava 
 
Stávající trasy pěší dopravy vedené po okraji řešené plochy v ulici Vodní jsou respektovány a zachovány. Jsou 
vytvořeny předpoklady pro rekonstrukci této ulice v podobě výstavby nových oboustranných chodníků, podélných 
parkovacích stání a výsadby alejí. 
 
Nově je navržen pěší průchod kolem nové obytné skupiny k Hrušovanským rybníkům. Tato pěší doprava je vedena 
po chodnících přístupové komunikace a dále pak prostorem obytné zóny. Možný je také průchod po veřejných 
pozemcích k říčce Šatava. 
 
Pro potřeby údržby pěších komunikací a zajištění okolních veřejných ploch je územní studií požadováno provozní 
bezbariérové propojení obytné zóny nové obytné skupiny s parkovými plochami Na vodárně. 
 
Cyklistická doprava 
 
Řešenou plochou, ani v jejím dotyku není vedena cyklostezka ani cyklotrasa. S vedením cyklistické dopravy přes 
řešenou plochou se neuvažuje, pohyb cyklistů se předpokládá v dopravním prostoru místních komunikací. 
 
Hluk z dopravy 
 
Územní plán v této části obce (řešené ploše) neidentifikoval hluk z pozemní dopravy  
 
Doprava v klidu 
 
Celkový počet požadovaných odstavných a parkovacích stání je vypočten dle ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací pro výhledový stupeň automobilizace 1 : 2,5 (koef. 1,0) a sídelní útvar do 50 000 obyvatel (koef. 1,0).  
 
Celkem se v řešené ploše předpokládá realizace 10 bytových domů, stabilizace 1 rodinného domu, celkem cca 98 
bytových jednotek. Celkový předpokládaný počet obyvatel je cca 215. 
 
Výpočet dopravy v klidu 
N = (98 + 215 : 20) x 1,0 = 109 stání. 
 
S ohledem na bezprostřední vazbu na město Brno, kde je při výpočtu parkovacích ploch uvažován koeficient růstu 
automobilizace 1,25, doporučujeme i v tomto případě navýšit minimální počet požadovaných odstavných stání na 
cca 136. 
 
Počet a tvar parkovišť, jejich poloha v plochách bytových domů a pobytové ploše obytné zóny apod. budou 
upravovány v dalších stupních přípravné a projektové dokumentace. Výpočet parkovacích stání a jejich navržené 
množství však vždy musí odpovídat požadavkům příslušných předpisů. Rovněž počet stání s parametry 
odpovídajícími požadavkům vyhl. 398/2009 Sb. o technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb musí 
odpovídat těmto předpisům. 
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V rámci územní studie je zpracováno pracovní ověření objemového řešení nové zástavby z hlediska splnění 
požadavků na počet parkovacích stání. Navržené prověření možného řešení využívá potřebu navezení terénu na 
umístění podzemních garáží u severního obytného bloku. Pro ostatní výstavbu bude řešení formou podzemního 
parkování vzhledem k předepsané podlažnosti územním plánem (3 nadzemní podlaží) ekonomicky nereálné. Pro 
parkování v bytových objektech je možno uvažovat s částečným využitím 1 nadzemního podlaží. 
 
Vlastní projektová příprava a následná výstavba bude záležitostí architekta (projektanta) a investora jak 
vyřeší a splní požadavky na odstavování vozidel v souladu s požadavky příslušných předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelový návrh řešení parkování v řešené ploše 
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Technická infrastruktura 
 
Pro potřeby technické infrastruktury jsou provedeny bilance zatížení stavebních ploch. 
 
Bilanční plocha - bydlení v bytových domech 

Bilanční plocha 
velikost  

(m2) 
hrubé podlažní plochy 

(m2) 
počet BJ počet obyvatel 

BB 1 2 391 2 184 24 51 

BB 2-1 1 320 470 5 16 

BB 2-2 1 868 3 170 34 73 

BB 3 1 327 1 818 19 41 

BB 4 1 792 1 452 16 34 

celkem 8 698 9 094 98 215 

A 1 3 008    

A 2 2 608    

ZO 1 611    

CELKEM 14 925  98 215 

 
Obložnost – 1BJ = 2,14 obyvatel 
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Zásobování vodou 
 
Stávající stav 
 
Město Hrušovany u Brna má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který je ve správě VAS, a.s. divize Brno-
venkov. Zdrojem vody pro město je Vírský oblastní vodovod (dále VOV).  
 
Skupinový vodovod Židlochovice byl napojen na VOV v roce 2012. V tomto roce byl vybudován přívodní řad DN 
400 z Rajhradu do Židlochovic. Voda je akumulována ve vodojemu Židlochovice o objemu 400 a 650 m3 s max. 
hladinou 255 m n.m. Z vodojemu vede hlavní zásobní řad do města Židlochovice. Na zásobní řad je napojen 
přívodní řad do Hrušovan u Brna, na který je napojena rozvodná síť obce. Vodovodní síť je v maximální míře 
zaokruhovaná. 
 
Přibližně o rok později bylo zprovozněno napojení vodovodu Hrušovany u Brna přímo na VOV DN 400, a to u silnice 
Vojkovice – Hrušovany u Brna, na parcele p.č.2075, k.ú. Vojkovice, kde jsou obce Vojkovice a Hrušovany u Brna 
napojeny samostatnými přívodními řady DN 150. Napojeny jsou přes redukční ventil, protože VOV je pod 
nepřípustným tlakem, tj. tlakem vodojemu Nebovidy, kóta přepadu 318,0 m n.m. 
 
Pro potřeby studie je uvažována potřeba vody 120 l/obyvatel/den včetně ztrát. 
 
Počet obyvatel v roce 2019 je 3 511 (zdroj: https://www.mistopisy.cz/). 
 
Qp = 421,32 m3/den (průměrná denní potřeba vody) 
Qm = 631,98 m3/den (maximální denní potřeba vody, kd = 1,5) 
Qh = 13,17 l/s (maximální hodinová potřeba vody, kh = 1,8) 
 
Návrh 
 
Územní studie řeší zástavbu bytových domů mezi ulicí Vodní, říčkou Šatavou, ul. Jízdárenskou a ze severu je 
oblast ohraničena bytovými domy č.p.231 a 223. 
 
Do řešené lokality bude voda přivedena řadem DN 100 v ulici Vodní. Plochy BB 2-1 a BB 2-2 budou napojeny 
samostatnými přípojkami vody v tohoto řadu. Plocha BB 1 bude napojena na nově navržený vodovod DN 100, 
který bude napojen na řad DN 100 na ulici Vodní a bude veden v nebo podél nově navržené komunikace k navržené 
zástavbě, kde budou dva bytové domy napojeny vždy samostatnou přípojkou vody.  
 
Plocha BB 3 bude napojena na vodovod DN 100 přípojkou vody na ulici Vodní, případně z nově navrženého řadu 
pro plochu BB 1, pokud to bude výhodnější. Objekt v ploše BB 4 bude napojen na vodovodní řad DN 100, který 
bude napojen na prodlužovaný vodovod DN 100 budovaný pro zástavbu BB 1 a tento řad bude zaokruhován zpět 
na ulici Vodní. 
 
Pro návrhové plochy je uvažována, stejně jako pro stávající stav, hodnota 120 l/obyvatel/den včetně ztrát. 
 

funkce 
označení 

plochy  
počet 

nemovitostí 
počet jednotek 

obyv./prac. 

Qp Qm Qh 

m3/den m3/den m3/den 

stávající zástavba   3511 421,3 632,0 13,2 

bydlení BB 1 24 51 6,1 9,2 0,19 

bydlení BB 2-1 5 16 1,9 2,9 0,06 

bydlení BB 2-2 34 73 8,8 13,1 0,27 

bydlení BB 3 19 41 4,9 7,4 0,15 

bydlení BB 4 16 34 4,1 6,1 0,13 

celkem  98 3726 447,1 670,7 13,97 
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Počet obyvatel ve výhledu celkem: 3726 
Qp = 447,1 m3/den (průměrná denní potřeba vody) 
Qm = 670,7 m3/den (maximální denní potřeba vody, kd = 1,5) 
Qh = 13,97 l/s (maximální hodinová potřeba vody, kh = 1,8) 
 
Kapacita zdroje vody i jednotlivých vodovodních řadů stávající vodovodní sítě je dostatečná i pro výhledový stav. 
Potřeba vody ve výhledu je v souladu s limity vody předané mezi Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. 
(provozovatel Vírského oblastního vodovodu) a VAS, a.s. divize Brno – venkov, tj. Qp = 6 l/s, Qm = 8 l/s a Qh = 15 
l/s. V případě odůvodněné potřeby je možné sjednat vyšší limity vody předané. 
 
Tlakové poměry 
 
Jedná se o rovinaté území, rozsah zástavby v návrhové ploše je cca 180 – 184 m n.m.  
 
Na hydrantu v nadmořské výšce 182,58 m n.m. byl naměřen tlak 0,62 MPa, při průtoku přes hydrant 6 l/s dochází 
k poklesu tlaku na 0,28 MPa. Na hydrantu v nadmořské výšce 184,66 m n.m. byl naměřen tlak 0,61 MPa, při 
průtoku přes hydrant 4 l/s dochází k poklesu tlaku na 0,42 MPa.. V nejnižším bodě návrhové plochy je maximální 
hydrostatický tlak cca 0,65 MPa, v nejvyšším bodě návrhové plochy bude minimální hydrodynamický tlak cca 0,50 
MPa (odborný odhad). Na vnitřní instalaci jednotlivých nově navržených objektů doporučujeme osadit redukční 
ventil. 
 
Vnější odběrná místa pro požární bezpečnost staveb 
 
Návrhové vodovodní řady budou vybudovány v profilu DN 100, tj. bude možné z vodovodní sítě odebírat při požáru 
množství 6 l/s (bez požárního čerpadla). Na tuto hodnotu musí být navrženy požární úseky v jednotlivých 
nemovitostech. 
Umístění nadzemního hydrantu je možné dle potřeby v prostoru veřejných pozemků komunikací a prostranství 
místního významu. A to se souhlasem provozovatele. 
 
Zhodnocení výhledového stavu 
 
Vodovod ve městě Hrušovany u Brna je v dobrém stavu, napojený na bezproblémový zdroj vody z hlediska 
kvalitativního i kvantitativního. Provozování sítě ve výhledu bude bezproblémové, a tlakové poměry v návrhové 
ploše budou v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. v platném znění resp. jeho prováděcí vyhláškou č. 428/2001 
Sb. v platném znění.  
 
Bude respektováno ochranné pásmo vodovodu ve smyslu §23 zákona č.274/2001 sb. o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu. 
 
 
Odkanalizování a odvodnění území 
 
Stávající stav 
 
V obci Hrušovany u Brna je realizována jednotná kanalizační síť pro veřejnou potřebu. Kanalizace pro veřejnou 
potřebu odvádí odpadní vody na ČOV, která je situována na katastru obce Unkovice. Provozovatelem kanalizace 
pro veřejnou potřebu včetně ČOV je VAS,a.s. divize Brno-venkov. Dle ÚP Hrušovany (201902) je kapacita 3 355 
EO a je plánována technologická úprava ČOV na kapacitu 4 500 EO. V současné době je na čistírnu odpadních 
vod napojeno 3 248 EO. Je možné stanovit, že stávající kapacita ČOV je vyčerpaná. Při návrhu intenzifikace ČOV 
je nutné odpovědně stanovit výhledové parametry. V územním plánu jsou bilanční rozpory stran napojených 
obyvatel, které je nutno znovu ověřit. 
 
Zásady návrhu územní studie – odkanalizování 
1 Řešená plocha k zástavbě bude odkanalizována oddílným způsobem.  
2 Pro dešťové vody je navržen limitní odtok max. 10 l/s/ha.  
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Splašková kanalizace pro veřejnou potřebu 
 
Předpokládané množství splaškových vod  
 

bilance množství splaškových vod 

odtok splaškové vody 
Qp průměrný denní 
Qm maximální denní (kd = 1,5) 
Qh maximální hodinový (kh = 2,2) 

 
Qp 

m3/den 
Qm 

m3/den 
Qh  
l/h 

 

3 511 stávajících obyvatel 421,3 632,0 13,2  

215 obyvatel rozvoj 25,8 38,7 0,77  

∑ 447,1 670,7 13,97  

     

roční odtok splaškové vody    163 638 m3/rok 

 
Všechny objekty v řešené ploše budou napojeny kanalizačními přípojkami do veřejné kanalizace. Profil přípojek 
DN 150 mm s osazením revizní šachty. Navrhované stoky splaškové kanalizace a přípojky budou provedeny dle 
platných ČSN a zákonů. 
 
Profil kanalizace je pro veřejnou potřebu DN 300 mm. Materiál kanalizace pro veřejnou potřebu bude potrubí 
z umělých hmot. Detailně nutno dohodnout s budoucím provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu. 
 
Směrové vedení jednotlivých stok je patrné ze situace. Vzhledem k navýšení terénu (cca 1,6m) bude možné lokalitu 
gravitačně odvodnit s napojením do stávajících kanalizací pro veřejnou potřebu. Směrově je napojení rozděleno 
do kanalizace DN 1 000 mm, která je vedena v ulici Vodní a do splaškové kanalizace DN 250 mm, která je vedena 
v severní (dolní) části území. 
 
Respektováno bude ochranné pásmo kanalizace ve smyslu §23 zákona č.274/2001 sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu s ohledem na případné objekty či vzrostlou zeleň. 
 
Dešťová kanalizace pro veřejnou potřebu 
 
Bude dodržen limit pro dešťové vody 10 l/s/ha. Objekty hospodaření s dešťovou vodou budou navrženy 
individuálně pro každý objekt včetně komunikačních ploch. Budou navrženy zasakovací objekty nikoliv pouze 
betonové akumulační ke zpoždění odtoku. Zelené plochy budou zasakovány zásadně povrchově. V objektech bude 
proveden oddílný systém kanalizace. Individuálně bude řešeno i předčištění dešťových vod pro jednotlivé objekty. 
 
Pro navržené parkovací plochy budou zváženy alternativy odvodnění těchto ploch. V případě nezasakovacích 
povrchů parkovacích ploch je nutné osadit předčisticí zařízení – odlučovače ropných látek. Při variantě zasakování 
parkovacích ploch je nutno zvolit správnou skladbu zasakovacích vrstev. 
Priorita: 
 Povrchové zasakování do terénu 
 Technická opatření se zasakováním a zpomalením odtoku dešťových vod 
 Akumulační nádrže pro zálivku 
 Dešťové vody budou zaústěny a řešeny v rámci navrženého vodního prvku 
 Odtok z řešeného území Qdmax. 10 l/s/ha 
 
Odtok dešťových vod z lokality do Šatavy: 
Velikost plochy   1,1306 ha 
Odtok limitní   10 l/s/ha 
Odtok z řešené plochy   max. 11 l/s. 
 
Dešťové vody ze zpevněných veřejných ploch a komunikací budou retenovány v podobě otevřené vodní plochy 
v rámci budoucího mokřadu. Ten tak bude dešťovou vodou z řešené plochy doplňován. Realizací dojde k vytvoření 
nové vodní plochy s pozitivním vlivem na zadržování vody v krajině. 
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Zásobování plynem 
 
Po západním okraji řešené plochy v ulici Vodní je veden stávající středotlaký plynovod. 
 
Nový plynovodní řad bude vybudován v nové obslužné komunikaci a obytné zóně napojující řešenou plochu na 
ulici Vodní. Napojen bude na stávající STL řad v ulici Vodní. Plynovodní potrubí bude uloženo do prostoru veřejných 
pozemků komunikací a prostranství místního významu. Krytí plynovodu bude minimálně 1m. Konce potrubí budou 
opatřeny odvzdušňovacími ventily a budou respektovány požadavky plynárenské společnosti. Nově navržený 
středotlaký plynovod bude vybudován z trub PE, spojovaných svařováním. 
 
Při souběhu, či křížení bude respektována prostorová norma ČSN 736005. Potrubí bude ukládáno dle ČSN a dle 
technických předpisů dodavatele trub. Postup stavby bude v souladu s platnými ČSN, TPG a zákony. 
 
Ochranné pásmo dle 458/2000 Sb. je u STL plynovodních rozvodů v zástavbě 1m od vnějšího kraje potrubí. 
 
V řešené ploše je navržen systém vytápění bytových domů zemním plynem. Každý BD bude mít samostatnou 
přípojku plynu pro vytápění a ohřev teplé vody. Pro bytové domy se předpokládá vytápění kotelnou pro každý 
jednotlivý bytový dům (vchod), která bude centrální. Nežádoucí je výstavba velkého počtu zdrojů malých výkonů s 
nízkými komíny (nízkoemitujících), protože tyto zhoršují imisní zatížení okolního území více, než centrální zdroj s 
jedním vysokým komínem.  
 
Bytové domy – potřeba plynu pro topení a TV 
 
Počet bytových domů (vchodů):  
 
Bilanční plocha BB 1 – počet bytových domů  2 
Bilanční plocha BB 2-1 – počet bytových domů  1 
Bilanční plocha BB 2-2 – počet bytových domů  3 
Bilanční plocha BB 1 – počet bytových domů  2 
Bilanční plocha BB 4 – počet bytových domů  2 
Počet bytových domů celkem 10 
 
Bilance spotřeby plynu 

Počet bytových domů (vchodů) 10 

Centrální kotelna pro jeden vchod 100 kW 

Celkem 10 x 100 = 1 000 kW 

Předpokládaná potřeba plynu pro bytové domy 10 x 12 = 120 m3ZP/hod 

U bytových domů se nepočítá s využitím plynu pro vaření. Vaření bude zajištěno v bytových domech pomocí 
elektrické energie. 
 
 
Zásobování elektrickou energií 
 
V řešené ploše, vymezené východně od ulice ulicí Vodní, na kterou západním směrem navazuje stávající zástavba, 
jsou pro bytové účely navrženy třípodlažní bytové domy. V lokalitě nebudou žádné nebytové nebo průmyslové 
objekty.  
 
Nadřazená soustava VVN  
 
Řešená plocha není dotčena vedeními 400,220 kV. V katastru obce Hrušovany se nachází rozvodna 110/22 kV 
Hrušovany u Brna. Rozvodna i napájecí vedení 110 kV je situováno mimo řešenou plochu. 
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Síť vysokého napětí  VN 
 
Obec Hrušovany u Brna je napájena z rozvodny 110/22 kV Hrušovany u Brna volným kmenovým vedením VN81. 
Z podpěrných bodů č. 129 a 127 tohoto vedení je vyvedena směrem do obce kabelová smyčka VN81 – TS Zempo. 
Kabel 2x3x185 AMKTOYPV.  
 
Jižně od řešené plochy prochází volná přípojka VN81  Hrušovany Internát Svit k sloupové TS Internát Svit o výkonu 
do 1x630 kVA. Stanice slouží pro zásobování stávající zástavby elektrickou energií. S jejím využitím je možno 
uvažovat pouze pro zařízení staveniště.  
 
Vedení VN a sloupová DTS jsou situovány mimo řešenou plochu, 
 
Ochranná pásma 
 
Ochranné pásmo venkovního vedení VN je u sítí vybudovaných do roku 31.12.1994  vymezeno svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vzdálenosti 10m od krajního vodiče, tj. celková šířka ochranného pásma u 
těchto vedení činí cca 23m.  
 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně činí 1m po obou stranách 
krajního kabelu. 
 
Ochranná pásma elektrických stanic: 
 u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s  převodem  napětí z úrovně nad 

1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,  
 u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 

úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech.  
 
Výkonová bilance výhled 
 
Výhledové zatížení návrhových ploch je stanoveno v souladu s platným prováděcím pokynem E.ON „Koncepce sítí 
nízkého napětí“ vydaného v roce 2016. 
 
Stupeň elektrizace bytů 

stupeň elektrizace složka odběru 

B1 osvětlení, drobné spotřebiče, el. vaření  

B2  osvětlení, drobné spotřebiče, el. vaření, el. ohřev teplé vody  TUV   

 
Výkonové podklady bytových odběrů na úrovni vývodu NN, TS VN/NN a vývodu NN 

charakteristika nízkopodlažní a individuální zástavba 

hustota zástavby 100 bj/km sítě 

průměrná plocha bytu do 90 m2 

rozsah počtu bytových jednotek 200  1 500 b.j. 

 
Měrná zatížení bytových jednotek na úrovni hlavních distribučních prvků sítě: 

stupeň pmb [kW / b.j.] 

elektrizace NN TS VN 

B1 2,36 2,28 1,75 

B2 3,33 3,08 2,75 
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Bilance potřeb podle jednotlivých návrhových ploch  
Jsou uvedeny pouze plochy s požadavky na elektrický příkon  
 
Maximální průměrné výhledové zatížení na byt na úrovni TS: 
předpokládáme elektrickou vybavenost bytových jednotek kategorie B1, t. j, soudobé zatížení na bytovou jednotku 
na úrovní TS 2,28 kW, na úrovní vývodu NN 2,36 kW. 
Pro stávající rodinný dům plocha BB 2-1 je uvažováno soudobé zatížení na úrovni TS 3,08 kW. 
Jistič před elektroměrem do 25 A 3f. 
 

Bilanční plocha počet BJ počet obyvatel 

Psoud max 
kW 
 (na úrovni 
vývodu NN) 

 
Psoud max 
kW 
(na úrovni TS) 

BB 1 24 51 56,64 54,72 

BB 2-1 5 16 12,77 12,20 

BB 2-2 34 73 80,24 77,52 

BB 3 19 41 44,84 43,32 

BB 4 16 34 37,76 36,48 

celkem 98 215 235,25 224,24 

 
Rozsah zástavby 
98 bytových jednotek v bytových domech 
1 rodinný dům (stávající) 
Soudobové zatížení v kat. B1 
Soudobý příkon na úrovni TS:  224 kW 
 
Návrh 
 
Zásobování elektrickou energií zajistí nová distribuční TS transformační stanice. Transformační stanice bude 
umístěna v severní části řešené lokality, poblíž obslužné komunikace. 
 
Typ stanice:   kiosek,22/0,4 kV, do výkonu 1x630 kVA. 
 
TS bude napojena kabelovou smyčkou typ 2x (3x (22-A2XS(F)2Y 1x240mm2)) z jednoho z potahů stávající 
kabelové smyčky VN81. Místo napojení bude za rybníkem „Na vodárně“. Délka navržené VN trasy je cca 200m. 
 
Síť NN 
 
Kabelová síť NN může být  řešena kabelem  typu 4x 150 1-NAVY (bude upřesněno firmou E.ON). 
 
Z rozvaděče NN nové distribuční TS budou vyvedeny dva kabely, které budou napojeny na stávající vedení NN 
před domem č.p.231. 
 
Pro napájení řešené plochy s  BD budou z TS vyvedeno kabelové vedení NN  4x(4x 150 1-NAVY). Kabely budou 
jednotlivě napájet navržené BD. Přes rozpínací skříně naváží na stávající síť NN v ulici Vodní.  Kabelová vedení 
v řešené ploše budou zokruhována a zasmyčkována do přípojkových skříní jednotlivých objektů. Počty kabelů a 
jejich průřezy budou upřesněny po podání žádosti o připojení, nebo v dalším stupni projektové přípravy a 
zkontrolovány výpočtem chodu sítě. 
 
Přeložka NN 
 
Do bilanční plochy BB 4 zasahuje přípojka závěsným kabelem AYKYz pro stávající RD. Tento objekt bude v případě 
nové výstavby asanován spolu s touto přípojkou. S přeložkou NN se neuvažuje. 
 



202008  ÚS Hrušovany u Brna 

38 

Napěťová soustava:     3 PEN, AC, 50Hz, 400/230V/TN-C 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:  dle ČSN 33 2000-4-41 
Vnější vlivy:     dle ČSN  33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 
Ukládání kabelů do země:    dle ČSN 33 2000 5-52 
Křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi:  dle ČSN 73 60 05 
Kabely budou ukládány do výkopů s pískovým ložem v hloubkách dle ČSN 33 2000 5-52 . Pod komunikacemi a ve 
vjezdech budou kabely uloženy do chrániček. 
 
Podmínky připojení k elektrizační soustavě 
 
Podmínky jsou dány Vyhláškou č.16/2016 Sb. ze dne 13. ledna 2016 „O podmínkách připojení k elektrizační 
soustavě“. 
 
V souladu s přílohou č.6 této vyhlášky na základě podané žádosti a  po uzavření“ Smlouvy o připojení …“ mezi 
E.ON a odběratelem, zajistí E.ON a.s. prováděcí projektovou dokumentaci  a  vybudování distribuční kabelové sítě 
NN. 
 
Vybudovaná elektrorozvodná síť je majetkem firmy E.ON . 
 
 
Spoje 
 
Po západním okraji řešené plochy v ulici Vodní vedou stávající trasy sdělovacích kabelů. Nachází se zde podzemní 
kabelové vedení O2, optický kabel T-MOBILE a síť kabelové televize a internetu ITSELF. Stávající trasy probíhají 
po pozemcích obce Hrušovany u Brna. Vlastní navrhovaná zástavba bytových domů do těchto tras nezasahuje.  
 
Na stávající kabelovou síť bude možno připojit i novou navrhovanou zástavbu. Připojení bude vycházet 
z požadavků nových uživatelů a možností provozovatele kabelové sítě. 
 
Do řešené plochy (bilanční plocha BB 4) zasahuje přípojka O2 a ITSELF pro stávající RD. Tento objekt bude v 
případě nové výstavby asanován a realizována nová obslužná komunikace s chodníky. Stávající přípojky budou 
zrušeny. 
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Stavební celky a návrh předpokládané etapizace 

 
Stavební celky 
 
Studie navrhuje pro potřeby realizace řešené plochy stavební celky. Pro stavební celky jsou územní studií 
definovány pozemky nezbytné pro realizaci podmiňujících investic dopravní a technické infrastruktury. Zároveň 
jsou definovány podmínky pro další projektovou přípravu. 
 
Návrh stavebních celků 
 
V rámci řešené plochy je vymezeno 5 stavebních celků: 
 
A – Výstavba BD v severní části za stávajícím bytovým domem Na vodárně 
B – Výstavba BD ve střední části nad mokřadem 
C – Dostavba nároží na ulici Vodní a jižní části nad mokřadem BD 
D – Dostavba - přestavba na ulici Vodní  
E – Výstavba BD v jižní části nad průmyslovým obchvatem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavební celek A 
Jde o zahájení výstavby v nově zakládaném vnitrobloku samostatně stojícím bytovým domem. Vzhledem 
k nepřipravenosti realizace tohoto stavebního celku je navržena I. etapa realizace. 
 
Stavební celek B 
Jedná se o dostavbu vnitrobloku samostatně stojícím bytovým domem. Vzhledem k nepřipravenosti realizace 
tohoto stavebního celku je navržena I. etapa realizace. 
 
Stavební celek C 
Jedná se o výstavbu nárožního bytového domu. Komplexní výstavba tohoto stavebního celku je vázána na 
navrženou I. a II. etapu realizace. 
 



202008  ÚS Hrušovany u Brna 

40 

Stavební celek D 
Jedná se o možnou dostavbu a přestavbu. Vzhledem k připravenosti realizace tohoto stavebního celku není 
navržena vazba na etapizace realizace.  
 
Stavební celek E 
Jedná se o výstavbu nárožního bytového domu a volnou zástavbu ve vnitrobloku. Komplexní výstavba tohoto 
stavebního celku je vázána na navrženou I. a II. etapu realizace. 
 
Návrh předpokládané etapizace výstavby 
 
Územní studie předpokládá postupnou realizaci výstavby v řešené ploše v následujících etapách výstavby 
(označení arabskými číslicemi).  
 
Jednotlivé etapy výstavby mohou být podmíněny dílčími etapami realizace - podmiňujících investice dopravní 
a technické infrastruktury, úpravy terénu a realizace veřejných prostranství (označení římskými číslicemi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0. Etapa 
 
V rámci této etapy je možná výstavba při ulici Vodní s možnosti napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu. Jedná se o stavební celek D v severní část plochy bydlení.  
 
1. Etapa 
 
Tato etapa představuje výstavbu stavebního celku A a stavebního celku B s novým napojením na stávající systémy 
dopravní a technické infrastruktury. 
 
Pro zahájení výstavby těchto stavebních celků je nutná úprava stávající nivelety terénu do úrovně mimo 
záplavami ohrožené území – I. etapa realizace. 
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Etapa předpokládá kompletní výstavbu dopravního a technického napojení (pozemky pro realizaci podmiňujících 
investic stavebního celku) řešené lokality na ulici Vodní – I. etapa realizace. 
 
2. Etapa 
 
Výstavby stavebního celku C.  
 
Etapa výstavby předpokládá napojení na již vybudovaný systém dopravního a technického napojení celé lokality 
v rámci 1. etapy výstavby.  
 
V rámci této etapy je navržen požadavek na realizaci veřejného prostranství (pozemky pro realizaci prostranství 
místního významu) v severní části nástupu do řešené lokality – II. etapa realizace. 
 
3. Etapa 
 
Výstavby stavebního celku E.  
 
Výstavba západní části stavebního celku E. Jedná se o dostavbu nároží ulice Vodní a prodloužené ulice 
Jízdárenské bytovým domem. Výstavba východní části stavebního celku E. Jedná se o výstavbu samostatně 
stojícího bytového domu. Realizace tohoto stavebního celku je možná až po asanaci stávajícího rodinného domu. 
 
Etapa výstavby předpokládá napojení na již vybudovaný systém dopravního a technického napojení celé lokality 
v rámci 1. a 2. etapy výstavby.  
 
V rámci této etapy je navržen požadavek na realizaci veřejného prostranství (pozemky pro realizaci prostranství 
místního významu) v jižní části nástupu do řešené lokality – II. etapa realizace. Dále je navržen požadavek na 
realizaci veřejného prostranství v podobě veřejné pobytové zeleně. 
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Plošné a kapacitní bilance 

 
Pro potřeby územní studie jsou bilance zpracovány na dvou úrovních: 
 bilance plošného využití, 
 bilance kapacitního zatížení. 
 
Bilance plošného využití 
 
Jedná se o bilanci a procentuální zastoupení pozemků s jednotnou funkční charakteristikou. 
 

Funkční využití řešené plochy 
kód 

funkčního 
typu 

rozloha (m2) (%) 

pozemky bydlení v rodinných domech - návrh B-B 8 697  

pozemky bydlení - celkem B 8 697 58,3% 

pozemky komunikací a prostranství místního významu - stav A 3 008  

pozemky komunikací a prostranství místního významu - návrh A 2 608  

pozemky komunikací a prostranství místního významu - celkem A 5 616 37,6% 

pozemky pobytové veřejné zeleně - návrh Z-O 611  

pozemky veřejné zeleně - celkem Z 611 4,1% 

CELKEM – stav + návrh  14 924 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilanční schéma využití pozemků 
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Bilance pozemků bydlení v bytových domech 
 

Funkční využití řešené plochy Identifikace pozemku 
rozloha 

(m2) 
počet BD počet RD 

pozemky bydlení v bytových domech - návrh 001 2 391 2  

pozemky bydlení v bytových domech - návrh 002 1 868 4  

pozemky bydlení v bytových domech - návrh 003 1 319  1 

pozemky bydlení v bytových domech - návrh 004 3 119 4  

CELKEM  8 697 10 1 

 
 

Funkční využití řešené plochy Identifikace pozemku 
rozloha 

(m2) 
počet BD počet RD 

pozemky bydlení v bytových domech - návrh 001 2391 2 1 

pozemky bydlení v bytových domech - návrh 002 3 187 4  

pozemky bydlení v bytových domech - návrh 003 1 327 2  

pozemky bydlení v bytových domech - návrh 004 1 792 2  

CELKEM  8 697 10 1 

 
 
 
Bilance kapacitního zatížení 
 
Jedná se o bilance možného kapacitního zatížení řešené plochy.  
 
Bilance kapacitního zatížení bydlení vychází z těchto předpokladů 
 
 Rodinné domy, 1RD – 4 obyvatelé 
 Bytové domy, 3 nadzemní podlaží, 1 byt – 2,14 obyvatel 
 
Bydlení - hrubá podlažní plocha bydlení x 0,75 = užitková plocha bytů 
1 byt cca 70 m2 užitkové plochy bytu 
 

 počet objektů počet BJ počet obyvatel 

Rodinné domy 1 1 4 

Bytové domy 10 97 211 

CELKEM 11 98 215 
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Využití území a podmínky prostorového uspořádání ve vztahu k Územnímu plánu 

 
Využití území 
 
Územní plán  
 
Bilance návrhu územního plánu 

bydlení rozloha ha rozloha % nárůst obyvatel počet obyvatel 

stav 65 100 % - 3427 

návrh 17,8 + 28 % + 960 4387 

rezerva 11 + 17 % + 583 4010 

CELKEM    4970 

 
Územní studie  
 
Navrhuje intenzifikaci dnes nevyužitých stabilizovaných ploch smíšených obytných centrálních. V těchto plochách 
jsou vytvořeny podmínky pro výstavbu bytových domů s cca 200 obyvateli. 
 
Návrh územní studie je z hlediska podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití, stanovení 
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu v souladu s Územním plánem Hrušovany. 
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Podmínky prostorového uspořádání ve vztahu k Územnímu plánu 
 
Územní plán  
 
Definuje pro plochy smíšené obytné centrální (SC) podmínky prostorového uspořádání včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu: 
 výšková regulace hladiny zástavby: nejvýše tři nadzemní podlaží včetně podkroví;  
 intenzita využití pozemků  a) koeficient zeleně: minimálně  0,2 

    b) koeficient budov:   0,5 
 
Územní studie  
 
Navrhuje regulační podmínky pro vymezené pozemky bydlení v bytových domech (B-B) podmínky pro umístění a 
prostorové řešení staveb: 
 výška zástavby hlavní stavby se navrhuje max. na tři nadzemní podlaží nebo dvě plná nadzemní podlaží s 

možností obytného podkroví 
 
Přepočtem jsou územní studií dosaženy tyto hodnoty intenzity využití pozemků pro stavební celky a jejich možnou 
kombinaci slučování. Slučování stavebních celků má vliv na etapizaci a prostorové uspořádání zástavby: 
 
Plocha 001a koeficient zeleně:  0,5  Plocha 001+002 koeficient zeleně:  0,3 
  koeficient budov:   0,3    koeficient budov:   0,4 
Plocha 001b koeficient zeleně:  0,3  Plocha 003 koeficient zeleně:  0,5 
  koeficient budov:   0,3    koeficient budov:   0,3 
Plocha 002 koeficient zeleně:  0,3  Plocha 004 koeficient zeleně:  0,3 
  koeficient budov:   0,4    koeficient budov:   0,5 
Plocha 003 koeficient zeleně:  0,5 
  koeficient budov:   0,3 
Plocha 004 koeficient zeleně:  0,3 
  koeficient budov:   0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh územní studie je z hlediska podmínek prostorového uspořádání v souladu s Územním plánem Hrušovany. 
 
Takto je koeficient budov stanoven při zastavění celé plochy vymezené stavebními čarami a stavebními 
hranicemi a tedy konkrétní záměr zastavění stavbami musí splňovat podmínky prostorové regulace 
stanovené ÚP a vztažené k pozemku nikoliv k ploše.  
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7. Podmiňující faktory rozvoje území 

 
Úprava výškové nivelety řešené plochy 
 
Z důvodu ochrany budoucí výstavby v řešené ploše před záplavami je zapotřebí provést úpravu stávající nivelety 
terénu. Nová niveleta by měla na ploše výstavby být upravena na kótu 181,87 m n.m.. Tato úprava se týká severní 
části řešené plochy, neboť jižní část byla již tímto způsobem v minulosti upravena (zavezení stavební sutí po 
vyhořelém cukrovaru). To znamená, že dotčená plocha bude zavezena. Záleží na investorech, zda bude zavážka 
provedena vybranými materiály, které budou hutněny a můžou výrazně zkrátit čas pro realizaci obslužné 
infrastruktury a vlastní výstavby. V případě zamezení prostou zeminou je potřeba počítat s horizontem několika let 
(cca 10 let), než bude podloží stabilizované. 
 
Na úrovni územní studie je odhadnuta výška násypu v nejnižším místě stávajícího terénu na 1,65 m a objem 
naváženého materiálu na cca 7 250 m3. 
 
Podmínkou zahájení projektových a realizačních prací na provedení úprav stávajícího terénu je podrobný 
hydrogeologický průzkum a získání  souhlasného  stanoviska  od  správce  toku,  kterým  je  Povodí  
Moravy, s.p.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaměření stávajícího terénu s rozsahem předpokládaných úprav 
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Požární ochrana 
 
Na pozemcích komunikací a prostranství místního významu navržených územní studií jsou vytvořeny podmínky 
pro umístění nových vodovodních řadů, které zabezpečí požadavky na zdroj požární vody. 
 
Na pozemcích komunikací a prostranství místního významu navržených územní studií jsou vytvořeny podmínky 
pro umístění nových místních komunikací. Tyto přístupové komunikace zabezpečí požadavky na příjezd a průjezd 
požárních vozidel.  
 
Základní dopravní přístup do řešené plochy je zajištěn komunikací v ulici Vodní. Všechny navrhované obslužné 
místní komunikace jsou široké nejméně 5,50 m a splňují požadavky na průjezd požární techniky jak šířkou, tak 
průjezdnou výškou. Ke všem stavebním pozemkům vede přístupová komunikace umožňující příjezd požárních 
vozidel. Na konci navrhované neprůjezdné komunikace v obytné zóně, jejichž délka přesahuje 50 m, je navrženo 
obratiště a plocha pro otáčení vozidla.  
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8. Limity využití území 

 
Venkovní vedení VN  
 
Ochranné pásmo venkovního vedení VN je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve 
vzdálenosti 10m od krajního vodiče, tj. celková šířka ochranného pásma u těchto vedení činí cca 23m.  
 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně činí 1m po obou stranách 
krajního kabelu. 
 
Ochranná pásma elektrických stanic: 
 u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s   řevodem  napětí z úrovně nad 1 

kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,  
 u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 

úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech.  
 
Zájmová území pro bezpečnost státu - ochrana elektronické komunikační sítě 
 
Celá řešená plocha se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany. V řešeném území 
lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.  
 
Ochranná pásma letiště a leteckého provozu 
 
Celá řešená plocha se nachází v ochranném pásmu mezinárodního letiště Brno-Tuřany. 
 
Ochranná pásma sítí veřejné infrastruktury, která budou v řešené ploše umisťována, budou vycházet z 
platné legislativy. 
 
Záplavová území 
 
Obec Hrušovany je dotčena vyhlášeným záplavovým územím Q100 řeky Svratky. V minulosti byly pro ochranu 
obce vybudovány protipovodňová opatření. Řešená oblast je chráněna vyvýšenou průmyslovou komunikací 
s vybudovanými propustky. 
 
Řešené plochy se dotýká dosud nevyhlášené záplavové území Šatavy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohrožení řešené plochy má tři podoby: 
 návrh na vymezení záplavového území Q100 říčky Šatavy zasahuje do řešené plochy 
 v případě záplav řeky Svratky může být řešená plocha po otevření propustků zaplavena 
 v případě záplav řeky Svratky nastoupává v řešené ploše spodní voda  
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Problematika záplavového území řeky Svratky a říčky Šatavy byla konzultována se správcem toku, kterým 
je Povodí Moravy, s.p. Na základě již dříve vydaného stanoviska k záměru výstavby (Příloha) v řešené ploše je 
zapotřebí upravit niveletu stávajícího terénu na kótu 181,87 m n.m.. Rozsah objemu terénních úprav by neměl mít 
vliv na akumulaci rozlivových ploch, a to i z hlediska otázky využití propustků pod průmyslovou silnicí ze strany 
obce. 
 
 

9. Projednání územní studie 

 
V rámci zpravování návrhu územní studie proběhly konzultace s vybranými dotčenými orgány, správci sítí a 
vlastníky. 
 
Záplavová území 
 
Problematika záplavového území řeky Svratky a říčky Šatava byla konzultována s Povodím Moravy, s.p., 
Dřevařská 11, 602 00 Brno, Útvar hydromechaniky, Ing. Vladislav Gimun. 
 
Zásobování vodou a odkanalizování území 
 
Koncept zásobování vodou a odkanalizování Studie Hrušovany byl konzultován s provozovatelem vodovodu a 
kanalizace, tj. Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 156, 638 00 Brno, divize Brno-venkov, technický 
útvar, Ing. Eva Kejvalová. 
 
Zásobení elektrickou energií 
 
Návrh územní studie byl konzultován s E.ON Distribuce, a.s., Husova 1, 695 42 Hodonín, Regionální správa 
Hodonín, Michal Kycl. 
 
Vlastnící dotčených pozemků 
 
Vlastníci dotčených pozemků byly na pracovní schůzce seznámeni s návrhem územní studie v rozpracovanosti. 
Schůzka se uskutečnila na základě výzvy obce Hrušovany dne 24. června 2019 na Obecním úřadě. 
 
 
 
Návrh územní studie byl předán pořizovateli dokumentace, který formou Oznámení „Konzultování návrhu 
územní studie Hrušovany u Brna, plochy jižně od rybníků“, vyzval vybrané dotčené orgány a správce sítí 
k písemnému vyjádření a připomínkám návrhu. Pro vyzvané a ostatní byl návrh územní studie „Hrušovany u Brna, 
plochy jižně od rybníků“ vystaven od 30.10.2019 do 30.11.2019 na webových stránkách města Židlochovice 
http://www.zidlochovice.cz v sekci Územní plány obcí v oddíle Obec Hrušovany u Brna. 
 
Z konzultace návrhu územní studie „Hrušovany u Brna, plochy jižně od rybníků“ nevzešel ze strany dotčených 
orgánů, správců sítí a ostatních žádný požadavek na úpravu návrhu územní studie. 
 
Ze strany pořizovatele byl uplatněn požadavek na prověření souladu regulativů územní studie ve vztahu k platnému 
územnímu plánu a souladu s Vyhláškou č.501/2006 Sb. §21. 
 
Zpracovatel provedl kontrolu jednotlivých regulativů a upravil územní studii tak, aby byla v souladu se závazným 
předpisem – územním plánem. Jedná se o úpravu vymezení jednotlivých stavebních celků, dokladovaný novým 
přepočtem koeficientu budov (míra zastavění pozemku pro hlavní stavbu). Do souladu s prováděcím právním 
předpisem (Vyhláškou č.501/2006 Sb. §21) byl dán regulativ míry zastavění pro všechny stavby. 
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10. Přílohy  

 
Hladina stoleté povodně na parcelách p.č. 679/1, 679/4, 679/5 k.ú. Hrušovany u Brna 
 


