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Z ÁZ N A M  O  ÚČ I N N O S T I  
 
 
Označení správního orgánu, který změnu č.1 územního plánu vydal: 
 
 
 
Datum nabytí účinnosti změny č.1 územního plánu: 
 
 
 
Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obec Hrušovany u Brna 
 

na ….............  zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, usnesení č.  ……….......….. 
 
Dne  …...…….  
 
           

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 
Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § ustanovení 43 odst. 4 a § 55b odst. 7) 
stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), a ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“)   
 

vydává 
 

Změnu č.1 Územního plánu Hrušovany u Brna 
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• Předmět dokumentace 

 

1A.  Aktualizace zastavěného území ke dni 9.1.2020 

1B.  Úprava specifických podmínek využití koridoru Z41 TI a úprava podmínek přípustného využití 
 ploch a koridorů technické infrastruktury TI 

1C.  Vypuštění předkupního práva u veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství dle 
 usnesení č. 23/8/2019 zastupitelstva obce ze dne 25.11.2019, tj. u staveb a prostranství s 
 označením WD 3, WD 3a, WD 4, WD 13, PO 4, PO 5, PP 2, a související aktualizace pozemků 
 dotčených předkupním právem dle evidence katastru nemovitostí ke dni 9.1.2020 
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A1. Změna č.1 

 
 
Územní plán Hrušovany u Brna se změnou č.1 mění takto: 
 
 
1. V kapitole a) se text "Zastavěné území se vymezuje ke dni 7.11.2018" nahrazuje zněním "Zastavěné 

území se vymezuje ke dni 9.1.2020". 
 

2. V kapitole c.2. se do tabulky zastavitelných ploch a koridorů doplňuje do řádku Z41 specifická podmínka 
využití ve znění: "- ve vymezené ploše koridoru Z41 lze umísťovat stavby v souladu se stanoveným 
stabilizovaným nebo navrženým využitím, pokud umístěním těchto staveb nebude znemožněno 
umístění stavby Vírského oblastního vodovodu". 
 

3. Do kapitoly f), bodu 12., se do přípustného využití ploch a koridorů technické infrastruktury TI doplňuje 
odrážka ve znění "- stavby a zařízení související se správou a údržbou technické infrastruktury, např. 
stavby pro administrativu, údržbu, parkování a garážování vozidel a strojů, sklad materiálu". 
 

4. Z kapitoly g) se v tabulce veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací vypouští předkupní právo u 
následujících veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury: WD 3, WD 3a, WD 4 a WD 13. 
 

5. V kapitole h) se tabulka veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo, nahrazuje následující tabulkou: 
 

druh 
stavby / opatření / asanace označení předkupní 

právo vyvlastnění katastrální 
území dotčené pozemky katastru nemovitostí 

veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 

cyklostezka  
(Z37) WD 1 Obec 

Hrušovany ano Hrušovany 
u Brna 

1777/3, 1777/4, 1738/2, 1738/82, 
1738/66  

místní komunikace 
(Z16) WD 5 Obec 

Hrušovany ano Hrušovany 
u Brna 

1852/1, 1852/205, 1852/206, 1852/207, 
1852/208, 1852/209, 1852/210, 
1852/211, 1852/212, 1852/213 

parkoviště 
(P1) WD 11 Obec 

Hrušovany ano Hrušovany 
u Brna 574/7, 574/14, 574/15, -573/2, 574/2 

místní komunikace a 
parkoviště 

(P8) 
WD 12 

Obec 
Hrušovany ano Hrušovany 

u Brna 

580/1, 753/2,  579, 574/1, 574/11, 
574/13, 576/37, 576/40,  580/2, 576/8, 
576/19, 576/41, 585/2 

veřejně prospěšné stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury 

občanské vybavení 
veřejné infrastruktury 

(Z15) 
PO 1 Obec 

Hrušovany ne Hrušovany 
u Brna 

1858/1, 1852/87, 1852/88, 1852/89, 
1852/90, 1852/91, 1852/92, 1852/93, 
1852/94, 1852/95, 1852/96, 1852/97, 
1852/98, 1852/99, 1852/100, 1852/101, 
1852/102, 1852/103, 1852/104, 
1852/105, 1852/106, 1852/107, 
1852/108, 1852/109, 1852/110, 
1852/111, 1852/112, 1852/213, 
1852/212, 1852/211, 1852/210, 
1852/209, 1852/208, 1852/207, 
1852/206, 1852/205, 1852/2, 1852/1 

občanské vybavení 
veřejné infrastruktury 

(Z25) 
PO 2 Obec 

Hrušovany ne Hrušovany 
u Brna 883 

muzeum 
(P7) PO 6 

Obec 
Hrušovany ne Hrušovany 

u Brna 583/1, -582, 584, 585/1, -586 
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veřejná prostranství 

veřejný park 
(N17) PP 1 Obec 

Hrušovany ne Hrušovany 
u Brna 

1852/1, 1852/205, 1852/206, 1852/207, 
1852/208, 1852/209, 1852/210, 
1852/211, 1852/212, 1852/213 

náměstí a komunikace 
pro pěší 

(P3) 
PP 3 Obec 

Hrušovany ne Hrušovany 
u Brna 

565, 566, 567, 595/3, 572/19, 572/15, 
572/12, -572/14, -571/1, -571/2, 572/20, 
-573/1, 574/3 

veřejná zeleň 
(N26) PP 4 

Obec 
Hrušovany ne Hrušovany 

u Brna 
750/1, -749, 702/6, -702/2, -702/3,  
-702/4, -702/5, -702/7 

veřejné prostranství 
(P13) PP 5 

Obec 
Hrušovany ne Hrušovany 

u Brna -158, -163, 162, 159, 161, -160 
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A2. Odůvodnění změny č.1  
 
 
 
O B S A H  
 
1.  Postup pořízení změny územního plánu str. 4  
 
2.  Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje 

a územně plánovací dokumentací vydanou krajem str. 6  
 
3.  Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území str.7  

 
4.  Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů str.8 
 
5.  Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů str.8  
 
6.  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace 

o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí str.8 

 
7.  Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ (stanovisko SEA) str.9  
 
8.  Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením 

závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly str.9  
 
9.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty str.9  
 
10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch str.10  
  

11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů str.10  
 
12. Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce 
      o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem str.10  
 
13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 

v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním 
potřeby jejich vymezení str.11 

 
14. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení  str.11 
  
15. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 

na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa str.11  
 
16. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění str.11  
  
17. Vyhodnocení připomínek str.14  
  
18. Výsledek přezkoumání souladu územního plánu zejména s politikou územního 
 rozvoje, ÚPD vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, se stavebním 
 zákonem a jeho prováděcími předpisy, s požadavky zvláštních právních předpisů 
 a se stanovisky dotčených orgánů str.14 
 
 
Textová část Územního plánu Hrušovany u Brna s vyznačením změn 
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1.  Postup pořízení změny územního plánu 
 

odůvodnění pořizovatele: 
 
Městský úřad Židlochovice (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 
1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), obdržel  dne 31.5. 2019 dle § 46 odst. 2 SZ návrh navrhovatele VODÁRENSKÁ 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO 49455842 Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno na pořízení změny 
ÚP zkráceným způsobem, kterou obecní úřad Hrušovany u Brna obdržel 21.5.2019. Součástí předání 
návrhu bylo i schválená žádosti o pořízení změny rady obce Hrušovany u Brna. 

Návrh se týkal podmínek změny v území stanovených pro pozemky ve vlastnictví navrhovatele p.č. 1944/2 
a 1944/3 v k.ú. Hrušovany u Brna takovým způsobem, aby byla v souladu s stavbami, již se na pozemku 
nacházejícími a současně bylo možné na pozemku vybudovat jiná podobná zařízení a stavby.  
Pořizovatel zjistil, že návrh nesplňuje všechny obsahové náležitosti stanovené § 55a odst. 2 písm d) a e) 
SZ tj. stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k 
navrhovanému obsahu změny územního plánu a stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k 
navrhovanému obsahu změny územního plánu, jasnou identifikaci navrhovatele, návrh obsahu změny a 
návrh úhrady nákladů. Navrhovatel byl 19.6.2019 vyzván k doplnění návrhu ve lhůtě do 31.8.2019; ten 
návrh 2.7.2019  doplnil (ani z jednoho ze stanovisek nevyplynul požadavek na vyhodnocení vlivu změny  na 
životní prostředí) a pořizovatel podle § 46 odst. 3 stavebního zákona návrh na pořízení změny posoudil a 
19.8.2020 předložil návrh na pořízení změny k rozhodnutí zastupitelstvu obce spolu se svým stanoviskem. 
Toto stanovisko bylo doporučující a zejména z toho důvodu, že změna umožní do doby provedení záměru 
„Vírský oblastní vodovod, napojení skupinového vodovodu Vranovice“ využití koridoru i pro jiné nekolizní 
záměry. 
Na 6. zasedání zastupitelstva obce dne 29.8.2019  na návrh vlastníků  (§ 44 písm. d) SZ  a §55a odst. 2 
v souladu s § 6 odstavec (5) písmeno a) rozhodlo jak o návrhu  na pořízení změny, tak o jejím obsahu a 
pořizování zkráceným způsobem a to usnesením č. 9/6/2006.  Usnesením 10/6/2019  na témž zasedání 
rozhodnulo z vlastního podnětu též o pořízení změny ÚP, jejímž obsahem bude uvedení ÚP do souladu 
s údaji k KN u veřejně prospěšných staveb. Obec nezapsala tato práva dosud do KN a ÚP nejsou tak 
uvedena aktuální čísla pozemků.  Je zřejmé, že pouhou opravou textu, kdy nedojde k vymezení nových 
VPS nemůže dojít k dotčení veřejných zájmů, které hájí příslušný orgán ochran přírody a krajský úřad jako 
příslušný úřad dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, protože poloha těchto VPS zůstává 
shodná s dosud platným zněním ÚP. Zastupitelstvo též určilo svého člena, který bude spolupracovat 
s pořizovatelem, místostarostu Ing. arch. Dušana Knoflíčka.  
25.9.2019 oznámila obec pořizovateli zpracovatele změny – ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o., IČO 
27755860 a 16.10.2019 mu předal pořizovatel podklady pro zpracování změny a zajistil tak zpracování 
návrhu změny dle § 55b odst. 1 SZ.  
Dne 22.10.2019 požádala obec  na základě usnesení rady obce o zajištění stanovisek příslušného orgánu 
ochrany přírody a krajského úřadu jako příslušného úřadu dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí jako pořizovatele změny č.1,  jejímž obsahem bude zúžení okruhu veřejně prospěšných staveb 
s možností uplatnění předkupního práva a přiřazení této změny k pořizované změně č. 1 ÚP Hrušovany u 
Brna.11.11.2019 požádal pořizovatel příslušné orgány o tato stanoviska, která obdržel 18.11.2019 
v souladu s § 55a odst. 3 SZ a v nichž nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů této části změny ÚP 
na životní prostředí.19.11.2020 předložil pořizovatel zastupitelstvu obce návrh na pořízení změny o zúžení 
obsahu VPS zkráceným postupem. 
Zastupitelstvo rozhodlo o pořízení změny o tomto obsahu zkráceným způsobem na svém 8 zasedání dne 
25.11.2019 a 6.1.2020 požádalo pořizovatele o její přičlenění ke změně č.1. 
8.1.2020 byly zpracovateli zaslány podklady k přiřazení změny ke změně č. 1. 
24.10.2020 vložil pořizovatel dle § 162 odst. 4 a 5 data o změně do evidence územně plánovací činnosti na 
základě založeného registračního listu  dle § 22 vyhl. č. 500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů . 
Dne 27.2.2020 byl pořizovateli předán návrh změny k projednání; obsahoval však pouze jedno paré návrhu, 
z § 55b odst. 1 vyplývá, že k projednání jsou zapotřebí paré 3 (pořizovatel, obec, krajský úřad). 
Zbylá paré byla doručena 2.3.2020. Téhož dne byl návrh doručen obci dle § 55b odst.1. SZ. 
Usnesením vlády č. 194 (pod č. 69/2020 Sb.) ze dne 12. 03. 2020 byl vyhlášen v souladu s čl. 5 a 6 
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky 
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (Covid – 19) na území České 
republiky nouzový stav. Usnesením vlády č. 87/2020 ze dne 23. 03. 2020 bylo uloženo všem orgánům 
veřejné moci a správním orgánům, aby ve všech svým pracovištích zahájili omezený provoz, usnesením 
vlády ČR č. 215/2020 byl zakázán volný pohybu osob a mimořádným opatřením  Ministerstva zdravotnictví 
č. j. : MZDR 12745/2020-3 bylo s účinností ode dne 24.03.2020 nařízeno orgánům veřejné moci a správním 
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orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zachovaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu. 
Nouzový stav byl ukončen v neděli 17.5.2020. 
Jelikož bylo pořizovateli v období těsně před a v průběhu trvání nouzového stavu doručeno 5 návrhů ÚPD a 
jejích změn, zahájil pořizovatel projednání až 17.6.2020; zaslal návrh změny územního plánu krajskému 
úřadu  dle § 55b odst.1SZ, dále  v souladu s § 55b odst. 2 a §52 odst. (1) SZ  návrh změny ÚP spolu 
s oznámením o konání veřejného projednání doručil veřejnou vyhláškou. Jednotlivě byly také oznámením o 
konání veřejného projednání přizvány dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. V souladu s § 23a 
byly o tomto úkonu správního orgánu při projednávání návrhu změny územního plánu vyrozuměni 
oprávnění investoři zaznamenaní v seznamu oprávněných investorů, v jejichž seznamu obcí je obec 
Hrušovany u Brna uvedena a který zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup Krajský úřad 
Jihomoravského kraje. 
Veřejná vyhláška byla na úřední desce pořizovatele vyvěšena dne 22.6.2020, doručena tedy byla 7.7.2020. 
Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány  a obce  nejpozději 18.6.2020.  Datum 
konání veřejného projednání bylo stanoveno na 10.8.2020. Byly tedy dodrženy zákonné lhůty dle § 52 odst. 
(1) stavebního zákona;  lhůta 30 dní předem k přizvání pro dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce 
uplynula 17.7.2020, lhůta 15 dní od doručení návrhu a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou 
vyhláškou uplynula 22.7.2020. 
V oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 dnů ode 
dne veřejného projednání, tj. do 17.8.2020, může každý uplatnit připomínky a dotčené osoby podle §52 
odstavce (2) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující 
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Upozornil také, že k později uplatněným připomínkám a 
námitkám se nepřihlíží v souladu s § 55b odst. (2) stavebního zákona. 
V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu (tj. od 22.6.2020 do 17.8.2020) a místo (u pořizovatele), v níž 
bude návrh vystaven k veřejnému nahlížení a upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 
Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách a fotokopie 
úředních desek založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil návrh způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. Návrh byl od data vyvěšení 
veřejné vyhlášky vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
na webových stránkách pořizovatele a to až do data svěšení veřejné vyhlášky. 
Veřejné projednání se uskutečnilo 10.8.2020 v zasedací místnosti pořizovatele a byl z něj pořízen záznam 
v souladu s § 22 SZ.  
Pořizovatel zajistil přítomnost projektanta na veřejném projednání a tedy výklad projednávané územně 
plánovací dokumentace. Projektant však oznámil 4.8.2020 e-mailem, že má nařízenou 14ti denní karanténu 
kvůli kontaktu s pozitivně testovanou osobou na COVID-19 a nemůže se projednávání zúčastnit; odborný 
výklad však pořizovateli zaslal a tak pořizovatel provedl výklad na základě tohoto pokladu sám. Veřejného 
projednávání se zúčastnil pouze určený zastupitel a pořizovatel. Lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek 
a námitek uplynula dnem 18.8.2020. 
3.7. 2020 obdržel pořizovatel podání VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., IČO 49455842 
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00, z nějž nebylo zřejmé, zda jde o námitku či připomínku, protože nebylo 
zřejmé, co se namítá případně připomíná. 
11.8.2020 byl podatel vyzván, aby podání doplnil ve lhůtě do 25.8.2020, což podatel neučinil. 
 
K návrhu změny ÚP uplatnily svá stanoviska tyto dotčené orgány: 
Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany 
územních zájmů, Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 

102142/2020-1150-OÚZ-
BR 2.7.2020 

Hasičský záchranný sbor ,Jihomoravského kraje ,Zubatého 1 ,614 00 
Brno HSBM -4-132/2020 13.8.2020 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3 , 601 82 Brno – koord.stan. JMK 113330/2020 14.8.2020 

 
K návrhům změn č.1 a č.2 ÚP byla uplatněno podání: 
Připomínající: Číslo jednací  Podáno dne 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 
 IČO 49455842 Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno BV/3244/2020 2.7.2020 

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno PM-25269/2020/5203/Ka 11.8.2020 
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K návrhu změny ÚP byla uplatněna námitka: 
Namítající: Číslo jednací  Podáno dne 

MND, a.s., Úprkova 807/6,  695 01 Hodonín, IČ 28483006 570/20, V/2020/292 13.7.2020 

 
Dne 20.8.2020 byla pořizovateli předána veřejná vyhláška, kterou byl doručen návrh změny doručen, 
svěšená z úřední desky pořizovatele a též svěšená z úřední desky obce Hrušovany u Brna. Z obou vyplývá, 
že byly vyvěšena 22.6.2020 a svěšeny 18.8. a 19.8.2020 a to jak v listinné podobě tak způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, což je osvědčeno podpisem osob pověřených zveřejňováním písemností na 
úředních deskách obou obcí. 
 
Dne 15.9.2020 v souladu s § 55b odst. 4 zaslal pořizovatel Krajskému úřadu Jihomoravského kraje jako 
nadřízenému orgánu všechna stanoviska a vyjádření. Krajský úřad uplatnil  stanovisko dle §55b odst. 4 dne 
6.10.2020, v němž neupozornil pořizovatele na žádné nedostatky z hledisek zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, 
pouze upozornil na vydanou aktualizaci č. 1 a č.2 ZÚR, současně však konstatoval, jejich požadavky se 
netýkají změny a  že z nich pro návrh změny nevyplývají žádné nové požadavky. 
 
K návrhu změny ÚP uplatnil stanovisko nadřízený orgán dle § 55b odst. 4 SZ: 
Stanovisko nadřízeného orgánu Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno JMK 137608/2020 6.10.2020 

 
Pořizovatel v souladu s §53 odst. (1) SZ 8.10.2020 vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny ÚP  a po 
jejich konzultaci 14.10.2020 e-mailem s určeným zastupitelem zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a 
návrh vyhodnocení připomínek. 16.10.2020 návrhy doručil  dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako 
nadřízenému orgánu a vyzval je, aby k němu ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska dle § 53 
odst.1SZ.  
 K návrhům pořizovatele uplatnily svá stanoviska tyto dotčené orgány: 
Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na františku 32,  110 15 Praha 1 MPO 596189/2020  27.10.2020 

Hasičský záchranný sbor , Jihomoravského kraje ,Zubatého 1 , 
614 00 Brno HSBM -4-254/2020 5.11.2020 

Uplatněná stanoviska byla souhlasná. 
 
Žádná z úprav provedených v návrhu nezasáhla do vlastnických práv ani jí nebyl dotčen žádný veřejný 
zájem, jednalo se zejména o úpravy právních textů tvořících opatření obecné povahy jako hlavička „výroku“ 
či úpravy v textu Poučení a doplnění odůvodnění o tu část, kterou zpracovává pořizovatel. Pořizovatel proto 
tyto úpravy nepovažoval za podstatnou úpravu ve smyslu § 53 odst. 2 SZ. 
Pořizovatel přezkoumal návrh dle § 53 odst. (4) písmeno a) - d), z tohoto přezkoumání nevyplynuly také 
žádné úpravy. 
Pořizovatel  tedy zajistil úpravy návrhu v odůvodnění a dne ……....…. předložil návrh změny zastupitelstvu 
obce k vydání v souladu s §54 odst. (1) SZ ;  zajistil též doručení návrhu a úplného znění územního plánu 
po této změně. 

 
2.  Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem 
 
• Politika územního rozvoje ČR 

 
Republikové priority územního plánování stanovené v Politice územního rozvoje České republiky 
(PÚR ČR 2008) schválené dne 20. 7. 2009 usnesením vlády České republiky č. 929 v úplném 
znění závazném dnem 1.10.2019, jsou územním plánem naplněny. Změnou č.1 územního plánu 
nedochází k řešení, které by podstatným způsobem měnilo dosud platným územním plánem 
stanovenou koncepci rozvoje území. Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a 
úkoly pro územní plánování, které vyplývají ze zařazení řešeného území do rozvojové oblasti OB3, 
jsou územním plánem naplněny a změnou č.1 nejsou měněny. 
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• Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 
 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje na 29. zasedání dne 05.10.2016 usnesením č. 2891/16/Z 29. Projednávaná 
aktualizace ZÚR JMK nebyla dosud vydána. Změnou č.1 územního plánu nedochází k řešení, které 
by podstatným způsobem měnilo dosud platným územním plánem stanovenou koncepci rozvoje 
území.  
 

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování, které 
vyplývají z uspořádání území Jihomoravského kraje, jsou územním plánem naplněny a změnou č.1 
nejsou měněny. 
 

V územním plánu jsou zapracovány a zpřesněny plochy a koridory nadmístního významu v souladu 
se ZÚR JMK. Změnou č.1 není vymezení těchto ploch a koridorů měněno, dochází pouze k 
upřesnění specifických podmínek využití koridoru Z41 TI (TV02 dle ZÚR JMK), který je vymezen 
pro stavbu Vírského oblastního vodovodu. Důvodem tohoto upřesnění je výslovná formulace 
možnosti využití stabilizovaných ploch nacházejících se v prostoru vymezeného koridoru technické 
infrastruktury pro umístění staveb, jimiž nebude budoucí realizace Vírského vodovodu omezena.  
 

Na základě usnesení zastupitelstva č.23/8/2019 ze dne 25.11.2019 dochází změnou č.1 k úpravě 
vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 
právo. Z hlediska ploch a koridorů nadmístního významu se jedná o upuštění od předkupního práva 
u pozemků pro veřejně prospěšnou stavbu obnovy a elektrizace železniční tratě Hrušovany u Brna 
- Židlochovice WD 13 (DZ05 dle ZÚR JMK). Současně byla v rámci změny č.1 provedena 
aktualizace ostatních pozemků dotčených předkupním právem dle aktuální evidence katastru 
nemovitostí, a to ke dni 9.1.2020. 
  

V ostatním se nadmístní plochy a koridory včetně územních rezerv nadmístního významu dle ZÚR 
JMK, vymezené v dosud platném územním plánu, změnou č.1 nemění. 
 

Změna č.1 není řešena ve variantách, kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo 
alternativách změn jejich využití dle ZÚR JMK tedy nebyla uplatněna. 
 

Naplnění priorit územního plánování, stanovených v ZÚR JMK, bylo prověřeno v rámci procesu 
pořizování dosud platného územního plánu. Změnou č.1 nedochází k podstatné změně stanovené 
koncepce územního rozvoje obce. Územní plán tak bude i po vydání změny č.1 splňovat priority 
územního plánování. 
 

Dle výše uvedených prověření lze konstatovat, že Územní plán Hrušovany u Brna bude po vydání 
změny č.1 v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

 

 
3.  Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 

urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území 
  
 Změna č.1 nemá vliv na celkovou koncepci řešení stanovenou v platném územním plánu. Změnou č.1 je 

provedena úprava předkupního práva u vybraných veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, 
doplněna specifická podmínka využití koridoru technické infrastruktury Z41 TI, doplněno přípustné 
využití ploch a koridorů technické infrastruktury TI a v souvislosti s pořizováním změny č.1 je provedena 
aktualizace zastavěného území a výčtu pozemků s předkupním právem dle aktuální evidence katastru 
nemovitostí.  

 
3.1. Příznivé životní prostředí 
Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí, které byly stanoveny územním plánem, 
nejsou změnou č.1 měněny.  
 

3.2. Hospodářský rozvoj 
Podmínky pro příznivý hospodářský rozvoj jsou územním plánem zajištěny a změnou č.1 nebylo 
nutné je měnit. 
 

3.3. Soudržnost společenství obyvatel 
Příznivé podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou zajištěny územním plánem a změnou 
č.1 nebylo nutné je měnit. 
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3.4. Ochrana přírodních hodnot  
Ochrana přírodních hodnot je zajištěna územním plánem, změna č.1 podmínky ochrany přírodních 
hodnot nemění. 
 

3.5. Ochrana kulturních hodnot  
Ochrana kulturních hodnot je územním plánem zajištěna, změna č.1 podmínky ochrany kulturních 
hodnot nemění. 
 

3.6. Ochrana civilizačních hodnot 
Ochrana a rozvoj civilizačních hodnot je územním plánem zajištěna, změnou č.1 nebylo nutné 
stanovenou koncepci rozvoje a ochrany těchto hodnot měnit. 
 

3.7. Ochrana nezastavěného území 
Územním plánem stanovenou koncepci ochrany nezastavěného území změna č.1 nemění. 
Změnou č.1 je provedena aktualizace zastavěného území tak, aby byla v souladu s právním 
stavem území ke dni 9.1.2020.  
 

 
4.  Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů   
 

Změna č.1 je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcími vyhláškami, zejména s vyhláškou č. 
500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění. 

 
 

5.  Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  

 
Změnou č.1 nedochází k rozporu se zvláštními právními předpisy. Změna č.1 je pořizována 
zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona na základě rozhodnutí zastupitelstva města. 
Soulad Změny č.1 se stanovisky dotčených orgánů bude doplněn po projednání. 
 

 

6.  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích 
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

 
Změna č.1 je pořizována zkráceným postupem dle ustanovení §55a zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, na základě rozhodnutí 
zastupitelstva obce Hrušovany u Brna ze dne 29.8.2019, č.usnesení 9/6/2019. Předmět změny č.1 
byl dále doplněn usnesením zastupitelstva ze dne 25.11.2019, č.usnesení 23/8/2019. 
 

Z toho důvodu byla vydána dvě stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru 
životního prostředí, uplatněná v souladu s § 55a, odst.2, písm.d) a písm.e), stavebního zákona z 
hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a zákona č. 100/2001 Sb., zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 

K předmětu změny týkající se doplnění specifických podmínek využití koridoru technické 
infrastruktury Z41 TI (Vírský vodovod) a doplnění přípustného využití ploch a koridorů technické 
infrastruktury TI bylo vydáno stanovisko č.j. JMK 94739/2019, ze dne 27.6.2019, s konstatováním, 
že hodnocený návrh nemůže mít významný vliv na stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné z 
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000, které jsou v působnosti 
Jihomoravského kraje. Požadavek na vyhodnocení vlivů navrhované změny územního plánu na 
životní prostředí se neuplatňuje. 
 

K předmětu změny týkající se zúžení okruhu veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství s 
možností uplatnění předkupního práva bylo vydáno stanovisko č.j. JMK 164664/2019, ze dne 
11.11.2019, s konstatováním, že navrhovaná změna nemůže mít významný vliv na stav předmětu 
ochrany nebo celistvost žádné z evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 
2000, které jsou v působnosti Jihomoravského kraje. Požadavek na vyhodnocení vlivů navrhované 
změny územního plánu na životní prostředí se neuplatňuje. 
 

Z výše uvedených důvodů nebylo proto s ohledem na ustanovení § 47 odst. 3 stavebního zákona 
vyhodnocení vlivů změny č.1 územního plánu Hrušovany u Brna na udržitelný rozvoj území 
zpracováno. 
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7.  Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ (stanovisko SEA) 
 

Z důvodů uvedených v kapitole 6. se stanovisko SEA neuplatňuje. 
 

odůvodnění pořizovatele: 
 

Z žádného ze stanovisek dle § 55a odst.2 písmena d) a e) Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor 
životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny o 
stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb. a též jako příslušný úřad dle zákona č. 100/2001 Sb. k obsahům 
obou částí změn nevyplynul požadavek na posouzení vlivů změny na životní prostředí. 
Návrh změny nebyl tedy posuzován z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 

 
8.  Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 

některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
 

Posouzení vlivů změny č.1 Územního plánu Hrušovany u Brna na životní prostředí dle § 10i zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí nebylo na základě stanoviska Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, zpracováno, proto nebylo stanovisko krajského 
úřadu k tomuto posouzení vydáno. 
 

odůvodnění pořizovatele: 
 

Stanovisko nebylo vydáno  - důvod viz výše. 
 

 
9.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

 
Změna č.1 Územního plánu Hrušovany u Brna není zpracována ve variantách. 
 

• 1A. Aktualizace zastavěného území ke dni 9.1.2020 
 

V souladu se stavebním zákonem byla v souvislosti se zpracováním změny č.1 územního plánu 
provedena kontrola a aktualizace zastavěného území dle evidence katastru nemovitostí ke dni 
9.1.2020. Na základě prověření bylo zjištěno, že zápisy nových staveb v katastru nemovitostí 
nepřesahují dosud vymezenou hranici zastavěného území. Z toho důvodu nebylo nutné vymezení 
zastavěného území  změnou č.1 měnit. 
 

• 1B. Úprava specifických podmínek využití koridoru Z41 TI a úprava podmínek přípustného využití 
ploch a koridorů technické infrastruktury TI. 
 

Na základě požadavku navrhovatele změny je provedena úprava specifických podmínek využití 
koridoru Z41 TI (Vírský vodovod) a úprava podmínek přípustného využití ploch a koridorů 
technické infrastruktury TI a to tak, aby bylo v územním plánu výslovně přípustné umístění staveb 
souvisejících se správou a údržbou technické infrastruktury, konkrétně vodovodů a kanalizací v 
areálu správce těchto sítí, společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., který je z 
větší části umístěn na území obce Židlochovice a okrajově přesahuje na území obce Hrušovany u 
Brna.  
 

Pro možnost umístění staveb souvisejících s využitím předmětného areálu byla zvolena úprava 
slovně formulovaných podmínek využití, nikoli změna stanoveného využití předmětného areálu. 
Zahrnutí areálu do ploch občanského vybavení nebo ploch smíšených obytných by neodpovídalo 
územním plánem stanovené urbanistické koncepci obce Hrušovany u Brna, prioritám územního 
plánování ani cílům a úkolům územního plánování, zejména z hlediska přípustného využití těchto 
ploch, kdy by pak v prostoru technického areálu v okrajových částech území obou obcí - tj. ve 
volné krajině obce Hrušovany u Brna zcela mimo hlavní obytné území obce a v periferní technicko 
výrobní části obce Židlochovice - bylo přípustné umístění např. nových staveb rodinných domů, 
bytových domů, mateřských nebo základních škol apod., tj. staveb, které svým charakterem 
náležejí do souvislých obytných území měst a obcí.  
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Doplněná, slovně formulovaná specifická podmínka využití koridoru Z41 TI je obecně platná pro 
všechny stavby a opatření, které by se dotkly vymezeného koridoru Z41 TI, nikoli pouze pro stavby 
umísťované v předmětném areálu společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Tím 
se předejde nutnosti pořízení změn územního plánu v případě potřeby umístění případných dalších 
staveb v prostoru koridoru Z41 TI (např. komunikací, staveb a opatření ke zvýšení retence krajiny 
apod.). K tomuto řešení přistoupil projektant z důvodu nadstandardní šířky vymezeného koridoru 
100 m pro umístění stavby podzemního vedení vodovodu, kterou bylo nutné na základě 
požadavku dotčených orgánů a pokynu pořizovatele do územního plánu obce Hrušovan u Brna v 
tomto rozsahu zapracovat.  
 

• 1C. Vypuštění předkupního práva u veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství dle 
usnesení č. 23/8/2019 zastupitelstva obce ze dne 25.11.2019 a související aktualizace pozemků 
dotčených předkupním právem dle evidence katastru nemovitostí ke dni 9.1.2020. 
 

U níže uvedených veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství byla změnou č.1 na 
základě rozhodnutí zastupitelstva obce vypuštěna možnost uplatnění předkupního práva: 
 

veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 

WD 3 - cyklostezka, zastavitelná plocha Z19 DM 
WD 3a - cyklostezka, zastavitelná plocha Z19a DM 
WD 4 - místní komunikace, zastavitelná plocha Z14 DM 
WD 13 - železnice, zastavitelná plocha Z40 DZ 
veřejně prospěšné stavby občanského vybavení 

PO 4 - rozšíření základní školy, zastavitelná plocha Z27 OV 
PO 5 - občanské vybavení veřejné infrastruktury, zastavitelná plocha Z31 OV 
veřejné prostranství 

PP2 - veřejný park, plocha veřejného prostranství - veřejné zeleně N19 PZ 
   

V souvislosti s pořízením změny č.1 byla provedena aktualizace výpisu pozemků dotčených 
veřejně prospěšnými stavbami a veřejnými prostranstvími s možností uplatnění předkupního práva 
dle aktuální evidence katastru nemovitostí ke dni 9.1.2020, které po změně č.1 zůstanou v 
územním plánu vymezeny. 

 
 
10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 

ploch 
 
Nové zastavitelné plochy nejsou změnou č.1 vymezeny. 

 
 
11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů 
 

Z hlediska koordinace využívání území v rámci širších územních vztahů nevyplynuly žádné 
požadavky na změny k zapracování. Veškeré nadmístní vazby byly koordinovány v rámci dosud 
platného územního plánu a změnou č.1 nejsou tyto vazby nijak měněny. Změnou č.1 nejsou 
navrhovány žádné záměry, které by byly ve střetu s limity využití území sledovanými v rámci 
Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Židlochovice. Změna č.1 nepřináší 
žádné skutečnosti, které by bylo nutné koordinovat v rámci širších vztahů území. 

 
 
12. Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny 

územního plánu pořizované zkráceným postupem 
 
Vzhledem k tomu, že změna č.1 Územního plánu Hrušovany u Brna je pořizována zkráceným 
postupem dle §55a stavebního zákona na základě rozhodnutí zastupitelstva města, nebylo zadání 
v souladu s odst.1 §55a pořizováno, ani nebyly pořizovatelem zpracovány pokyny pro úpravu 
dokumentace pro veřejné projednání. Popis a zdůvodnění přijatého řešení je uvedeno v kapitole 9 
této textové části. 
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13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje  

(§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 
 
Změnou č.1 nejsou vymezeny plochy a koridory nadmístního významu, které nejsou řešeny             
v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje. 
 

 
14. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení 
  

Změnou č.1 nejsou vymezeny prvky regulačního plánu. 
 
 
15. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 

určené k plnění funkcí lesa 
 
Změna č.1 nemá žádné důsledky na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí 
lesa. 
 

 
16. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění.  
 
odůvodnění pořizovatele: 
 
Vyhodnocení projednání z hlediska uplatněných námitek: 
Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení: Žádný z nich neuplatnil námitku. 
Zástupce veřejnosti: Žádný nebyl zmocněn. 
 
Oprávnění  investoři:  
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO 49455842, Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00  
Brno 38 
Dne 3.7.2020 učinil adresát podání pod svým č.j. BV/3244/2020-Bal k oznámení pořizovatele 
č.j.OZPSU/10839/2019-21: 
 

 

 

 

 
Vyhodnocení podání: nejde ani o námitku ani o připomínku. 
Oznámením č.j.OZPSU/10839/2019-21:v souladu s § 23a stavebního zákona pořizovatel vyrozuměl  
VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s., která je jako provozovatel veřejné technické 
infrastruktury zaznamenán na základě své žádosti v seznamu „oprávněných investorů“, který zveřejňuje 
způsobem umožňujícím dálkový přístup Krajský úřad Jihomoravského kraje, o svém úkonu při 
projednávání změny č. I ÚP Hrušovany u Brna. 
V upozornění pořizovatel uvedl, že v souladu s § 52 odst. 2 lze k návrhu změny územního plánu uplatnit 
připomínku a či námitku a uvedl též zákonné náležitosti takového podání. 
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Stavební zákon v § 52 odst. 3 taxativně uvádí, kdo jaké podání může v tomto stádiu projednávání změny 
ÚP činit.  Dotčené orgány, chránící veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů mohou uplatnit 
stanoviska; dotčené osoby – tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný 
investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit námitky (které musí mít zákonné náležitosti), každý může 
uplatnit připomínku. 
Jelikož stavební zákon má odlišné požadavky na náležitosti vyhodnocení jednotlivých druhů podání (např. 
o námitkách musí být rozhodnuto a k takovému rozhodnutí uplatňují ještě znovu svá stanoviska dotčené 
orgány) , musí být z podání zřejmé, zda jde o připomínku či námitku (oprávněný investor není k uplatnění 
stanoviska dle § 4 odst.2 písm.b) stavebního zákona oprávněn žádným zvláštním právním předpisem). 
V podání oprávněný investor uvádí, kam je v území odváděna odpadní voda a co lze odvádět do 
kanalizačního systému, co je nutno respektovat při návrhu rozšíření výstavby a jaké jsou kapacity 
zásobování pitnou vodou. 
Neuvádí  však a ani nelze z podání dovodit,  jak se uvedené podání vztahuje k projednávané věci, tj. ke 
změně podmínky k zastavitelné ploše Z41, změně podmínek využití v plochách technické infrastruktury a 
k redukci veřejně prospěšných staveb s možností uplatnění předkupního práva. 
Navrhovatelem části této změny ÚP je přímo VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,  
IČO 49455842, Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00  Brno 38. 
Změna č. 1 ÚP Hrušovany u Brna nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy, které by generovaly 
nutnost zásobení vodou či nutnost odkanalizování.  
Jelikož z podání nebylo zřejmé, k jaké části změny ÚP má podatel výhrady a o jaké výhrady jde, byl 
podatel vyzván dne 11.8.2020 přípisem OZPSU/10839/2019-29 k doplnění, zda se jedná o námitku či 
připomínku a v případě, že jde o námitku, doplnit náležitosti námitky; v případě, že jde o připomínku, byl 
vyzván k doplnění základní náležitosti dle § 37 správního řádu, a tedy „co se podáním navrhuje“.  
Podatel byl upozorněn, že neodstraní-li vytýkané vady svého podání ve  lhůtě do 25.8.2020, úřad 
územního plánování podání bude pokračovat dále v řízení o změně ÚP s tím, že podání není ani 
připomínkou ani námitkou a nemá relevantní vztah k projednávané věci. Podání nebylo ve lhůtě doplněno.  
Jelikož ani po uplynutí lhůty pro upřesnění podání nebylo zřejmé, co se podáním navrhuje, nejedná se ani 
o námitku ani o připomínku. 
 
MND, a.s. , IČ 28483006, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín ze 17.5.2019, uplatněna 13.7.2020 
Znění námitky: 

 

 

 
 

Návrh rozhodnutí: Námitka se zamítá. 
Odůvodnění: 
V souladu s § 55 odst. 6 stavebního zákona se změna územního plánu včetně zkráceného postupu 
pořizování změny zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. Obsahem změny č.1 ÚP 
Hrušovany u Brna je pouze změna podmínek pro stabilizovanou plochu technické infrastruktury a 
podmínky pro umisťování staveb v koridoru pro Vírský oblastní vodovod, napojení Vranovice. 
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Námitka, jak je uvedeno ve 2.odstavci směřuje proti územnímu plánu, nikoliv proti jeho změně Námitku 
tudíž nelze považovat za námitku uplatněnou k projednávané změně. 
Současně těžba jako taková je v platném ÚP Hrušovany u Brna výslovně vyloučena pouze v plochách 
ÚSES a plochách přírodních, kdy toto vyloučení je odůvodněno veřejným zájmem ochrany přírody a 
krajiny. V žádné z ostatních ploch  výčtu uváděného v námitce není těžba výslovně vyloučena. Stavby, 
zařízení, a jiná opatření pro ni lze tedy umisťovat krom ÚSES a ploch přírodních na základě § 18 odst. 5 
stavebního zákona bez jejich vymezení jako přípustného využití v plochách nezastavěného území. 
 
Povodí Moravy, s. p.,IČ70890013,Dřevařská 11, 602 00 Brno, vyjádření uplatněno 11.8.2020: 
Znění námitky: 
Veřejné projednání změny č. 1 územního plánu Hrušovany u Brna 
(k. ú. Hrušovany u Brna, ORP Židlochovice, kraj Jihomoravský, ČHP 4-15-03-1250-0-00) 
Charakteristika akce: 
Dopisem ze dne 17. 6. 2020 jste nám předložili oznámení o veřejném projednání změny č. 1 územního 
plánu Hrušovany u Brna, který zpracovala firma archteam v lednu 2020. 
V předložené změně dochází k následujícím změnám v ÚP: 
1A. Aktualizace zastavěného území ke dni 9. 1. 2020. 
1B. Úprava specifických podmínek využití koridoru Z41 TI a úprava podmínek přípustného využití ploch a 
koridorů technické infrastruktury TI. 
1C. Vypuštění předkupního práva u veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství dle usnesení  
č. 23/8/2019 zastupitelstva obce ze dne 25.11.2019, tj. u staveb a prostranství s označením WD 3, WD 3a, 
WD 4, WD 13, PO 4, PO 5, PP2, a související aktualizace pozemků dotčených předkupním právem dle 
evidence katastru nemovitostí ke dni 9.1.2020. 
Koncepce zásobování vodou - V místech založeného systému veřejného zásobování pitnou vodou budou 
nové stavby připojeny na veřejnou vodovodní síť. V ostatním území budou nové stavby zásobovány pitnou 
vodou individuálně. 
Koncepce odkanalizování - V místech potřeby bude stávající kanalizační síť rozšiřována formou 
kanalizačních přípojek v rámci využití vymezených ploch s rozdílným způsobem využití. Nové kanalizační 
přípojky, páteřní kanalizační řady a případně nová individuální zařízení na čištění nebo jímání odpadních 
vod budou v území prováděny v souladu se stanovenými podmínkami pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití jako stavby související technické infrastruktury. Bude prováděna průběžná provozní 
rekonstrukce, údržba a zkapacitnění kanalizačního systému v jeho stávajících trasách. S dešťovými 
vodami bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, a to akumulací za účelem dalšího využití anebo 
retencí s řízeným vypouštěním, anebo vsakováním dešťových vod do terénu. 
Protipovodňová opatření – Nejsou vymezena. 
Řešeným územím protéká vodní tok Šatava (IDVT 10100141), který je ve správě Povodí Moravy, s.p.  
V řešené lokalitě je vymezeno záplavové území Šatavy, jehož návrh byl zpracován na útvaru 
hydroinformatiky a geodetických informací Povodí Moravy, s.p., záplavové území nebylo dosud stanoveno. 
Do řešené lokality zasahuje záplavové území vodního toku Svratka, stanoveném Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje dne 24. 10. 2007 pod č. j. JMK 151413/2007. 
Řešená lokalita se nachází převážně ve vodním útvaru povrchových vod „Šatava od pramene po ústí do 
toku Svratka“ DYJ_0790 a ve vodním útvaru podzemních vod „Dyjsko-svratecký úval“ ID 22410. 
Vyjádření správce povodí a správce vodního toku Šatava 
Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje 
a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů] a z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce vodního toku Šatava k 
uvedenému návrhu následující vyjádření: 
S uvedeným návrhem veřejného projednání změny č. 1 územního plánu Hrušovany u Brna souhlasíme. 
 
Vyhodnocení podání: nejde ani o námitku ani o připomínku. 
Odůvodnění: 
Z podání jednoznačně vyplývá, že jde o vyjádření, v němž jsou shrnuty údaje týkající se k.ú. Hrušovany u 
Brna z hlediska vodního hospodářství, poskytované a poskytnuté zejména do ÚAP. Nic se tedy ani 
nepřipomíná ani nenamítá. Ze závěru podání pak je jednoznačné, že podatel s návrhem změny souhlasí. 
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17. Vyhodnocení připomínek.  
 
odůvodnění pořizovatele: 
 
Vyhodnocení projednání z hlediska uplatněných připomínek dle § 55b odst. 2: 
Žádná ze sousedních  obcí neuplatnila připomínku. 
 

  
18. Výsledek přezkoumání souladu územního plánu zejména s politikou územního rozvoje, ÚPD vydanou 

krajem, s cíli a úkoly územního plánování, se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, s 
požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů  

 
odůvodnění pořizovatele: 
 
a) Soulad změny územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění jejích  aktualizací č.1,  
č. 2, č.3 a č.5 (dále jen PUR) a Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR ) 
 
Soulad návrhu s PÚR je vyhodnocen v kapitole označené  2. v textové části  odůvodnění a vyplývá z něj, 
že změnou č.1 územního plánu nedochází k řešení, které by podstatným způsobem měnilo územním 
plánem stanovenou koncepci rozvoje území. Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a 
úkoly pro územní plánování, které vyplývají ze zařazení řešeného území do rozvojové oblasti OB3, jsou 
územním plánem naplněny a změnou č.1 nejsou měněny. 
Odůvodnění se vztahují k řešenému území ve vztahu k úplnému znění Politiky územního rozvoje ČR 
k 1.10.2019, tj. ke znění po Aktualizaci č. 1. Vzhledem k tomu, že Aktualizace č. 2 ( čl. 60 a 121), č.3 ( čl. 
204 – Vlachovice) a č. 5 se netýká řešeného území, lze jej považovat za vyhodnocení souladu s PÚR.  
 
Soulad se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR) je vyhodnocen ve druhé části 
kapitoly 2. v textové části  odůvodnění a  vyplývá z něj, že v územním plánu jsou zapracovány a zpřesněny 
plochy a koridory nadmístního významu v souladu se ZÚR, kdy změnou č.1 není vymezení těchto ploch a 
koridorů měněno, dochází pouze k upřesnění specifických podmínek využití koridoru Z41 TI (TV02 dle 
ZÚR JMK), který je vymezen pro stavbu Vírského oblastního vodovodu a upuštění od předkupního práva u 
pozemků pro veřejně prospěšnou stavbu obnovy a elektrizace železniční tratě Hrušovany u Brna - 
Židlochovice WD 13 (DZ05 dle ZÚR JMK), která je již realizována. 
 
Z hlediska souladu změny ÚP s PÚR a ZÚR uplatnil stanovisko nadřízený orgán dle §55b odst.4 SZ: 
Stanovisko nadřízeného orgánu Číslo jednací stanoviska Podáno dne 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno JMK 137608/2020 6.10.2020 

 
Nadřízený orgán ve stanovisku §55b odst.4 z hlediska souladu návrhu změny s Politikou územního rozvoje 
ve znění jejích aktualizací souhlasil s návrhem. 
Ze stanoviska vyplývá, že: 
 

• z hlediska souladu návrhu změny s Politikou územního rozvoje  
- republikové záměry veřejné infrastruktury jsou řešeny již v platném ÚP Hrušovany u Brna, návrh 

změny se jejich vymezení nedotýká  
- republikové priority územního plánování stanovené v PÚR ČR jsou platným územním plánem 

naplněny, řešením požadavků obsažených ve změně č. 1 ÚP Hrušovany u Brna nedochází ke 
změnám, které by podstatným způsobem měnily dosud platným územním plánem stanovenou 
koncepci rozvoje území 

• z hlediska souladu návrhu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje 
- změnou č. 1 ÚP Hrušovany u Brna nedochází k podstatné změně stanovené koncepce rozvoje 

území obce ani ke změně podmínek daných pro využití jednotlivých ploch, bude územní plán i po 
vydání změny č. 1 ÚP Hrušovany u Brna naplňovat priority územního plánování 

- požadavky kapitol B, D a ostatních jsou naplněny územním plánem a změnou v nich nedochází 
k úpravám 

- upozornil, že dne 17.09.2020 byla vydána Aktualizace č. 1 ZÚR JMK a Aktualizace č. 2 ZÚR JMK, 
kdy návrh změny č. 1 ÚP Hrušovany u Brna musí být před vydáním uveden do souladu s úplným 
zněním ZÚR JMK. Požadavky vyplývající z Aktualizace č. 1 ZÚR JMK pro obec Hrušovany u Brna, 
které se nedotýkají řešení změny č. 1 ÚP Hrušovany u Brna, budou zapracovány do ÚP 
Hrušovany u Brna v rámci pořízení následující změny územního plánu. 
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• z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 

- ani jedna z dílčích  změn nemá vliv na koordinaci využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy 

 

31.10.2020 nabyly účinnosti aktualizace č.1 a č.2 ZÚR. Aktualizace č. 2 se netýká ORP Židlochovice. 
Jejich vydání tedy následovalo až po projednání změny č.1 ÚP Hrušovany. Stanovisko nadřízeného 
orgánu bylo vydáno v době, kdy obě aktualizace byly sice krátce vydané, nebyly však dosud účinné. 

 
 

Aktualizace č. 1 v k.ú. Hrušovany u Brna: 
• ruší územní rezervu přeložky silnice II/416 (RDS25) a převádí tento záměr na koridor DS50. Tento 

záměr se nijak nedotýká ani změny podmínek v koridoru pro prodloužení Vírského oblastního 
vodovodu, ani do území rušených VPS 

• ruší koridor pro elektrifikaci trati Židlochovice – Hrušovany z toho důvodu, že je záměr již realizován a 
stavba je užívána; změnou č. 1 se ruší veřejně prospěšná stavba pro tento záměr vymezená, což je 
s aktualizací v souladu  

• zrušení územní rezervy pro VRT (RDZ05) a vymezení koridoru pro tento záměr DZ50, zrušení územní 
rezervy pro přeložku II/416 Hrušovany, Ledce, Pohořelice (RDS24) a vymezení koridoru pro tento 
záměr DS57 se netýkají  ani změny podmínek v koridoru pro prodloužení Vírského oblastního 
vodovodu, ani území rušených VPS. 

Zapracování těchto změn do ÚP Hrušovany u Brna bude řešeno následnou změnou ÚP. 
 
Aktualizací č. 1 dochází v čl.9 v kap. A týkající se priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro 
zajištění udržitelného rozvoje území k přidání upřednostnění centrálního čištění odpadních vod na 
mechanicko-biologických ČOV před čištěním vod v malých ČOV či jiných, méně účinných zařízeních. 
V koncepci TI platného ÚP týkající se likvidace odpadních vod tím nedojde ke změně, neboť v kap. b.1 je 
stanoveno v bodě 3. že bude udržován a dále rozvíjen systém odkanalizování území a čištění odpadních 
vod, tj, na ČOV, v bodě 5. při uplatňování územního plánu sledovat kapacitu stávající čistírny odpadních 
vod, při dosažení 95 % účinné kapacity čistírny odpadních vod  pro další rozvoj území zajištit její 
intenzifikaci. Podmínky odkanalizování nových staveb v kap.d.2.2. stanoví, že v místech založeného 
systému odkanalizování území a čištění odpadních vod budou nové stavby připojeny na veřejnou 
kanalizační síť a přednostně budou napojovány stavby, které budou uvnitř zastavěného území nebo budou 
umístěny ve vymezených zastavitelných plochách, které na zastavěné území navazují. Až v ostatním 
území se povoluje odtok splaškových vod po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací do 
vodoteče nebo do bezodtokových jímek, odkud budou vyváženy do čistírny odpadních vod, anebo využitím 
malých domovních čistíren. 
Rovněž ve stanovisku nadřízený orgán konstatuje, že k návrhu změny nemá připomínky. 
Dle zákona  č. 183/2006 Sb. – stavební zákon dle  § 53 odst. 1 orgán neuplatnil stanovisko a znamená to 
ve smyslu tohoto ustanovení, že s návrhy pořizovatele na vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o 
námitkách souhlasí. 

 

Po přezkoumání dle výše uvedeného je návrh změny v souladu s PÚR a ZÚR. 
 

b) Soulad změny ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území  
 
Je vyhodnocen v textu odůvodnění v kapitole označené 3. 
Úprava podmínek koridoru Z41 umožní umístit v koridoru i jiné stavby, než pro něž je koridor vymezen za 
předpokladu, že jejich umístěním nedojde k znemožnění stavby VOV.  
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Takováto podmínka bude asi často vyžadovat spolupráci toho, kdo bude posuzovat soulad záměru s ÚPD 
a oprávněného investora, který údaje o území pro vymezení plochy do ZÚR pro tento záměr poskytnul. 
Tento oprávněný investor / Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí, IDDS: 5mb854b 
byl vyrozuměn o úkonu pořizovatele při projednávání návrhu změny územního plánu vyrozuměn jednotlivě. 
K návrhu neuplatnil ani připomínku ani námitku. Úprava podmínek je tak v souladu zejména s úkolem 
územního plánu zakotveným v § 19 odst.1 písm.e, protože stanoví podmínky pro provedení změn v území 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území pružněji v poměrně 
rozsáhlém koridoru. 
 
Po přezkoumání dle výše uvedeného je návrh změny v souladu s  cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, vytváření 
podmínek pro cestovní ruch a požadavky na ochranu nezastavěného území. 
 
c) Soulad změny s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů  
 
V kapitole 4 návrhu se pouze obecně konstatuje, že změna je v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy bez jakéhokoliv vyhodnocení a odůvodnění.  
 

Z hlediska stavebního zákona: 
 

§ 43 odst.1: 
• změna upravuje podmínky stanovené pro využití koridoru Z41 
• upravuje rozsah ploch pro umístění veřejně prospěšných staveb 
§ 43 odst.3: 
• že změna neobsahuje podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním 

rozhodnutím 
§ 43 odst.4: 
• že změna se vydává opatřením obecné povahy 
§ 44  
• zastupitelstvo rozhodlo o změně ÚP  dle písm. a)  z vlastního podnětu a též dle písm. e) na návrh 

oprávněného investora 
§ 55a odst.1: 
• nebyly vyžadovány varianty řešení, proto byl využit zkrácený postup 
§ 55a odst.2: 
• návrh po výzvě a  doplnění obsahoval veškeré náležitosti uvedené v odst. 2 – viz údaje o postupu při 

pořízení změny 
§ 55a odst.3: 
• zajistil pořizovatel pro obec stanoviska podle odstavce 2 písm. d) a e), o pořízení obou částí 

pořizované změny  a jejích obsazích rozhodlo zastupitelstvo až po zohlednění těchto stanovisek 
§ 55a odst.5: 
• ze stanovisek podle odstavce 2 písm. d) nebo e) nevyplynula potřeba posouzení vlivů na životní 

prostředí 
§ 55a odst.6  
• zastupitelstvo obce podmínilo pořízení části změny územního plánu pořizovanou na základě návrhu 

oprávněného investora VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO 49455842 úhradou 
nákladů uvedených v odstavci 2 písm. f) navrhovatelem 

§ 55b: soulad je popsán v části odůvodnění věnované postupu při pořízení změny.  
§ 54: soulad je popsán v části odůvodnění věnované postupu při pořízení změny. 
Z hlediska § 55 odst. 5 stavebního zákona změna nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy.  
Z hlediska § 55 odst. 6 stavebního zákona je změna projednána a vydává se rozsahu měněných částí. 
Z hlediska § 58 je soulad popsán v části odůvodnění věnované komplexnímu zdůvodnění pořízení změny 
v odst. 1A, z nějž vyplývá, proč byla aktualizace zastavěného území provedena pouze změnou data, 
k němuž je zastavěné území vymezeno. K datu odevzdání návrhu k veřejnému projednávání 
nepřesahovaly zápisy nových staveb, či jiných změn využití území hranici zastavěného území stanovenou 
platným ÚP a proto nebylo zapotřebí tuto hranici upravovat. 
Z hlediska § 101 byla provedena aktualizace pozemků VOPS a VPO na předkupní právo dle stavu KN 
k 9.1.2020, jejichž poloha se neměnila a redukce tohoto institutu tam, kde již pozbyla smyslu a to na 
základě rozhodnutí zastupitelstva. 
Jelikož již při vymezení těchto staveb v ÚP byly tyto shledány v souladu s § 101, jejich redukcí nemůže být 
tato zákonnost ovlivněna. 
Z hlediska § 107 nebylo změnou do VPS a VPO vymezených ÚP zasahováno. 
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V nezastavěném území nedochází ke změně, která by se nějak týkala § 18 odst. 5. stavebního zákona. 
Dle § 55 odst. 6 stavebního zákona je změna zpracována rozsahu měněných částí ÚP, které jsou 
zpracovány dle přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb ., již ve znění vyhlášky č. 13/2018 Sb. 
Dle § 3 je mapovým podkladem změny katastrální mapa ve stavu k 9.1.2020 a výkres změny VPS je 
zpracován v měřítku 1:5000 dle § 13, výkres obsahuje vyznačení hranice řešeného území a je z něj 
zřejmé, k jakým změnám dochází.  
Dle § 13 obsahuje změna textovou i grafickou část. Textová část změny jednoznačně vymezuje ty části 
textové části ÚP, v nichž dochází ke změnám. Grafická část změny obsahuje pouze výkres VPS, protože 
pouze tam dochází k jevům, které lze v daném měřítku zobrazit v souladu s § 13. Jelikož koordinační 
výkres ÚP vymezená VPS neobsahuje, není ani součástí změny. 
Odůvodnění změny obsahuje text s vyznačením změn, kdy tyto jsou pro přehlednost znázorněny červeně. 
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území je obsaženo v kapitole 11. 
odůvodnění, vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu 
změny územního plánu pořizované zkráceným postupem v kapitole 12. Záležitosti nadmístního významu, 
které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1) stavebního zákona, prvky regulačního 
plánu nejsou obsahem změny. Jelikož nedochází k vymezení nové zastavitelné plochy, nemá změna vliv 
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. Z hlediska koordinace využívání území 
z hlediska širších vztahů v území nebyly ve stanovisku nadřízeného orgánu shledány v návrhu nedostatky.  
Z hlediska vyhlášky č. 501/2006 Sb. změna neomezuje bezpečně přístupná veřejných prostranství, 
nedotýká se stávajících cest umožňujících bezpečný průchod krajinou. Změna svou povahou nevymezuje 
zastavitelné plochy, nezasahuje tedy do ustanovení §7 od.(2) vyhlášky. Nestanoví ani nové podmínky pro 
jednotlivé druhy ploch dle § 4-19. 
 
Po přezkoumání dle výše uvedeného je změna v souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů. 

 
d) Soulad změny s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů 
 
Vyhodnocení souladu změny s požadavky zvláštních právních předpisů se v kapitole označené 5 omezilo 
na konstatování, že nedochází k rozporu se zvláštními právními předpisy. 
Pořizovatel tudíž přezkoumal nejen soulad změny se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, ale rovněž soulad změny se zvláštními právními předpisy v těch případech, kdy dotčené 
orgány neuplatnily stanoviska. 
Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání změny řešen.  
Soulad změny se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů je přezkoumán a 
vyhodnocen pořizovatelem dle jednotlivých veřejných zájmů a zvláštních právních předpisů. 
 
Ochrana životního prostředí 
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů § 22 písm. d) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanovisek dle § 55a odst. 2 písm. d) a e): 
Ve stanoviskách k obsahu změny a jeho doplnění  č.j. JMK 94739/2019  z 27.6.2019 a č.j. JMK 
164664/2019 z 18.11.2019 bylo konstatováno, že vzhledem ke svému charakteru navrhovaná změna 
nestanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na 
životní prostředí. 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. 2): 
Koordinované stanovisko č.j. JMK 113330/2020 z 12.8.2020 bylo uplatněno 14.8.2020. 
Dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí nemá připomínky.  
Dle zákona  č. 183/2006 Sb. – stavební zákon dle  § 53 odst. 1 orgán neuplatnil stanovisko a znamená to 
ve smyslu tohoto ustanovení, že s návrhy pořizovatele na vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o 
námitkách souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, návrh je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 
Ochrana přírody a krajiny 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
§ 77a odst. 4 písm. n) v souvislosti s § 45i odst. 1 , § 77a odst. 4 písm. x)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
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Obsah stanoviska dle § 55a odst. 2 písm. d) a e): 
Dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí nemá připomínky. Ve stanoviskách k obsahu změny a 
jeho doplnění  č.j. JMK 94739/2019  z 27.6.2019 a č.j. JMK 164664/2019 z 18.11.2019 bylo konstatováno, 
že navrhovaný obsah změny nemůže mít významný vliv na stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné z 
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblasti soustavy Natura 2000 
Hodnocený návrh nemůže mít významný vliv  na stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné z evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblasti soustavy NATURA 2000, které jsou v působnosti Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje s odůvodněním, že svou lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a 
svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a 
příznivý stav předmětů ochrany. 
Koordinované stanovisko č.j. JMK 113330/2020 z 12.8.2020 bylo uplatněno 14.8.2020. 
Dotčený orgán ochrany přírody nemá k návrhu žádné připomínky. 
Dle zákona  č. 183/2006 Sb. – stavební zákon dle  § 53 odst. 1 orgán neuplatnil stanovisko a znamená to 
ve smyslu tohoto ustanovení, že s návrhy pořizovatele na vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o 
námitkách souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, návrh je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 
Ochrana přírody a krajiny 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů § 77 odst. 1 písm. q) 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova č.p. 100,667 01  
Židlochovice 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko.  
Jelikož se změna týká redukce VPS s možností vyvlastnění, kdy ani jedna z nich nebyla vymezena na 
základě požadavků tohoto orgánu a změna se dále týká pouze úpravy podmínek v koridoru pro Vírský 
oblastní vodovod – napojení Vranovice a stabilizovaných ploch TI, které velmi těsně navazují na hustě 
zastavěné území Židlochovic, nemá proto potenciál ovlivnit podmínky ochrany přírody stanovené platným ÚP. 
Dle zákona  č. 183/2006 Sb. – stavební zákon dle  § 53 odst. 1 orgán neuplatnil stanovisko a znamená to 
ve smyslu tohoto ustanovení, že s návrhy pořizovatele na vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o 
námitkách souhlasí. 
 
Ochrana vod 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  
§ 107 odst. 1 písm. a)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Koordinované stanovisko č.j. JMK 113330/2020 z 12.8.2020 bylo uplatněno 14.8.2020 konstatuje, že není 
věcně a místně příslušným orgánem. 
 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova č.p. 100,667 01  
Židlochovice 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko.  
Jelikož se změna týká redukce VPS s možností vyvlastnění, kdy ani jedna z nich nebyla vymezena na 
základě požadavků tohoto orgánu a změna se dále týká pouze úpravy podmínek v koridoru pro Vírský 
oblastní vodovod – napojení Vranovice a stabilizovaných ploch TI, které velmi těsně navazují na hustě 
zastavěné území Židlochovic. Týká se zejména území ve stanoveném záplavovém území, to však pouze 
na jeho okraji, kde orgán může stanovit podmínky ke konkrétním záměrům. 
Dle zákona  č. 183/2006 Sb. – stavební zákon dle  § 53 odst. 1 orgán neuplatnil stanovisko a znamená to 
ve smyslu tohoto ustanovení, že s návrhy pořizovatele na vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o 
námitkách souhlasí. 
 
Ochrana ovzduší 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší § 11 odst. 2 písm. a) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. 2) -koordinované stanovisko č.j. JMK 113330/2020 z 12.8.2020 bylo 
uplatněno 14.8.2020. Dotčený orgán ochrany ovzduší nemá k návrhu žádné připomínky. 
Dle zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon dle  § 53 odst. 1 orgán neuplatnil stanovisko a znamená to 
ve smyslu tohoto ustanovení, že s návrhy pořizovatele na vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o 
námitkách souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, návrh je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
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Ochrana zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ,§ 17a písm. a) v souvislosti s § 5 odst. 2  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. 2) -koordinované stanovisko č.j. JMK 113330/2020 z 12.8.2020 bylo 
uplatněno 14.8.2020. Dotčený orgán ochrany ZPF neuplatnil stanovisko. 
Jelikož se změna týká redukce VPS s možností vyvlastnění a úpravy podmínek v koridoru pro Vírský 
oblastní vodovod – napojení Vranovice a stabilizovaných ploch TI, nedochází k vymezení nových 
zastavitelných ploch či změně využití ploch. 
Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, návrh je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 
Ochrana lesa 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů § 48a odst. 2 písm.  b) 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova č.p. 100,667 01  
Židlochovice 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko.  
Jelikož se změna týká redukce VPS s možností vyvlastnění, kdy ani jedna z nich nebyla vymezena na 
základě požadavků tohoto orgánu a změna se dále týká pouze úpravy podmínek v koridoru pro Vírský 
oblastní vodovod – napojení Vranovice a stabilizovaných ploch TI, které velmi těsně navazují na hustě 
zastavěné území Židlochovic a ploch na hranici k.ú. Židlochovice, které  nejsou lesními pozemky a ani se 
nenachází v pásmu 50m od lesa, není veřejný zájem orgánem chráněny dotčen. 
 
Ochrana ložisek nerostných surovin 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2, 
zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,  § 13 odst. 2  
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 z hlediska: 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 15 odst. 2, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 
Orgány nebyly vyzvány k uplatnění stanoviska, protože změna ÚP se týká pouze východní části k.ú. 
Hrušovany u Brna, do níž nezasahují žádná ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území ani 
dobývací prostory.. 
Dle zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon dle  § 53 odst. 1 byly orgány vyzvány k uplatnění stanoviska, 
protože námitka MND a.s. se týkala dobývání nerostných surovin. Dne 30.9.2020 uplatnilo souhlasné 
stanovisko č.j. MPO 577532/2020 bez připomínek pouze Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 
Dle zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon dle  § 53 odst. 1 Ministerstvo životního prostředí neuplatnilo 
stanovisko a znamená to ve smyslu tohoto ustanovení, že s návrhy pořizovatele na vyhodnocení 
připomínek a rozhodnutí o námitkách souhlasí. 
Vyhodnocení: 
Stanoviska jsou souhlasná, návrh je v souladu se stanoviskem těchto dotčených orgánů. 
 
Památková péče 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,§ 28 odst. 2 písm. c)  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. 2) - Koordinované stanovisko č.j. JMK 113330/2020 z 12.8.2020 bylo 
uplatněno 14.8.2020. Orgán konstatuje, že v daném případě  nejsou dotčeny zájmy v jeho kompetenci  
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,§ 29 odst. 2 písm. c)  
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Masarykova č.p. 100,667 01  
Židlochovice 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. Změna se  týká redukce VPS s možností vyvlastnění, kdy ani jedna 
z nich nebyla vymezena na základě požadavků tohoto orgánu a dále se týká úpravy podmínek v koridoru 
pro Vírský oblastní vodovod – napojení Vranovice a stabilizovaných ploch TI, které velmi těsně navazují na 
zastavěné území Židlochovic a ploch na hranici k.ú. Židlochovice. V bezprostředním sousedství je 
vymezeno ochranné pásmo památek v Židlochovicích, ale do ploch koridoru, v němž jsou podmínky 
měněny, nezasahuje; veřejný zájem orgánem chráněný není dotčen. 
 
Doprava na pozemních komunikacích 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 2 písm. g) z hl. řešení dálnic a silnic I. třídy  
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 
Dotčený orgán nebyl vyzván k uplatnění stanoviska z hlediska tohoto zákona vzhledem k tomu, že na k.ú. 
obce se nenachází ani dálnice ani silnice I. třídy.  
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Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 3 písm. f) z hl. řešení silnic II. a III. třídy.  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. 2): 
Obsah stanoviska dle § 55b odst. 2) - Koordinované stanovisko č.j. JMK 113330/2020 z 12.8.2020 bylo 
uplatněno 14.8.2020. Orgán konstatuje , že návrh změny se nedotýká řešení silnic II. a III. třídy. 
 
Doprava na pozemních komunikacích 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 40 odst. 4 písm.d) z hl. řešení z  hlediska řešení 
místních a účelových komunikací  
Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova 100, 667 01  Židlochovice 
Věcně příslušný úřad  nevydal žádné stanovisko. Změna podmínek v koridoru VOV  stejně jako redukce 
VPS s možností uplatnění předkupního práva nijak nemění koncepci místní či účelové dopravy; veřejný 
zájem orgánem chráněný není dotčen. 
 
Doprava drážní 
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 56 písm. d) 
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. Změny se nacházejí výlučně ve východní části k.ú. Hrušovany u Brna 
při hranici  s k.ú. Židlochovice, trať je situována v jeho středu a koridor VRT západně od něj. V daném 
případě je dotčena pouze rušená VPS pro elektrizaci trati Hrušovany u Brna – Židlochovice. Zrušení VPS 
pro již realizovaný záměr tak nemá na tento druh dopravy a jeho ochrany vliv. 
 
Doprava letecká 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. k) a l) 
Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 12,110 00  Praha 1 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. Změny se nacházejí výlučně ve východní části k.ú. Hrušovany u Brna 
při hranici  s k.ú. Židlochovice. Ochranná pásma (OP) veřejného mezinárodního letiště Brno/Tuřany 
konkrétně OP se zákazem laserových zařízení - sektor B je vyznačeno na koordinačním výkrese ÚP 
Hrušovany u Brna, do nějž není změnou zasahováno, protože nejsou vymezovány či měněny žádné 
plochy, nýbrž jen podmínky pro ně. 
 
Doprava letecká 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví § 88 odst. 1 písm. k) a l)ve věcech vojenského letectví 
v souvislosti  s § 87 odst. 2 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, a státního odborného 
dozoru, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 
Dotčený orgán uplatnil dne 2.7.20200 stanovisko č.j. 102142/2020-1150-OÚZ-BR z. 2.7.2020 za více 
právních předpisů, z hlediska tohoto zákona uvedl, že vydává stanovisko,“ ve kterém ve veřejném zájmu 
důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace před vydáním 
úplného znění. 
• Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:  

Ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 
37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně 
rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, 
základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných 
elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově 
omezena nebo zakázána.  

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části 
návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod 
legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území obce je 
situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany”. 
Odůvodnění stanoviska:  
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně 
plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.  
 



 

                                                                                                                                                                                       21                                                   

 

 

                                                                   ÚP Hrušovany u Brna - změna č.1  �  prosinec  2020 

Změna č.1  
 
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního 
významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění 
obrany a bezpečnosti státu.  
Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu 
územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP. 
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování výše 
uvedených vymezených území MO do textové i grafické části v souladu s tímto 
stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. 
Veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a 
bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování 
by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO. 
Vyhodnocení: 
Koordinační výkres platného ÚP obsahuje poznámku o radiolokačním zařízení. Jelikož změnou nedochází 
k vymezení nových zastavitelných ploch či změně podmínek prostorového uspořádání  v plochách, není jí 
dotčen ani limit výše uvedený. Změna se nedotýká ani koncepce technické infrastruktury. 
§ 55 odst. 6 stanoví, že změna územního plánu včetně zkráceného postupu pořizování změny se 
zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. Nelze tedy do odůvodnění zařazovat limit, 
který je součástí koordinačního výkresu, který se nemění. Stejně nelze odůvodněním změny měnit 
odůvodnění již vydaného a účinného územního plánu.  
Obecně úplné znění ÚPD se nevydává, součástí úplného znění je z odůvodnění pouze koordinační výkres 
– viz. § 2 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění, který stanoví, že úplné znění územně 
plánovací dokumentace obsahuje textovou a grafickou část územně plánovací dokumentace, ve znění 
platném po změně územního plánu a z odůvodnění koordinační výkres celého území. 
Jelikož změnou č.1 ÚP nedošlo v grafické části ke změnám, které by měly průmět do koordinačního 
výkresu, tento se nezpracuje. Koordinační výkres tak zůstane stejný jako před změnou a poznámku 
ohledně tohoto limitu již obsahuje.  
Odůvodnění změny je zpracováno v souladu s požadavky přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
Kapitola  Zvláštní zájmy Ministerstva obrany je obsažena v odůvodnění platného ÚP a jelikož se na limitu 
nic nemění a takováto kapitola není obligatorní náležitostí změny ÚP, nebude změnou znovu tento limit 
deklarován. 
Dle zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon dle  § 53 odst. 1 orgán neuplatnil stanovisko a znamená to 
ve smyslu tohoto ustanovení, že s návrhy pořizovatele na vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o 
námitkách souhlasí. 
Návrh je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu, protože v grafické části ÚPD nedochází 
k takovým  změnám, které by měly vliv na koordinační výkres.  Nedochází ani ke změně limitu, který 
je uveden v kapitole Zvláštní zájmy Ministerstva obrany obsažené v odůvodnění platného ÚP. Není 
nutné uvádět v odůvodnění změny ÚP něco, co se změnou nemění. 
 
Energetika 
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
(energetický zákon), § 16 písm. g  
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,11015 Praha 1 
Dotčený orgán nebyl vyzván k uplatnění stanoviska, projednávané změna svou povahou nemění 
energetickou koncepci ani koncepci TI ÚP z hlediska energetiky. 
 
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,§ 13 odst. 5  
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020  Praha 4 
Dotčený orgán byl vyzván k uplatnění stanoviska, ne však z hlediska energetiky, projednávané změna 
svou povahou nemění energetickou koncepci ani koncepci TI ÚP z hlediska energetiky 
 
Obrana státu 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,§ 6 odst. 1 písm. h) 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, a státního odborného 
dozoru, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 
Dotčený orgán uplatnil dne 2.7.20200 stanovisko č.j. 102142/2020-1150-OÚZ-BR z. 2.7.2020 za více 
právních předpisů, z hlediska tohoto zákona uvedl, že celé toto stanovisko vydává dle Zákona č. 222/1999 
Sb . Soulad stanoviska dotčeného orgánu je vyhodnocen v oddílech Letecká doprava a Bezpečnost státu. 
 
Civilní ochrana 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému § 12 odst. 2 písm. i)  
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č.p. 685/1,Zábrdovice,614 00  Brno 14 
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Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko č.j. HSBM-4-132/2020 z 13.8.2020, které bylo uplatněno 
13.8.2020 s odůvodněním, že záměry a charakter využití ploch popsaných v návrhu předmětné změny ÚP 
nevyžadují řešení opatření, uvedených v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění 
úkolů ochrany obyvatelstva 
Dle zákona  č. 183/2006 Sb. – stavební zákon dle  § 53 odst. 1 
Dotčený orgán uplatnil dne 7.10.2020 souhlasné stanovisko č.j.HSBM-4-238/2020 s odůvodněním, že 
návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k předmětnému návrhu změny č.2 ÚP Medlov, nejsou 
dotčeny požadavky uvedené v ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 
Vyhodnocení: 
Stanovisko je souhlasné, návrh je v souladu se stanoviskem tohoto dotčeného orgánu. 
 
Bezpečnost státu 
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, § 175 odst.1 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor územních zájmů, Oddělení ochrany 
územních zájmů Brno, Tychonova 1, Praha 6,16001,IDDS:hjaavk 
Dotčený orgán uplatnil dne 2.7.20200 stanovisko č.j. 102142/2020-1150-OÚZ-BR z. 2.7.2020 za více 
právních předpisů, z hlediska tohoto zákona uvedl, že  
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených 
druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)  
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany:  

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
- výstavba vedení VN a VVN  
- výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části 
návrhu změny územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické 
části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území 
je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“. 
Odůvodnění stanoviska:  
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně 
plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.  
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního 
významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění 
obrany a bezpečnosti státu.  
Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu 
územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP. 
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování výše 
uvedených vymezených území MO do textové i grafické části v souladu s tímto 
stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. 
Veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a 
bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování 
by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO. 
Vyhodnocení: 
V odůvodnění nemohou být ve vztahu k § 175 uváděny konkrétní stavby, jelikož stavební zákon 
neumožňuje územním plánem vymezit stavby, které budou posuzovány, pouze ukládá v § 175 v území 
takto vymezeném umístit a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska orgánu, který území 
vymezil. Jelikož věcná kompetence k umisťování a povolování staveb dle stavebního zákona náleží 
stavebnímu úřadu a nikoliv zastupitelstvu obce, nelze tuto podmínku, nadto procesní, ukládat územním 
plánem, je-li procesně upravena legislativou. Jedná se o podmínku s podrobností územního řízení, která je 
jako taková dle ust. § 43 od.3 v ÚP nezákonná. Současně nemůže zastupitelstvo obce, které není orgánem 
věcně příslušným k povolování staveb zasahovat do kompetence jiné správního orgánu, zde stavebního 
úřadu a určovat územním plánem, jaké stanoviska má stavební úřad při povolování stavby vyžadovat. 
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Jednalo by se tak o porušení § 2 odst. 2 správního řád,. který stanoví, že: 
Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě 
zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. 
Textová poznámka tedy nebude zapracována a to ani do koordinačního výkresu, jelikož změnou č.1 ÚP 
nedošlo v grafické části ke změnám, které by měly průmět do koordinačního výkresu, tento se nezpracuje. 
Koordinační výkres tak zůstane stejný jako před změnou a nezapracování konkrétní povinnosti vyplývající 
ze zákona do koordinačního výkresu nemění tuto povinnost jako takovou. Koordinační výkres obsahuje 
poznámku ohledně limitu OPRLP a OP letiště Tuřany, z nichž dotčení orgánu obrany státu jednoznačně 
vyplývá. Koordinační výkres je souborem limitů v území, nikoliv podmínek z nich vyplývajících. 
Návrh je v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu, protože v grafické části ÚPD nedochází 
k takovým  změnám, které by měly vliv na koordinační výkres.   
Není nutné uvádět v odůvodnění změny ÚP něco, na co se změna nemá vliv. Limit vyplývá z platné 
legislativy na celém území a údaje o území byl poskytnut do ÚAP již v době vydání ÚP. 
 
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 14020  Praha 4 
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko. Sám nevymezil území dle § 175 odst. 1. 
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Textová část Územního plánu Hrušovany u Brna s vyznačením změn 
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A1. Územní plán 

 
 
a) vymezení zastavěného území 

 
Zastavěné území se vymezuje ke dni 7.11.20189.1.2020 dle zákresu ve výkresech grafické části 
územního plánu: B1. Výkres základního členění území, B2. Hlavní výkres. 

 
 
b) základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
 
 b.1. koncepce rozvoje území obce 

  

• příznivé životní prostředí - environmentální pilíř udržitelného rozvoje 

odpadové hospodářství 1. Bude podporován a rozvíjen stávající systém odstranění odpadů, 
sběru tříděného odpadu, sběru šrotu a druhotných surovin. 

vodní hospodářství 

2. Bude udržován a dále rozvíjen systém zásobování území pitnou 
vodou. 

3. Bude udržován a dále rozvíjen systém odkanalizování území a 
čištění odpadních vod. 

4. Postupně bude prováděna rekonstrukce a zkapacitnění stávajících 
kanalizačních potrubí v jejich trase. 

5.  Při uplatňování územního plánu bude sledována kapacita stávající 
čistírny odpadních vod, při dosažení 95 % účinné kapacity čistírny 
odpadních vod bude pro další rozvoj území zajištěna její 
intenzifikace.  

hygiena prostředí 

6. Budou respektovány vymezené plochy systému sídelní zeleně a 
postupně realizovány navržené (navržený/á/é tj. ve smyslu tohoto 
ÚP jako stanovený či vymezený) plochy a koridory systému sídelní 
zeleně. 

7. Budou dodržovány stanovené podmínky využití vymezených ploch 
s rozdílným způsobem využití tak, aby byla zajištěna kvalita 
hygieny prostředí. 

8. V návaznosti na vymezené plochy bydlení bude umisťována pouze 
výroba a skladování bez negativních dopadů na chráněné 
venkovní i vnitřní prostory. 

životní prostředí a krajina 

9. Budou respektovány vymezené plochy krajiny a realizovány 
vymezené plochy krajiny. 

10. Budou chráněny, doplňovány a zakládány vymezené prvky 
územního systému ekologické stability. 

11. Bude chráněna a rozvíjena krajinná a lesní cestní síť. 
12. Budou realizována opatření ke zvyšování retenčních schopností 

území a opatření na ochranu území před záplavovými vodami. 
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• hospodářský rozvoj - ekonomický pilíř udržitelného rozvoje 

dopravní a technické vybavení 

13. Budou udržovány a rozvíjeny dopravní systémy v území včetně 
systému pěší a cyklistické dopravy. 

14. Bude zajištěn bezpečný pěší a cyklistický provoz v prostoru 
železničního viaduktu..  

15. Bude zajištěn bezpečný silniční provoz (šířkové a rozhledové 
parametry) v křížení ulice Jana Koziny a Havlíčkova. 

16.  Bude realizována  úprava křížení ulic Masarykova, Jiřího z 
Poděbrad, Havlíčkova, Komenského a Nádražní. 

17. Budou vytvořeny podmínky pro realizaci veřejných parkovacích 
míst v prostoru železničního nádraží a v okolí vily od Adolfa Loose 
(prostor bývalého cukrovaru).  

18. Nově realizované obslužné komunikace v obytných lokalitách 
budou mít dostatečné šířkové parametry pro zajištění  
odpovídajícího automobilového provozu, chodníku pro pěší, 
minimálně jednostranného pásu doprovodné zeleně a pásu pro 
případné odstavení vozidel. 

19. V nově zakládaných i stabilizovaných obytných lokalitách budou 
vytvářeny podmínky pro zajištění dostatečného množství 
parkovacích stání. 

20. Veškeré nově zakládané komunikace v území budou vždy 
doplněny doprovodnou zelení. 

21. Důsledně budou v dopravním systému území zajištěny podmínky 
pro dopravní prostupnost území, zejména budou realizovány 
veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury WD 4 až WD 10 
a obslužné komunikace obytných lokalit nebudou řešeny jako 
slepé. 

22. Před nevratnými a nesouvisejícími stavebními zásahy budou 
chráněny plochy a koridory územních rezerv dopravní 
infrastruktury, zejména koridor R5 pro výhledovou trasu VRT.  

23. Budou udržovány a rozvíjeny stávající systémy technické 
infrastruktury území. 

24. Prvotně budou na stávající systém čištění odpadních vod připojeny 
lokality, které navazují na stávající rozvody kanalizačního řadu. 

25. V průběhu realizace nových a nově připojovaných staveb bude 
průběžně vyhodnocována kapacita odvádění a čištění odpadních vod. 

26. Stávající rozvody kanalizačního řadu budou postupně ve 
stávajících trasách rekonstruovány a zkapacitňovány. 

27. Budou podporovány obnovitelné zdroje energie v plochách, které 
jsou k těmto účelům určeny. 

podpora podnikání 
a ekonomických subjektů, 

zvýšení počtu pracovních míst 

28. Vzhledem k rozsáhlé přestavbě průmyslové lokality bývalého 
cukrovaru na plochy s převahou bydlení, budou vytvářeny příznivé 
podmínky pro rozvoj podnikání a ekonomických subjektů v nově 
vymezených rozvojových lokalitách výroby a skladování, které se 
nacházejí mimo obytné území obce. 

29. Nové stavby průmyslové výroby a skladování budou umisťovány 
do vymezených rozvojových lokalit, souběžně budou prováděna 
opatření na eliminaci případných negativních dopadů na obytné 
území obce a na krajinný ráz území. 

30. Stavby občanského vybavení a služeb budou přednostně 
umisťovány do vymezených stabilizovaných i zastavitelných ploch 
občanského vybavení a ploch smíšených obytných. Lokální 
občanské vybavení a služby budou umísťovány zejména v 
návaznosti na plochy bydlení. 

zvýšení počtu ekonomicky 
aktivního obyvatelstva 

31. Budou vytvářeny podmínky pro využití vymezených ploch bydlení. 
32. Lokality bydlení budou využívány tak, aby vytvářely a 

zabezpečovaly příznivé obytné prostředí, zejména zajištěním 
dopravní, technickou a veřejnou infrastrukturou a doplňováním 
doprovodnou liniovou i plošnou zelení.  

33. Bude podporován rozvoj nabídky služeb občanského vybavení a 
vytvářeny podmínky pro zajištění základní občanské vybavenosti 
sloužící rodinám s dětmi, zejména bude zajištěna dostatečná 
kapacita školských zařízení. 
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podpora rekreace 
a cestovního ruchu 

34. Bude podporován rozvoj rekreačních aktivit v území a souvisejících 
služeb rekreace a cestovního ruchu. 

35. Rekreační užívání území bude respektovat stanovené podmínky 
využití vymezených ploch s rozdílným způsobem využití.  

36. Bude podporován záměr realizace archeologického skanzenu a s 
tím souvisejícího vybavení a služeb. 

37. Budou vytvářeny podmínky pro realizaci záměru zpřístupnění vily 
od Adolfa Loose veřejnosti a s tím souvisejícího vybavení a služeb. 

38. Bude podporován a rozvíjen systém cyklistických a turistických tras 
v území s využitím tradičních drobných památek a dominant v 
krajině a ve spolupráci se sousedními obcemi. 

 
 

• soudržnost společenství obyvatel území - sociální pilíř udržitelného rozvoje 

snížení migrace obyvatelstva,  
příliv mladých rodin s dětmi 

39. Budou vytvářeny podmínky pro nabídku různých druhů bydlení, tj. 
individuální bydlení v různých typech rodinných domů, hromadné 
bydlení v bytových domech, nízkonákladové sociální bydlení apod. 

40. Budou vytvářeny podmínky pro zvýšení atraktivity obce jako místa 
pro bydlení rodin s dětmi, tj. bude podporováno vytváření 
příznivého obytného prostředí v obytných lokalitách obce, budou 
udržovány a rozvíjeny stávající systémy občanského vybavení a 
zakládány nové, zejména budou posíleny kapacity mateřských 
škol, základní školy, hřišť a sportovišť, rozšiřovány plochy sídelní 
zeleně. 

veřejná infrastruktura, 
setkávání obyvatel 

41. Budou vytvářeny podmínky pro stabilizaci a rozvoj občanského 
vybavení veřejné infrastruktury. 

42. Budou vytvářeny podmínky pro zajištění ploch bydlení dopravní a 
technickou infrastrukturou. 

43. Budou realizovány vymezené plochy sídelní zeleně a veřejných 
prostranství. 

44. Bude podporován záměr vytvoření atraktivního centra setkávání 
obyvatel v přestavbovém území bývalého cukrovaru. 

volnočasové aktivity, 
rekreace a relaxace obyvatel 

45. Budou vytvářeny podmínky pro rozšíření nabídky volnočasových 
aktivit. 

46. Budou vytvářeny podmínky pro využití sportovních a rekreačních 
ploch. 

47. Budou vytvářeny podmínky pro ochranu a rozšíření ploch systému 
sídelní zeleně a veřejných prostranství. 

48. Budou vytvářeny podmínky pro zakládání ploch veřejné zeleně a 
dětských hřišť v lokalitách bydlení o velikosti nad 2 ha. 

 
 
b.2. koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
 
 

• ochrana a rozvoj hodnot území 

civilizační hodnoty 

1. Budou vytvářeny podmínky pro zabezpečení trvalé péče o 
civilizační hodnoty území. 

2. Budou dodržovány stanovené podmínky pro využití ploch v 
zastavěném území, v zastavitelných plochách, plochách přestavby 
i v krajině, které zajišťují ochranu a rozvoj civilizačních hodnot. 

3. Budou respektovány a dále rozšiřovány stavby veřejné 
infrastruktury - dopravní, technické, občanského vybavení i 
veřejných prostranství. 

4. Budou rozvíjeny podmínky pro krátkodobou i dlouhodobou 
rekreaci. 
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kulturní hodnoty 

5. Budou vytvářeny podmínky pro zabezpečení trvalé péče o kulturní 
hodnoty území. 

6. Budou vytvářeny podmínky pro zatraktivnění a ochranu kulturní 
památky vily dr. Viktora Bauera od Adolfa Loose.  

7. Budou vytvářeny podmínky pro ochranu založené urbanistické 
struktury území a převládajícího charakteru zástavby, bude ctěna 
dominanta původní průmyslové budovy cukrovaru. 

8. Památky drobné architektury v krajině budou zapojeny do systému 
pěších a cyklistických tras v území. 

přírodní a krajinné hodnoty 

9. Budou vytvářeny podmínky pro zabezpečení trvalé péče o přírodní 
hodnoty území. 

10. Budou dodržovány stanovené podmínky pro využití ploch v krajině. 
11. Budou realizovány vymezené plochy krajiny. 
12. Budou chráněny, doplňovány a zakládány vymezené prvky 

územního systému ekologické stability. 
13. Veškeré činnosti v území budou prováděny s ohledem na přírodní 

a krajinné hodnoty území. 
14. Budou dodržovány stanovené základní podmínky ochrany 

krajinného rázu území. 

  
 
 

c) urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 
 

 
 

c.1. urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice 
 
 
Cílem urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj území a ochrana a rozvoj 
všech jeho hodnot. Tohoto cíle bude dosaženo respektováním následujících zásad urbanistické 
koncepce: 
 
 
 

1. Bude respektován vymezený plošný rozvoj území. 
 
2. Budou vytvářeny podmínky pro rozvoj, obnovu a rozšíření veřejné infrastruktury - občanského 

vybavení, dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství včetně zeleně. 
 
3. Budou vytvářeny podmínky pro zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel formou přípravy 

zastavitelných ploch bydlení a podpory rozvoje služeb a podnikání. 
 
4. Budou vytvářeny podmínky pro rekreační využití území, rozvoj sportu, turistiky a cykloturistiky, 

rozvoj možností dlouhodobého i krátkodobého rekreačního pobytu a ubytování. 
 
5. Budou zvyšovány retenční a ekologicko stabilizační schopnosti území. 
 
6. Ve volné krajině nebudou prováděny zásahy, které by snížily ekologickou stabilitu území a 

znehodnotily krajinný ráz území. 
 
7. Bude respektováno vymezené kompoziční uspořádání ploch se stanovenými podmínkami a 

specifickými podmínkami jejich využití. 
 
8.  Bude respektována významná dominantní stavba území - hlavní tovární budova bývalé 

cukerní rafinerie. 
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c.2. vymezení zastavitelných ploch 
 

• plochy s rozdílným způsobem využití 
 
Územním plánem se dle zákresu ve výkrese B2. Hlavní výkres vymezují jako zastavitelné plochy 
následující plochy s rozdílným způsobem využití: 
 

p lochy s rozdí lným způsobem využit í  index využití 

plochy bydlení - v bytových domech BH 

plochy smíšené obytné - venkovské SV 

plochy občanského vybavení OV 

koridory technické infrastruktury TI 

plochy výroby a skladování - průmyslové VL 

plochy výroby a skladování - s malou zátěží VD 

plochy a koridory dopravní infrastruktury - silniční DS 

plochy dopravní infrastruktury - místní DM 

plochy dopravní infrastruktury - železniční DZ 

plochy vodní a vodohospodářské W 

 
• zastavitelné plochy a koridory 

 
Územním plánem se dle zákresu ve výkrese B2. Hlavní výkres vymezují následující zastavitelné 
plochy a koridory: 
 

z a s t a v i t e l n é  p l o c h y  a  k o r i d o r y  

ID index specifické podmínky využití 

dohoda o 
parcelaci, 

 

územní 
studie 

  regulační 
plán zásady etapizace 

 k . ú .  H r u š o v a n y  u  B r n a  

Z1 SV 

- v případě využití plochy pro výstavbu rodinných 
domů bude střední částí vymezené plochy 
vedena komunikace, která bude splňovat 
parametry obousměrně průjezdné komunikace s 
oboustranně vedenými chodníky pro pěší a 
možností podélného stání pro automobily. 
Chodníky budou od tělesa komunikace odděleny 
pásem uliční zeleně. Komunikace bude 
navazovat na stávající dopravní systém a 
komunikaci v zastavitelné ploše Z3. 

- - - 

Z2 DM 

- plocha je určena pro umístění komunikace, která 
bude splňovat parametry obousměrně průjezdné 
komunikace s oboustranně vedenými chodníky 
pro pěší a možností podélného stání pro 
automobily. Chodníky budou od tělesa 
komunikace odděleny pásem uliční zeleně. 
Komunikace bude navazovat na stávající 
dopravní systém. 

- - - 

Z3 SV 

- v případě využití plochy pro výstavbu rodinných 
domů bude střední částí vymezené plochy 
vedena komunikace, která bude splňovat 
parametry obousměrně průjezdné komunikace s 
oboustranně vedenými chodníky pro pěší a 
možností podélného stání pro automobily. 
Chodníky budou od tělesa komunikace odděleny 
pásem uliční zeleně. Komunikace bude 
navazovat na stávající dopravní systém a 
komunikaci v zastavitelné ploše Z1. 

- - - 
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Z4 DM 

- plocha je určena pro umístění komunikace, která 
bude splňovat parametry obousměrně průjezdné 
komunikace s oboustranně vedenými chodníky 
pro pěší a možností podélného stání pro 
automobily. Chodníky budou od tělesa 
komunikace odděleny pásem uliční zeleně. 
Komunikace bude navazovat na stávající 
dopravní systém. V prostoru území, které není 
vymezeno k zastavění, bude komunikace 
založena pouze jako pojízdná komunikace pro 
pěší a cyklisty a oboustranně doplněna pásem 
zeleně o minimální šířce 2 m. V těchto pásech 
bude založena vzrostlá stromová zeleň. 

- - - 

Z5 SV - - - - 

Z6 DM 

- plocha je určena pro umístění komunikace, která 
bude splňovat parametry obousměrně průjezdné 
komunikace s oboustranně vedenými chodníky 
pro pěší a možností podélného stání pro 
automobily. Chodníky budou od tělesa 
komunikace odděleny pásem uliční zeleně.  

- - - 

Z7 SV 

- podmínkou umístění staveb pro bydlení je 
výsadba ochranné izolační zeleně ve vymezené 
ploše N8 jako kompenzačního opatření na 
ochranu obytných staveb před prokazatelnými 
negativními dopady z ploch zemědělské výroby a 
skladování a případné těžby surovin v ploše N2 

- v ochranném pásmu elektroenergetického vedení 
nebudou umísťovány stavby pro bydlení, 
případně bude řešeno přeložení vrchního vedení 
VN pod zem (kabelové vedení) 

- umístění staveb s chráněnými vnitřními a 
venkovními prostory je možné pouze v případě, 
že v dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno, že chráněné prostory dle předpisů o 
ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně 
ovlivněny hlukem z ploch těžby nerostných 
surovin (TN) umístěných na vymezené ploše N2 

- podmínkou umístění staveb je umístění 
souvisejícího veřejného prostranství 

US4 - - 

Z9 SV 

- podmínkou umístění staveb pro bydlení je 
výsadba ochranné izolační zeleně ve vymezené 
ploše N9 jako kompenzačního opatření na 
ochranu obytných staveb před prokazatelnými 
negativními dopady z ploch zemědělské výroby a 
skladování a případné těžby surovin v ploše N2 

- v ochranném pásmu elektroenergetického vedení 
nebudou umísťovány stavby pro bydlení, 
případně bude řešeno přeložení vrchního vedení 
VN pod zem (kabelové vedení) 

- umístění staveb s chráněnými vnitřními a 
venkovními prostory je možné pouze v případě, 
že v dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno, že chráněné prostory dle předpisů o 
ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně 
ovlivněny hlukem z ploch těžby nerostných 
surovin (TN) umístěných na vymezené ploše N2 

- podmínkou umístění staveb je umístění 
souvisejícího veřejného prostranství 

US4 - - 

Z10 SV 

- umístění staveb s chráněnými vnitřními a 
venkovními prostory je možné pouze v případě, 
že v dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno, že chráněné prostory dle předpisů o 
ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně 
ovlivněny hlukem z ploch těžby nerostných 
surovin (TN) umístěných na vymezené ploše N2 

- - - 
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Z12 SV 

- v ochranném pásmu elektroenergetického vedení 
nebudou umísťovány stavby pro bydlení, 
případně bude řešeno přeložení vrchního vedení 
VN pod zem (kabelové vedení) 

- umístění staveb s chráněnými vnitřními a 
venkovními prostory je možné pouze v případě, 
že v dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno, že chráněné prostory dle předpisů o 
ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně 
ovlivněny hlukem z ploch těžby nerostných 
surovin (TN) umístěných na vymezené ploše N2 

- - - 

Z13 BH 

- podmínkou využití plochy je výsadba ochranné 
izolační zeleně ve vymezené ploše N16 a 
umístění souvisejícího veřejného prostranství o 
celkové velikosti minimálně 1400 m2 

- v ochranném pásmu elektroenergetického vedení 
nebudou umísťovány stavby pro bydlení, 
případně bude řešeno přeložení vrchního vedení 
VN pod zem (kabelové vedení) 

- umístění staveb s chráněnými vnitřními a 
venkovními prostory je možné pouze v případě, 
že v dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno, že chráněné prostory dle předpisů o 
ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně 
ovlivněny hlukem ze silniční dopravy (DS) 

US2 - - 

Z14 DM 

- plocha je určena pro umístění komunikace, která 
bude splňovat parametry obousměrně průjezdné 
komunikace s oboustranně vedenými chodníky 
pro pěší a možností podélného stání pro 
automobily. Chodníky budou od tělesa 
komunikace odděleny pásem uliční zeleně.  

- - - 

Z15 OV 

- umístění staveb s chráněnými vnitřními a 
venkovními prostory je možné pouze v případě, 
že v dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno, že chráněné prostory dle předpisů o 
ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně 
ovlivněny hlukem ze silniční dopravy v přilehlé 
stabilizované ploše DM 

- - - 

Z16 DM 

- plocha je určena pro umístění komunikace, která 
bude splňovat parametry obousměrně průjezdné 
komunikace s oboustranně vedenými chodníky 
pro pěší a možností podélného stání pro 
automobily. Chodníky budou od tělesa 
komunikace odděleny pásem uliční zeleně.  

- - - 

Z17 OV - plocha je určena pro umístění staveb souvisejících 
se zajištěním provozu areálu archeoskanzenu - - - 

Z18 DM 

- plocha je určena pro umístění parkoviště jako 
stavby související se zajištěním provozu areálu 
archeoskanzenu 

- v ploše je možné umístit stavby technické 
infrastruktury související s provozem 
archeoskanzenu 

- - - 

Z19 DM - plocha je určena pro umístění cyklostezky s 
doprovodnou alejovou zelení - - - 

Z19a DM - plocha je určena pro umístění cyklostezky - - - 

Z20 DM 
- plocha je určena pro umístění stavby křížení pěší 

a cyklistické dopravy se silnicí v návaznosti na 
železniční viadukt 

- - - 
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Z21 SV 

- podmínkou využití plochy je realizace komunikace 
v ploše Z22 

- v hlukově ohroženém území železničního 
ochranného pásma nebudou umisťovány stavby 
pro bydlení bez účinného ochranného opatření 
proti negativním vlivům z železniční dopravy, 
zejména bude v dalším stupni projektové 
přípravy prokázáno, že nebudou překročeny 
hygienické limity v chráněných vnitřních i 
venkovních prostorech staveb a chráněných 
venkovních prostorech 

ÚS3 - - 

Z22 DM 

- komunikace bude řešena jako obousměrně 
průjezdná, bude navazovat na stávající dopravní 
systém 

- umístění staveb s chráněnými vnitřními a 
venkovními prostory je možné pouze v případě, 
že v dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno, že chráněné prostory dle předpisů o 
ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně 
ovlivněny hlukem z železniční dopravy (DZ) 

ÚS3 - - 

Z23a DM - US3 - - 

Z23b DM - US3 - - 

Z24 SV 

- umístění staveb s chráněnými vnitřními a 
venkovními prostory je možné pouze v případě, 
že v dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno, že chráněné prostory dle předpisů o 
ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně 
ovlivněny hlukem z železniční dopravy (DZ) 

ÚS3 - - 

Z25 OV 

- plocha je vymezena výhradně pro umístění 
stavby občanského vybavení veřejné 
infrastruktury, případně pro rozšíření ploch 
veřejných prostranství v návaznosti na přilehlé 
prostranství kostela Panny Marie Královny  

- - - 

Z26 DM - - - - 

Z27 OV - - - - 

Z29 SV - umístěním staveb v této ploše nebude narušena 
funkce odvodňovacího zařízení - - - 

Z30 DS 

- podmínkou využití plochy je výsadba vzrostlé 
izolační zeleně ve vymezené ploše N18 

- v dalším stupni projektové dokumentace bude 
prokázáno, že jsou  v maximální možné míře 
eliminována negativní ovlivnění odtokových 
poměrů a zachován vsak povrchové vody do 
půdy 

- umístěním staveb v této ploše nebude narušena 
funkce odvodňovacího zařízení 

- dopravní připojení plochy na veřejnou dopravní 
infrastrukturu bude řešeno v souladu s platnou 
legislativou a normami 

- - - 

Z31 OV - - - - 

Z33 VL - - - - 
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Z34 VL 

- využití plochy je podmíněno vyřešením ukončení 
platnosti dosud platných rozhodnutí, vydaných 
podle zvláštních právních předpisů, včetně 
splnění jimi stanovených podmínek 

- podmínkou využití plochy je souběžná realizace 
plochy zeleně N29 a výsadba přírodě blízké 
zeleně v ploše vymezeného biokoridoru N30  

- - - 

Z35 DM - - - - 

Z36 W 

- před umístěním stavby hráze suchého poldru 
bude prověřena případná koordinace s 
výhledovou trasou vysokorychlostní železniční 
trati, zejména možnost využití hráze pro vedení 
trasy železničního tělesa 

- návrh protipovodňových staveb  a opatření bude 
zpracován tak, aby  převážná část plochy až na 
tělesa hrází byla nadále zemědělsky využitelná 

- - - 

Z37 DM - plocha je určena pro umístění cyklostezky s 
doprovodnou alejovou zelení - - - 

Z38 VD - - - - 

Z39 VD - zákaz dopravního připojení přímo na silniční 
obchvat obce   US3 - - 

Z40 DZ - - - - 

Z41 TI 

- koridor je vymezen pro umístění stavby 
Vírského oblastního vodovodu, napojení 
skupinového vodovodu Vranovice, včetně 
souvisejících staveb, např. křížení s dopravní 
nebo technickou infrastrukturou 

- ve vymezené ploše koridoru Z41 lze umísťovat 
stavby v souladu se stanoveným 
stabilizovaným nebo navrženým využitím, 
pokud umístěním těchto staveb nebude 
znemožněno umístění stavby Vírského 
oblastního vodovodu 

- - - 

 
 
c.3. vymezení ploch přestavby 
 

• plochy s rozdílným způsobem využití 
 
Územním plánem se dle zákresu ve výkrese B2. Hlavní výkres vymezují jako plochy přestavby 
následující plochy s rozdílným způsobem využití: 
 

p lochy s rozdí lným způsobem využit í  index využití 

plochy bydlení - v bytových domech BH 

plochy smíšené obytné - venkovské SV 

plochy smíšené obytné - centrální SC 

plochy občanského vybavení OV 

plochy dopravní infrastruktury - místní DM 

plochy veřejných prostranství PV 
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• plochy přestavby 

 
Územním plánem se dle zákresu ve výkrese B2. Hlavní výkres vymezují následující plochy 
přestavby: 
 

p l o c h y  p ř e s t a v b y  

ID index specifické podmínky využití 

dohoda o 
parcelaci, 

územní 
studie 

  regulační 
plán zásady etapizace 

 k . ú .  H r u š o v a n y  u  B r n a  

P1 DM 
- plocha je určena výhradně k přestavbě prostoru 

bývalé železniční vlečky na veřejné parkoviště a 
rozšíření místní komunikace s doprovodnou zelení 

- - - 

P2 SC  - - - - 

P3 PV - v ploše je možné umístit propagační a vstupní 
stavbu do areálu vily dr. Bauera od Adolfa Loose - - - 

P4 DM - - - - 

P5 SC  

- stavby umístěné v této ploše nebudou 
znehodnocovat významnou stavbu bývalého 
cukrovaru, zejména výškovou hladinou 

- využití a umístění staveb s chráněnými vnitřními a 
venkovními prostory je možné pouze v případě, 
že v dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno, že chráněné prostory dle předpisů o 
ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně 
ovlivněny hlukem ze stabilizované plochy výroby 
(VD) 

- - - 

P6 BH 

- stavby umístěné v této ploše nebudou 
znehodnocovat významnou stavbu bývalého 
cukrovaru, zejména výškovou hladinou;  

- využití a umístění staveb s chráněnými vnitřními a 
venkovními prostory a umístění chráněných 
venkovních prostorů je možné pouze v případě, 
že v dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno, že chráněné prostory dle předpisů o 
ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně 
ovlivněny hlukem z ploch výroby (VD) a hlukem z 
ploch občanského vybavení - sport a tělovýchova 
(OS) 

- - - 

P7 OV 

- plocha je určena výhradně k obnově památkově 
chráněné stavby vily dr. Bauera od Adolfa 
Loose a jejího využití jako muzea a k obnově 
přilehlé zahrady a jejího využití jako 
vyhrazeného parku  

- využití a umístění staveb s chráněnými vnitřními a 
vnějšími prostory je možné pouze v případě, že v 
dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno, že chráněné prostory dle předpisů o 
ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně 
ovlivněny hlukem ze silniční dopravy (DM), 
hlukem z ploch občanského vybavení - sport a 
tělovýchova (OS) a hlukem z ploch výroby (VD) 

- - - 

P8 DM - - - - 

P9 SC  

- využití a umístění staveb s chráněnými vnitřními a 
venkovními prostory je možné pouze v případě, 
že v dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno, že chráněné prostory dle předpisů o 
ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně 
ovlivněny hlukem z železniční a silniční dopravy 
(DZ, DM) a hlukem ze stabilizovaných ploch 
občanského vybavení - sport a tělovýchova (OS). 

- - - 
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P10 VD - - - - 

P11 SV - - - - 

P12 DM 
- plocha je určena výhradně k rozšíření místní 

komunikace; umístění jiných staveb dopravní 
infrastruktury je nepřípustné 

- - - 

P13 PV - - - - 

 
 
c.4. vymezení systému sídelní zeleně 
 

• plochy s rozdílným způsobem využití 
 
Územním plánem se dle zákresu ve výkrese B2. Hlavní výkres vymezují jako plochy systému 
sídelní zeleně následující plochy a koridory s rozdílným způsobem využití: 
 

p lochy s rozdí lným způsobem využit í  index využití 

plochy systému sídelní zeleně ZS 

koridory systému sídelní zeleně (liniová zeleň) ZS 

 
• plochy a koridory systému sídelní zeleně 

 
Územním plánem se dle zákresu ve výkrese B2. Hlavní výkres vymezují následující nové plochy a 
koridory systému sídelní zeleně: 

 
 

p l o c h y  s y s t é m u  s í d e l n í  z e l e n ě  

ID index specifické podmínky využití 

dohoda o 
parcelaci, 

územní 
studie 

  regulační 
plán zásady etapizace 

 k . ú .  H r u š o v a n y  u  B r n a  

N16 ZS - - - - 

N18 ZS - - - - 

N29 ZS - - - - 

N31 ZS 

- koridor doprovodné liniové vzrostlé zeleně podél 
stávající komunikace, přípustné jsou pouze 
listnaté dřeviny odpovídající charakteru okolní 
krajiny 

- - - 

N32 ZS 
- koridor doprovodné liniové vzrostlé zeleně podél 

vymezené cyklistické stezky Z19 a Z19a, 
přípustné jsou pouze listnaté dřeviny odpovídající 
charakteru městské zeleně 

- - - 

N33 ZS 
- koridor doprovodné liniové vzrostlé zeleně podél 

stávající komunikace a jejího rozšíření formou 
územní rezervy, přípustné jsou pouze listnaté 
dřeviny odpovídající charakteru okolní krajiny 

- - - 

N34 ZS 
- koridor doprovodné liniové vzrostlé zeleně podél 

stávající komunikace, přípustné jsou pouze 
listnaté dřeviny odpovídající charakteru okolní 
krajiny 

- - - 

N35 ZS 
- koridor doprovodné liniové vzrostlé zeleně podél 

stávající komunikace, přípustné jsou pouze 
listnaté dřeviny odpovídající charakteru okolní 
krajiny 

- - - 
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N36 ZS 
- koridor doprovodné liniové vzrostlé zeleně podél 

stávající komunikace, přípustné jsou pouze 
listnaté dřeviny odpovídající charakteru okolní 
krajiny 

- - - 

N37 ZS 
- koridor doprovodné liniové vzrostlé zeleně podél 

stávající komunikace, přípustné jsou pouze 
listnaté dřeviny odpovídající charakteru městské 
zeleně 

- - - 

N38 ZS 
- koridor doprovodné liniové vzrostlé zeleně podél 

vymezené komunikace Z4, přípustné jsou pouze 
listnaté dřeviny odpovídající charakteru městské 
zeleně 

- - - 

N39 ZS 
- koridor doprovodné liniové vzrostlé zeleně podél 

vymezené komunikace Z2, přípustné jsou pouze 
listnaté dřeviny odpovídající charakteru městské 
zeleně 

- - - 

N40 ZS 
- koridor doprovodné liniové vzrostlé zeleně podél 

stávající komunikace, přípustné jsou pouze 
listnaté dřeviny odpovídající charakteru území 

- - - 

N41 ZS 
- koridor doprovodné liniové vzrostlé zeleně podél 

stávajících komunikací, přípustné jsou pouze 
listnaté dřeviny odpovídající charakteru území 

- - - 

N42 ZS 
- koridor doprovodné liniové vzrostlé zeleně podél 

stávající komunikace, přípustné jsou pouze 
listnaté dřeviny odpovídající charakteru okolní 
krajiny 

- - - 

N43 ZS 
- koridor doprovodné liniové vzrostlé zeleně podél 

stávající komunikace, přípustné jsou pouze 
listnaté dřeviny odpovídající charakteru území 

- - - 

 

 
 
d) koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů 
pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití 
 
 d.1.  dopravní infrastruktura 
 
 
  d.1.1. silnice a dopravní vybavení 

 
Stávající systém silnic v území se nemění. 
 
Pro případnou budoucí změnu v silničním systému je vymezena následující územní rezerva: 
 

ID 
plochy 

index 
využití koncepce rozvoje dopravní infrastruktury - silnice 

R12 DS - územní rezerva pro přeložku silnice II/416 

R13 DS - územní rezerva pro variantní vedení přeložky silnice II/416 

 
Dopravní vybavení se doplňuje o následující stavbu: 
 

ID 
plochy 

index 
využití koncepce rozvoje dopravní infrastruktury - dopravní vybavení 

Z30 DS 
- čerpací stanice pohonných hmot a související stavby pro služby motoristům, např. 
motorest, motel, autoservis 
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Dopravní připojení vymezených zastavitelných ploch navazujících na pozemky silnic III. 
třídy bude provedeno v maximální možné míře ze stávajících odbočení. Případná nová 
připojení budou řešena jako kolmá. 
 
Zřizování souvisejících součástí komunikací - např. náspů, zářezů, opěrných zdí, 
protihlukových stěn, mostů, doprovodné a izolační zeleně je umožněno v rámci 
stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
 
 
d.1.2. komunikace, manipulační plochy, parkovací plochy, garáže 
 
Územním plánem se komunikační systém obce koncepčně doplňuje o následující vymezené 
dopravní stavby: 

 

ID 
plochy 

index 
využití koncepce rozvoje dopravní infrastruktury - místní komunikace, parkoviště, garáže 

Z2 DM - místní komunikace 

Z4 DM - místní komunikace 

Z6 DM - místní komunikace 

Z14 DM - místní komunikace 

Z16 DM - místní komunikace 

Z18 DM - parkoviště 

Z22 DM - rozšíření a úprava povrchu místní komunikace 

Z23a DM - místní komunikace 

Z23b DM - místní komunikace 

Z26 DM - okružní křižovatka a související stavby 

Z35 DM - místní komunikace a parkoviště plochy průmyslové výroby a skladování Z34 

P1 DM - parkoviště u vlakového nádraží 

P4 DM - místní komunikace 

P8 DM - parkoviště u vily od Adolfa Loose a místní komunikace 

P12 DM - rozšíření místní komunikace 

 

 
Pro případnou budoucí změnu v systému místních komunikací je vymezena následující 
územní rezerva: 

 
 

ID 
plochy 

index 
využití koncepce rozvoje dopravní infrastruktury - místní komunikace, parkoviště, garáže 

R7 DM - územní rezerva pro přístupovou komunikaci a parkoviště případné průmyslové zóny 
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Nová komunikační připojení budou v maximální možné míře řešena jako kolmá. 
 
Komunikace uvnitř obytných lokalit budou v maximální možné míře řešeny jako dvousměrné, 
s minimálně jednostranným chodníkem odděleným od pojízdných pruhů pásem zeleně. 
 
Zřizování další související dopravní infrastruktury, tj. garáží, manipulačních ploch, 
parkovacích ploch a odstavných stání je umožněno v rámci stanovených podmínek pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

 
 
  d.1.3. pěší a cyklistická doprava 
 
 V systému pěší a cyklistické dopravy jsou vymezeny následující koncepční změny: 
 
 

ID 
plochy 

index 
využití koncepce rozvoje dopravní infrastruktury - pěší a cyklistická doprava 

Z19 DM - pěší a cyklistická stezka 

Z19a DM - pěší a cyklistická stezka 

Z20 DM - bezkolizní přechod pro pěší a cyklisty přes silnici  

Z37 DM - pěší a cyklistická stezka 

 
 

Zřizování komunikací a staveb pro pěší a cyklisty je umožněno ve všech plochách dopravní 
infrastruktury a současně dle stanovených podmínek využití také v dalších plochách s 
rozdílným způsobem využití. 
 

 
d.1.4. hromadná doprava autobusová a železniční 
 
 

 V systému autobusové a železniční dopravy jsou vymezeny následující koncepční změny: 
 
 

ID 
plochy 

index 
využití koncepce rozvoje dopravní infrastruktury - autobusová a železniční doprava 

Z40 DZ - rekonstrukce regionální železniční tratě Hrušovany u Brna - Židlochovice 

R5 DZ - územní rezerva pro výhledovou stavbu celostátní vysokorychlostní železniční tratě 

 
 

 Zřizování zastávek veřejné hromadné dopravy je umožněno v rámci ploch dopravní 
infrastruktury. 
 
 

 
d.1.5. vodní doprava 
 
Vodní doprava není v území provozována, nejsou vymezeny žádné změny v systému vodní 
dopravy. 
 

 
d.1.6. letecká doprava 
 
Letecká doprava není v území provozována, nejsou vymezeny žádné změny v systému 
letecké dopravy. 
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 d.2. technická infrastruktura 

 
  d.2.1. zásobování pitnou vodou 

 
 V systému zásobování pitnou vodou jsou vymezeny následující koncepční změny: 

 

ID 
plochy 

index 
využití koncepce rozvoje technické infrastruktury - zásobování pitnou vodou 

Z41 TI 
- koridor pro umístění podzemní stavby Vírského oblastního vodovodu, napojení skupinového 
vodovodu Vranovice 

 
V místech potřeby bude stávající vodovod rozšiřován formou vodovodních přípojek v rámci 
využití vymezených ploch s rozdílným způsobem využití. 
 
Nové vodovodní přípojky, páteřní vodovodní řady a případně nové individuální vodní zdroje 
(studny) budou v území prováděny v souladu se stanovenými podmínkami pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití jako stavby související technické infrastruktury.   
 
Bude prováděna průběžná provozní rekonstrukce vodovodního systému. 
 
Podmínky pro zásobování pitnou vodou nových staveb 
 
V místech založeného systému veřejného zásobování pitnou vodou budou nové stavby 
připojeny na veřejnou vodovodní síť. V ostatním území budou nové stavby zásobovány 
pitnou vodou individuálně. 
 
Požární voda 
 
Pro protipožární zajištění budou sloužit veřejné vodovody a vodní nádrže. 
 
Nouzové zásobování pitnou vodou 
 
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternami a dovozem balené vody. 
Kvalitou nevyhovující vodu lze nouzově využít jako vodu užitkovou. 

 
  d.2.2. čištění odpadních vod 

 
Koncepce systému odvádění a čištění odpadních vod se nemění. 

 
V místech potřeby bude stávající kanalizační síť rozšiřována formou kanalizačních přípojek v 
rámci využití vymezených ploch s rozdílným způsobem využití. 
 
Nové kanalizační přípojky, páteřní kanalizační řady a případně nová individuální zařízení 
na čištění nebo jímání odpadních vod budou v území prováděny v souladu se stanovenými 
podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jako stavby související 
technické infrastruktury. 
 
Bude prováděna průběžná provozní rekonstrukce, údržba a zkapacitnění kanalizačního 
systému v jeho stávajících trasách. 
 
Podmínky pro odkanalizování nových staveb 
 
V místech založeného systému odkanalizování území a čištění odpadních vod budou nové 
stavby připojeny na veřejnou kanalizační síť. Přednostně budou napojovány stavby, které 
budou uvnitř zastavěného území nebo budou umístěny ve vymezených zastavitelných 
plochách, které na zastavěné území navazují. 
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V ostatním území bude odvádění a čištění odpadních vod z nových i stávajících staveb 
prováděno v souladu s platnou legislativou, a to odtokem splaškových vod po předčištění 
v biologických septicích stávající kanalizací do vodoteče nebo do bezodtokových jímek, 
odkud budou vyváženy do čistírny odpadních vod, anebo využitím malých domovních 
čistíren.  
 
Stávající čisticí zařízení budou v případě stavebních úprav objektů, kde vznikají odpadní 
vody, kontrolována a doplněna, či jinak upravena tak, aby splňovala požadavky platné 
legislativy. 
 
S dešťovými vodami bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, a to akumulací za 
účelem dalšího využití anebo retencí s řízeným vypouštěním, anebo vsakováním 
dešťových vod do terénu. 
 
d.2.3. nakládání s odpady 
 
Koncepce systému nakládání s odpady se nemění. 
 
Zařízení pro kompostování biologického odpadu je možné umístit v plochách výroby a 
skladování (kód využití VD, VZ a VL), které jsou vymezeny bez návaznosti na plochy 
bydlení a občanského vybavení.  
 
d.2.4. zásobování plynem 
 
Koncepce systému zásobování území plynem se nemění. 
 
V místech potřeby bude stávající plynovodní rozvodná síť rozšiřována formou plynovodních 
přípojek v rámci využití vymezených ploch s rozdílným způsobem využití. 
 
Bude prováděna běžná provozní údržba a rekonstrukce stávajících plynovodních rozvodů a 
zařízení na plynovodní síti. 
 
d.2.5. zásobování elektrickou energií 
 
Koncepce systému zásobování území elektrickou energií se nemění. 
 
Ve vymezených zastavitelných plochách budou umísťovány nové elektroenergetické rozvody 
VN a transformační stanice VN/NN dle potřeby projektované v navazujících stupních 
projektových dokumentací. V místech potřeby bude stávající nadzemní i podzemní (kabelové) 
elektroenergetické vedení rozšiřováno formou přípojek. V zastavěném území a zastavitelných 
plochách budou prováděny nové elektroenergetické rozvody a přípojky jako podzemní. 
 
V zastavitelné ploše Z13 bude v případě jejího využití provedeno přeložení nadzemního 
elektroenergetického vedení VN 35 kV pod zem, pokud nebude územní studií US2 
stanoveno jinak. 
 
Elektroenergetické rozvody a stavby jsou koncepčně přípustné v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití jako související technická infrastruktura.  
 
Stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů lze v území umístit pouze v 
rozsahu a v plochách dle stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem 
využití. V rozporu se stanovenými podmínkami využití nelze tyto stavby a zařízení umístit v 
území ani jako dočasné. 
 
Bude prováděna průběžná provozní rekonstrukce a údržba stávajícího elektroenergetického 
systému. 
 
d.2.6. zásobování teplem 
 
Nejsou vymezeny změny v systému zásobování teplem. 
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Kombinovaná výroba tepla a elektřiny na bázi spalování komunálních odpadů je v území 
nepřípustná. 
 
d.2.7. radiokomunikace, telekomunikace 
 
Nejsou vymezeny změny ve stávající radiokomunikační a telekomunikační síti. 

 
 d.3. občanské vybavení 

 
Územním plánem se koncepčně dle zákresu ve výkrese B2. Hlavní výkres vymezují jako plochy 
občanského vybavení následující plochy s rozdílným způsobem využití: 
 
 

p lochy s rozdí lným způsobem využit í  index využití 

plochy občanského vybavení OV 

plochy občanského vybavení - sport a tělovýchova OS 

plochy občanského vybavení - hřbitov OH 

 
Územním plánem se dle zákresu ve výkrese B2. Hlavní výkres vymezují následující nové plochy 
občanského vybavení: 
 

ID 
plochy 

index 
využití koncepce rozvoje občanského vybavení 

Z15 OV - občanské vybavení veřejné infrastruktury nebo občanské vybavení sloužící obyvatelům a 
návštěvníkům celé obce 

Z17 OV - občanské vybavení související s provozem archeoskanzenu 

Z25 OV - občanské vybavení veřejné infrastruktury 

Z27 OV - občanské vybavení veřejné infrastruktury - rozšíření základní školy 

Z31 OV - občanské vybavení veřejné infrastruktury - sociální bydlení 

P7 OV - občanské vybavení veřejné infrastruktury - vila od Adolfa Loose, muzeum 

Z80 OV - plocha občanského vybavení 
 

 
Další stavby občanského vybavení budou v území umisťovány v souladu se stanovenými 
podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití, a to zejména následujícím způsobem: 
 
       

plochy s rozdílným způsobem využití index využití koncepce umístění staveb občanského vybavení 

plochy bydlení - v bytových domech BH - občanské vybavení a služby slučitelné s bydlením 
a rekreací a sloužící zejména obyvatelům 
vymezené plochy plochy rekreace - individuální RI 

plochy občanského vybavení OV 

- občanské vybavení veřejné infrastruktury a 
ostatní občanské vybavení související s hlavním 
využitím a sloužící zejména obyvatelům, případně 
návštěvníkům obce 

plochy občanského vybavení - sport a 
tělovýchova OS 

plochy občanského vybavení - hřbitov OH 

plochy smíšené obytné - venkovské SV - občanské vybavení a služby slučitelné s bydlením 
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plochy smíšené obytné - centrální SC - občanské vybavení a služby slučitelné s bydlením 

plochy dopravní infrastruktury - silniční DS - občanské vybavení související se silniční a drážní 
dopravou, zejména motoresty, motely, nádražní 
restaurace, ubytování plochy dopravní infrastruktury - železniční DZ 

plochy výroby a skladování - lehký průmysl VL 
- občanské vybavení a služby výrobního 
charakteru, které jsou neslučitelné s bydlením, a 
další související občanské vybavení, např. 
podnikový obchodní prodej, administrativa, 
ubytovna 

plochy výroby a skladování - drobná a 
řemeslná výroba VD 

plochy smíšené výrobní VS 

 
 
d.4. veřejná prostranství 
 
Územním plánem se dle zákresu ve výkrese B2. Hlavní výkres vymezují jako plochy veřejných 
prostranství následující plochy s rozdílným způsobem využití: 
 

p lochy s rozdí lným způsobem využit í  index využití 

plochy veřejných prostranství PV 

plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň PZ 

 
Územním plánem se koncepčně dle zákresu ve výkrese B2. Hlavní výkres vymezují následující 
nové plochy veřejných prostranství: 
 

ID 
plochy 

index 
využití koncepce rozvoje veřejných prostranství 

P3 PV 
- přestavba bývalého autobusového nádraží na veřejné prostranství jako vstupního 
předprostoru k vile od Adolfa Loose, včetně pěšího propojení k vlakovému nádraží  

P13 PV - veřejné prostranství v centru obce navazující na stávající plochu veřejné zeleně 

N17 PZ 
- veřejné prostranství s převahou zeleně navazující na vymezené i stabilizované plochy 
občanského vybavení veřejné infrastruktury 

N19 PZ - veřejně přístupný lesopark 

N26 PZ 
- přestavba řadových garáží na veřejné prostranství s převahou zeleně u vjezdu pro automobily 
na parkoviště u vily od Adolfa Loose 

N44 PZ 
- související veřejné prostranství s převahou zeleně v lokalitě Stávání 
- zákaz dopravního připojení přímo na silniční obchvat obce 

 
 
Další veřejná prostranství budou v území umísťována v souladu se stanovenými podmínkami 
využití ploch s rozdílným způsobem využití, a to následujícím způsobem: 
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plochy s rozdílným způsobem využití index využití koncepce umístění veřejných prostranství 

plochy bydlení - v bytových domech BH 
- veřejně přístupné zpevněné i nezpevněné plochy, 
veřejná zeleň, veřejné parkovací plochy 

plochy rekreace - individuální RI 
- související veřejně přístupné zpevněné i 
nezpevněné plochy 

plochy rekreace - přírodního charakteru RN - související veřejně přístupné nezpevněné plochy 

plochy občanského vybavení OV 
- veřejně přístupné zpevněné i nezpevněné plochy, 
veřejná zeleň, veřejné parkovací plochy 

plochy občanského vybavení - sport a 
tělovýchova OS 

- související veřejně přístupné zpevněné i 
nezpevněné plochy 

plochy smíšené obytné - venkovské SV 
- veřejně přístupné zpevněné i nezpevněné plochy, 
veřejná zeleň, veřejné parkovací plochy 

plochy smíšené obytné - centrální SC 
- veřejně přístupné zpevněné i nezpevněné plochy, 
veřejná zeleň, veřejné parkovací plochy 

plochy dopravní infrastruktury - silniční DS 
- komunikace a silnice sloužící jako veřejná 
prostranství 

plochy dopravní infrastruktury - místní DM 

plochy veřejných prostranství PV 
- veřejně přístupné, převážně zpevněné plochy, 
veřejná zeleň, veřejné parkovací plochy 

plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň PZ 
- veřejně přístupné, převážně nezpevněné plochy, 
veřejná zeleň 

plochy systému sídelní zeleně ZS 
- související veřejně přístupné, převážně 
nezpevněné plochy 

 
 
e) koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v 
krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, 
prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek 
nerostných surovin 
 

 
• plochy s rozdílným způsobem využití 

 
Územním plánem se dle zákresu ve výkrese B2. Hlavní výkres vymezují jako plochy krajiny 
následující plochy s rozdílným způsobem využití, které nejsou určeny k zastavění: 
 
 

p lochy s rozdí lným způsobem využit í  index využití 

plochy vodní a vodohospodářské W 

plochy zemědělské NZ 

plochy zemědělské - vinice a ovocné sady NV 

plochy lesní NL 

plochy přírodní NP 

plochy smíšené nezastavěného území NS 

plochy těžby nerostů TN 
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e.1. vymezení ploch změn v krajině  
 
Územním plánem se koncepčně dle zákresu ve výkrese B2. Hlavní výkres vymezují následující 
plochy změn krajiny:  
 

ID 
plochy 

index 
využití koncepce rozvoje ploch krajiny 

N1 NZ - rekultivace v prostoru povrchové těžby, návrat zemědělské půdy I. třídy ochrany 

N3 NL - zalesnění pro zvýšení retenčních schopností území 

N4 NS - zatravnění suchého poldru 

N5 NL - zalesnění pro zvýšení retenčních schopností území a zvýšení ekologické stability území 

N6 NS - zeleň přírodního nebo přírodě blízkého ekosystému k založení části biokoridoru  RK1491B  

N7 NL - zalesnění přírodního nebo přírodě blízkého ekosystému k založení části biokoridoru  
RK1491B  a zvýšení retenčních schopností území  

N8 NS - zeleň přírodního nebo přírodě blízkého ekosystému k založení části biokoridoru  RK1491B  a 
zvýšení retenčních schopností území  

N9 NS 
- zeleň přírodního nebo přírodě blízkého ekosystému k založení části biokoridoru  RK1491B , 
zvýšení retenčních schopností území a ochrana obytného území před negativními dopady z 
přilehlého zemědělského areálu 

N10 NS 
- zeleň přírodního nebo přírodě blízkého ekosystému k založení části biokoridoru  RK1491B  a 
ochrana krajinného rázu území 

N11 NS - zeleň přírodního nebo přírodě blízkého ekosystému k založení části biokoridoru  RK1491B  

N13 NS - zeleň přírodního nebo přírodě blízkého ekosystému k založení části biokoridoru  RK1491B  

N14 NS - zeleň přírodního nebo přírodě blízkého ekosystému k založení části biokoridoru  RK1491B  

N20 NP - zeleň přírodního nebo přírodě blízkého ekosystému k založení biocentra LBC 4 

N21 NP 
- zeleň přírodního nebo přírodě blízkého ekosystému na zemním valu k ochraně zastavěného 
území před záplavovými vodami a k posílení ekostabilizační funkce biokoridoru LBK 2 

N22 NS - krajinná zeleň blízká původnímu charakteru krajiny - lužní louky 

N23 NL - obnova původního lužního lesa pro zvýšení retenčních schopností území  

N24 NL - obnova původního lužního lesa pro zvýšení retenčních schopností území  

N30 NS - zeleň přírodního nebo přírodě blízkého ekosystému k založení části biokoridoru LBK 3 

 
 

Ve vymezených stabilizovaných i rozvojových plochách krajiny mohou být umístěny pouze takové 
stavby a opatření, které jsou v souladu se stanoveným způsobem využití a využitím nezastavěného 
území uváděným stavebním zákonem. 
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e.2. územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 
Územním plánem se dle zákresu ve výkrese B2. Hlavní výkres a v koordinaci se sousedními 
územními celky vymezuje následující systém ekologické stability území: 
 
• regionální územní systém ekologické stability 

 

regionální biocentrum  RBC48  
regionální biokoridor RK1491B     

 
• lokální územní systém ekologické stability 
 

lokální biocentra 
 

- LBC 1 stabilizovaný les v lokalitě Kukle v trase regionálního biokoridoru  RK1491B  
- LBC 2 stabilizovaný les v lokalitě Červené vrchy v trase regionálního biokoridoru  RK1491B  
- LBC 3 stabilizovaný les v lokalitě Horní díly v trase regionálního biokoridoru  RK1491B  a na 

trase lokálního biokoridoru LBK 2 
- LBC 4 vymezená zeleň přírodě blízkého ekosystému v krajině na trase lokálního biokoridoru 

LBK 2 
 

lokální biokoridory    
 

- LBK 2 stabilizovaná niva potoka Šatava 
- LBK 3 stabilizovaná vzrostlá lesní a krajinná zeleň v lokalitě Kukle, vymezená zeleň přírodě 

blízkého ekosystému v krajině 
 
V ploše stabilizovaných prvků ÚSES je chráněna přirozená dřevinná skladba, která bude průběžně 
obnovována novou výsadbou. 
  
Pro zakládání a doplňování prvků ÚSES bude využíván rostlinný materiál z místních zdrojů, 
druhová skladba bude odpovídat přirozené vegetaci daného prvku. 
 
Zmenšování nebo omezování biokoridorů procházejících vymezeným zastavěným územím je 
nepřípustné. 
 
Na pozemcích určených pro ochranu a tvorbu ÚSES nelze měnit stávající kulturu za kulturu nižšího 
stupně ekologické stability, ani jiným způsobem narušovat jejich ekologicko stabilizační funkce. 
 
V plochách vymezených prvků ÚSES nebudou svévolně prováděny zásahy, které by mohly vést k 
ohrožení či oslabení funkce vymezeného prvku ÚSES. Mezi takové zásahy patří umisťování 
staveb, pozemkové úpravy, odvodňování pozemků, umělé regulace vodních toků a nádrží, těžba 
nerostů. 
 
e.3. prostupnost krajiny 
 
Komunikační síť polních a lesních cest se nemění, zůstává zachována.  
 
Cyklistické a pěší trasy budou značeny na stávajících komunikacích v krajině, v případě vymezení 
nových cyklistických stezek a stezek pro pěší budou tyto realizovány s nezpevněným povrchem. 
Nové stezky a komunikace v krajině budou umisťovány v souladu se stanovenými podmínkami 
využití ploch krajiny a koridory sídelní zeleně.  
 
Prostupnost krajiny pro zvěř a živočichy je zajištěna vymezenými prvky ÚSES a stanovenými 
podmínkami pro využití ploch krajiny. 
 
e.4. protierozní opatření 
 
Protierozní opatření jsou vymezena ve výkrese B3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací, a označena kódem WR. 
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Jako protierozní opatření na ochranu území před povrchovými vodami je vymezen suchý poldr s 
hrází v plochách N4 a Z36. 
 
Jako další protierozní opatření jsou vymezeny následující nové plochy krajiny, které zvýší retenční 
schopnosti území - N3, N5, N22, N23, N24.  
 
K účinnějšímu zachycení možných povrchových vod budou sloužit také nově vymezené prvky 
územního systému ekologické stability.  
 
Realizace dalších protierozních opatření je přípustná v rámci vybraných ploch krajiny - W, NZ, NV, 
NS, NP. 
 
e.5. ochrana před povodněmi 
 
Protipovodňová opatření nejsou vymezena. 
 
Ve vymezené ploše N21 lokálního biokoridoru LBK 2 bude zvýšen zemní val na lokální ochranu 
staveb.  
 
Realizace protipovodňových opatření je umožněna v rámci stanovení podmínek pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití.  
 
e.6. další opatření k obnově a zvýšení ekologické stability krajiny 
 
Další opatření k obnově a zvýšení ekologické stability krajiny nejsou vymezena. 
 
e.7. koncepce rekreačního využívání krajiny 
 
Územním plánem se koncepčně dle zákresu ve výkrese B2. Hlavní výkres vymezují následující 
nové plochy krajiny, které jsou určeny k rekreačnímu využívání: 
 

ID 
plochy 

index 
využití koncepce rozvoje rekreačního využívání krajiny 

N15 RN - plocha krajiny určená k rekreaci krajinného charakteru - archeoskanzen 

N28 RN 
- plocha rekreačního využití krajiny navazující na pěší a cyklistické trasy v území, posílení 
charakteru zemědělské krajiny s ovocnými sady a vinicemi 

 
e.8. plochy pro dobývání nerostů 
 
Územním plánem se koncepčně dle zákresu ve výkrese B2. Hlavní výkres vymezuje následující 
plocha pro dobývání nerostů: 
 

ID 
plochy 

index 
využití koncepce rozvoje dobývání nerostů 

N2 TN 

- plocha pro povrchovou těžbu písků a štěrkopísků 
- využití plochy nebude negativně (nad limity stanovené legislativou) ovlivňovat odtokové 
poměry, režim podzemních vod, veřejné zdraví z hlediska hluku, vibrací, pachů, prachu a to 
jak přímým využitím, tak i činnostmi s tímto využíváním souvisejícími 
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f) stanovení 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 
 
Stavby, zařízení a jiná opatření uvedená v § 18 stavebního zákona nejsou Územním plánem Hrušovany u 
Brna výslovně vyloučeny, vyjma ploch přírodních (index NP) . 
 
 

P L O C H Y  B Y D L E N Í   

1. P L O C H Y  B Y D L E N Í  -  V  B Y T O V Ý C H  D O M E C H  BH 
způsob využití 

Hlavní využití:   
 Bydlení v bytových domech. 
 
Přípustné využití: 

-  bytové domy 
- řadové a terasové rodinné domy 
- občanské vybavení a služby, které jsou slučitelné s bydlením a nesnižují kvalitu 

obytného prostředí např. zvýšenou hladinou hluku, prachu a zvýšenými nároky na 
nákladní dopravu a slouží zejména obyvatelům ve vymezené ploše 

- garáže sloužící zejména obyvatelům ve vymezené ploše 
-  stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu sloužící zejména obyvatelům ve 

vymezené ploše 
- veřejná prostranství, zeleň na veřejných prostranstvích, veřejná parkoviště 
- sídelní zeleň 
- vodní plochy a toky 
- zahrádkářské kolonie sloužící zejména obyvatelům ve vymezené ploše 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- podzemní stavby veřejné technické infrastruktury 
 

Podmíněně přípustné využití: 
- fotovoltaické elektrárny, pokud jsou doplňujícím zařízením staveb hlavního využití a 

jsou jejich součástí nebo jsou umístěny v zastavěné ploše staveb hlavního využití 
 

Nepřípustné využití: 
 

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

- rodinné domy, které nejsou uvedeny v přípustném využití 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- hotely, penziony, motely a ostatní stavby ubytovacích zařízení - zejména ubytovny, 

kempy a skupiny chat  
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, které nejsou uvedeny 

v podmíněně přípustném využití 
- zemědělské stavby 
- stavby a zařízení lesního hospodářství 
- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
- stavby se zvýšenými nároky na těžkou nákladní dopravu a hygienu prostředí 

podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu  

- výšková regulace hladiny zástavby: čtyři nadzemní podlaží včetně podkroví 
- rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků: nestanovuje se 
- intenzita využití stavebních pozemků - koeficient zastavění: nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků - a) koeficient zeleně: minimálně 0,3 
                                                   b) koeficient budov: 0,5  
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A1. Územní plán 

 
P L O C H Y  R E K R E A C E   

2. P L O C H Y  R E K R E A C E  -  I N D I V I D U Á L N Í  RI 
způsob využití 

Hlavní využití:   
 Rodinná rekreace. 
 
Přípustné využití: 

-  stavby pro rodinnou rekreaci do velikosti 50 m2 zastavěné plochy 
- skupiny chat  
- související občanské vybavení a služby, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu 

rekreace a slouží zejména obyvatelům ve vymezené ploše 
-  stavby související s hlavním využitím, např.: garáže, přístřešky pro auta, bazény  
- související veřejná prostranství 
-  stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu sloužící zejména rekreantům ve vymezené 

ploše 
- sídelní zeleň 
- vodní plochy a toky 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- podzemní stavby veřejné technické infrastruktury 
 

Podmíněně přípustné využití: 
- fotovoltaické elektrárny, pokud jsou doplňujícím zařízením staveb hlavního využití a jsou 

jejich součástí 
 

Nepřípustné využití: 
                 

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

- bytové domy 
- rodinné  domy  
- garáže, které nejsou uvedeny v přípustném využití 
- hotely, penziony, motely a ostatní stavby ubytovacích zařízení, které nejsou uvedeny v 

přípustném využití - zejména ubytovny a kempy 
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, které nejsou uvedeny v 

podmíněně přípustném využití 
- zemědělské stavby 
- stavby a zařízení lesního hospodářství 
- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
- stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí 

podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu  

- výšková regulace hladiny zástavby: nejvýše dvě nadzemní podlaží včetně podkroví 
- rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků: nestanovuje se 
- intenzita využití stavebních pozemků - koeficient zastavění: nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků - a) koeficient zeleně: bude minimálně 0,7 
                                                   b) koeficient budov: 0,2  
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A1. Územní plán 

 
P L O C H Y  R E K R E A C E   

3. P L O C H Y  R E K R E A C E  -  Z A H R Á D K ÁŘS K É  K O L O N I E  RZ 
způsob využití 

Hlavní využití:   
Zahrádkářské kolonie. 

 
Přípustné využití: 

- stavby chat do velikosti maximálně 25 m2 
- stavby související s hlavním využitím, např. sklady zahradního nářadí, skleníky, 

přístřešky 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- podzemní stavby veřejné technické infrastruktury 
- vodní plochy a toky 
 

Nepřípustné využití: 
 

Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména: 
- bytové domy 
-  rodinné domy 
- hotely, motely, penziony, ubytovny a ostatní stavby ubytovacích zařízení, 

zejména kempy a skupiny chat  
- stavby občanského vybavení 
- veřejná prostranství 
- garáže 
- stavby bazénů 
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
- zemědělské stavby 
- stavby a zařízení lesního hospodářství 
- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
- stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí 
 

podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu  

- výšková regulace hladiny zástavby: jedno nadzemní podlaží a podkroví do 
maximální výšky hřebene 8,5 m nad upravený terén 

- rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků: nestanovuje se 
- intenzita využití stavebních pozemků - koeficient zastavění: nestanovuje se 
- intenzita využití pozemků - a) koeficient zeleně: 0,8  
                                                   b) koeficient budov: 0,1  
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A1. Územní plán 

 
P L O C H Y  R E K R E A C E   

4. P L O C H Y  R E K R E A C E  -  PŘ Í R O D N Í H O  C H A R A K T E R U  RN 
způsob využití 

Hlavní využití:   
Krátkodobé rekreační využití krajiny. 

 
Přípustné využití: 

- přírodní koupaliště, přírodní vodní plochy 
- veřejná tábořiště a kempy 
- les a plochy určené k plnění funkcí lesa, trvalé travní porosty 
- související veřejná prostranství 
- stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu, např.: hygienická zařízení, 

ekologická a informační centra, rozhledna 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- stezky pro pěší a cyklisty 

 
Nepřípustné využití: 
 

Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména: 
- bytové domy 
-  rodinné domy 
- hotely, motely, penziony, ubytovny a ostatní stavby ubytovacích zařízení, 

zejména skupiny chat  
- stavby občanského vybavení 
- stavby pro rekreaci 
- garáže 
- 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 
 

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 

 



 

                                                                                                                                                                                        27 

 

 

                                                                    Územní plán Hrušovany u Brna  �    

A1. Územní plán 

 
P L O C H Y  O B Č A N S K É H O  V Y B A V E N Í   

5. P L O C H Y  O BČA N S K É H O  V Y B A V E N Í  OV 
způsob využití 

Hlavní využití:   
 Občanské vybavení. 
 
Přípustné využití: 

- stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury, např. stavby pro 
školství, zdravotnictví, kulturu, správu a administrativu 

- stavby a zařízení dalšího občanského vybavení a služeb, např.: stavby a 
zařízení pro sport a tělovýchovu, stavby pro obchod, stavby stravovacích 
zařízení, stavby ubytovacích zařízení jako hotely, motely, penziony a ubytovny 

- integrované bydlení v objektech občanského vybavení s převažujícím využitím 
občanského vybavení 

- stávající stavby pro bydlení včetně jejich nástaveb, přístaveb a stavebních úprav 
- garáže 
- veřejná prostranství, zeleň na veřejných prostranstvích, veřejná parkoviště 
- související dopravní infrastruktura včetně stezek pro pěší a cyklisty 
- související technická infrastruktura 
- podzemní stavby veřejné technické infrastruktury 
- vodní plochy a toky 
 

Podmíněně přípustné využití: 
- fotovoltaické elektrárny, pokud jsou doplňujícím zařízením staveb hlavního 

využití a jsou jejich součástí nebo jsou umístěny v zastavěné ploše staveb 
hlavního využití 

 
Nepřípustné využití: 
 

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

- nové stavby bytových a rodinných domů bez integrace občanského vybavení  
- ostatní ubytovací zařízení neuvedená v přípustném využití, zejména kempy a 

skupiny chat  
- zahrádkářské kolonie 
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, které nejsou 

uvedeny v podmíněně přípustném využití 
- zemědělské stavby 
- stavby a zařízení lesního hospodářství 
 

podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu  

- výšková regulace hladiny zástavby: nejvýše čtyři nadzemní podlaží včetně podkroví, 
sportovní haly a ostatní velkoprostorové stavby nebudou převyšovat převažující 
výškovou hladinu okolní zástavby 

- 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: 0,6  
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A1. Územní plán 

 
P L O C H Y  O B Č A N S K É H O  V Y B A V E N Í   

6. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORT A TĚLOVÝCHOVA OS 
způsob využití 

Hlavní využití:   
 Sport, tělovýchova a rekreace obyvatel. 
 
Přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu  
- hřiště, sportoviště, rekreační louky 
- sportovně rekreační areály, koupaliště, kynologické areály, cvičiště 
- související občanské vybavení 
- stavby souvisejících ubytovacích zařízení 
- integrovaný byt správce 
- související veřejná prostranství 
- sídelní zeleň 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- podzemní stavby veřejné technické infrastruktury 
- stezky pro pěší a cyklisty 
- vodní plochy a toky 
 

Podmíněně přípustné využití: 
- fotovoltaické elektrárny, pokud jsou doplňujícím zařízením staveb hlavního 

využití a jsou jejich součástí nebo jsou umístěny v zastavěné ploše staveb 
hlavního využití 

 
Nepřípustné využití: 
 

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

-  bytové domy  
- rodinné domy 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- zahrádkářské kolonie 
- stavby občanského vybavení, které nejsou uvedeny v přípustném využití 

- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, které nejsou 

uvedeny v podmíněně přípustném využití 
- zemědělské stavby 
- stavby a zařízení lesního hospodářství 
- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
- stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí 

podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu  

- výšková regulace hladiny zástavby: nejvýše čtyři nadzemní podlaží včetně 
podkroví,  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: nestanovuje se 
                                                   b) koeficient budov: nestanovuje se 
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A1. Územní plán 

 
P L O C H Y  O B Č A N S K É H O  V Y B A V E N Í   

7. P L O C H Y  O BČA N S K É H O  V Y B A V E N Í  -  HŘB I T O V  OH 
způsob využití 

Hlavní využití:   
 Veřejné pohřebiště. 
 
Přípustné využití: 

- stavby a zařízení související s provozem veřejných pohřebišť, církevní stavby 
- vyhrazená a doprovodná zeleň 
- související dopravní a technická infrastruktura 

 
Nepřípustné využití: 
 

Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména: 
-  bytové domy  
- rodinné domy 
- ubytovací a stravovací stavby a zařízení  
- stavby občanského vybavení s výjimkou staveb a zařízení souvisejících s 

provozem veřejných pohřebišť 
- zahrádkářské kolonie 
- garáže 

- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
- zemědělské stavby 
- stavby a zařízení lesního hospodářství 
- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot 
- veřejná prostranství 
- dopravní a technická infrastruktura, která není uvedena 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 
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P L O C H Y  S M Í Š E N É  O B Y T N É   

8. P L O C H Y  S M Í Š E N É  O B Y T N É  -  V E N K O V S K É  SV 
způsob využití 

 

Hlavní využití:   
 Bydlení venkovského typu. 
 

Přípustné využití: 
-  rodinné domy 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- stavby a zařízení pro rekreaci a turistiku 
- rodinné farmy a zemědělské usedlosti se zázemím pro chov hospodářských zvířat a 

obhospodařování zemědělských a lesních půd, které nesnižují kvalitu obytného prostředí 
-  stavby pro výrobu a skladování, které nesnižují kvalitu obytného prostředí (např. montážní 

a řemeslné dílny, sklady produktů rostlinné výroby) 
-  stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu 
-  stavby pro občanské vybavení a služby, např.: školy, domy s pečovatelskou službou, 

zdravotnická střediska, penziony a ubytování v soukromí, stavby pro maloobchodní prodej 
-  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 
- 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: 

-  bytové domy 
- nesouvisející garáže a garáže hromadné 
- zahrádkářské kolonie 
- stavby pro 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 
- 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 dvě nadzemní podlaží a obytné 

podkroví, případně třetí nadzemní podlaží řešit jako ustupující o min. 2 m od uliční 
fronty; sportovní haly a ostatní velkoprostorové stavby nebudou převyšovat 
převažující výškovou hladinu okolní zástavby 

- rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků: nestanovuje se 
- intenzita využití stavebních pozemků - koeficient zastavění: nestanovuje se  
- intenzita využití pozemků - a) koeficient zeleně: minimálně 0,4  
                                                   b) koeficient budov: maximálně 0,5  

 



 

                                                                                                                                                                                        31 

 

 

                                                                    Územní plán Hrušovany u Brna  �    

A1. Územní plán 

P L O C H Y  S M Í Š E N É  O B Y T N É   

26. P L O C H Y  S M Í Š E N É  O B Y T N É  -  C E N T R Á L N Í  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 
- 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 
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P L O C H Y  D O P R A V N Í  I N F R A S T R U K T U R Y   

9. P L O C H Y  D O P R A V N Í  I N F R A S T R U K T U R Y  -  S I L N IČN Í  DS 
způsob využití 

Hlavní využití:   
 Pozemní komunikace a dopravní vybavení. 
 
Přípustné využití: 

- silnice 
- součásti komunikace - např. náspy, zářezy, opěrné zdi, protihlukové stěny a 

bariéry, mosty, doprovodná a izolační zeleň 
- stavby a zařízení související s provozem na pozemních komunikacích 
- čerpací stanice pohonných hmot včetně souvisejícího občanského vybavení 
- autoopravny, autoservisy a garáže 
- stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury 

včetně stezek pro pěší a cyklisty 
- podzemní stavby veřejné technické infrastruktury 
- přístřešky sloužící veřejné dopravě 
- veřejná prostranství 
 

Nepřípustné využití: 
 

Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména: 
-  bytové domy  
- rodinné domy 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení  
- stavby ubytovacích zařízení 
- zahrádkářské kolonie 
- 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 
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P L O C H Y  D O P R A V N Í  I N F R A S T R U K T U R Y   

10. P L O C H Y  D O P R A V N Í  I N F R A S T R U K T U R Y  -  M Í S T N Í  DM 
způsob využití 

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  
- 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 
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P L O C H Y  D O P R A V N Í  I N F R A S T R U K T U R Y   

11. P L O CHY  DO P R AV NÍ  I NF R AS T RUKT URY  -  Ž E L E Z NIČNÍ  DZ 
způsob využití 

Hlavní využití:   
 Železniční doprava. 
 

Přípustné využití: 
- železniční dráha 
- součásti železniční dráhy - např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, tunely, 

kolejiště, protihlukové stěny a bariéry, doprovodná a izolační zeleň 
- stavby a zařízení související s drážní dopravou - např. stanice, zastávky, 

nádražní budovy, nástupiště, železniční depa, opravny, vozovny, překladiště 
- občanské vybavení a ubytování související s drážní dopravou 
- stávající bydlení v bytech drážních budov 
- stavby provozních a správních budov 
- stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury 

 
Nepřípustné využití: 
 

Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména: 
-  bytové domy  
- rodinné domy 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení  
- stavby ubytovacích zařízení 
- veřejná prostranství 
- zahrádkářské kolonie 
- autoopravny, autoservisy a garáže 
- 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 
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P L O C H Y  T E C H N I C K É  I N F R A S T R U K T U R Y   

12. P L O CHY  A KO RI DO RY  T E CHNI CKÉ  I NF R AS T RUKT URY  TI 
způsob využití 

Hlavní využití:   
 Technické vybavení území. 
 
Přípustné využití: 

- stavby a zařízení technické infrastruktury 
- stavby a zařízení související se správou a údržbou technické infrastruktury, např. 

stavby pro administrativu, údržbu, parkování a garážování vozidel a strojů, sklad 
materiálu 

- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, vyjma bioplynových 
stanic 

- sběrny tříděného odpadu 
- související ochranná a izolační zeleň 
- související dopravní infrastruktura 

 
Nepřípustné využití: 
 

Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména: 
-  bytové domy  
- rodinné domy 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- zahrádkářské kolonie 
- stavby občanského vybavení  
- autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot 
- stavby pro výrobu a skladování vyjma sběren tříděného odpadu 
- bioplynové stanice 
-  zemědělské stavby 
- stavby a zařízení lesního hospodářství 
- veřejná prostranství 

podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu  

- výšková regulace 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 
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P L O C H Y  V Ý R O B Y  A  S K L A D O V Á N Í   

13. P L O CHY  V Ý RO BY  A S KL ADO V ÁNÍ  -  P RŮM Y S L O V É  VL 
způsob využití 

Hlavní využití:   
 Výroba a skladování lehkého průmyslu. 
 
Přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro výrobu a skladování, které jsou neslučitelné s bydlením, tj. 
stavby určené pro průmyslovou a jinou výrobu, pro služby mající charakter 
výroby a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů 

- stavby pro opravu, údržbu a garážování strojů 
- stavby autoopraven a autoservisů  
- garáže a areály těžké nákladní dopravy 
- související stavby občanského vybavení, např. administrativa, podnikový 

obchodní prodej, ubytovna pro zaměstnance 
- integrovaný byt správce 
-  stavby pro velkoobchod 
- související ochranná a izolační zeleň 
- vodní plochy a toky 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- podzemní stavby veřejné technické infrastruktury 

 

Podmíněně přípustné využití: 
- stacionární zdroje znečišťování ovzduší, pokud budou vybaveny technologiemi 

zajišťujícími minimalizaci emisí znečišťujících nebo pachových látek 
(nízkoemisní technologie) 

- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, pokud jsou 
doplňujícím zařízením staveb hlavního využití a jsou jejich součástí nebo jsou 
umístěny v zastavěné ploše staveb hlavního využití 

- chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany 
veřejného zdraví, a to za podmínky, že v dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno, že nebudou překročeny maximálně přípustné hladiny hluku a vibrací v 
těchto prostorech 

 

Nepřípustné využití: 
 

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

-  bytové domy  
- rodinné domy 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- zahrádkářské kolonie 
- stavby občanského vybavení neuvedené v přípustném využití 
- hotely, motely, penziony a stavby ubytovacích zařízení s výjimkou ubytoven 
- veřejná prostranství 
-  stavby pro zemědělskou výrobu 
- stavby a zařízení lesního hospodářství 
- stavby veřejných čerpacích stanic pohonných hmot 

podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu  

- výšková regulace hladiny 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: nestanovuje se 
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P L O C H Y  V Ý R O B Y  A  S K L A D O V Á N Í . 

14. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - S MALOU ZÁTĚŽÍ VD 
způsob využití 

Hlavní využití:   
 Výroba a skladování s malou zátěží. 
 
Přípustné využití: 

- stavby pro výrobu a skladování, které svým charakterem nenáležejí do obytných zón a 
svým provozováním, výrobním a technickým zázemím nenarušují negativními účinky a 
vlivy provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí, zejména nesnižují kvalitu 
životního prostředí okolních ploch bydlení nad přípustnou míru např. překročením 
hygienických limitů hluku, pachů, vibrací a prachu v okolních chráněných obytných 
venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech obytných staveb 

- související stavby občanského vybavení, např. administrativa, podnikový obchodní 
prodej, ubytovna pro zaměstnance 

- integrovaný byt správce 
-  stavby pro občanské vybavení a služby, které svým charakterem nenáležejí do 

obytných zón nebo nejsou občanským vybavením veřejné infrastruktury 
- související ochranná a izolační zeleň 
- vodní plochy a toky 
- garáže 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- podzemní stavby veřejné technické infrastruktury 
 

Podmíněně přípustné využití: 
- fotovoltaické elektrárny, pokud jsou doplňujícím zařízením staveb hlavního využití a 

jsou jejich součástí nebo jsou umístěny v zastavěné ploše staveb hlavního využití 
- chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného 

zdraví, a to za podmínky, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že 
nebudou překročeny maximálně přípustné hladiny hluku a vibrací v těchto prostorech 

 
Nepřípustné využití: 
 

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

-  bytové domy  
- rodinné domy 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- zahrádkářské kolonie 
- hotely, motely, penziony a stavby ubytovacích zařízení s výjimkou ubytoven 
- stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury 
- stavby pro 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 
- stavby autoopraven, autoservisů a veřejných čerpacích stanic pohonných hmot 
-  stavby pro zemědělskou výrobu, které nejsou uvedeny v přípustném využití 
- stavby a zařízení lesního hospodářství 
- veřejná prostranství 

podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu  

- výšková regulace hladiny 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: nestanovuje se 
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P L O C H Y  V Ý R O B Y  A  S K L A D O V Á N Í   

15. P L O C H Y  V Ý R O B Y  A  S K L AD O V ÁN Í  -  Z E MĚDĚL S K É  VZ 
způsob využití 

Hlavní využití :   
 Zemědělská výroba a skladování. 
 

Přípustné využití : 
- zemědělské stavby, tj. stavby pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů 

živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a 
posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, 
přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby 

- související stavby občanského a dopravního vybavení - např. administrativa, podnikový 
obchodní prodej, servisy a opravny zemědělských strojů a neveřejné čerpací stanice 
pohonných hmot 

- integrovaný byt správce 
- související stavby občanského vybavení, např. administrativa, podnikový obchodní 

prodej, ubytovna pro zaměstnance  
- související ochranná a izolační zeleň 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- podzemní stavby veřejné technické infrastruktury 

 

Podmíněně přípustné využití : 
- stacionární zdroje znečišťování ovzduší, pokud budou vybaveny technologiemi 

zajišťujícími minimalizaci emisí znečišťujících nebo pachových látek (nízkoemisní 
technologie) a pokud budou provedena opatření na eliminaci negativních dopadů 
znečištění na chráněné vnitřní i venkovní prostory 

- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, pokud nebudou mít 
negativní vliv na pohodu bydlení v obytných územích 

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

- chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany 
veřejného zdraví, a to za podmínky, že v dalším stupni projektové přípravy 
bude prokázáno, že nebudou překročeny maximálně přípustné hladiny hluku a 
vibrací v těchto prostorech 

 

Nepřípustné využití : 
                 

Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména : 
-  bytové domy  
- rodinné domy 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- zahrádkářské kolonie 
- stavby občanského vybavení neuvedené v přípustném využití 
- hotely, motely, penziony a stavby ubytovacích zařízení s výjimkou ubytoven 
- veřejná prostranství 
- stavby pro výrobu a skladování, které nejsou uvedeny v přípustném využití 
- stavby a zařízení lesního hospodářství 
- stavby autoopraven, autoservisů a veřejných čerpacích stanic pohonných hmot 

podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu  

- výšková regulace hladiny 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: nestanovuje se 
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16. P L O C H Y  V EŘE J N Ý C H  P R O S T R A N S T V Í  PV 
způsob využití 

Hlavní využití:   
 Veřejná prostranství pro shromažďování obyvatel. 
 
Přípustné využití: 

- veřejná prostranství, zeleň na veřejných prostranstvích, veřejná parkoviště 
- stavby a zařízení slučitelná s účelem veřejných prostranství, např. umělecká 

díla, městský veřejný mobiliář, letní předzahrádky a terasy, sezónní a zájmová 
tržiště, vodní prvky, autobusové zastávky, veřejně přístupné přístřešky, pódia, 
veřejné osvětlení 

- související technická a dopravní infrastruktura včetně stezek pro pěší a cyklisty 
- podzemní stavby veřejné technické infrastruktury 
 

Nepřípustné využití: 
 

Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména: 
-  bytové domy  
- rodinné domy 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení 
- stavby ubytovacích zařízení  
- zahrádkářské kolonie 
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
- zemědělské stavby 
- stavby a zařízení lesního hospodářství 
- stavby autoopraven, autoservisů, čerpacích stanic pohonných hmot a garáží 

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 
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17. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ -  VEŘEJNÁ ZELEŇ  PZ 
způsob využití 

Hlavní využití:   
 Veřejná prostranství pro relaxaci obyvatel. 
  
Přípustné využití: 

- veřejná prostranství 
- veřejná a vyhrazená zeleň, park a lesopark 
- stavby a zařízení pro odpočinek, relaxaci a sportovní vyžití obyvatel 
- veřejně přístupné přístřešky 
- dětská hřiště a hřiště pro mládež 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- podzemní stavby veřejné technické infrastruktury 
- stezky pro pěší a cyklisty 
- vodní plochy a toky 
 

Nepřípustné využití: 
 

Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména: 
-  bytové domy  
- rodinné domy 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení 
- stavby ubytovacích zařízení  
- zahrádkářské kolonie 
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
- zemědělské stavby 
- stavby a zařízení lesního hospodářství 
- stavby autoopraven, autoservisů, čerpacích stanic pohonných hmot a garáží 

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: minimálně 0,8  
                                                   b) koeficient budov: nestanovuje se 
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P L O C H Y  Z E L E N Ě  

18. P L O C H Y  S Y S T É M U  S Í D E L N Í  Z E L E NĚ  ZS 
způsob využití 

Hlavní využití:   
 Zeleň zejména v zastavěném území. 
  
Přípustné využití: 

- veřejná prostranství 
- zahrady rodinných domů, plotem vyhrazená zeleň, park 
- ochranná a izolační zeleň 
- stezky pro pěší a cyklisty 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- vodní plochy a toky 
 

Nepřípustné využití: 
 

Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména: 
-  bytové domy  
- rodinné domy 
-  stavby pro rodinnou rekreaci 
- hotely, motely, penziony, ubytovny a ostatní stavby ubytovacích zařízení, 

zejména kempy a skupiny chat  
- stavby občanského vybavení, které nejsou uvedeny v přípustném využití 
- garáže 
- zahrádkářské kolonie 
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
- zemědělské stavby 
- stavby a zařízení lesního hospodářství 
- stavby autoopraven, autoservisů, čerpacích stanic pohonných hmot a garáží 

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: minimálně 0,9 
                                                   b) koeficient budov: nestanovuje se 
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P L O C H Y  T Ě Ž B Y  N E R O S T Ů   

19. P L O C H Y  T Ě Ž B Y  N E R O S T Ů  -  N E Z A S T A V I T E L N É  TN 
způsob využití 

 

Hlavní využití:   
 Těžba na nezastavěných a nezastavitelných pozemcích. 
  
Přípustné využití: 

- povrchové doly, lomy, pískovny 
- pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou 

výsypky, odvaly a kaliště 
- pozemky rekultivací 
- související dopravní a technická infrastruktura 
- vodní plochy a toky 

 
Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky staveb a technologických zařízení, pokud slouží hlavnímu využití 
- dočasné oplocení sloužící k ochraně, pokud bude zajištěna prostupnost krajiny 

pro drobné živočichy 
- přírodě blízké ekosystémy a krajinná rekreace v případě ukončení těžby z 

důvodu vytěžení ložiska 
 

Nepřípustné využití: 
 

Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 
využitím, zejména: 
-  bytové domy  
- rodinné domy 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení  
-  stavby ubytovacích zařízení 
- zahrádkářské kolonie 
- autoopravny, autoservisy, čerpací stanice pohonných hmot a garáže 
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
- zemědělské stavby 
- stavby a zařízení lesního hospodářství 
- veřejná prostranství 
- golf a s ním související stavby 
 

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 
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P L O C H Y  V O D N Í  A  V O D O H O S P O D Á Ř S K É   

20. P L O C H Y  V O D N Í  A  V O D O H O S P O D ÁŘS K É  W 
způsob využití 

Hlavní využití:   
 Vodní toky a plochy. 
 
Přípustné využití: 

- vodní plochy a koryta vodních toků, břehová vegetace 
- plochy pro vodohospodářské využití 
- zařízení a opatření sloužící k obsluze vodních ploch a toků, vodohospodářské 

stavby - např. hráze, jezy, úpravy břehů, mosty, lávky 
- společná zařízení, opatření ke zvyšování retenčních schopností území, 

protierozní a protipovodňová opatření 
- malé vodní elektrárny 
- přirozené a přírodě blízké ekosystémy, prvky územního systému ekologické 

stability 
- stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury 

včetně stezek pro pěší a cyklisty 
 

Nepřípustné využití: 
 

Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména: 
-  bytové domy  
- rodinné domy 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení  
- stavby ubytovacích zařízení  
- zahrádkářské kolonie 
- veřejná prostranství 
- autoopravny, autoservisy, čerpací stanice pohonných hmot a garáže 
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, vyjma malých 

vodních elektráren 
-  zemědělské stavby 
- stavby a zařízení lesního hospodářství 
 

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 
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21. P L O C H Y  Z E MĚDĚ L S K É  NZ 
způsob využití 

Hlavní využití:   
 Zemědělská půda. 
  
Přípustné využití: 

- pěstování zemědělských plodin a hospodaření se zemědělskou půdou, orná 
půda, trvalé travní porosty 

- prvky územního systému ekologické stability, zeleň 
- opatření ke zvyšování retenčních schopností území, protierozní a 

protipovodňová opatření 
- otevřené přístřešky pro hospodářská zvířata 
-  zahrady a zahradnictví včetně souvisejících staveb, např. skleníků 
-  společná zařízení, související dopravní infrastruktura - zejména polní cesty, 

pěšiny, stezky a turistické trasy 
 
Podmíněně přípustné využití: 

- protihluková opatření, pokud zemědělské plochy, na nichž by měla být 
umístěna, navazují na plochy dopravní infrastruktury 

- zalesnění na pozemcích III. - V. třídy ochrany zemědělské půdy 
- hrazení pastevních areálů a dočasné oplocení sloužící ke skupinové ochraně 

nově založených trvalých porostů před poškozením zvěří, pokud bude zajištěna 
prostupnost krajiny pro drobné živočichy 

 
Nepřípustné využití: 
 

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

-  bytové domy  
- rodinné domy 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení  
-  stavby ubytovacích zařízení 
- zahrádkářské kolonie 
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
- autoopravny, autoservisy, čerpací stanice pohonných hmot a garáže 
- veřejná prostranství 
- golf a s ním související stavby 
-  

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 
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22. P L O C H Y  Z E MĚDĚ L S K É  -  V I N I C E  A  O V O C N É  S A D Y  NV 
způsob využití 

Hlavní využití:   
 Vinice. 
  
Přípustné využití: 

- extenzivní pěstování zemědělských plodin a hospodaření se zemědělskou 
půdou, trvalé travní porosty, ovocné sady, vinice 

- přírodě blízké ekosystémy 
- opatření ke zvyšování retenčních schopností území, protierozní a 

protipovodňová opatření 
-  vinohrady, zahrady a zahradnictví včetně souvisejících staveb do velikosti 

maximálně 50 m2 zastavěné plochy 
-  společná zařízení, související dopravní infrastruktura - polní cesty, pěšiny, 

stezky a turistické trasy 
 
Nepřípustné využití: 
 

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

-  bytové domy  
- rodinné domy 
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby občanského vybavení  
-  stavby ubytovacích zařízení 
- zahrádkářské kolonie 
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
- autoopravny, autoservisy, čerpací stanice pohonných hmot a garáže 
- veřejná prostranství 
- zalesnění 
- golf a s ním související stavby 
 

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: minimálně 0,9  
                                                   b) koeficient budov: nestanovuje se 
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P L O C H Y  L E S N Í   

23. P L O C H Y  L E S N Í  NL 
způsob využití 

Hlavní využití:   
 Les. 
  
Přípustné využití: 

- pozemky určené k plnění funkcí lesa 
- přírodní a přírodě blízké ekosystémy, prvky územního systému ekologické 

stability 
- stavby a zařízení lesního hospodářství 
- dočasné oplocení sloužící ke skupinové ochraně nově založených trvalých 

porostů před poškozením zvěří 
-  související dopravní a technická infrastruktura 
- využití lesních komunikací a cest jako turistických a cyklistických tras 
- vodní plochy a toky 
 

Nepřípustné využití: 
 

Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména: 
-  bytové domy  
- rodinné domy 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- zahrádkářské kolonie 
- stavby občanského vybavení  
- stavby ubytovacích zařízení 
- autoopravny, autoservisy, čerpací stanice pohonných hmot a garáže 
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
- veřejná prostranství 
 

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 
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P L O C H Y  P Ř Í R O D N Í   

24. P L O C H Y  PŘ Í R O D N Í  NP 
způsob využití 

Hlavní využití:   
 Přírodní a přírodě blízké ekosystémy. 
  
Přípustné využití: 

- trvalé travní porosty, lesy, vodní plochy a toky 
 
Podmíněně přípustné využití: 

- lesní hospodaření, pokud nebude snižovat ekologicko stabilizační funkci 
vymezeného území 

- společná zařízení, související dopravní infrastruktura - zejména polní cesty, 
pěšiny, stezky a turistické trasy, pokud nebudou snižovat ekologicko stabilizační 
funkci vymezeného území 

- opatření ke zvyšování retenčních schopností území, protierozní a 
protipovodňová opatření, pokud nebudou snižovat ekologicko stabilizační funkci 
vymezeného území 

-  vedení veřejné technické infrastruktury, pokud nebudou snižovat ekologicko 
stabilizační funkci vymezeného území 

-  dočasné oplocení sloužící ke skupinové ochraně nově založených trvalých 
porostů před poškozením zvěří, pokud bude zajištěna prostupnost krajiny pro 
drobné živočichy 

 
Nepřípustné využití: 
 

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

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

podmíněně přípustném využití 
-  těžba 

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 
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P L O C H Y  S M Í Š E N É  N E Z A S T A V Ě N É H O  Ú Z E M Í   

25. P L O C H Y  S M Í Š E N É  N E Z A S T A V ĚN É H O  Ú Z E M Í  NS 
způsob využití 

 

Hlavní využití:   
 Krajinná zeleň. 
  
Přípustné využití: 

- zemědělský půdní fond - orná půda, zahrady, ovocné sady a trvalé travní 
porosty 

- přirozené a přírodě blízké ekosystémy, vodní plochy a toky, zeleň 
- opatření ke zvyšování retenčních schopností území, protierozní a 

protipovodňová opatření 
- lehké otevřené přístřešky pro hospodářská zvířata a pastevní areály 
- společná zařízení, související dopravní infrastruktura - zejména polní cesty, 

pěšiny, stezky a turistické trasy 
 

Podmíněně přípustné využití: 
- související stavby a zařízení pro obsluhu a údržbu vodních ploch a koryt 

vodních toků, pokud navazují na jejich pozemky 
- protihluková opatření, pokud zemědělské plochy, na nichž by měla být 

umístěna, navazují na plochy dopravní infrastruktury 
- zalesnění na pozemcích III. - V. třídy ochrany zemědělské půdy a navazujících 

na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
- hrazení pastevních areálů a dočasné oplocení sloužící ke skupinové ochraně 

nově založených trvalých porostů před poškozením zvěří, pokud bude zajištěna 
prostupnost krajiny pro drobné živočichy 

 
Nepřípustné využití: 
 

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

-  bytové domy  
- rodinné domy 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- stavby občanského vybavení  
-  stavby ubytovacích zařízení 
- zahrádkářské kolonie 
- autoopravny, autoservisy, čerpací stanice pohonných hmot a garáže 
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
- veřejná prostranství 
- golf a s ním související stavby 
 

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 
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obecné podmínky prostorového uspořádání a využití ploch platné pro veškeré stavby v území 

1. Stavby velkokapacitních skladů nebezpečných látek nejsou v řešeném území povoleny. 
 

2. Stavby větrných elektráren nejsou v řešeném území povoleny. 
 

3. Rozmístění, technické a dispoziční řešení jednotlivých staveb v území bude splňovat podmínky 
možnosti zajištění ochrany obyvatelstva. 

 

4. Stavby komunikací budou vyhovovat příjezdu a přístupu techniky jednotek integrovaného 
záchranného systému včetně hasičských záchranných sborů. 

 

5. V nově vymezených rozvojových lokalitách budou v dostatečné míře rozmístěny hydranty 
požární vody, nové vodovodní řady budou v maximální možné míře řešeny jako vodovody 
požární; zásobování nové zástavby požární vodou bude řešeno dle ČSN 730873. 

 

6. V lokalitách, které nebudou pokryty požární vodou ze stávajících odběrných míst ani z 
požárních vodovodů, je nutné zajistit a udržovat jiné zdroje požární vody (požární nádrže, 
studny, odběrná místa z vodních ploch). 

 

7. Veškerá výstavba v území bude v maximální míře řešena tak, aby nedocházelo ke zhoršování 
odtokových poměrů z území, v maximální možné míře budou při likvidaci dešťových vod využity 
všechny možnosti pro vsakování, akumulaci a zdržení vody v krajině. 

 

8. V ochranných pásmech elektroenergetických vedení a zařízení nebudou umísťovány stavby pro 
bydlení. 

 

9. V plochách pro bydlení a občanské vybavení nebudou umísťovány stožáry a věže 
radiokomunikačních a telekomunikačních zařízení. 

 

10. V silničním ochranném pásmu a ochranném pásmu železniční dráhy nebudou umísťovány 
stavby s chráněnými prostory, definovanými platnými právními předpisy na úseku ochrany 
veřejného zdraví, bez průkazu souladu hlukové zátěže se stanovenými hygienickými limity 
hluku pro tyto prostory. 

 

11. Nová výstavba ve vymezených zastavitelných plochách bude vždy v maximální možné míře 
postupovat ve směru od zastavěného území do volné krajiny, nikoli naopak. 

 

12. Nové stavby v území budou v maximální možné míře reflektovat nejbližší okolí stavby a 
nebudou pohledově narušovat dominantní hodnoty území, zejména objekt bývalého cukrovaru 
a objekt vily od Adolfa Loose. 

 

13. V jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití lze povolit stavby, zařízení a využití 
území uvedené v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném využití tehdy, jestliže: 
- svým charakterem, počtem, polohou, stavebním objemem, výškou, rozlohou, vzhledem a 
účelem neodporují charakteru předmětné lokality, 
- nemohou být zdrojem závad nebo vlivů, které by ovlivnily negativně nad přípustnou míru 
životní prostředí nebo by omezily hlavní a přípustné využívání okolních ploch, 
- mají zajištěno odpovídající napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, včetně 
odstavování či parkování vozidel, 
- není jejich realizace a užívání omezeno dalšími platnými právními předpisy 

 

14. Využitím ploch nebude znemožněno vedení silnic v plynulých trasách, a to v průjezdním úseku 
v šířce odpovídající jejich funkční skupině a zatížení, a mimo průjezdní úsek v souladu s 
Návrhovou kategorizací krajských silnic JMK 

 

15. Silnice II. a III. třídy na území obce budou upravovány v souladu s Návrhovou kategorizací 
krajských silnic JMK 

 

16. Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 
letectva a obrany státu 

 

17. Nové stavby budou respektovat zásady uspořádání území včetně založeného komunikačního 
systému dané lokality, nové stavby rodinných domů nebudou umísťovány uvnitř vnitrobloků 
stabilizovaných ploch bydlení. 
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určení podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu  

výšková regulace hladiny zástavby 
 

Je určena maximálním počtem nadzemních podlaží staveb. Pokud není stanoveno jinak, 
počítá se jako nadzemní podlaží také podkroví staveb. V některých případech je stanovena 
výšková regulace u velkoprostorových staveb. Velkoprostorovou stavbou jsou zejména 
stavby sportovních, výrobních a skladovacích hal. Obecně je žádoucí dodržovat výškovou 
hladinu nejbližšího okolí staveb obdobného charakteru nebo využití. 
 

rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků  
 

Představuje rozmezí nejvhodnější velikosti stavebních pozemků pro vymezení v územním 
rozhodnutí nebo v regulačním plánu s ohledem na charakter a strukturu navazujícího území 
nebo území shodného využití.   
 

intenzita využití stavebních pozemků  
 

Neboli koeficient zastavění, který udává, jaké procento stavebního pozemku určeného k 
umístění stavby, vymezeného územním rozhodnutím nebo regulačním plánem, je možné 
zastavět budovami. Zbývající procento stavebního pozemku pak tvoří zpevněné plochy a 
plochy zastavěné souvisejícími stavbami, např. přípojkami nebo zařízeními technické 
infrastruktury a doplňkovými stavbami ke stavbě hlavní.   
 

intenzita využití pozemků  
 

a) Koeficient zeleně, který udává, jaké procento celého pozemku určeného k využití 
územním plánem musí tvořit nezpevněné a nezastavěné plochy. Pozemkem je v tomto 
případě plocha tvořená plochami budov, zastavěnými a zpevněnými plochami a 
nezastavěnými a nezpevněnými plochami, zapsaná v katastru nemovitostí jako parcela nebo 
soubor parcel zejména jednoho vlastníka.  
b) Koeficient budov, který udává, jaké procento celého pozemku určeného k využití 
územním plánem lze zastavět budovami. Pozemkem je v tomto případě plocha tvořená 
plochami budov, zastavěnými a zpevněnými plochami a nezastavěnými a nezpevněnými 
plochami, zapsaná v katastru nemovitostí jako parcela nebo soubor parcel zejména jednoho 
vlastníka.        
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g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit 

 
Územním plánem se vymezují dle zákresu ve výkrese B3. Výkres veřejně prospěšných staveb, 
opatření a asanací následující veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.  

 
druh 

stavby / opatření / asanace označení předkupní 
právo vyvlastnění katastrální 

území 
dotčené pozemky katastru 
nemovitostí 

veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 

cyklostezka 
(Z37) WD 1 ano ano Hrušovany 

u Brna 
- 

prostup pro pěší a 
cyklisty přes silnici  

(Z20) 
WD 2 ne věcné 

břemeno 
Hrušovany 

u Brna 
- 

cyklostezka 
(Z19) WD 3 anone ano Hrušovany 

u Brna 
- 

cyklostezka 
(Z19a) WD 3a anone ano Hrušovany 

u Brna 
- 

místní komunikace 
(Z14) WD 4 anone ano Hrušovany 

u Brna 
- 

místní komunikace 
(Z16) WD 5 ano ano Hrušovany 

u Brna 
- 

místní komunikace 
(Z22) WD 6 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

místní komunikace 
(Z6) WD 7 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

místní komunikace 
(Z4) WD 8 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

místní komunikace 
(Z2) WD 9 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

místní komunikace  
(P4) WD 10 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

parkoviště 
(P1) WD 11 ano ano Hrušovany 

u Brna 
- 

místní komunikace a 
parkoviště 

(P8) 
WD 12 ano ano Hrušovany 

u Brna 
- 

železnice 
(Z40) WD 13 anone ano Hrušovany 

u Brna 
- 

veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury 

oblastní vodovod 
(Z41) WT 1 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

veřejně prospěšná opatření ke zvyšování retenčních schopností území 

zalesnění 
(N5) WR 1 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

suchý poldr 
(N4 a Z36) WR 2 ne věcné 

břemeno 
Hrušovany 

u Brna 
- 

zalesnění 
(N3) WR 3 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

lužní les 
(N22 až N25) WR 4 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 
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veřejně prospěšná opatření k založení a doplnění prvků ÚSES 

regionální biokoridor 
(N6) WU 1 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

regionální biokoridor 
(N7) WU 2 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

regionální biokoridor 
(N8) WU 3 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

regionální biokoridor 
(N9) WU 4 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

regionální biokoridor 
(N10) WU 5 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

regionální biokoridor 
(N11) WU 6 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

regionální biokoridor 
(N13) WU 7 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

regionální biokoridor 
(N14) WU 8 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

lokální biocentrum 
(N20) WU 9 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

lokální biokoridor 
(N21) WU 10 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

lokální biokoridor 
(N30) WU 12 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

asanace 

rozšíření místní 
komunikace (P12) WA 1 ne ano Hrušovany 

u Brna 
- 

 
 
h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 
právo 

 
Územním plánem se vymezují dle zákresu ve výkrese B3. Výkres veřejně prospěšných staveb, 
opatření a asanací následující veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo. 
 
 

druh 
stavby / opatření / asanace označení 

předkupní 
právo vyvlastnění 

katastrální 
území 

dotčené pozemky katastru 
nemovitostí 

veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 

cyklostezka 
(Z37) WD 1 Obec 

Hrušovany ano Hrušovany 
u Brna 

1777/3, 1777/4, 1738/2, 1738/1 

cyklostezka 
(Z19) WD 3 

Obec 
Hrušovany ano Hrušovany 

u Brna 

398/4, 398/7, 1885/4, 1885/5, 1886/1, 
1881/32, 1881/46, 1881/33, 1881/1, 
1881/29, 1881/30, 1881/31, 1881/34, 
1881/54, 1881/62, 1881/63, 1881/64, 
1881/65, 1881/66, 1886/2, 1888/1, 
1896/3, 1896/4, 1896/5, 1896/6, 
1896/9, 1896/10, 1900/12, 1900/13, 
1900/15, 1900/16, 1900/17, 1902/14, 
1902/16 

cyklostezka 
(Z19a) WD 3a Obec 

Hrušovany ano Hrušovany 
u Brna 

5047 

místní komunikace 
(Z14) WD 4 Obec 

Hrušovany ano Hrušovany 
u Brna 

1864/10 
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místní komunikace 
(Z16) WD 5 

Obec 
Hrušovany ano Hrušovany 

u Brna 
1852/1 

parkoviště 
(P1) WD 11 

Obec 
Hrušovany ano Hrušovany 

u Brna 
574/7, 574/4, -575, -573/2, 574/2 

místní komunikace a 
parkoviště 

(P8) 
WD 12 

Obec 
Hrušovany ano Hrušovany 

u Brna 
574/1, 576/37, 580, 576/8, 576/19 

železnice 
(Z40) WD 13 

Obec 
Hrušovany ano Hrušovany 

u Brna 

-2008/35, 826/18, -826/22, 1986/2, 
826/19, 2008/21, 826/8, 826/6, 826/9, 
826/10, 826/7, 826/17, 826/11, 826/12, 
826/5, 826/16, 826/13, 826/4, 826/15, 
826/14, 2001/3, 826/20, 826/3, 826/2, 
2001/7, 2002/2, 2001/2, 2008/20, 
307/2, 2000/4, 2008/19, 1988/3, 
2010/25, 2008/18, 2001/12, 2010/24, 
2008/10, 2008/5, 2008/9, 2010/23, 
2010/1, 825/3, 1986/1, 824, 1985, 
1987/1, 244/7, 2008/6, 2008/7, 
2008/11, 2008/12, 2008/13, 2008/14, 
2008/15, 2008/16, 2008/17, 2010/26, 
825/1, 2026/1, 2002/3, 2001/6, 307/1, 
1981/17, 1983/1, 2000/1, 2000/2, 
2000/3, 1999, 1997 

veřejně prospěšné stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury 

občanské vybavení 
veřejné infrastruktury 

(Z15) 
PO 1 

Obec 
Hrušovany ne Hrušovany 

u Brna 

1852/1, 1858/1, 1858/2, 1858/3, 
1858/4, 1858/5, 1852/2, 1852/87, 
1852/88, 1852/89, 1852/90, 1852/91, 
1852/92, 1852/93, 1852/94, 1852/95, 
1852/96, 1852/97, 1852/98, 1852/99, 
1852/100, 1852/101, 1852/102, 
1852/103, 1852/104, 1852/105, 
1852/106, 1852/107, 1852/108, 
1852/109, 1852/110, 1852/111, 
1852/112 

občanské vybavení 
veřejné infrastruktury 

(Z25) 
PO 2 

Obec 
Hrušovany ne Hrušovany 

u Brna 
883 

rozšíření základní 
školy 
(Z27) 

PO 4 Obec 
Hrušovany ne Hrušovany 

u Brna 
-20, 21, -22 

občanské vybavení 
veřejné infrastruktury 

(Z31) 
PO 5 Obec 

Hrušovany ne Hrušovany 
u Brna 

609/1, 615, 619, 620, 621 

muzeum 
(P7) PO 6 

Obec 
Hrušovany ne Hrušovany 

u Brna 
583/1, -582, 584, 585, -586 

veřejná prostranství 

veřejný park 
(N17) PP 1 

Obec 
Hrušovany ne Hrušovany 

u Brna 
1852/1 

veřejný park 
(N19) PP 2 Obec 

Hrušovany ne Hrušovany 
u Brna 

1949 

náměstí a 
komunikace pro pěší 

(P3) 
PP 3 

Obec 
Hrušovany ne Hrušovany 

u Brna 
565, 566, 567, 595/3, 572/19, 572/15, 
572/12, -572/14, -571/1, 574/3, -573/1 

veřejná zeleň 
(N26) PP 4 Obec 

Hrušovany ne Hrušovany 
u Brna 

750/1, -749, 702/6, -702/2, -702/3,  
-702/4, -702/5, -702/7 

veřejné prostranství 
(P13) PP5 Obec 

Hrušovany ne Hrušovany 
u Brna 

-158, -163, 162, 159, 161, -160 

 

pozn.: zastavěné plochy a nádvoří dle evidence KN jsou uvozeny znaménkem "-" 
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druh 

stavby / opatření / asanace 
označení předkupní 

právo 
vyvlastnění katastrální 

území 
dotčené pozemky katastru nemovitostí 

veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 

cyklostezka  
(Z37) WD 1 

Obec 
Hrušovany ano Hrušovany 

u Brna 
1777/3, 1777/4, 1738/2, 1738/82, 
1738/66  

místní komunikace 
(Z16) WD 5 

Obec 
Hrušovany ano Hrušovany 

u Brna 

1852/1, 1852/205, 1852/206, 1852/207, 
1852/208, 1852/209, 1852/210, 
1852/211, 1852/212, 1852/213 

parkoviště 
(P1) WD 11 Obec 

Hrušovany ano Hrušovany 
u Brna 

574/7, 574/14, 574/15, -573/2, 574/2 

místní komunikace a 
parkoviště 

(P8) 
WD 12 

Obec 
Hrušovany ano Hrušovany 

u Brna 

580/1, 753/2,  579, 574/1, 574/11, 
574/13, 576/37, 576/40,  580/2, 576/8, 
576/19, 576/41, 585/2 

veřejně prospěšné stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury 

občanské vybavení 
veřejné infrastruktury 

(Z15) 
PO 1 Obec 

Hrušovany ne Hrušovany 
u Brna 

1858/1, 1852/87, 1852/88, 1852/89, 
1852/90, 1852/91, 1852/92, 1852/93, 
1852/94, 1852/95, 1852/96, 1852/97, 
1852/98, 1852/99, 1852/100, 1852/101, 
1852/102, 1852/103, 1852/104, 
1852/105, 1852/106, 1852/107, 
1852/108, 1852/109, 1852/110, 
1852/111, 1852/112, 1852/213, 
1852/212, 1852/211, 1852/210, 
1852/209, 1852/208, 1852/207, 
1852/206, 1852/205, 1852/2 

občanské vybavení 
veřejné infrastruktury 

(Z25) 
PO 2 

Obec 
Hrušovany ne Hrušovany 

u Brna 
883 

muzeum 
(P7) PO 6 Obec 

Hrušovany ne Hrušovany 
u Brna 

583/1, -582, 584, 585/1, -586 

veřejná prostranství 

veřejný park 
(N17) PP 1 

Obec 
Hrušovany ne Hrušovany 

u Brna 

1852/213, 1852/212, 1852/211, 
1852/210, 1852/209, 1852/208, 
1852/207, 1852/206, 1852/205, 1852/1 

náměstí a komunikace 
pro pěší 

(P3) 
PP 3 

Obec 
Hrušovany ne Hrušovany 

u Brna 
565, 566, 567, 595/3, 572/19, 572/15, 
572/12, -572/14, -571/1, 571/2, 572/20  

veřejná zeleň 
(N26) PP 4 

Obec 
Hrušovany ne Hrušovany 

u Brna 
750/1, -749, 702/6, -702/2, -702/3,  
-702/4, -702/5, -702/7 

veřejné prostranství 
(P13) PP5 

Obec 
Hrušovany ne Hrušovany 

u Brna 
-158, -163, 162, 159, 161, -160 

 
 
i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

 
 
Kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona nejsou stanovena. 
 
 
 

j) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně 
podmínek pro jeho prověření 

 
 

• plochy s rozdílným způsobem využití 
 
Územním plánem se dle zákresu ve výkrese B2. Hlavní výkres vymezují plochy a koridory 
územních rezerv s následujícím možným využitím: 
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p lochy s rozdí lným způsobem využit í  index využití 

plochy smíšené obytné - venkovské (SV) 

koridor dopravní infrastruktury - silniční (DS) 

koridor dopravní infrastruktury - místní (DM) 

koridor dopravní infrastruktury - železniční (DZ) 

plochy výroby a skladování - průmyslové (VL) 

plochy smíšené výrobní - s malou zátěží (VD) 

plochy systému sídelní zeleně (ZS) 

 
• plochy územních rezerv 

 
Územním plánem se dle zákresu ve výkrese B2. Hlavní výkres vymezují následující plochy a 
koridory územních rezerv a stanovují podmínky prověření jejich budoucího využití: 
 

ú z e m n í  r e z e r v y  

ID budoucí 
využití podmínky prověření budoucího využití 

R1 (SV) 

- Bude prověřeno zajištění dopravního přístupu k ploše z vymezených zastavitelných ploch 
Z6 a Z4. 

- Bude prověřeno zajištění ochrany plochy před povrchovou vodní erozí, zejména stav 
provedení protierozních opatření ve vymezených plochách N4 a Z36 pro suchý poldr a v 
ploše N8 pro výsadbu zeleně zvyšující retenci území. 

- Budou prověřeny podmínky koordinace využití plochy s limity využití území, zejména s 
evidovaným chráněným ložiskovým územím a ochranným pásmem elektroenergetického 
vedení. 

R2 (SV) 

- Bude prověřeno zajištění dopravního přístupu k ploše z vymezených zastavitelných ploch 
Z14 a Z16. 

- Bude prověřeno zajištění ochrany plochy před negativními účinky z dopravy 
- Bude prověřeno parkování a odstavování vozidel a negativní účinky hluku a vibrací. 
- Budou prověřeny podmínky koordinace využití plochy s limity využití území, zejména s 
ochranným pásmem elektroenergetického vedení a železniční dráhy. 

- Bude prověřena potřeba stanovení podmínky prvotního zpracování územně plánovacího 
podkladu, který určí nejvhodnější uspořádání území, specifikuje veřejnou infrastrukturu 
území a zajistí minimalizaci záborů půdního fondu. 

R5 (DZ) 
- Územní rezervu lze převést do zastavitelných ploch po prověření koordinace s 
nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje. 

R6 (VL) 

- Bude prověřeno zajištění dopravního přístupu k ploše. 
- Bude prověřeno zajištění a podmínky koordinace s limity využití území, zejména s 
evidovaným chráněným ložiskovým územím, evidovanými ložiskovými zásobami nerostů a 
ochranou půdního fondu. 

R7 (DM) 

- Bude prověřeno zajištění dopravního přístupu k ploše. 
- Bude prověřeno zajištění a podmínky koordinace s limity využití území, zejména s 
evidovaným chráněným ložiskovým územím, evidovanými ložiskovými zásobami nerostů a 
ochranou půdního fondu. 

R8 (VL) 

- Bude prověřeno zajištění dopravního přístupu k ploše. 
- Bude prověřeno zajištění a podmínky koordinace s limity využití území, zejména s 
evidovaným chráněným ložiskovým územím, evidovanými ložiskovými zásobami nerostů a 
ochranou půdního fondu. 
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R9 (VL) 

- Plochu lze do zastavitelných ploch převést pouze současně s plochou územní rezervy 
R10, která je vymezena jako budoucí možné kompenzační opatření na ochranu krajinného 
rázu území při využití plochy územní rezervy R9. 

- Bude prověřeno zajištění a podmínky koordinace s limity využití území, zejména s 
evidovanými ložiskovými zásobami nerostů a platnými dobývacími prostory. 

R10 (ZS) 
- Územní rezervu lze převést do návrhových ploch po prověření zajištění koordinace s limity 
využití území, zejména s evidovanými ložiskovými zásobami nerostů a platnými 
dobývacími prostory. 

R11 (VD) 
- Územní rezervu lze převést do zastavitelných ploch po prověření zajištění koordinace s 
limity využití území, zejména s evidovaným chráněným ložiskovým územím, evidovanými 
ložiskovými zásobami nerostů a ochranou půdního fondu. 

R12 (DS) 
- Územní rezervu lze převést do zastavitelných ploch po prověření koordinace s 
nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje. 

R13 (DS) 

- Bude prověřeno, jakým způsobem bude při realizaci provedena přesadba nebo nová 
výsadba liniové zeleně N33 (ZS) v úseku územní rezervy R13. 

- Bude prověřeno zajištění výsadby liniové podél vnější strany územní rezervy R13 (podél 
hrany směrem do krajiny). 

 
 
 

k) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci 
 
Nejsou vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou 
o parcelaci. 

 
 

 
l) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o 
této studii do evidence územně plánovací činnosti 
 

 
Územním plánem se vymezují dle zákresu ve výkrese B1. Výkres základního členění území 
následující plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 
studie: 
 

ú z e m n í  s t u d i e  

označení rozsah ploch podmínky pro pořízení a lhůta 

US2 Z13 

Podmínky pro pořízení územní studie: 
 

- komplexní řešení celého vymezeného území v návaznosti na 
stabilizovaný dopravní systém a zastavěné území 

- řešení zástavby z hlediska dopadu na krajinný ráz území a dopadu na 
zdraví obyvatel vzhledem k možnému ohrožení hlukem ze silniční 
dopravy (DS) a z ploch těžby nerostných surovin (TN) 

- prověření z hlediska veřejného zdraví se zaměřením na hluk a vibrace 
- nejvhodnější parcelace pozemků, včetně pozemků pro veřejnou 

infrastrukturu, zejména pro veřejné prostranství o celkové velikosti min. 
1450 m2 

- etapizace výstavby 
- řešení dopravní infrastruktury a dopravních vazeb včetně parkovacích 

stání a případně garážování vozidel formou integrovaných garáží 
- prověření z hlediska parkování a odstavování vozidel 
- řešení technické infrastruktury včetně napojení na stávající sítě a 

koordinace se stávajícím vedením VN (návrh přeložení pod zem) 
 

Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem jako 
územně plánovacího podkladu a vložení dat o této studii do evidence 
územně plánovací činnosti: 
 

- 4 roky ode dne nabytí účinnosti územního plánu 
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US3 Z21, Z22, Z23a, Z23b, 
Z24, Z39, N44 

Podmínky pro pořízení územní studie: 
 

- komplexní řešení celého vymezeného území v návaznosti na 
stabilizovaný dopravní systém a zastavěné území 

- řešení zástavby z hlediska dopadu na krajinný ráz území a dopadu na 
zdraví obyvatel vzhledem k možnému ohrožení hlukem ze silniční a 
železniční dopravy  

- zohlednění ochrany krajinného rázu, jeho estetické a přírodní hodnoty 
- nejvhodnější parcelace pozemků 
- etapizace výstavby 
- řešení dopravní infrastruktury a dopravních vazeb, plocha Z39 a N44 

nebudou dopravně připojeny přímo na silniční obchvat obce  
- řešení technické infrastruktury včetně napojení na stávající sítě  
 

Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem jako 
územně plánovacího podkladu a vložení dat o této studii do evidence 
územně plánovací činnosti: 
 

- 4 roky ode dne nabytí účinnosti územního plánu 

US4 Z7, Z9, N8, N9 

Podmínky pro pořízení územní studie: 
 

- komplexní řešení celého vymezeného území v návaznosti na 
stabilizovaný dopravní systém a výškové parametry území, nejvhodnější 
parcelace pozemků, včetně pozemků pro veřejnou infrastrukturu, 
etapizace výstavby 

- koncepce umístění budoucí výstavby RD + regulační prvky 
- řešení dopravní infrastruktury a dopravních vazeb včetně parkovacích a 

odstavných stání + sjezdů 
- prověření kapacity a řešení technické infrastruktury včetně napojení na 

stávající sítě 
- řešení zeleně 
- prověření umístění veřejného prostranství 
- zachování pohledové dominanty objektu cukrovaru a ověření 

vzájemného působení zástavby ve vymezených plochách s rozdílným 
způsobem využití 

 

Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem jako 
územně plánovacího podkladu a vložení dat o této studii do evidence 
územně plánovací činnosti: 
 

- 4 roky ode dne nabytí účinnosti územního plánu 

 
Koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, 
nejsou vymezeny. 

 
m) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude 
jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení 
přiměřené lhůty pro jeho vydání 

 
 

Nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu. 

 
 
n) stanovení pořadí změn v území 
 
 

Pořadí změn v území se nestanovuje. 
 
 
o) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 

 
 

Jako architektonicky a urbanisticky významná stavba se vymezuje: 
 
hlavní tovární budova bývalé cukerní rafinerie. 

 



 

                                                                                                                                                                                        58 

 

 

                                                                    Územní plán Hrušovany u Brna  �    

A1. Územní plán 

 
p) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části 

 
 

Počet listů územního plánu v textové části...................................................................................62 
Počet výkresů grafické části..........................................................................................................3 
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Seznam zkratek (řazeno abecedně): 
 
 

B  označení a název výkresu, např. "B2. Hlavní výkres" 

č.  číslo 

ČSN  Československá státní norma 

ha  hektar 

ID  identifikátor označující rozvojovou plochu 

KN  katastr nemovitostí 

k.ú.  katastrální území 

kV  měrná jednotka elektrického napětí "kilovolt" 

LBC  lokální biocentrum 

LBK  lokální biokoridor 

m  měrná jednotka délky "metr" 

m2  jednotka obsahu "metr čtvereční" 

max.  maximálně, maximální 

min.  minimálně, minimální 

N1  označení a pořadové číslo plochy systému sídelní zeleně a krajiny 

např.  například 

NRBK  nadregionální biokoridor 

NTL  nízkotlaký plynovod 

P1  označení a pořadové číslo plochy přestavby 

R1  označení a pořadové číslo plochy nebo koridoru územní rezervy 

Sb.  Sbírka zákonů České republiky 

STL  středotlaký plynovod 

str.  strana 

tj.  to jest 

US1  označení a pořadové číslo územní studie 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

VN  vysoké napětí 

VTL  vysokotlaký plynovod 

VVN  velmi vysoké napětí 

vyhl.  vyhláška jako druh právního předpisu 

Z1  označení a pořadové číslo zastavitelné plochy nebo koridoru 

III. - V. třída třída ochrany zemědělského půdního fondu 

§  paragraf 

%  procento 
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Údaje o počtu listů odůvodnění změny územního plánu a výkresů grafické části 
 
Počet stran textové části odůvodnění:       81 
Počet výkresů grafické části:           0  
 

 
 

 
 

 
 

POUČENÍ 
 

 

Proti Změně č.1 Územního plánu Hrušovany u Brna vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 
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