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O Z N Á M E N Í  
 

O VYDÁNÍ  ÚZEMNÍHO PLÁNU  ŽATČANY  ( dále jen ÚP ), 
 

a o místech, kde je možno nahlédnout do územně plánovací dokumentace a její dokladové části 
 

Městský úřad Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, odbor územního plánování a stavební úřad jako  
pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Žatčany,  v souladu s ustanovením  § 6 odst. 1 písm.c)  č. zákona  č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
oznamuje : 
 
Zastupitelstvo obce Žatčany příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu( 
stavební zákon), za použití § 43 odst.4, a §55 odst.2 stavebního zákona, §13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, §171 a následujících 
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst.4 stavebního zákona 
v y d á v á      opatřením obecné povahy 
 
územní plán Žatčany, schváleného usnesením Zastupitelstva obce dne 17.7.2013 :  
Návrh sestává zejména z:  
Koncepce rozvoje území obce a  ochrana jeho hodnot 
Koncepce rozvoje území vychází ze stávajícího způsobu využití území, kde plochy bez návrhu změny využití jsou vymezeny 
jako plochy stabilizované (stav). Plochy s navrženou změnou způsobu využití jsou vymezeny jako plochy návrhové - plochy 
zastavitelné, plochy přestavby či jako plochy změn nezastavěného území v krajině. Koncepce rozvoje území obce spočívá v 
umožnění přiměřeného stavebního rozvoje obce, v posílení autoregulačních schopností krajiny a ve zvýšení míry rekreačního 
využití území obce. 
Koncepce rozvoje zástavby obce spočívá v návrhu zastavitelných ploch, který je vymezen tak, že tyto plochy přiléhají k 
hlavnímu zastavěnému území. Největší plošný rozvoj zástavby se vymezuje na jižním a východním okraji zastavěného území, 
které se tímto návrhem doplní do kompaktnějšího tvaru doplněním zástavby v lokalitě Ovčírny mezi ul. Třebomyslice a ul. K 
Nesvačilce a v lokalitě Niva. Další zastavitelné plochy budou doplňovat uliční zástavbu v lokalitách Za školou, Šanhaj a za 
Žatčanským dvorem. 
V souvislosti s rozvojovými plochami bydlení jsou vymezeny zastavitelné plochy veřejných prostranství a plochy či koridory 
technické infrastruktury pro veřejnou infrastrukturu, to zejména na jižním a východním okraji hlavního zastavěného území. 
Zastavitelné plochy veřejných prostranství jsou určeny zejména pro umístění místních komunikací a dopravní obsluhu v 
území. V severovýchodním cípu katastru je vymezena plocha územní rezervy pro umožnění budoucího obchvatu silnice II/416 
okolo sousedního Újezdu u Brna. Jsou vymezeny plochy a koridory pro zabezpečení dalšího rozvoje technické infrastruktury v 
území. 
Přírodní hodnotou území je zejména zachovalá kulturní zemědělská krajina a koncepce ochrany této hodnoty spočívá v 
ochraně charakteru krajiny, v ochraně přírody a v ochraně hodnotných segmentů krajiny. Rozvoj krajinných hodnot 
nezastavěného území je podpořen zejména návrhem ploch zeleně krajinné k založení a doplnění prvků ÚSES, dále pak 
návrhem ploch zeleně rekreační, ploch vodních a vodohospodářských. Chráněnou hodnotou v území jsou i přírodní léčivé 
zdroje minerálních vod. 
Civilizační hodnotou území je zejména tradiční venkovská zástavba. To v hlavním zastavěném území Žatčan na ulicích 
Třebomyslice, Zahrady, Náves, Kout a Kousky. Dále areál kostela a stavby Sokolovny, Orlovny, školy a Žatčanského dvora. 
Koncepce ochrany těchto hodnot spočívá v ochraně charakteru a struktury zástavby obce a v ochraně kulturního a 
archeologického dědictví. Rozvoj civilizačních hodnot je podpořen zejména návrhem 33 zastavitelných ploch a 2 ploch 
přestavby. 
Koncepce řešení krajiny spočívá zejména ve vymezení stabilizovaných ploch zemědělských, ploch zeleně krajinné, ploch 
zeleně rekreační a ploch vodních a vodohospodářských. V lokalitách Jezírka, Špice, Žatčanský rybník, Plaňavy, U rybníka, 
Dvaadvacítka a Louky jsou vymezeny návrhové plochy zeleně krajinné (Zk1-9) nezařazené do návrhu ÚSES. V lokalitách 
Žatčanský rybník, Dvaadvacítka a rybník Ovčírna jsou vymezeny návrhové plochy zeleně rekreační (Zr1-3). V lokalitách 
Plaňavy a Hranečníky jsou vymezeny návrhové plochy vodní a vodohospodářské (W1-2) pro možnost umístění vodních nádrží. 
Na území Žatčan je dále vymezeno 43 návrhových ploch zeleně krajinné (Zk10-52) určených k založení nebo k doplnění prvků 
ÚSES. To zejména podél vodních toků a podél účelových komunikací za účelem posílení ekologické stability krajiny. 



Koncepce řešení obce spočívá zejména ve vymezení stabilizovaných ploch zastavěného území a ve vymezení zastavitelných 
ploch Z1-33. Zastavitelné plochy s navrženou změnou způsobu využití (návrh) jsou vymezeny tak, že přiléhají k hlavnímu 
zastavěnému území či ke stabilizovaným plochám se stejným způsobem využití z jejich vnější strany. V menší míře jsou 
vymezeny zastavitelné plochy uvnitř zastavěného území, kde jsou vymezeny též 2 plochy přestavby. Za Litavou jsou 
vymezeny 2 zastavitelné plochy v souvislosti s budoucím rekreačním využitím krajiny obce. 
Zastavitelné plochy bydlení a plochy smíšené obytné (Z1-16) 
Zastavitelné plochy bydlení a smíšené obytné se jsou vymezeny zejména na jižním okraji hlavního zastavěného území v 
lokalitách Šanhaj (Z2), Odměry (Z3-4, Z16) a v lokalitě Ovčírny (Z5-12). Dále na východním okraji v lokalitě Niva (Z14-15) a 
na severním okraji v lokalitě Za školou (Z1). Malá plocha bydlení je vymezena na jižním konci ulice K Nesvačilce (Z13).  
Zastavitelné plochy občanského vybavení (Z17-21) 
Zastavitelné plochy občanského vybavení jsou vymezeny v návaznosti na stabilizované plochy se stejným způsobem využití. 
Plocha Z17 vymezená na návsi a plocha Z18 vymezená za mateřskou školou jsou určeny pro umístění veřejného občanského 
vybavení. Plochy občanského vybavení určené pro sport jsou vymezeny na severním okraji obce v lokalitě za Litavou (Z19) a 
za hřištěm (Z20), plocha Z21 určená pro sport je vymezena u rybníka Ovčírna na jižním okraji obce. 
Zastavitelné plochy výroby a skladování (Z22) 
Za stávajícím výrobním areálem Žatčanského dvora na jihozápadním okraji obce se vymezuje zastavitelná plocha výroby a 
skladování Z22. 
Zastavitelné plochy veřejných prostranství (Z23-32) 
Zastavitelné plochy Z23-29 veřejných prostranství - komunikace pro dopravní obsluhu jsou vymezeny zejména na jižním 
okraji obce v lokalitách u evangelického hřbitova (Z23), ulice Třebomyslice (Z24), v lokalitě Ovčírny (Z25-26), ulice K 
Nesvačilce (Z27) a ulice Za humny (Z28). Dále v lokalitě Niva (Z29) na východním okraji obce. Pro umístění parkovišť aut 
jsou vymezeny zastavitelné plochy Z30-32 veřejných prostranství - doprava v klidu v lokalitě za Litavou (Z30), Odměry (Z31) 
a na Návsi (Z32). 
Zastavitelná plocha technické infrastruktury (Z33) 
Na východním okraji obce v lokalitě Niva je vymezena malá zastavitelná plocha technické infrastruktury Z33 určená pro 
umístění trafostanice. 
Plochy přestavby (P1-2) 
Na západním okraji obce na konci ulice U dvora jsou v hlavním zastavěném území vymezeny 2 plochy přestavby P1-2 jako 
plochy změny využití zástavby na plochy smíšené obytné - komerční (So), určené zejména ke komerčnímu oživení území. 
Dopravní a technická infrastruktura 
Plochy současné dopravní infrastruktury silniční a současné dopravní infrastruktury místní, včetně ploch technické 
infrastruktury, jsou vymezeny jako plochy stabilizované (stav). V severovýchodním cípu katastru je vymezena plocha R1 pro 
územní rezervu dopravní infrastruktury silniční pro možnost budoucího umístění změněné trasy silnice II/416. Je vymezen 
návrh účelových komunikací, jsou vymezeny koridory cyklistické dopravy. Jsou vymezeny plochy a koridory (trasy vedení) 
pro umístění rozvodů technické infrastruktury. 
Opatření obecné povahy – Územní plán Žatčany nabyl účinnosti dne 3.8.2013. 
S podrobnostmi k jednotlivým koncepcím a ostatními částmi opatření obecné povahy, kterým byl ÚP Žatčany vydán a jeho 
dokladové dokumentace je možno nahlédnout na Obecním úřadě Žatčany a na Městském úřadu Židlochovice, odbor územního 
plánování a stavební úřad  - úřad územního plánování, dveře č.318 zejména v úřední dny pondělí a středa  8.00 - 17.00 hodin, 
jinak dle telefonické dohody. Územní plán Žatčany je uveřejněn na webových stránkách města Židlochovice 
www.zidlochovice.cz  
 
 
Ing. Karel Suchánek 
vedoucí  OÚPSÚ  
 
 
Obdrží: 
Obec Těšany, IDDS: rutba2i 
Obec Nesvačilka, IDDS: 3yqat4g 
Obec Měnín, IDDS: qi9a2h7 
Obec Telnice, IDDS: aqkaq33 
Město Újezd u Brna, IDDS: iu3b65f 
Městský úřad Židlochovice, Kancelář tajemníka - státní památková péče, IDDS: hxdby2c 
Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, IDDS: hxdby2c 
Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí, IDDS: hxdby2c 
Krajská hygienická stanice JmK, Brno-venkov, IDDS: jaaai36 
Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS VII, IDDS: 9gsaax4 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, IDDS: 95zadtp 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, odbor surovinové politiky, IDDS: bxtaaw4 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd 
Pozemkový úřad Brno - venkov, IDDS: yphaax8 
Ministerstvo obrany ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, IDDS: hjyaavk 
Státní energetická inspekce, Uzemní inspektorát pro Jihomoravský kraj, IDDS: hq2aev4 


