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Ú Z E M N Í   P L Á N   N O S I S L A V 
 
 
I. T E X T O V Á   Č Á S T   Ú Z E M N Í H O   P L Á N U 
 
I.1 Vymezení zastavěného území 
 
Je vymezeno 10 zastavěných územích, která odpovídají stavu ke dni 22.3.2021: 
- hlavní zastavěné území Nosislavi uprostřed svého správního území podél levého břehu Svratky 
- zastavěné území lokality Za Mostem na pravém břehu Svratky 
- zastavěné území zemědělské farmy na jihovýchodním okraji městyse 
- zastavěné území s obytnou stavbou na nároží ulic Vinohradská a Horní Kroupná 
- zastavěné území s čerpací stanicí závlah na severozápadním okraji městyse 
- zastavěné území s malou stavbou u severozápadního okraji městyse 
- zastavěné území s vodojemem v lokalitě Krajina 
- zastavěné území s čerpací stanicí závlah na Kasperkách severně od městyse 
- zastavěné území s čističkou odpadních vod v lokalitě Urban 
- zastavěné území lesního závodu Forota v Knížecím lese západně od středu městyse 
 
I.2 Koncepce rozvoje území městyse, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
I.2.1 Koncepce rozvoje území 
 
Koncepce rozvoje území vychází ze stávajícího způsobu využití. Rozvoj Nosislavi je vymezen 
prakticky okolo celého zastavěného území na obou březích řeky Svratky, zejména směrem do 
přilehlých svahů Přírodního parku Výhon. Zastavěné území je doplněno návrhem 32 zastavitelných 
ploch a 1 plochou územní rezervy. 
Koncepce je založena na rozvoji městyse mimo zastavěná území v menších zastavitelných 
plochách, které přiléhají k hlavnímu zastavěnému území podél jeho celé vnější strany na levém 
břehu Svratky a severovýchodním směrem od silnice II/425. V menší míře je vymezen rozvoj 
městyse i na pravém břehu Svratky v Za Mostem. Těžiště rozvoje zástavby spočívá zejména v 
rozvoji bydlení na severním a severovýchodním okraji městyse, v menší míře v rozvoji výroby, to 
na východním a jižním okraji městyse. Je vymezen rozvoj občanského vybavení sportovního a 
rozvoj veřejných prostranství v údolní nivě na pravém břehu Svratky. V návaznosti na rozvoj bydlení 
a rozvoj dalších funkcí v území je vymezen přiměřený rozvoj dopravní a technické infrastruktury 
zejména pro komunikace v souvislosti s rozvojem bydlení. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v 
přímé návaznosti na plochy stabilizované. Je vymezena 1 plocha přestavby na pozemku bývalé 
školky vedle kostela. 
Pro příznivý rozvoj krajiny jsou vymezeny plochy nezastavěného území - zeleně krajinné k doplnění 
a založení prvků územního systému ekologické stability v nezalesněných částech území, to 
zejména v severní části katastru v místních tratích Zajíčky, Kyndlířky, Záhoří, Šimperky, Lišky a 
Prostřední dílce. 
 
I.2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
 
Hodnotami v území jsou krajina, příroda, tradiční venkovská zástavba a kulturní památky.  
Tradiční venkovskou zástavbu tvoří původní zemědělské jednopodlažní usedlosti s obytnou částí 
budov podél ulice a hospodářskou částí budov směrem do dvora. Tato zástavba se nachází 
zejména v historickém jádru městyse, přičemž historické jádro tvoří zejména ulice Městečko, 
Masarykova, Komenského, Pod Baštou a Pod Kopcem. 
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Další hodnotou v zastavěném území jsou historické vinné sklepy a památkově chráněné areály 
obou kostelů. Ochrana těchto hodnot je stanovena v článku I.6.3 a spočívá v dodržení výškové 
hladiny zástavby a v zachování měřítka zástavby při respektování jejího charakteru.  
Rozvoj krajinných hodnot nezastavěného území je podpořen návrhem územního systému 
ekologické stability s četnými plochami zeleně krajinné vymezené zejména v Přírodním parku 
Výhon severovýchodně od zastavěného území. 
 
I.3 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 

sídelní zeleně 
 
I.3.1 Urbanistická koncepce 
 
Jako plochy stabilizované jsou vymezeny plochy se stávajícím způsobem využití, zejména v 
zastavěném území. Zastavitelné plochy se změnou způsobu využití jsou vymezeny tak, že přiléhají 
k plochám stabilizovaným se stejným způsobem využití z jejich vnější strany.  
Zastavitelné plochy bydlení jsou vymezeny zejména po vnějším obvodu hlavního zastavěného 
území - to na jeho severním okraji v souběhu se silnicí II/425 směrem na Židlochovice (Z2), dále 
podél severovýchodního okraje zastavěného území v lokalitách Kotle - nad Nivkou (Z3, Z6-9), 
Vinohradská - Horní Kroupná - Dolní Kroupná (Z10-14), Krefty - Ke Slatině - U Hřbitova (Z16-19) a 
na východním okraji zastavěného území v souběhu se silnicí II/425 směrem na Boudky (Z20). 
Zastavitelná plocha bydlení Z1 je vymezena v lokalitě Za Mostem. 
Zastavitelné plochy výroby a skladování jsou vymezeny vesměs v návaznosti na stávající výrobní 
areály - před zemědělskou farmou (Z25) a v lokalitě Za Mostem (Z24). S vyjímkou plochy na Špici 
(Z36) jsou tyto oddělené od ploch bydlení. V lokalitě Za Mostem je vymezena též plocha 
občanského vybavení sportovní (Z21) navazující na stávající plochu sportovní a plocha veřejného 
prostranství (Pv) směrem ke Knížecímu lesu. Zastavitelné plochy smíšené obytné vinných sklepů 
(Z22-23) jsou vymezeny u komunikace navazující na ulici Vinohradskou podél vinic směrem 
východním na trať Kozelky. 
Nadřazený dopravní systém zůstává beze změn, pro dálnici i obě silnice II. třídy jsou vymezeny 
stabilizované plochy dopravní infrastruktury silniční. Dopravní obsluha zastavitelných ploch bude 
zabezpečena stávajícími a navrženými komunikacemi vymezenými v plochách dopravní 
infrastruktury místní (Z29-32, Z34-35). 
Plocha přestavby pro bydlení je vymezena na pozemku bývalé školky vedle kostela (P1). 
 
I.3.2 Vymezení zastavitelných ploch 
 
Je vymezeno 32 zastavitelných ploch, které jsou označeny Z1-3, Z5-25, Z29-32, Z34-36. Podle 
způsobu využití jsou plochy dále rozlišeny značkami způsobu využití (B), (Os), (Sl), (Vs) a (Dm). 
Je vymezeno 20 zastavitelných ploch bydlení, 1 plocha občanského vybavení, 2 plochy vinných 
sklepů, 3 plochy výroby a skladování a 6 ploch dopravní infrastruktury : 
Z1 plocha bydlení (B) Za Mostem 
Z2 plocha bydlení (B) na konci ulice Masarykova (na Židlochovice) 
Z3 plocha bydlení (B) za kapličkou 
Z5 plocha bydlení (B) mezi silnicí a ulicí Masarykova 
Z6 plocha bydlení (B) v lokalitě Kotle 
Z7 plocha bydlení (B) u bývalé cihelny 
Z8 plocha bydlení (B) nad Nivkou (zadní část) 
Z9 plocha bydlení (B) nad Nivkou  (přední část) 
Z10 plocha bydlení (B) Vinohradská - Horní Kroupná 
Z11 plocha bydlení (B) Horní Kroupná 
Z12a plocha bydlení (B) na konci Dolní Kroupné (přední část) 
Z12b plocha bydlení (B) na konci Dolní Kroupné (zadní část) 
Z13 plocha bydlení (B) na konci Dolní Kroupné (špice) 
Z14 plocha bydlení (B) Dolní Kroupná 
Z15 plocha bydlení (B) Ke Slatině (přední část) 
Z16 plocha bydlení (B) Ke Slatině - Kozelky 
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Z17 plocha bydlení (B) Ke Slatině (zadní část) 
Z18 plocha bydlení (B) Ke Slatině - Krefty 
Z19 plocha bydlení (B) Ke Slatině - U Hřbitova 
Z20 plocha bydlení (B) na konci ulice Komenského (na Boudky) 
Z21 plocha občanského vybavení - sportovní (Os) za hřištěm 
Z22 plocha smíšená obytná - vinných sklepů (Sl) na konci ul. Vinohradské 
Z23 plocha smíšená obytná - vinných sklepů (Sl) podél cesty na Kozelky 
Z24 plocha výroby a skladování (Vs) za Elakovem 
Z25 plocha výroby a skladování (Vs) před farmou 
Z29 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) nad Nivkou 
Z30 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) Ke Slatině (severní část) 
Z31 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) Ke Slatině (jižní část) 
Z32 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) na ulici Družstevní 
Z34 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) na konci ulice Komenského (na Boudky) 
Z35 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) za hřbitovem 
Z36 plocha výroby a skladování (Vs) na Špici 
Pro změnu využití zastavitelných ploch jsou stanoveny následující podmínky : 
- změna využití zastavitelných ploch Z2 a Z20 je podmíněna zpracováním územní studie, jejich 

zastavitelnost je podmíněna též provedením dopravní a technické infrastruktury 
- změna využití zastavitelných ploch Z2, Z5 a Z20 je podmíněna prokázáním, že hluková zátěž 

z dopravního provozu silnice nepřekročí přípustné hodnoty hygienických limitů pro chráněné 
venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb stanovených legislativou na úseku 
ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- změna využití zastavitelných ploch Z2-3, Z6, Z8-9 a Z20 je podmíněna provedením opatření 
pro odvedení extravilánových a přívalových vod z přilehlých svahů kopce Výhon 

- změna využití zastavitelné plochy Z21, je možná za podmínky, že zde nebudou umísťovány 
stavební objekty, které by bránily odtoku vody, či které by zmenšovaly průtočný profil 
záplavového území 

- změna využití zastavitelné plochy Z19 je podmíněna pietním režimem, nelze zde zřizovat 
stavby, jejich změny nebo provozovat činnosti, které by mohly ohrozit řádný provoz veřejného 
pohřebiště nebo jeho důstojnost (zejména hlukem) 

- změna využití zastavitelných ploch Z1, Z21 a Z24 v lokalitě Za Mostem je podmíněna vyřešením 
zásobování pitnou vodou před zahájením výstavby 

- u zastavitelných ploch nepodmíněných územní studií s předpokládaným napojením na veřejný 
vodovod bude před výstavbou hydrotechnickým výpočtem prokázáno, že nedojde k 
významnému zatížení odběrem pitné vody ze skupinového vodovodu Hustopeče 

- změna využití zastavitelné plochy Z36 je podmíněna tak, že před umístěním staveb a zařízení 
na ploše bude prokázáno, že celková hluková zátěž včetně zátěže z dopravy na silnici II/425 
nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory a chráněné 
venkovní prostory staveb definované platnou legislativou na úseku ochrany veřejného zdraví 
resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, dále že při umisťování nových 
zdrojů hluku na ploše musí být respektovány stávající i v územně plánovací dokumentaci nově 
vymezené chráněné prostory definované platnou legislativou ochrany veřejného zdraví resp. 
ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- změna využití zastavitelných ploch bydlení a občanského vybavení je podmíněna tím, že nový 
způsob jejich využití nenaruší užívání staveb v okolí plochy či v ní a nesníží kvalitu prostředí 
souvisejícího území 

 
I.3.3 Vymezení ploch přestavby 
Je vymezena 1 plocha přestavby na pozemku bývalé školky vedle kostela. 
 
 
 
I.3.4 Vymezení systému sídelní zeleně 
 
Jsou vymezeny stabilizované plochy sídelní zeleně označené : 
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Zsv plochy veřejných prostranství - plochy zeleně sídelní veřejné 
Zsz plochy smíšené obytné - plochy zeleně sídelních zahrad 
Stabilizované plochy Zsv jsou vymezeny zejména na obecních neoplocených (přístupných) 
pozemcích a na veřejných prostranstvích podél silnice II/425 a podél místních komunikací. Nejsou 
vymezeny návrhové plochy zeleně sídelní veřejné. 
Stabilizované plochy Zsz jsou vymezeny zejména na soukromých pozemcích zahrad v zastavěném 
území. Je vymezena 1 návrhová plocha zeleně sídelních zahrad mimo zastavěné území mezi 
zastavitelnou plochou Z20 a plochou veřejného prostranství s místní komunikací na konci ulice 
Masarykova (na Židlochovice). 
 
I.4 Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování 
 
I.4.1 Koncepce dopravní infrastruktury 
 
Stabilizované plochy i plochy změn dopravní infrastruktury jsou označeny : 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční (zejména dálnice, silnice I.- III. třídy a místní 

komunikace I. a II. třídy mimo zastavěné území) 
Dm plochy dopravní infrastruktury - místní (zejména místní komunikace III. a IV. třídy, účelové 

komunikace a ostatní komunikace podle katastru mimo zastavěné území, garáže a 
parkoviště aut mimo zastavěné území) 

Pv plochy veřejných prostranství (zejména silnice, místní komunikace a ostatní komunikace 
podle katastru v zastavěném území) 

 
a) Koncepce dálniční a silniční dopravy 
V severovýchodní částí území Nosislavi je vymezena stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury 
silniční s procházející dálnicí D2 Brno - Břeclav - státní hranice. 
Jako stabilizované plochy dopravní infrastruktury silniční jsou mimo zastavěné území vymezeny 
plochy se silnicemi II. třídy : 
- II/425 Rajhrad - Břeclav - státní hranice, která prochází prostředkem katastru a zastavěným 

územím Nosislavi 
- II/416 Slavkov - Židlochovice - Pohořelice, která prochází podél severozápadní části hranice 

katastru 
Nejsou vymezeny nové plochy ani měněny trasy dálniční a silniční dopravy. 
Podmínky pro umísťování : 
- úpravy dálnice v ploše Ds budou prováděny ve stávající trase v parametrech ČSN 736101 
- úpravy silnice II/425 v ploše Ds mimo zastavěné území budou prováděny ve stávající trase v 

parametrech kategorie S 9,5 normy ČSN 736101 
- úpravy silnice II/425 v ploše Pv v zastavěném území budou prováděny v parametrech kategorie 

MS2 X/9 normy ČSN 736110, funkční skupiny B šířkově odpovídající intravilánové úpravě 
- úpravy silnice II/416 v ploše Ds mimo zastavěné území budou prováděny ve stávající trase v 

parametrech kategorie S 7,5 normy ČSN 736101 
 
 
 
b) Koncepce místní dopravy 
Pro stabilizaci systému místní dopravy v zastavěném území jsou vymezeny stabilizované plochy 
veřejných prostranství Pv zejména s umístěnými místními komunikacemi. 
Pro navrženou koncepci místní dopravy jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury místní (Dm) 
určené zejména pro umístění nových místních komunikací, které budou zabezpečovat dopravní 
obslužnost zastavitelných ploch bydlení : 
- místní komunikace k zastavitelné ploše bydlení Z9 nad Nivkou (přední část), pro její umístění 

je vymezena zastavitelná plocha (Dm) označená Z29 
- místní komunikace k zastavitelným plochám bydlení Z15-17 (Ke Slatině, propojení ulice Dolní 

Kroupná a ulice Krefty), pro její umístění je vymezena zastavitelná plocha (Dm) označená Z30 
- místní komunikace k zastavitelným plochám bydlení Z18-19 (Ke Slatině, propojení ulice Krefty 

s ulicí U Hřbitova), pro její umístění je vymezena zastavitelná plocha (Dm) označená Z31 
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- místní komunikace k zastavitelné ploše bydlení Z20 na konci ulice Komenského (souběžně se 
silnicí na Boudky), pro její umístěn je vymezena zastavitelná plocha (Dm) označená Z34 

Podmínky pro umísťování : 
- místní komunikace budou umísťovány a prováděny v parametrech normy ČSN 736110, 

kategorie MO 8/50 ve funkční skupině C3 
- v zastavěném území budou místní komunikace řešeny jako zklidněné v obytné zóně, součástí 

místních komunikací mohou být chodníky pro pěší v místech s přiléhající zástavbou 
 
c) Koncepce účelové dopravy 
Pro stabilizaci systému účelové dopravy mimo zastavěné území jsou vymezeny stabilizované 
plochy dopravní infrastruktury místní Dm s umístěnými účelovými komunikacemi, které zabezpečují 
přístup k pozemkům v katastru městyse. Účelové komunikace jsou dále přípustné zejména v 
plochách zemědělských Zz, Zp. 
 
d) Koncepce dopravy v klidu 
Garáže a parkoviště aut jsou součástí stabilizovaných ploch v zastavěném území a zastavitelných 
ploch tam, kde jsou přípustné podle článku I.6.2. 
Jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy dopravní infrastruktury místní (Dm) mimo zastavěné území, 
které umožní umístění většího množství garáží a parkování aut : 
Z32 plocha dopravní infrastruktury místní (Dm) na ulici Družstevní 
Z35 plocha dopravní infrastruktury místní (Dm) za hřbitovem 
Podmínky pro umísťování : 
- garáže a parkoviště aut budou v plochách Dm umísťovány v parametrech ČSN 736056 
 
e) Koncepce veřejné dopravy osob 
Systém veřejné dopravy je v území stabilizovaný. Nové plochy pro provozování veřejné dopravy 
osob ani plochy pro umístění dalších zastávek veřejné dopravy nejsou vymezeny. 
 
f) Koncepce pěší a cyklistické dopravy 
Pěší komunikace mohou být součástí všech vymezených stabilizovaných ploch a zastavitelných 
ploch, zejména ploch dopravní infrastruktury místní Dm a ploch veřejných prostranství Pv, dále 
ploch zemědělských Zz, Zp. 
Cyklistická doprava je součástí zejména vymezených ploch dopravní infrastruktury místní Dm a 
ploch veřejných prostranství Pv. Je navrženo umístění 2 cyklostezek (cyklotras) : 
- z Knížecího lesa přes most a zastavěné území Nosislavi okolo hřbitova na vrchol kopce Výhon 

(směrem k rozhledně) a do katastru Blučiny 
- od mostu podél pravého břehu Svratky do katastru Velkých Němčic 
V plochách Dm, Pv lze umísťovat další cyklistické stezky, které jsou přípustné i v plochách 
zemědělských Zz, Zp, lesních L a v plochách zeleně krajinné Zk. 
 
I.4.2 Koncepce technické infrastruktury 
 
Jsou vymezeny stabilizované plochy technické infrastruktury označené Ti (zejména plochy s 
čerpací stanicí závlah, regulační stanicí plynu, čističkou odpadních vod, odpadovým dvorem). 
Nejsou vymezeny zastavitelné plochy technické infrastruktury. Jsou navrženy trasy vedení 
technické infrastruktury v plochách s různým způsobem využití. 
Podmínka pro umísťování společná pro následující články a) - f) : 
- trasy technické infrastruktury budou umísťovány zejména na přístupných neoplocených 

pozemcích či podél komunikací 
 
a) Koncepce zásobování elektrickou energií 
Jsou navrženy tyto změny v trasách zásobovacího vedení vysokého napětí 22kV : 
- trasa elektrického vedení vysokého napětá 22kV okolo zastavitelných ploch Z16-18 a Z11-13 

od ulice U hřbitova vnějším obchvatem zakončená distribuční trafostanicí na konci ulice 
Vinohradské 

- trasa přeložení elektrického vedení vysokého napětí 22kV u nároží ulice Pod Kopcem 
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b) Koncepce zařízení spojů 
Nejsou navrženy změny v trasách zařízení spojů. 
 
c) Koncepce zásobování plynem 
Nesou navrženy změny v trasách velmi vysokotlakých, vysokotlakých a středotlakých vedení ani 
na jiných plynárenských zařízení. 
 
d) Koncepce zásobování pitnou vodou 
Nejsou navrženy změny v trasách vedení pitné vody. Pro zastavitelné plochy budou umísťovány 
rozvody pitné vody s ohledem na kapacitní možnosti vodovodní sítě a na vydatnost vodních zdrojů 
skupinového vodovodu. 
Podmínky pro umísťování : 
- pro možnost využití zastavitelných ploch v lokalitě Za Mostem bude třeba vybudovat či posílit 

vodovodní řad vedoucí na pravý břeh Svratky 
- u zastavitelných ploch nepodmíněných územní studií s předpokládaným napojením na veřejný 

vodovod bude třeba před výstavbou hydrotechnickým výpočtem prokázat, že nedojde k 
významnému zatížení odběrem pitné vody ze skupinového vodovodu 

 
e) Koncepce odkanalizování 
Nejsou navrženy změny na kanalizaci, která je nová s odvedením do čističky odpadních vod na 
levém břehu Svratky. U zastavitelných ploch bude prověřena možnost oddílného odkanalizování s 
podílem vsakování povrchových vod do terénu. 
 
f) Koncepce odvodnění území 
Systém odvodnění území pomocí otevřených příkopů, dešťové kanalizace a melioračních příkopů 
do vodotečí zůstává zachován a je předmětem územní ochrany. Hlavní odtokové trasy v území - 
vodní toky, odvodňovací příkopy a svodnice jsou vymezeny jako plochy a trasy stabilizované a jsou 
nezastavitelné. Odvedení povrchových vod okolo zastavěného území ze svahů Přírodního parku 
Výhon bude řešeno pomocí příkopů, dešťové kanalizace a dalších opatření v území. 
 
g) Koncepce nakládání s odpady 
Není vymezena plocha pro provozování skládky odpadů. Ekologické či sběrné dvory pro časově 
omezené skladování komunálního odpadu jsou přípustné v plochách výroby a skladování Vs a v 
plochách technické infrastruktury Ti. 
 
 
 
 
I.4.3 Koncepce občanského vybavení 
 
Jsou vymezeny stabilizované plochy občanského vybavení označené : 
Ov plochy občanského vybavení - veřejné 
Os plochy občanského vybavení - sportovní 
Ozs plochy občanského vybavení - zvláštní sportovní 
Oh plochy občanského vybavení - hřbitovy 
Pro rozvoj občanského vybavení je vymezena 1 zastavitelná plocha : 
Z21 plocha občanského vybavení - sportovní (Os) v lokalitě za hřištěm 
Podmínka pro umísťování : 
- způsob využití plochy občanského vybavení nenaruší svým provozem či umísťovaným 

technickým zařízením užívání staveb v okolí či v ploše a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího 
území  

 
I.4.4 Koncepce veřejných prostranství 
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Pro stabilizaci této funkce jsou jako stabilizované vymezeny plochy stávajících veřejných 
prostranství označené Pv. Plochy veřejných prostranství jsou vymezeny zejména v zastavěném 
území a jsou určeny zejména pro dopravní infrastrukturu (silnice, místní komunikace), pro pěší 
přístup k domům, pro trasy technické infrastruktury a pro zeleň sídelní veřejnou. Je vymezena 1 
plocha (Pv) veřejného prostranství mimo zastavěné území : 
(Pv) plocha veřejného prostranství Za Mostem v lokalitě u lesa navazující na zastavitelnou 

plochu sportovní Z21 
Podmínka pro umísťování : 
- na vymezené ploše (Pv) nejsou přípustné objekty, které by bránily odtoku vody či zmenšovaly 

průtočný profil záplavového území 
 
I.5 Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 

v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 
opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů 

 
I.5.1 Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 

v jejich využití 
 
Pro systém uspořádání krajiny jsou vymezeny jako stabilizované zejména stávající plochy s 
rozdílným způsobem využití mimo zastavěné území a mimo zastavitelné plochy označené :  
W plochy vodní a vodohospodářské (zejména Svratka, Šatava, potok Slatina, vodní nádrže, 

meliorační vodní příkopy) 
Z plochy zemědělské - skladovací (zejména polní stožiště či hnojiště) 
Zp plochy zemědělské - plochy půdy velkoplošně obdělávané (zejména orná půda, ovocné sady, 

vinice a trvalé travní porosty velkoplošně obdělávané) 
Zz plochy zemědělské půdy - zahrady (zejména orná půda, ovocné sady a vinice maloplošně 

obdělávané či na záhumenních zahradách) 
Zk plochy smíšené nezastavěného území - plochy zeleně krajinné (zejména břehové a 

doprovodné porosty, ostatní plochy, nelesní porosty a pozemky skladebných prvků územního 
systému ekologické stability) 

L plochy lesní (zejména plochy určené k plnění funkce lesa) 
 
Jsou vymezeny tyto plochy změn využití v krajině označené : 
(Zk1-24) plochy smíšené nezastavěného území - plochy zeleně krajinné 
(W3) plocha vodní a vodohospodářská 
Koncepce uspořádání krajiny vychází ze stávajícího způsobu využití, který je doplněn návrhem 24 
ploch zeleně krajinné (Zk) vymezených k doplnění či založení prvků územního systému ekologické 
stability a návrhem 1 plochy vodní a vodohospodářské vymezené pro možnost umístění vodní 
nádrže. 
 
Dále je možno umísťovat stromořadí v rámci jiných ploch s různým způsobem využití, zejména 
podél silnic, účelových komunikací a vodních toků jako doprovodnou zeleň, která se bude podílet 
na tvorbě krajiny. 
Podmínky pro změny využití území v krajině : 
- podmínkou je zachování přírodní, ekologické a produkční hodnoty krajiny se zřetelem na životní 

prostředí a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší 
 
I.5.2 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 
a) Koncepce řešení ÚSES 
Řešení územního systému ekologické stability (dále bude použita zkratka ÚSES) zahrnuje 
vymezení 30 základních segmentů nebo jejich částí náležících k následujícím biogeografickým 
úrovním : 
· Regionální ÚSES 
Regionální ÚSES tvoří v Nosislavi 3 jeho složené mezofilní větve a 1 větev hydrofilní : 
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- mezofilní větev regionálního ÚSES vymezená při severní hranici městyse je v území 
zastoupena jen malou částí úseku regionálního biokoridoru označeného RBK 1510 (087) 

- mezofilní větev regionálního ÚSES protínající prakticky celé území městyse je zastoupena částí 
regionálního biocentra RBC 191 (143) Výhon, pěti vloženými biocentry v lokálních parametrech 
označených RBK 126 (086) /LBC 1-5 a šesti úseky regionálního biokoridoru označenými RBK 
126 (086) /1-6 

- mezofilní větev regionálního ÚSES vymezená v nivě Svratky a Šatavy je v území zastoupena 
regionálním biocentrem RBC 47 (144) Nosislav, třemi vloženými biocentry v lokálních 
parametrech označenými RBK 114 (089) /LBC 6-8 a čtyřmi úseky regionálniho biokoridoru 
označenými RBK 114 (089) /1-4 

- hydrofilní větev regionálního ÚSES vymezená v korytě řeky Svratky je v území zastoupena 
regionálním biocentrem RBC 47 (144) Nosislav, jedním vloženým biocentrem v lokálních 
parametrech označeným RBK 114 (089) /LBC 9 a jedním úsekem regionálniho biokoridoru 
označeným RBK 114 (089) /5 

· Lokální ÚSES 
Lokální ÚSES tvoří v Nosislavi 1 jeho mezofilní větev a jedna 1 větev hydrofilní : 
- mezofilní větev lokálního ÚSES vymezená při severním okraji městyse je tvořena jediným 

biokoridorem označeným LBK 1 propojujícím vložené biocentrum RBK 126 (086) /LBC 1 s 
regionálním biokorodorem RBK 1510 (087) směrem do území obce Blučina 

- hydrofilní větev lokálního ÚSES vymezená v přímé vazbě na vodní tok Šatavy je tvořena čtyřmi 
lokálními biokoridory označenými LBK 2-5, jedním lokálním biocentrem označeným LBC 10 a 
dvěma biocentry v lokálních parametrech vloženými do trasy regionálního biokoridoru RBK 114 
(089) /LBC 7 a RBK 114 (089) /LBC 8 

· Charakteristika typů větví ÚSES 
Mezofilní větve 
V mezofilních biocentrech budou převažovat mezofilní lesní společenstva tvořená biogeo-graficky 
původními druhy, zde většinou doubravami. Lesní společenstva mohou být v menší míře doplněna 
společenstvy nelesními (plochy v mladších stádiích či úspěšná stádia blokovaná místními 
podmínkami). Biokoridory budou obdobného složení jako biocentra, případně mohou být tvořeny 
mozaikou stromových, keřových a travinobylinných společenstev. 
Hydrofilní větve 
V biocentrech a biokoridorech budou převládat společenstva dřevinná (lesní i nelesní) tvořená 
biogeograficky původními druhy vegetace, vždy ale doprovázená společenstvy vodními za 
spoluúčasti vlhkých luk a mokřadních společenstev vodních toků. 
 
 
 
 
 
 
b) Přehled vymezených skladebných částí ÚSES 
· Prvky regionálního ÚSES 

označení a název 
prvku 

biogeografická úroveň 
větve typ větve návaznost prvku mimo řešené 

území 
RBK 1510 (087) regionální biokoridor mezofilní návaznost na území Blučiny 
RBC 47 (144) 

Nosislav 
regionální biocentrum hydrofilní návaznost na území 

Židlochovic 
RBC 191 (143) 

Výhon 
regionální biocentrum mezofilní (vymezeno v Nosislavi) 

RBK 126 (086) /1 reg. biokoridor - úsek 1 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 126 (086) /2 reg. biokoridor - úsek 2 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 126 (086) /3 reg. biokoridor - úsek 3 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 126 (086) /4 reg. biokoridor - úsek 4 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 126 (086) /5 reg. biokoridor - úsek 5 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
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RBK 126 (086) /6 reg. biokoridor - úsek 6 mezofilní návaznost na území 
Židlochovic 

RBK 126 (086) 
/LBC 1 Randla a 

Flaneky 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní (vymezen v Nosislavi) 

RBK 126 (086) 
/LBC 2 Křenky 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní (vymezen v Nosislavi) 

RBK 126 (086) 
/LBC 3 Kozelky 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní (vymezen v Nosislavi) 

RBK 126 (086) 
/LBC 4 Dlouhá 

liška 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní (vymezen v Nosislavi) 

RBK 126 (086) 
/LBC 5 

U Zelňáku 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní návaznost na území 
Velkých Němčic 

RBK 1510 (087) regionální biokoridor 
(malá část) 

mezofilní vymezen na území Blučiny 

RBK 114 (089) /1 reg. biokoridor - úsek 1 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 114 (089) /2 reg.biokoridor - úsek 2 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 114 (089) /3 regionální biokoridor - 

úsek 3 
mezofilní možná návaznost na území 

Přísnotic 
RBK 114 (089) /4 regionální biokoridor - 

úsek 4 
mezofilní návaznost na území 

Velkých Němčic 
RBK 114 (089) /5 regionální biokoridor - 

úsek 5 (Svratka) 
hydrofilní (vymezen v Nosislavi) 

RBK 114 (089) 
/LBC 6 

V Nosislav. lese 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní (vymezen v Nosislavi) 

RBK 114 (089) 
/LBC 7 Knížecí les 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní možná návaznost na území 
Přísnotic 

RBK 114 (089) 
/LBC 8 U oken 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní návaznost na území Přísnotic 

RBK 114 (089) 
/LBC 9 Holubí les 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

hydrofilní návaznost na území 
Velkých Němčic 

· Prvky lokálního ÚSES 
označení a název 

prvku 
biogeografická úroveň 

větve typ větve návaznost prvku 
mimo řešené území 

LBC 10 
Přísnotický les 

lokální biocentrum hydrofilní možná návaznost na území 
Přísnotic 

LBK 1 lokální biokoridor mezofilní návaznost na území Blučiny 
LBK 2 lokální biokoridor 

(Šatava) 
hydrofilní návaznost na území Přísnotic, 

Unkovic a Žabčic 
LBK 3 lok. biokoridor (Šatava) hydrofilní (vymezen v Nosislavi) 
LBK 4 lok. biokoridor (Šatava) hydrofilní návaznost na území Přísnotic 
LBK 5 lok. biokoridor (Šatava) hydrofilní návaznost na území Přísnotic 

 
c) Vymezená zeleň krajinná k doplnění a založení ÚSES 
Za účelem doplnění či založení skladebných prvků ÚSES je vymezeno 24 smíšených ploch 
nezastavěného území - ploch zeleně krajinné označených (Zk1-24) : 
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- (Zk1) pro doplnění RBK 114 (089) /5 řeky Svratky 
- (Zk2) pro doplnění RBC 47 (144) Nosislav 
- (Zk3) pro založení RBK 126 (086) /6 na Židlochovice 
- (Zk4) pro doplnění RBK 126 (086) /1 - západní část 
- (Zk5) pro doplnění RBK 126 (086) /1 - východní část 
- (Zk6) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 1 Randla a Flaneky 
- (Zk7) pro doplnění LBK 1 - jižní část 
- (Zk8) pro doplnění LBK 1 - severní část 
- (Zk9) pro doplnění RBK 126 (086) /2 - severní část 
- (Zk10) pro doplnění RBK 126 (086) /2 - jižní část 
- (Zk11) pro založení RBK 126 (086) /LBC 2 Křenky - západní část 
- (Zk12) pro založení RBK 126 (086) /LBC 2 Křenky - východní část 
- (Zk13) pro založení RBK 126 (086) /3 
- (Zk14) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 3 Kozelky - západní část 
- (Zk15) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 3 Kozelky - východní část 
- (Zk16) pro doplnění RBK 126 (086) /4 - západní část 
- (Zk17) pro doplnění RBK 126 (086) /4 - východní část 
- (Zk18) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 4 Dlouhá liška 
- (Zk19) pro založení RBK 126 (086) /5 
- (Zk20) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 5 U Zeleňáku 
- (Zk21) pro doplnění RBK 114 (089) /LBC 9 Holubí les 
- (Zk22) pro založení LBK 5 řeky Šatavy - severní část 
- (Zk23) pro založení LBK 5 řeky Šatavy - jižní část 
- (Zk24) pro doplnění RBC 191 (143) Výhon 
 
d) Podmínky pro změnu využití území v plochách ÚSES 
Do doby realizace chybějících částí ÚSES bude možno dotčené plochy využívat stávajícím 
způsobem (zejména plochy zemědělské Zp, Zz a plochy lesní L) při splnění podmínky, že nebude 
snížena míra aktuální ani potenciální funkčnosti ÚSES, tzn. že minimálně zůstane zachována 
současná ekologická hodnota těchto ploch. 
 
I.5.3 Prostupnost krajiny 
 
Nejsou navržena opatření ke změně či zvýšení prostupnosti krajiny. Prostupnost krajiny vč. 
přístupu k pozemkům je zajištěna sítí stabilizovaných účelových komunikací vymezených zejména 
v plochách dopravní infrastruktury místní Dm. Umísťování dalších účelových komunikací je 
umožněno i v jiných plochách s různým způsobem využití (např. v plochách zemědělských Zz, Zp). 
 
I.5.4 Protierozní opatření a ochrana území před povodněmi 
 
a) Protierozní opatření 
Nejsou vymezeny speciální plochy s protierozními opatřeními. Protierozní opatření lze realizovat 
zejména v plochách označených Zp, Zz, Zk a W. V plochách zemědělských lze z důvodu 
protierozních opatření měnit kulturu  na krajinnou zeleň, les či na trvalé travní porosty. 
 
b) Ochrana území před povodněmi 
Pro ochranu území před lokálními povodněmi je vymezena 1 plocha vodní a vodohospodářská, na 
níž lze realizovat zejména stavbu retenční vodní nádrže : 
(W3) plocha vodní a vodohospodářská na potoce Slatina 
Plocha bude sloužit k zadržení přívalových vod ze svahů kopce Výhon. Jako součást systému 
ochrany před extravilánovými vodami jsou vymezeny hlavní odtokové trasy v území - vodní toky, 
odtokové svodnice, odvodňovací příkopy. Tyto jsou vymezeny jako plochy či trasy stabilizované a 
jsou nezastavitelné. Jsou vymezeny nové odtokové svodnice v lokalitách Straně a Přední hory. 
Nejsou vymezeny plochy pro doplnění protipovodňové ochrany ze záplavového území Svratky a 
Šatavy. 
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I.5.5 Rekreace 
 
Je vymezena stabilizovaná plocha, jejíž stávající způsob využití je možno charakterizovat jako 
rekreaci, která je označena Re. Zastavitelné plochy rekreace nejsou vymezeny. 
Rekreace je podmíněně přípustná v plochách bydlení B. 
 
I.5.6 Dobývání nerostných surovin 
 
Nejsou vymezeny plochy dobývání nerostných surovin. Dobývání nerostných surovin je podmíněně 
přípustné v plochách zemědělských Zp a plochách zeleně krajinné Zk a (Zk), které jsou součástí 
chráněného ložiskového území cihlářské suroviny. 
 
I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek 

prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu 
 
I.6.1 Členění ploch s rozdílným způsobem využití 
 
Jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití (plochy stabilizované jsou označeny na 
výkresech bez závorky, plochy změn využití jsou označeny v závorce) : 
B plochy bydlení 
Sk plochy smíšené obytné - komerční 
Ov plochy občanského vybavení - veřejné 
Os plochy občanského vybavení - sportovní 
Ozs plochy občanského vybavení - zvláštní sportovní 
Oh plochy občanského vybavení - hřbitovy 
Re plochy rekreace 
Sl plochy smíšené obytné - plochy vinných sklepů 
Vs plochy výroby a skladování 
Ti plochy technické infrastruktury 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční 
Dm plochy dopravní infrastruktury - místní 
Pv plochy veřejných prostranství 
Zsv plochy veřejných prostranství - plochy zeleně sídelní veřejné 
Zsz plochy smíšené obytné - plochy zeleně sídelních zahrad 
W plochy vodní a vodohospodářské 
Z plochy zemědělské - skladovací 
Zp plochy zemědělské - plochy půdy velkoplošně obdělávané 
Zz plochy zemědělské - zahrady 
Zk plochy smíšené nezastavěného území - plochy zeleně krajinné 
L plochy lesní 
 
I.6.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
 
Podmínky pro využití jednotlivých druhů ploch jsou stanoveny pomocí přípustnosti využití pro 
stabilizované i zastavitelné (návrhové) plochy stejně. Přitom platí, že : 
Hlavní využití území - určuje převažující účel využití plochy které je totožné s názvem plochy 
Přípustné využití území - určuje přípustný způsob využití, kdy využití odpovídá druhu plochy. 
Podmíněně přípustné využití území - určuje přípustný způsob využití plochy, který je podmíněn 
konkrétní podmínkou či podmínkami. 
Nepřípustné využití území - určuje nepřípustný způsob využití plochy, zejména způsob využití 
neuvedený jako hlavní, přípustný či podmíněně přípustný. 
Dále platí následující podmínky : 
- v plochách navržených změn se připouští stávající způsob využití za podmínky, že tento trvale 

neznemožní navrženou změnu způsobu využití 
- v plochách občanského vybavení - sportovní, plochách výroby a skladování, plochách 

zemědělských a plochách zeleně krajinné nezačleněných do územního systému ekologické 
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stability je přípustná výstavba posilovacích a retranslačních stanic mobilních sítí za podmínky, 
že tato zařízení budou umísťována v blízkosti komunikací 

- na území městyse se nepřipouští výstavba větrných elektráren 
- změna využití ploch obsahujících chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory 

staveb podél silnic II. třídy bude umožněna prokázáním, že hluková zátěž z dopravního provozu 
nepřekročí přípustné hodnoty hygienických limitů stanovených legislativou na úseku ochrany 
veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 
letectva a obrany státu 

- plochy bydlení, plochy smíšené obytné - komerční, plochy občanského vybavení, plochy 
vinných sklepů, plochy výroby a skladování a plochy veřejných prostranství budou realizovány 
v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a musí být z těchto 
ploch přístupné 

 
B plochy bydlení (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky a stavby rodinných domů, pozemky a stavby bytových domů vč. penzionů, pozemky 

související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a zeleně sídelní 
veřejné, pozemky zeleně sídelních zahrad, pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují 
kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží 
zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 

Podmíněně přípustné využití území : 
- pozemky staveb pro rekreaci za podmínky, že budou dopravně napojeny s možností 

parkovacího stání na vlastním pozemku, budou mít vyřešeno odkanalizování a odvodnění 
pozemku, dále pozemky a budovy obchodního prodeje, řemeslné výroby a občanského 
vybavení za podmínky, že jejich celková výměra nebude větší než 1.000 m2 a svým 
provozováním či technickým zařízením (zejména hlukem a prachem) nesníží kvalitu prostředí 
souvisejícího území 

 
Sk plochy smíšené obytné - komerční (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky občanského vybavení s komerčním zaměrěním (zejména prodejny, služby, 

stravování, zdravotnictví, ubytování, opravny a související sklady a pod.), pozemky staveb pro 
bydlení a ubytování, pozemky dalších staveb a zařízení nesnižující svým provozováním či 
technickým zařízením kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména nerušící řemeslná výroba 
a služby které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území) a sloužící 
především obyvatelům obce, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky 
veřejných prostranství a zeleně sídelní veřejné, související garáže a související parkoviště aut 

Podmíněně přípustné využití území : 
- výrobní provozovny za podmínky, že tyto svým provozováním a technickým zařízením nenaruší 

užívání staveb v okolí, nebudou zvyšovat dopravní zátěž v území a nesníží kvalitu prostředí 
souvisejícího území 

Nepřípustné využití území : 
- zejména těžba surovin, hutnictví, chemická výroba, asanační služby 
 
Ov plochy občanského vybavení - veřejné (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči 

o rodinu, zdravotnictví, kulturní zařízení, pro veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, pro 
obchodní prodej, pro tělovýchovu, pro ubytování a veřejné stravování, pro služby, vědu a 
výzkum, pro lázeňství, pro církevní stavby a církevní zařízení, služební byty nevytvářející 
chráněné prostory a chráněné prostory staveb podle legislativy na úseku ochrany veřejného 
zdraví, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných 
prostranství a zeleně sídelní veřejné, související garáže a související parkoviště aut 

Podmíněně přípustné využití území : 
- sklady zboží, provozovny řemeslných služeb či jiné provozovny, jejichž účel je v souladu s 
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plochami občanského vybavení za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením 
nenaruší užívání staveb či nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území 

 
Os plochy občanského vybavení - sportovní (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky veřejných sportovních zařízení a staveb pro sport a sportovní aktivity - veřejná 

venkovní sportoviště a jejich zázemí, sportovní objekty (zejména tělocvičny, posilovny, 
koupaliště), pozemky dalších souvisejících zařízení (zejména restaurace, bufety, sklady potřeb, 
klubovny), služební byty nevytvářející chráněné prostory a chráněné prostory staveb podle 
legislativy na úseku ochrany veřejného zdraví, pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a zeleně sídelní veřejné, související garáže a 
související parkoviště aut 

Podmíněně přípustné využití území : 
- zařízení jiných druhů občanského vybavení (např. školská, kulturní, ubytovací zařízení, 

autokempy) za podmínky že tyto svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání 
staveb v okolí, nebudou zvyšovat dopravní zátěž v území a nesníží kvalitu prostředí 
souvisejícího území 

 
Ozs plochy občanského vybavení - zvláštní sportovní (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky sportovní střelnice v nezastavěném území, pozemky staveb a zařízení souvisejících 

s provozem sportovní střelnice, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a 
související parkoviště aut 

Nepřípustné využití území : 
- jiné stavby než stavby určené pro provoz sportovní střelnice, jakýkoliv jiný způsob využití, který 

by vedl k narušení přírodních podmínek či narušení způsobu ochrany lokality 
 
Oh plochy občanského vybavení - hřbitovy (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky pro veřejná pohřebiště, obřadní síně, urnové háje, pozemky pro zařízení související 

s provozem hřbitova, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky  zeleně 
sídelní veřejné 

 
 
 
Re plochy rekreace (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky staveb pro individuální a rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení které 

souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, pozemky rekreačních zahrad a luk, dále pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené 
ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami 

 
Sl plochy smíšené obytné - plochy vinných sklepů (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky vinných sklepů, pozemky vinných domů s možností rekreačního ubytování, lisovny, 

sklady vína, pozemky dalších zařízení pro výrobu vína a údržbu vinic, pozemky zemědělské - 
zejména vinice, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, související garáže a 
související parkoviště aut 

Podmíněně přípustné využití území : 
- provozovny prodeje a služeb za podmínky, že tyto souvisejí s výrobou vína, jsou zaměřeny na 

turistiku a za podmínky, že tyto svým provozováním či technickýcm zařízením nenaruší užívání 
staveb v okolí, nebudou zvyšovat dopravní zátěž v území a  nesníží kvalitu prostředí 
souvisejícího území 

 
Vs plochy výroby a skladování (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
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- pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, zejména zemědělská výroba, průmyslová 
a řemeslná výrobní zařízení, čerpací stanice pohonných hmot, energetická výrobní zařízení vč. 
fotovoltaických elektráren, zařízení pro výrobu a skladování potravin, správní budovy, sběrné 
dvory, zemědělské pozemky, technologické vodní nádrže, pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury, související garáže a související parkoviště aut, pozemky izolační 
zeleně a stromořadí 

Podmíněně přípustné využití území : 
- výuková zařízení, občanské vybavení (zejména služby, prodejny) a stravovací provozovny za 

podmínky, že tyto souvisí s umístěnou výrobou, služební byty či ubytovny pokud obsahují 
obytné či pobytové místnosti, které nejsou chráněným vnitřním prostorem staveb ve smyslu 
legislativy na úseku ochrany veřejného zdraví a souvisejí s umístěnou výrobou a skladováním 

Nepřípustné využití území 
- zejména pozemky rodinných domů, bytových domů, pozemky staveb pro školní a předškolní 

výchovu, pozemky rekreačních staveb 
 
Ti plochy technické infrastruktury (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky vedení, staveb a s nimi provozně souvisejících technických zařízení, zejména pro 

vodovody, vodojemy, čerpací vodovodní a zavlažovací stanice, pro vodní zdroje, kanalizaci, 
čističky odpadních vod, technické vodní nádrže, pro trafostanice, energetická elektrická 
zařízení, pro komunikační zařízení, pro zařízení plynovodů a produktovodů, pozemky 
související dopravní infrastruktury, pozemky izolační zeleně a stromořadí 

Podmíněně přípustné využití území : 
- stavby a zařízení pro skladování a likvidaci odpadů za podmínky, že tyto svým provozováním 

či technickýcm zařízením nenaruší užívání staveb v okolí, nebudou zvyšovat dopravní zátěž v 
území a  nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území, garáže a parkoviště aut za podmínky, 
že tyto souvisejí se stavbami či zařízeními umístěné technické infrastruktury 

 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky dálnic a silnic I.- III. třídy, pozemky místních komunikací I. a II. třídy včetně ploch 

mostů, náspů, zářezů a opěrných zdí, pozemky souvisejících dopravních zařízení, zastávek a 
přístřešků veřejné dopravy, vedení a zařízení souběžné či křižující technické infrastruktury, 
pozemky doprovodné silniční zeleně a stromořadí 

Podmíněně přípustné využití území : 
- pěší komunikace za podmínky, že zabezpečují dopravní přístupnost přilehlé zástavby 
 
Dm plochy dopravní infrastruktury - místní (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky obslužných místních komunikací III. a IV. třídy, to včetně ploch mostů, náspů, zářezů 

a opěrných zdí, odstavná a parkovací stání automobilů, garáže, účelové komunikace 
zabezpečující přístup k pozemkům, pozemky ostatních komunikací podle katastru, pěší 
komunikace, vedení a zařízení technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a 
zeleně sídelní veřejné, stromořadí 

 
Pv plochy veřejných prostranství (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství zejména v zastavěném území a další 

pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky občanského vybavení 
slučitelné s účelem veřejných prostranství - zejména související pozemky silničních, místních, 
účelových a pěších komunikací, pozemky ostatních komunikací podle katastru, odstavná a 
parkovací stání automobilů, zastávky a přístřešky veřejné dopravy, inženýrské sítě a jejich 
zařízení, pozemky zeleně sídelní veřejné, zpevněné plochy, pozemky dětských hřišť, pozemky 
drobné architektury (zejména pro pomníky, kašny, sakrální a výtvarná díla, odpočívadla, 
lavičky), stromořadí 
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Zsv plochy veřejných prostranství - plochy zeleně sídelní veřejné (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky veřejných prostranství určených pro travnatou, keřovou a stromovou zeleň v 

zastavěném území, pozemky dětských hřišť, pozemky drobné architektury (zejména pro 
pomníky, kašny, sakrální a výtvarná díla, odpočívadla, lavičky), pro pěší komunikace, 
komunikace příjezdů k objektům, procházející inženýrské sítě a jejich zařízení, vodní nádrže o 
velikosti do 500 m2 

 
Zsz plochy smíšené obytné - plochy zeleně sídelních zahrad (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- zemědělské pozemky zejména v zastavěném území související s bydlením, pozemky dalších 

staveb a zařízení souvisejících s bydlením (nikoliv staveb bydlení), které nesnižují kvalitu 
prostředí souvisejícího území, pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

 
W plochy vodní a vodohospodářské (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky vodních ploch a jejich hrází, pozemky koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro 

převažující vodohospodářské využití (zejména pro retenční vodní nádrže, suché poldry, hráze, 
odvodňovací příkopy a svodnice), související vodohospodářské objekty a jejich zařízení, 
související vedení či objekty dopravní a technické infrastruktury 

 
Z plochy zemědělské - skladovací (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky staveb, zařízení a jiných opatření určených pro zemědělství (zejména sklady 

zemědělských plodin, polní hnojiště, úložiště slámy - stožiště), pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury, stromořadí 

 
Zp plochy zemědělské - plochy půdy velkoplošně obdělávané (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky zemědělského půdního fondu nezastavěného území velkoplošně obdělávané 

(zejména orná půda, ovocné sady, zahrady, vinice a trvalé travní porosty), pozemky staveb, 
zařízení a jiných opatření určených pro zemědělství, pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury (zejména pro účelové komunikace a procházející inženýrské sítě), protierozní 
opatření - meze, průlehy a stromořadí 

Podmíněně přípustné využití území : 
- změna kultury na zahradu, trvalý travní porost, zeleň krajinnou, vodní plochu do 0,5 ha, popř. 

na les za podmínky, že se bude jednat o protierozní opatření, odpočívadla pro turistiku do 60 
m2 a turistické rozhledny do 150 m2 za podmínky, že tato zařízení budou umísťována poblíž 
komunikací a nenaruší zemědělské využití ploch, dobývání nerostných surovin za podmínky, 
že plocha se nachází v chráněném ložiskovém území 

 
Zz plochy zemědělské - zahrady (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky zemědělského půdního fondu nezastavěného území maloplošně obdělávané 

(zejména záhumenní zahrady, orná půda, ovocné sady, vinice), pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury (zejména pro účelové komunikace), protierozní opatření - meze, 
průlehy a stromořadí, dále nepodsklepené hospodářské stavby o 1 nadzemním podlaží do 25 
m2 plochy a do 5 m výšky neobsahující pobytové místnosti či ustájení zvířat, nepodsklepené 
stavby pro zemědělství o 1 nadzemním podlaží do 70 m2 plochy a do 5 m výšky, stavby pro 
chovatelství o 1 nadzemním podlaží do 16 m2 plochy a do 5 m výšky, zimní zahrady a skleníky 
o 1 nadzemním podlaží do 40 m2 plochy a do 5 m výšky, vinné sklepy a vinné domy na 
pozemcích vinic, které svým provozem či technickým zařízením nesníží kvalitu prostředí a 
nenaruší užívání staveb souvisejícího území 

Podmíněně přípustné využití území : 
- změna kultury na zeleň krajinnou popř. na les či vodní plochu do 0,5 ha za podmínky, že se 

bude jednat o protierozní opatření, odpočívadla pro turistiku do 60 m2 za podmínky, že tato 
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zařízení budou umísťována poblíž komunikací 
 
Zk plochy smíšené nezastavěného území - plochy zeleně krajinné (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky mimo zastavěné území a mimo zastavitelné plochy určené zejména pro porosty s 

výsadbou geograficky původních dřevin, křovin a travin, nezemědělské plochy určené pro 
protierozní meze a průlehy nebo pro izolační zeleň, vodní plochy a pozemky vodních toků 
(zejména pobřežní porosty vodních toků), plochy začleněné do vymezených biocenter a 
biokoridorů územního systému ekologické stability 

Podmíněně přípustné využití území : 
- trasy dopravní a technické infrastruktury (např. účelové komunikace, cyklostezky) za podmínky 

minimalizace jejich plošného střetu s plochami zeleně krajinné, odpočívadla pro turistiku do 60 
m2 a turistické rozhledny do 150 m2 za podmínky, že tato zařízení budou umísťována poblíž 
komunikací, dobývání nerostných surovin za podmínky, že plocha se nachází v chráněném 
ložiskovém území, hospodářské využití za dodržení podmínky, že jeho způsob nenaruší 
nevratně přírodní podmínky ani nesníží aktuální ekologickou úroveň v lokalitě 

 
L plochy lesní (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky lesní půdy určené k plnění funkce lesa, pozemky staveb a zařízení lesního 

hospodářství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, vodní plochy, vodní toky 
a vodohospodářská zařízení (zejména odvodňovací příkopy) 

Podmíněně přípustné využití území : 
- odpočívadla pro turistiku do 60 m2 a turistické rozhledny do 400 m2 za podmínky, že tato 

zařízení budou umísťována poblíž komunikací a nenaruší lesní hospodářství ani lesnickou 
dopravu 

 
I.6.3 Podmínky prostorového uspořádání 
 
Jsou stanoveny 2 podmínky prostorového uspořádání společně pro zastavěné území, pro 
zastavitelné plochy i pro plochy nezastavěného území s různým způsobem využití : 
a) Výšková hladina zástavby 
Maximální výška zástavby je dvě plná nadzemní podlaží a podkroví. Na území Přírodního parku 
Výhon nesmí výška budov v zastavitelných plochách přesáhnout 10 m. 
Do plného podlaží se započítává podkroví v případě, kdy více jak 3/4 půdorysné plochy podkroví 
(vzhledem k ploše pod ním ležících podlaží) má výšku požadovanou pro obytné místnosti. Do 
plného podlaží se započítává i podzemní podlaží v případě, kdy rovina jeho podhledu vystupuje 
více než 1,4 m nad úroveň průměrné výšky okolního terénu. Nejsou přípustná ustupující podlaží. 
Případná výstavba vyšších nadzemních staveb technického charakteru (zejména komínů, stožárů 
elektrického vedení o napětí 22 a více kV, stanic mobilních operátorů) nesmí vytvářet nevhodné 
výškové dominanty narušující krajinu. 
 
b) Měřítko zástavby 
V zastavěném území je třeba respektovat jednotné hmotové i výškové měřítko okolní zástavby. 
Toto je nutno dodržet především v historickém jádru městyse a v okolí kulturních památek, přičemž 
historické jádro tvoří zejména ulice Městečko, Masarykova, Komenského, Pod Baštou a Pod 
Kopcem. Stavby umísťované v zastavěných územích a v zastavitelných plochách nesmí 
významným způsobem narušit měřítko zástavby městyse ani jeho sídelní strukturu. 
 
I.6.4 Podmínky ochrany krajinného rázu 
 
· Plochy mimo Přírodní park Výhon 
Krajinný ráz nemusí být nutně posuzován v zastavěném území a v zastavitelných plochách v 
případě staveb bydlení, staveb smíšených obytných - komerčních a staveb občanského vybavení 
s výškou do 2 plných nadzemních podlaží a podkroví při respektování měřítka okolní zástavby. 
Dále nemusí být krajinný ráz nutně posuzován při umísťování staveb dopravní a technické 
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infrastruktury a veřejných prostranství. V ostatních plochách s rozdílným způsobem využití bude 
umísťování staveb posuzováno z hlediska jejich vlivu na krajinný ráz. 
· Plochy na území Přírodního parku Výhon 
Na území Přírodního parku Výhon bude výstavba v plochách s různým způsobem využití 
posuzována z hlediska jejich vlivu na krajinný ráz. 
 
I.7 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 

 
I.7.1 Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Jsou vymezeny plochy a koridory veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury 
označené vps 1-11, u kterých lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit : 
vps 1 stavba komunikace a inženýrské sítě k ploše Z3 za kapličkou 
vps 2 stavba komunikace a inženýrské sítě k ploše Z8 nad Nivkou 
vps 3 stavba komunikace na ploše Z29 a inženýrské sítě k ploše Z9 nad Nivkou 
vps 4 stavba místní komunikace a inženýrské sítě k plochám Z12-13 na ulici Dolní Kroupná 
vps 5 stavba komunikace na ploše Z31 a inženýrské sítě k plochám Z18-19 pro ulici Ke Slatině 
vps 6 stavba komunikace na ploše Z34 a inženýrské sítě k ploše Z20 u silnice na Boudky 
vps 7 stavba inženýrských sítí v koridoru k ploše Z2 
vps 8 stavba inženýrských sítí v koridoru k ploše Z6 
vps 9 stavba inženýrských sítí v koridoru k ploše Z10 z ulice Horní Kroupná 
vps 10 stavba elektrického vedení 22 kV na severovýchodním okraji městyse 
vps 11 stavba přeložení elektrického vedení 22 kV u nároží ulice Pod Kopcem 
Je vymezena plocha pro umístění veřejně prospěšné stavby vodohospodářské ke zvýšení 
retenčních schopností území, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit 
: 
vps 12  stavba retenční nádrže (W3) na potoce Slatina 
 
I.7.2 Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Jsou vymezeny plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření určená pro zeleň krajinnou k 
doplnění a založení skladebných prvků územního systému ekologické stability označená vpo 1-24, 
pro která lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit : 
vpo 1 opatření (Zk1) pro doplnění RBK 114 (089) /5 řeky Svratky 
vpo 2 opatření (Zk2) pro doplnění RBC 47 (144) Nosislav 
vpo 3 opatření (Zk3) pro založení RBK 126 (086) /6 na Židlochovice 
vpo 4 opatření (Zk4) pro doplnění RBK 126 (086) /1 (západní část) 
vpo 5 opatření (Zk5) pro doplnění RBK 126 (086) /1 (východní část) 
vpo 6 opatření (Zk6) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 1 Randla a Flaneky 
vpo 7 opatření (Zk7) pro doplnění LBK 1 (jižní část) 
vpo 8 opatření (Zk8) pro doplnění LBK 1 (severní část) 
vpo 9 opatření (Zk9) pro doplnění RBK 126 (086) /2 (severní část) 
vpo 10 opatření (Zk10) pro doplnění RBK 126/ (086) 2 (jižní část) 
vpo 11 opatření (Zk11) pro založení RBK 126 (086) /LBC 2 Křenky (západní část) 
vpo 12 opatření (Zk12) pro založení RBK 126 (086) /LBC 2 Křenky (východní část) 
vpo 13 opatření (Zk13) pro založení RBK 126 (086) /3 
vpo 14 opatření (Zk14) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 3 Kozelky (západní část) 
vpo 15 opatření (Zk15) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 3 Kozelky (východní část) 
vpo 16 opatření (Zk16) pro doplnění RBK 126/ (086) 4 (západní část) 
vpo 17 opatření (Zk17) pro doplnění RBK 126 (086) /4 (východní část) 
vpo 18 opatření (Zk18) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 4 Dlouhá liška 
vpo 19 opatření (Zk19) pro založení RBK 126 (086) /5 
vpo 20 opatření (Zk20) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 5 U Zeleňáku 
vpo 21 opatření (Zk21) pro doplnění RBK 114 (089) /LBC 9 Holubí les 
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vpo 22 opatření (Zk22) pro založení LBK 5 (severní část) 
vpo 23 opatření (Zk23) pro založení LBK 5 (jižní část) 
vpo 24 opatření (Zk24) pro doplnění RBC 191 (143) Výhon 
 
I.7.3 Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Nejsou vymezeny. 
 
I.7.4 Plochy určené k asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Nejsou vymezeny. 
 
 
 
I.8 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 

které lze uplatnit předkupní právo 
 
Městys Nosislav uplatňuje předkupní právo pro veřejně prospěšné stavby podle následujícího 
seznamu. Předkupní právo se uplatňuje v katastrálním území Nosislav č. 584720. Čísla dotčených 
parcel či jejich částí jsou uvedena podle katastru k datu vydání územního plánu : 
 

pro vps č. účel vps č. parcel pro uplatnění předkupního práva 
vps 1 komunikace a inženýrské 

sítě k ploše Z3 za 
kapličkou 

1239/2, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/6, 
1239/7, 1239/8, 1239/9, 1239/10 

vps 2 komunikace a inženýrské 
sítě k ploše Z8 nad Nivkou 

910, 912, 913/1, 915, 919, 921/1, 926, 928/1, 
932/1, 940/3, 940/1, 941, 942, 943/1, 947, 
949/1, 949/2, 949/3, 949/4, 949/5, 949/6, 
949/7, 949/8, 949/9, 949/10, 949/11, 949/12, 
949/13, 949/14 

vps 3 komunikace na ploše Z29 
a inženýrské sítě k ploše 
Z9 nad Nivkou 

867/1, 868, 872, 873, 876, 877, 880, 882, 
885, 887, 889, 891, 893/1, 897, 900/1, 904, 
907/1 

vps 4 komunikace a inženýrské 
sítě k plochám Z12-13 na 
ulici Dolní Kroupná 

1336/25, 1336/26, 1334/1, 1334/4 

vps 5 komunikace na ploše Z31 
a inženýrské sítě k 
plochám Z18-19 pro ulici 
Ke Slatině 

567, 564 

vps 6 komunikace na ploše Z34 
a inženýrské sítě k ploše 
Z20 u silnice na Boudky 

1375/7, 1377/1, 1377/5, 1377/6, 1377/7, 
1377/8, 1373/1, 1373/7, 1373/8, 1373/9 

vps 7 stavba inženýrských sítí v 
koridoru k ploše Z2 

1539/13, 1539/15, 1541/1, 1557/2, 1558/2, 
1559/2, 1560/1, 1561/1, 1562/1, 1563/1, 
1564/1 

vps 8 inženýrské sítě v koridoru 
k ploše Z6 

1023/1, 1023/4 

vps 9 inženýrské sítě v koridoru 
k ploše Z10 z ulice Horní 
Kroupná 

782/2, 788, 791/2, 795, 798, 801, 803 

vps 12 stavba retenční nádrže 
(W3) na potoce Slatina 

453/6, 453/10, 453/12, 453/13, 453/14, 
453/15, 453/16, 453/17, 453/18, 453/19 
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I.8.1 Další veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit jen předkupní právo 
 
Nejsou vymezeny. 
 
I.8.2 Další veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit jen předkupní právo 
 
Nejsou vymezena. 
 
 
I.9 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
 
Textová část územního plánu obsahuje 20 číslovaných listů na stranách 1 až 20. Grafická část 
územního plánu obsahuje 3 barevné výkresy označené 1 až 3 : 
1 Výkres základního členění území, 1 : 5.000 
2 Hlavní výkres, 1 : 5.000 
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 1 : 5.000 
 
I.10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití 

včetně podmínek pro jeho prověření 
 
Je vymezena plocha územní rezervy označená R1 s možným budoucím využitím pro bydlení : 
R1 územní rezerva bydlení (B) na ulici U hřbitova 
Pro budoucí změnu využití územní rezervy R1 jsou stanoveny následující podmínky jejího 
prověření : 
- budoucí změna využití bude prověřena z hlediska její návaznosti na stabilizovanou plochu 

občanského vybavení - hřbitovy a možného střetu s pietním režimem v okolí veřejného 
pohřebiště 

 
I.11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití  územní 

studií podmínkou pro rozhodování, stanovení lhůty pro pořízení  územní studie, 
její schválení a vložení dat studie do evidence 

 
Jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní 
studií jako podmínka pro rozhodování o změnách v území : 
Z2 plocha bydlení (B) na konci ulice Masarykova (na Židlochovice) 
Z20 plocha bydlení (B) na konci ulice Komenského (na Boudky) 
Studie mohou být vypracovány pro každou plochu zvlášť nebo pro obě plochy společně. Lhůta pro 
pořízení, schválení územní studie a vložení dat o této studii (ev. o těchto studiích) do evidence 
územně plánovací činnosti je stanovena do 1.10.2020. 
Územní studie navrhne, prověří a posoudí řešení zejména způsobu využití plochy, její podrobnější 
členění a řešení dopravní a technické infrastruktury. To včetně bilancí potřeby elektrické energie, 
pitné vody a plynu, řešení způsobu odkanalizování a odvedení extravilánových vod, prověření 
řešení zásobování pitnou vodou, vč. hydrotechnických výpočtů s přihlédnutím k tlakovým poměrům 
a vydatnosti skupinového vodovodu, řešení umístění inženýrských sítí do veřejně přístupných 
ploch, prověření jejich zaokruhování atd. 
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