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Změna č.IV územního plánu města Židlochovice 

 
Zastupitelstvo města Židlochovice 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 spojenís ustanovením § 188 odst.4 stavebního zákona 
 

v y d á v á 
tuto změnu  č.IV územního plánu města Židlochovice, schváleného usnesením Zastupitelstva města 
dne 29.10.1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Židlochovice 
č.8/1998 a změněného těmito změnami: 
změna č.I,schválená usnesením zastupitelstva města dne  14.6.2000 
změna č.II,schválená usnesením č. ZM 11/2004 zastupitelstva města dne  26.4.2004 
změna č.III, schválená usnesením  č. 5/27 zastupitelstva města dne  7.12.2005 
 
závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:  
 
a) Vymezení zastavěného území 
 
Zastavěné území bylo nově vymezeno v lokalitě Z7/IV na rozhraní ploch krajinné zeleně a ploch 
sportu. Ostatní zastavěné území nebylo nově vymezováno. 
 
b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
Uplatnění koncepce v plochách změny č.IV  : 
 
Hlavní cíle rozvoje:   
- návrh nové plochy pro občanskou vybavenost v centru města (Z1/IV) 
- návrh nových ploch pro bydlení v blízkosti stávajících či návrhových ploch pro bydlení v plochách 
na  (Z2/IV, Z4a/IV, Z5/IV, Z9/IV)  
- návrh plochy pro dopravní koridor v  ploše Z3/IV  
- návrh  plochy pro sběrný dvůr na jižním okraji města (Z6a/IV) 
- návrh plochy krajinné zeleně na jižním okraji města (Z7/IV) 
- návrh nové smíšené plochy pro výrobu a služby v jižní části města mimo zastavěné území při silnici 
II/416 (Z8/IV) 
- návrh nové plochy pro dopravu a parkování (Z10/IV)  
- upřesnění stabilizované plochy zeleně (Z11/IV) 
- úprava prostorových regulací na ploše lehké výroby Z12/IV mimo zastavěné území jižně  od města 
 
Hlavní cíle ochrany:   
- dominantní postavení zámku s ohradní zdí, dominantní postavení č.p.232 (Robertova vila), návaznost 
nových objektů na historickou zástavbu, na stavby v OP zámku  
(Z3/IV, Z9/IV, Z10/IV) 
- u staveb v lokalitě Z1/IV je navržena regulace - max. výška objektu  může být taková, že úroveň 
římsy a střešní roviny dosáhne úrovně římsy a střešní roviny objektu na parc.č.1620 (dle stavu KN 
k datu 31.7.2008) a přizpůsobení architektonického vzhledu nové zástavby okolí 
- u staveb v lokalitě Z2/IV je navržena regulace - výška objektu  může být taková, že úroveň římsy a 
střešní roviny dosáhne úrovně římsy a střešní roviny navazujících objektů na parc.č.1528 a 1526 (dle 
stavu KN k datu 31.7.2008) a přizpůsobení architektonického vzhledu nové zástavby okolí 
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c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně 
 
1. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch 
 
Podmínky pro využití všech ploch změny č.IV ÚPM Židlochovice: 
- Veškerá nadzemní výstavba,  především výstavba větrných elektráren, výškových staveb, 
průmyslových hal, venkovních vedení VVN a VN, retranslačních stanic, základnových stanic 
mobilních operátorů  a výsadba vzrostlé zeleně na daném území musí být nutně předem projednána s 
MO 
- Chráněné venkovní prostory  a chráněné prostory staveb lze v plochách u silnic II. a III. situovat na  
základě hlukového vyhodnocení prokazujícího splnění těchto hygienických limitů. 
- Prověření možnosti zásobování vodou a odkanalizování plochy 
 
Nově se vymezují tyto plochy: 
Označení v grafické části této změny: Z1/IV   
Způsob využití plochy:    - smíšená plocha obchodu a služeb (návrh), 
Umístění: na začátku ul. Legionářská, naproti budově radnice, pozemky: p.č. 1618/1, 1618/2 a 1619. 
(dle stavu KN k datu 31.7.2008) 
Vymezena jako zastavitelná plocha. 
 
Označení v grafické části této změny: Z2/IV   
Způsob využití plochy:    - plochy bydlení v rodinných domech (návrh), 
Umístění: poblíž středu obce na nároží ulic Masarykovy a Smetanovy, pozemek: p.č.1527/1 
 (dle stavu KN k datu 31.7.2008) 
Vymezena jako zastavitelná plocha. 
Podmínka využití plochy: bude dopravně napojena pouze na místní komunikaci ulice Masarykovy. 
 
Označení v grafické části této změny: Z3/IV   
Způsob využití plochy:   - plochy dopravní infrastruktury  
        silniční a drážní 
Umístění: na pozemcích před objektem s poštou ,v místě stávajícího autobusového nádraží, plochy 
bývalého cukrovaru a to její přední části přilehlé k ulici Nádražní a přilehlé veřejné zeleně, pozemcích 
před Robertovou vilou a části přilehlých ploch a na pozemcích stávající železniční trati. 
Vymezena jako zastavitelná plocha. 
 
Označení v grafické části této změny: Z4a/IV   
Způsob využití plochy:    - plochy bydlení v rodinných domech (návrh)  
     - plochy dopravních koridorů (návrh)  
Umístění: na konci města v severní části mezi řekou Svratkou a ulicí Brněnskou. Jde o bývalou 
čerpací stanici říční vody pro firmu YTONG ( nyní XELLA), pozemek: p.č.984/3, 984/4 (dle stavu 
KN k datu 31.7.2008) 
Vymezena jako zastavitelná plocha.  
 
Označení v grafické části této změny: Z4b/IV   
Způsob využití plochy:    - plochy krajinné zeleně(stav 
Umístění: na konci města v severní části mezi řekou Svratkou a ulicí Brněnskou. Jde o bývalou 
čerpací stanici říční vody pro firmu YTONG ( nyní XELLA), pozemek: p.č. 984/34 (dle stavu KN 
k datu 31.7.2008) 
Není vymezena zastavitelná plocha.   
 
Označení v grafické části této změny: Z5/IV   
Způsob využití plochy :   - plochy pro bydlení v rodinných domech 1  
       a bytových domech 1(návrh) 
      - plochy dopravních koridorů (návrh),  
Umístění: přiléhá k Žerotínově nábřeží a je uzavřena blokem zástavby pod ulicí Komenského. Jde o 
plochu za bývalým objektem Správy a údržby silnic. 
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Vymezena jako zastavitelná plocha. 
Podmínka využití plochy: Chráněné venkovní prostory  a chráněné prostory staveb lze v ploše situovat 
jen ve vzdálenosti vyhovující parametrům hlukových emisí a vibrací vznikajících silničním provozem,  
na  základě hlukového vyhodnocení prokazujícího splnění těchto hygienických limitů. 
 
Označení v grafické části této změny: Z6a/IV   
Způsob využití plochy:   - plochy technické vybavenosti (návrh)  
      - plochy dopravních koridorů (návrh),  
Umístění: na konci města směrem na Žabčice mezi hřištěm a větrolamem. 
Pozemky: p.č. 558/1, 558/11(dle stavu KN k datu 31.7.2008) 
Vymezena jako zastavitelná plocha. 
 
Označení v grafické části této změny: Z6b/IV   
Způsob využití plochy navržený:  - plochy veřejné zeleně (návrh)  
Umístění: na konci města směrem na Žabčice mezi hřištěm a větrolamem. 
Pozemky: p.č. 558/1, 558/11(dle stavu KN k datu 31.7.2008) 
Není vymezena zastavitelná plocha.   
 
Označení v grafické části této změny: Z7/IV   
Způsob využití plochy:   - plochy krajinné zeleně (návrh)  
Umístění: na konci města směrem na Žabčice v sousedství hřiště a cyklostezky. 
Pozemky: část p.č.558/5 (dle stavu KN k datu 31.7.2008) 
Není vymezena zastavitelná plocha.   
 
Označení v grafické části této změny: Z8/IV   
Způsob využití plochy :   - smíšené plochy výroby a služeb 1(návrh) 
     - plochy dopravních koridorů (návrh), 
Umístění: při hranici k.ú. Židlochovice směrem na Žabčice při ul. Nádražní naproti  areálu fy ADOSA  
poblíž hřiště. 
Vymezena jako zastavitelná plocha. 
 
Označení v grafické části této změny: Z9/IV   
Způsob využití plochy:   -plochy bydlení v rodinných domech 1(stav) 
Umístění: v jižní části města mezi železnicí a Robertovou vilou 
Vymezena jako zastavitelná plocha. 
Podmínka využití plochy: Chráněné venkovní prostory  a chráněné prostory staveb lze v ploše situovat 
jen ve vzdálenosti vyhovující parametrům hlukových emisí a vibrací vznikajících železničním 
provozem, a to jak stávajícím, tak výhledovým, na  základě hlukového vyhodnocení prokazujícího 
splnění těchto hygienických limitů. 
 
Označení v grafické části této změny: Z10/IV   
Způsob využití plochy:   - plochy automobilové dopravy a dopravních zařízení  
      (návrh) 
Umístění: v jižní části města - zahrada za domem navazující na garáže, pozemek: p.č.641(dle stavu 
KN k datu 31.7.2008). 
Vymezena jako zastavitelná plocha. 
Podmínka využití plochy: na ploše musí být provedena přeložka TS a vedení VN tak, aby umožnila 
využití plochy pro výstavbu. 
 
Označení v grafické části této změny: Z11/IV   
Způsob využití plochy:   - plochy veřejné zeleně (stav) 
     - plochy dopravního koridoru (návrh)   
Umístění: v jižní části města - parčík v cípu areálu bývalého cukrovaru (vedle Osevy a zámeckého 
parku). 
Vymezena jako zastavitelná plocha. 
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2. Vymezení ploch přestavby  
- nejsou vymezeny plochy přestavby jako plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného 
území 
- vymezuje se plocha označená v grafické části Z3/IV ke změně stávající zástavby plocha 
rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území - asanace - ozdravění území.  
 
3. Vymezení systému sídelní zeleně 
Vymezuje v ploše označené jako Z11/IV v grafické části této změny plocha veřejné zeleně ZP - parky.  
 
d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 
 
1.Doprava 
Dopravní koncepce se nemění. 
Podmínkou pro umísťování komunikací v lokalitách změny je: 
 - umístění a křížení  místních komunikací  a jejich napojení na silnici II. třídy bude v proporcích ČSN 
73 6101, ČSN 736102 a ČSN 736110. 
Bude minimalizován počet přímých napojení na silnice II. a III.tříd.  
 
Vymezuje se plocha pro dopravní koridor v rozsahu dokumentace Studie územních dopadů 
rekonstrukce a elektrizace železniční tratě Hrušovany u Brna – Židlochovice. 
 
Podmínka pro umísťování staveb - budou respektovány kapacitní požadavky železniční i veřejné 
silniční linkové dopravy vymezené touto studií, součástí této dokumentace  je i hluková studie na 
výhledovou hlukovou zátěž ze železniční dopravy. 
Kapacita spojů dle studie: 
- Zavedení IDS ve 30 min taktu v dopravní špičce (60 min v dopravním sedle). Pro tuto dopravu se 
předpokládá nasazení elektrických pantografických jednotek řady 560, které jsou vedeny jako 6-ti 
vozové s kapacitou 416 sedících cestujících. Provoz na trati Hrušovany u Brna - Židlochovice bude 
probíhat pouze v době od 5:00 do 23:00 hodin. V noční době v intervalu 23:00 - 5:00 hod není 
doprava na trati uvažována. 
 
Podmínka pro umístění DI v Z5/IV je realizace dopravního propojení ulice Komenského a  Žerotínova 
nábřeží nejpozději v souběhu s výstavbou obslužných komunikací pro plochy pro výstavbu. 
Podmínka pro umístění DI v Z6a/IV, Z8/IV a Z12/IV: dopravní napojení lokalit na silnici II/416- 
nápojný bod v poloze na okraji katastru obce; dopravní napojení  plochy Z8/IV do křižovatky II/416 s 
komunikací obsluhující areál Osevy. 
Podmínka pro umístění DI v Z9/IV a Z10/IV: nápojný bod bude na stávající  komunikace v prostoru 
bývalého cukrovaru, přes lokalitu Z11/IV, kde je pro tyto účely vymezena plocha navrženého 
dopravního koridoru. 
Podmínka dopravního napojení lokality Z2/IV: lokalita bude napojena pouze na místní komunikaci 
ulice Masarykovy. 
 
 2. Technická infrastruktura 
Koncepce nezměněna. 
Odkanalizování 
Změna č.IV nemění koncepci odkanalizování. 
Zásobení vodou 
Změna č.IV nemění koncepci zásobení vodou.  
Zásobení plynem 
Změna č.IV nemění koncepci zásobení plynem. 
Zásobení el. energií 
Změna č.IV nemění se koncepci zásobení el. energií. 
K dílčím navrženým změnám dochází v následujících lokalitách: 
Z4a/IV - zrušení stávající trafostanice  
Z5/IV – podmínky pro umístění TI: trafostanice bude situována v ploše nevyužitelné pro obytnou 
zástavbu - za stavební hranicí - směrem k Žerotínovu nábřeží. 
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Spoje , zařízení spojů  
– koncepce se nemění 
 
3. Nakládání s odpady 
V ploše Z6a/IV je navržena plocha pro technickou vybavenost, která umožní situování sběrného dvora 
 
4. Občanská vybavenost 
– koncepce se nemění 
Rozsah lokalit navrhovaných pro bydlení nevyvolává požadavky na rozšíření občanské vybavenosti. 
 
5. Veřejná prostranství 
V rámci změny č.IV je vymezena plocha veřejných prostranství v lokalitě Z11/IV. 
 
e) Koncepce uspořádání krajiny , včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v 
jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně 
 
Koncepce uspořádání krajiny 
nemění se. 
 
Územní systém ekologické stability 
Změna č.IV nemění koncepci řešení ÚSES , 
jsou navrhovány pouze dvě dílčí změny lokalizace prvků ÚSES: 
vymezuje se plocha Z7/IV  pro umístění navrženého lokálního biocentra LBC 3a stejných parametrů, 
jaké stanovuje platné řešení ÚSES 
vymezuje se nové trasování interakčního prvku IP1 v rámci plochy Z10/IV  a Z11/IV.  
Podmínka pro umístění: budou  respektovány  všechny stávající části interakčního prvku IP1 
 
Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů  
 - nejsou navrhována nová opatření. 
 
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného 
využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové 
regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) 
 
Stanovují se tyto nové regulativy: 
 
BR1 - plochy bydlení v rodinných domech 1 
Plochy zastavěné rodinnými domy slouží převážně pro bydlení. 
Přípustné jsou: 
- rodinné domy s minimálním hospodářským zázemím a se zahradou, 
- parkoviště a garáže rodinných domků. 
- související občanská vybavenost 
- stavby dopravy a technické infrastruktury, zajišťující obslužnost území 
 
Podmínečně přípustné jsou: 
- obchody a stravovací provozovny sloužící pro zásobování území, nerušící řemeslnické provozovny, 
podmínka umístění: 
zachování priority bydlení, provozovny související s obsluhou daného území a nenarušující svým provozem a 
technickým zařízením užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území ( např. 
hodinářství, kadeřnictví, obchody, stravovací provozovny – o max. rozloze 150m2) 
 
- jednotlivá zařízení administrativy  
podmínka umístění: 
umístění v objektech, které slouží převážně k bydlení 
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- stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotní, školské a sportovní účely  
podmínka umístění: 
stavby sloužící zároveň potřebám přilehlého území 
 
BB1 - plochy bydlení v bytových domech 1 
Plochy zastavěné bytovými domy včetně ploch tvořících zázemí těchto staveb. 
Přípustné jsou: 
- obytné budovy 
- parkoviště a garáže obytných budov 
- související občanská vybavenost 
- stavby dopravy a technické infrastruktury, zajišťující obslužnost území 
 
Podmínečně přípustné jsou: 
- obchody a stravovací provozovny sloužící pro zásobování území, nerušící řemeslnické provozovny, malá 
ubytovací zařízení 
podmínka umístění: 
zachování priority bydlení, provozovny související s obsluhou daného území a nenarušující svým provozem a 
technickým zařízením užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území ( např. 
hodinářství, kadeřnictví, obchody, stravovací provozovny – o max. rozloze 150m2) 
 
- jednotlivá zařízení administrativy  
podmínka umístění: 
umístění v objektech, které slouží převážně k bydlení 
 
- stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotní, školské a sportovní účely  
podmínka umístění: 
stavby sloužící zároveň potřebám přilehlého území 
 
DI - plochy dopravní infrastruktury silniční a drážní dopravy 
zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací a drah 
Přípustné jsou : 
- pozemky silnic a místních komunikací včetně pozemků na kterých jsou umístěny součásti komunikací: náspy, 
zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná zeleň, izolační zeleň 
- pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení : 
 autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, odstavné a 
 parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných  hmot 
- plochy drážní dopravy zahrnující: obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a 
doprovodné zeleně 
- pozemky zařízení pro drážní dopravu: stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a 
pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov 
- chodníky a přístupové cesty k objektům a areálům, cyklistické a pěší stezky 
 
SV 1 - smíšené plochy výroby a služeb 
Plochy zastavěné objekty nerušící výroby a služeb 
Přípustné jsou: 
- řemeslné provozovny výroby a služeb, 
- obchodní a administrativní budovy, 
- maloobchodní provozovny, stravovací a  ubytovací zařízení, 
- stavby pro správu a pro  církevní, kulturní, sociální, zdravotní, školské a sportovní účely, 
zahradnictví, 
- zábavní zařízení, 
- parkoviště a garáže těchto objektů 
- stavby dopravy a technické infrastruktury, zajišťující obslužnost území 
Podmínečně přípustné jsou: 
- stavby pro bydlení   
podmínka umístění: 
jako doplňkové stavby 
bude se jednat pouze o stavby kapacitně vyhovující objemu výroby nebo jiného přípustného využití, 
realizovatelné pouze v souběhu s realizací staveb odpovídajících převažujícímu účelu využití území. 
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Pro jednotlivé lokality změny č.IV je navrženo: 
 
Lokalita Z1/IV 
Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí  regulativy dle vyhl. č.8/1998: 
SO - smíšené plochy obchodu a služeb 
Prostorová regulace:  
- výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží dle OZV města Židlochovice č.8/1998 a zároveň není 
přípustné překročení výšky hřebene střech v lokalitě nad rovinu hlavní římsy vedle stojícího objektu 
bývalé lékárny 
 
Lokalita Z2/IV  
Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí  regulativy dle vyhl. č.8/1998: 
BR - plochy bydlení v rodinných domech 
Prostorová regulace:  
- výškový a hmotový soulad s navazujícími stavbami 
 
Lokalita Z3/IV 
Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí nové regulativy vymezené výše: 
DI - plochy dopravní infrastruktury silniční a drážní dopravy 
 Prostorová regulace:  
- prostorová regulace -  výškový a hmotový soulad s navazujícími stavbami 
 
Lokalita Z4a/IV  
Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí  regulativy dle vyhl. č.8/1998: 
BR - plochy bydlení v rodinných domech 
DK - Plochy dopravních koridorů 
Prostorová regulace:  
- výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží dle OZV města Židlochovice č.8/1998 
 
Lokalita Z4b/IV  
Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí  regulativy dle vyhl. č.8/1998: 
ZK - Plochy krajinné zeleně 
 
Lokalita Z5/IV  
Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí nové regulativy vymezené výše: 
BR1 - plochy bydlení v rodinných domech,BB1 - plochy bydlení v bytových domech 
a platí  regulativy dle vyhl. č.8/1998 pro: 
DK -Plochy dopravních koridorů 
Prostorová regulace:  
- výška zástavby 3 plná nadzemní podlaží dle OZV města Židlochovice č.8/1998 
- stavební hranice  

 
Lokalita Z6a/IV 
Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí  regulativy dle vyhl. č.8/1998: 
T -Plochy technické vybavenosti 
DK - Plochy dopravních koridorů 
Prostorová regulace:  
- výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží dle OZV města Židlochovice č.8/1998 
 
Lokalita Z6b/IV 
Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí  regulativy dle vyhl. č.8/1998: 
ZV - Plochy veřejné zeleně 
 
Lokalita Z7/IV  
Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí  regulativy dle vyhl. č.8/1998: 
ZK - Plochy krajinné zeleně 
 



 9

Lokalita Z8/IV  
Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí nové regulativy vymezené výše: 
SV1 - smíšené plochy výroby a služeb 
a platí  regulativy dle vyhl. č.8/1998 pro: 
DK -Plochy dopravních koridorů 
Prostorová regulace:  
- výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží dle OZV města Židlochovice č.8/1998 
- stavební hranice navazující na stavební čáru a stavební hranici vymezenou platným ÚPM na 
sousedící ploše  
 
Lokalita Z9/IV  
Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí nové regulativy vymezené výše: 
BR1 - plochy bydlení v rodinných domech 
a platí  regulativy dle vyhl. č.8/1998 pro: 
Prostorová regulace:  
- výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží v OZV města Židlochovice č.8/1998 
 
Lokalita Z10/IV  
Podmínky využití ploch: pro tuto funkční plochu platí  regulativy dle vyhl. č.8/1998: 
DA -plochy automobilové dopravy a dopravních zařízení 
Prostorová regulace:  
- výška zástavby 1 plné nadzemní podlaží dle OZV města Židlochovice č.8/1998 
 
Lokalita Z11/IV  
Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí  regulativy dle vyhl. č.8/1998: 
ZV - Plochy veřejné zeleně 
DK - Plochy dopravních koridorů 
 
Lokalita Z12/IV  
Podmínky využití ploch : Funkční regulace se nemění 
Prostorová regulace:  
- objekty v dané lokalitě nesmí narušit krajinný ráz a krajinný rámec lokality 
- lokalita zůstane pohledově uzavřena stávajícími větrolamy a krajinnými prvky  
- nebudou vytvářeny dominanty vůči okolí a to jak z hlediska objemového, tak výškového -  nebude 
obsahovat nové dominanty, dodrží stávající pohledové horizonty 
- není stanovena výška zástavby v úplných podlažích 
 
Stanovují se značky pro tyto regulativy funkčního využití území, které vymezila vyhláška města 
Židlochovice č.8/1998 a u nichž tyto značky nebyly stanoveny: 
 
T – plochy technické vybavenosti 
DK – plochy dopravních koridorů 
ZV - Plochy veřejné zeleně 
ZK - Plochy krajinné zeleně 
 
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 
  
jsou nově vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby: 
 - A.IV.1  celá plocha označená v grafické části Z3/IV 
 - A.IV.2  plocha dopravního koridoru v ploše Z4a/IV 
 - A.IV.31, A.IV.32 plocha dopravního koridoru v ploše Z5/IV 
 - A.IV.4  plocha dopravního koridoru v ploše Z6a/IV 
 - A.IV.5  plocha dopravního koridoru v ploše Z8/IV 
 - A.IV.6  plocha dopravního koridoru v ploše Z11/IV 
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jsou nově vymezena tato veřejně prospěšná opatření pro nově navržené nebo upravené části ÚSES:
 - D.IV.1  celá plocha Z7/IV 
 - D.IV.21, D.IV.22 plocha prvku IP1 v plochách Z10/IV a Z11/IV 
 
je vymezena asanace - plocha vymezená ke změně stávající zástavby a jako plocha rekonstrukčních a 
rekultivačních zásahů do území  - asanace(ozdravění) území. 
 - celá plocha označená v grafické části Z3/IV 
 
Všechny dříve navržené VPS v lokalitách dotčených změnou č.IV : 
v lokalitě Z3/IV : A6.1, A.1.1, A2.2, A5.3, A5.4, část A3.4dle ÚPM Židlochovice 
v lokalitě Z5/IV : A7.3a A3.11dle Změny č.I ÚPM Židlochovice  
v lokalitě Z6a/IV : A3.8 dle ÚPM Židlochovice 
v lokalitě Z8/IV: A2.1 dle ÚPM Židlochovice 
a dále část veřejně prospěšných staveb B dle ÚPM Židlochovice (technická infrastruktura v rozsahu 
úseků vymezených lokalitami změny č.IV) 
se nahrazují novými veřejně prospěšnými stavbami v těchto lokalitách. 
 
Všechny dříve navržené VPO v lokalitách dotčených změnou č.IV : 
Z6a/IV, Z6b/IV, Z7/IV: část D2 (ÚSES) dle ÚPM Židlochovice 
se nahrazují novými veřejně prospěšnými opatřeními v těchto lokalitách 
 
 
h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 
uplatnit předkupní právo 
 
jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby: 
- A.IV.1 celá plocha označená Z3/IV  
 Dotčeny parc.č., k.ú. Židlochovice (dle stavu KN k datu 31.7.2008):  
535/1, 535/2, 537/1,  537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 539, 540/1, 543, 545/1, 546/11, 548/13, 548/56, 
560/1, 560/4, 613, 614/1, 644, 645, 646, 647/1, 648/1, 648/4, 648/13, 652/1,  652/2, 653, 654, 655, 
708, 709/4, 893/2, 894/1, 894/2 
 
- A.IV.31 plocha dopravního koridoru propojení ul. Komenského a Žerotínova nábřeží v ploše 
Z5/IV 
 Dotčeny parc.č., k.ú. Židlochovice (dle stavu KN k datu 31.7.2008):  
414, 415/1, 415/2, 415/3, 416/1, 2810/1 
 
- A.IV.6 plocha dopravního koridoru v ploše Z11/IV:  
 Dotčeny parc.č., k.ú. Židlochovice (dle stavu KN k datu 31.7.2008):  
647/3, 648/42, 649/1 
 
jsou vymezena veřejně prospěšná opatření: 
-D.IV.21  plocha prvku IP1 v ploše Z11/IV:  
 Dotčeny parc.č., k.ú. Židlochovice (dle stavu KN k datu 31.7.2008):  
647/3, 648/42, 649/1 
 
 
i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené  grafické části Změny 
č.IV ÚPM Židlochovice 
 
Textová část 10 listů 
Grafická část - výkresy v měřítcích dle platného ÚPM Židlochovice: 
Výkresy změny č.IV ÚPM Židlochovice: 
Funkční využití území - výkres č.2     - 1 list A3 
Komplexní urbanistický návrh - výkres č.3           - 5listů A4, 1 list A3   
Doprava - výkres č.4      - 1 list A3 
Veřejně prospěšné stavby  - výkres č.10    - 1 list A3 
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Odůvodnění: 
Odůvodnění  změny č. IV územního plánu města Židlochovice obsahuje textovou a grafickou část. 
 
A. Textová část 
Odůvodnění projektanta 
 
a)Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
 
Byl shledán soulad se závěry územního plánu VÚC BSRA (zpracovaného firmou Terplan Praha,a.s., 
schváleného v r. 1985), pro řešení změny z něj nevyplývají žádné konkrétní požadavky.  
Vazby v širších vztazích se oproti platnému ÚPM Židlochovice nemění. Vazby na nadřazené 
inženýrské sítě a dopravní stavby zůstávají v platnosti. Význam sídla se zpracovanou Změnou č.IV 
ÚPM Židlochovice nemění.  
Území uvažované změny je v lokalitě změny Z3/IV v  kontaktu se sousedním k.ú. obce Hrušovany u 
Brna, kde je návaznost jednotlivých ÚP vyřešena tak, že na plochy změny Z3/IV navazuje v ÚPO 
Hrušovany u Brna plocha pro železniční dopravu, což není v rozporu s navrhovaným využitím této 
lokality.  
 
b) Údaje o splnění zadání 
Požadavky zadání byly řešeny následujícím způsobem: 
 
 - Řešení dopravní obsluhy stávajících ploch pro bydlení u Robertovy vily a nově navrhovaných ploch 
pro bydlení v jejím okolí  - dopravní obsluha (k Z9/IV) je navržena ze stávající  komunikace v 
prostoru bývalého cukrovaru, přes lokalitu Z11/IV, kde je pro tyto účely vymezena plocha navrženého 
dopravního koridoru a přes lokalitu Z10/IV. Plocha  Z10/IV poskytuje plochy pro umístění dopravy v 
klidu. Doprava v klidu bude řešena i na vlastních pozemcích pro obytnou zástavbu, jak vyplývá z 
regulativů těchto ploch a příslušné legislativy. 
 
- Napojení lokality Z8/IV na II/416 z hlediska zatížení stávajícího komunikačního systému bylo 
prověřeno a vyplynula z něj navržená řešení: 
Napojení lokality Z8/IV na II/416 je navrženo jako obdoba řešení platného ÚPM Židlochovice -  jeden 
nápojný bod je navržen v poloze, která je oproti původnímu řešení posunuta o cca 20m směrem k 
zastavěnému území proto, aby bylo možno celou komunikaci situovat v rámci katastrálního území 
města Židlochovice. Rozhledové poměry v místě napojení jsou obdobou původního napojení. 
Kapacitní zatížení komunikace je rovněž obdobné, neboť původní napojení již počítalo s obsluhou 
ploch, uvedených nyní jako Z12/IV.  
Další dopravní napojení lokality Z8/IV na II/416 je navrženo v místě  křižovatky II/416 a komunikace 
obsluhující areál Osevy. Opět je toto řešení voleno z důvodu, aby bylo obdobné jako řešení platného 
ÚPM Židlochovice, který v daném místě situoval výjezd z čerpací stanice PHM (byla navržena 
původně v části plochy nyní označené Z8/IV). Kapacita zatížení  komunikace v tomto místě je 
obdobná jako při původně navrženém řešení. 
Jiné možnosti napojení lokality byly prověřovány a nejsou možné.  
 
- Lokalita Z8/I byla navržena v rozsahu, který zasahuje do bezp.pásma VTL plynovodu DN200 u VTL 
regulační stanice, neboť: 
- existence bezpečnostního pásma nevylučuje možnost situování staveb, pouze je limituje. 
- do tohoto bezp. pásma zasahuje pouze částí vymezenou pro návrh dopravního koridoru pro realizaci 
obslužné komunikace a to pouze okrajově 
- byla prověřena možnost jiného situování komunikace, navržené řešení je však nejvhodnější 
- do bezp. pásma obdobně zasahuje i obsl.komunikace pro kalová pole a ČOV, která je zanesena v 
dosud platném ÚPM Židlochovice,  kterou má nově navržený dopravní koridor nahradit.  
- Byla zvážena možnost vzniku veřejných prostranství a bylo shledáno, že není nutno navrhnout nová 
veřejná prostranství, neboť charakter a velikost lokalit změny č.IV nevyžadují jejich návrh - jsou 
splněny docházkové vzdálenosti z lokalit změny č.IV, u kterých je to dle legislativy vyžadováno,  
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do stávajících veřejných prostranství , je však vymezeno veřejné prostranství na lokalitě  Z11/IV, které 
je vymezeno ve vazbě na novou obytnou zástavbu na plochách bývalého cukrovaru. 
 
- Z důvodu zachování urbanistických a architektonických hodnot centra obce( náměstí a nejbližší 
okolí) je navrženo přizpůsobení prostorové regulace souvisejících lokalit - lokality Z1/IV. Je proto 
navržen regulativ nepřekročení výšky hřebene střech v lokalitě nad rovinu hlavní římsy sousedního 
objektu býv. lékárny. Takto bude chráněn charakter prostředí města v blízkosti historicky a 
urbanisticky cenných objektů radnice a lékárny. 
 
- V lokalitách, které do PP Výhon zasahují, i když se nacházejí v zastavěném území posouzení 
z hlediska krajinného rázu v následných řízeních vyplývá ze zákona č.114/92 a takto jsou tedy 
zohledněny požadavky regulace PP Výhon  
 
- Nebylo zjištěno omezení vyplývající ze sesuvného území, které by se vztahovalo na lokality změny 
č.IV, nicméně je třeba ověřit geologickým průzkumem staveniště jednotlivých lokalit před realizací 
konkrétních záměrů. Toto však již nepřísluší řešení změny ÚPN. 
 
- Střet záměru lokalit změny č.IV a územního systému ekologické stability byl řešen návrhem úpravy 
polohy navržených prvků ÚSES, jejich plošné nároky zůstaly zachovány. 
 
- Střet lokalit pro bydlení a ochranou před nepříznivými vlivy hluku a vibrací na venkovní i vnitřní 
chráněný prostor stavby byl řešen v lokalitě č.Z5/IV, a to stanovením stavební hranice ve takové 
vzdálenosti od silnice II/425, kde ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním 
prostoru staveb je podlimitní pro denní i noční hodnoty (stanoveno výpočtem). 
Obdobně v lokalitě Z8/IV je stanovena stavební hranice podél silnice II/416 a také respektuje 
vzdálenost od silnice II/416, kde ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním 
prostoru staveb je podlimitní pro denní i noční hodnoty 
 
- Střet lokality pro bydlení Z9 a ochranného pásma dráhy a ochranného pásma vedení VN  je řešen 
zakreslením příslušných OP do koordinačního výkresu s tím, že tato představují limity využití 
pozemků, nevylučují však možnost situování staveb v OP úplně - realizace konkrétních záměrů však 
podléhá posouzení příslušných orgánů - drážního úřadu a správce sítě E.ON. Chráněné venkovní 
prostory  a chráněné prostory staveb lze v ploše situovat jen ve vzdálenosti vyhovující parametrům 
hlukových emisí a vibrací vznikajících železničním provozem, a to jak stavajícím, tak výhledovým, na  
základě hlukového vyhodnocení prokazujícího splnění těchto hygienických limitů. 
 
- Střet lokalit změny v OP zámku a lokalit v kontaktu s prostředím kulturních památek je řešen 
příslušnou prostorovou regulací dotčených lokalit. 
 
 
c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení 
předpokládaných důsledků tohoto řešení , zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje 
území  
 
Vymezení zastavěného území 
Nové vymezení zastavěného území při lokalitě Z7/IV mezi plochami krajinné zeleně a sportu je 
navrženo z důvodu návrhu této nové plochy návrhové krajinné zeleně navazující na další plochy 
krajinné zeleně mimo zastavěné území; vyhl. č. 8/1998 stanovuje plochy krajinné zeleně mimo 
zastavěnou část obce. 
Ostatní zastavěné území  je vymezeno ve stávajícím platném ÚPM Židlochovice a nově vymezeno 
nebylo, neboť jeho vymezení není v rozporu s požadavky využití lokalit změny č.IV ÚPM 
Židlochovice. 
 
Ochrana a rozvoj hodnot území 
- Prostorové regulativy lokalit změny(zejména výšková regulace), které jsou součástí OP zámku a 
lokality Z1/IV jsou navrženy tak, aby bylo dodrženo dominantní postavení zámku s ohradní zdí, 
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dominantní postavení č.p.232 (Robertova vila), návaznost nových objektů na historickou zástavbu, na 
stavby v OP zámku. 
 
- Vzhledem k rozsahu a omezující regulací lokalit změny umístěných mimo zastavěné území obce je 
zajištěno minimální dotčení  krajiny, protože pouze lokality Z6a/IV a Z8/IV nebyly zahrnuty do 
zastavitelných ploch platným ÚPM Židlochovice -  za Z6a/IV je ale poskytnuta náhrada ve formě 
Z7/IV. 
 
- Do oblasti PP Výhon zasahují lokality Z1/IV a Z2/IV, nacházejí se v zastavěném území, posouzení 
z hlediska krajinného rázu v těchto lokalitách vyplývá ze zákona č.114/92 
 
- ÚSES byl upraven,neboť vymezením lokalit změny dochází k zásahu do něj v oblasti lokalit Z6a/IV, 
Z6b/IV, Z7/IV - úprava návrhové  plochy LBC 3a. Úprava je nezbytná kvůli možnosti umístění plochy 
technické infrastruktury a zároveň je toto řešení vhodné, protože bude zachována plošná výměra pro 
LBC3a a  území v lokalitě  Z7/IV je pro jeho realizaci stejně vhodné. 
- Budou respektovány  všechny stávající části interakčního prvku IP1, protože tyto lokalitami změny 
dotčeny nejsou, upravována je polohově jeho navržená část v ploše Z10/IV proto, aby plynule 
navazoval do plochy Z11/IV v části vymezené pro veřejnou zeleň a dále na EVKS prostoru 
zámeckého parku. Jeho kvalitativní parametry se tímto nezmění. 
 
Doprava 
Změna č.IV ÚPM Židlochovice nenavrhuje žádné zásadní změny v systému dopravní obslužnosti 
území, protože rozsah lokalit změny toto nevyžaduje. 
Změna ve jednotlivých plochách představuje pouze dílčí zásahy do systému dopravní obsluhy a 
vymezuje pro lokality, kde je to nezbytné, dopravní koridory pro následné situování dopravních 
staveb, které budou specifikovány až podrobnější projektovou dokumentací, event. územními 
studiemi. 
 
Je navržena plocha pro dopravní infrastrukturu v ploše Z3/IV proto, aby v rámci ÚPM Židlochovice 
byla vymezena plocha pro realizaci záměrů Studie územních dopadů rekonstrukce a elektrizace 
železniční tratě Hrušovany u Brna – Židlochovice včetně vyvolané úpravy obslužnosti území (IDS). 
Návrh respektuje stávající stav a výhledovou elektrizaci trati Hrušovany u Brna - Židlochovice, 
respektuje stabilizovanou plochu železniční dopravy, neboť funkční využití plochy dopravní 
infrastruktury silniční a drážní dopravy umožňuje realizaci elektrizace i užívání stávajících 
železničních pozemků nezměněným způsobem.  
 
Je navržen dopravní koridor propojující Komenského ul. a Žerotínovo nábřeží v lokalitě Z5/IV, 
protože napojení na obě tyto komunikace poloha koridoru umožňuje a bude tímto umožněna dopravní 
obsluha území dnešního vnitrobloku, které je touto změnou i stávajícím ÚPM navrhováno jako 
rozvojová lokalita pro bydlení. 
 
Návrh nápojných bodů navržených dopravních koridorů v Z8/IV je odůvodněn v kapitole b)Údaje o 
splnění zadání 
 
Řešení dopravní obsluhy stávajících ploch pro bydlení u Robertovy vily a nově navrhovaných ploch 
pro bydlení v jejím okolí  - dopravní obsluha (k Z9/IV) je odůvodněno v kapitole b)Údaje o splnění 
zadání 
 
Dopravní napojení lokality Z2/IV je umožněno pouze na místní komunikaci ulice Masarykovy, neboť 
napojení do ulice Smetanovy by bylo dalším závažným dopravním zatížením již nyní přetížené 
lokality ulice Nerudova,Smetanova a není tudíž možné. 
 
Technická infrastruktura 
Lokality s novými kapacitami jsou umisťovány jen v rámci ploch Z6a, Z8 a Z9, ostatní lokality změny 
č.IV jsou plochami původního ÚP, změna ÚP pouze upravuje jejich další využití. 
Plocha Z6a je plochou technické vybavenosti – jelikož ČOV město má, nároky ostatních druhů staveb 
technické infrastruktury na přívod vody a odvod splaškových vod jsou minimální.  
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Vzhledem k velikosti a charakteru ploch je možno provést odhad využití ploch: 
Z8/IV:  
- bydlení 2 bytové jednotky,  
- řemeslné provozovny výroby a služeb 2 provozovny nebo obchodní a administrativní budovy o cca 
50 zaměstnancích nebo cca 3 maloobchodní provozovny, stravovací nebo  ubytovací zařízení s 50 
místy nebo různé kombinace výše uvedeného 
Z9/IV: 
- vzhledem k omezené využitelnosti plochy jen max. 2 rodinné domy 
 
Počet bytových jednotek v nově navrhovaných lokalitách (navýšení oproti kapacitám dle platného ÚP 
Židlochovice odhadem: 6 bytových jednotek. 
  
Odkanalizování 
Všechny lokality změny budou napojeny na již vybudovaný kanalizační systém obce a žádná z nich 
není natolik rozsáhlá, aby bylo nutno pro ni nový systém budovat.  
Vodoprávní úřad neuložil ve svém stanovisku pro vypouštění odpadních vod z průmyslových staveb a 
zařízení povinnost zneškodňování odpadních vod z jednotlivých dílčích výrob nebo chladících vod 
odděleně od ostatních odpadních vod. 
Odvádění dešťových vod bude navrženo vždy tak, aby nedocházelo ke změně odtokových poměrů 
v území, především však vsakem na vlastním pozemku. 
Zásobení vodou 
Změna nevyvolává požadavky na rozšíření hlavních tras vodovodů a ostatních prvků zásobení vodou, 
kapacita odpovídá stávající koncepci zakotvené v platném ÚPM Židlochovice. 
Zásobení plynem 
Plocha  Z8/IV zasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu DN200 u VTL regulační stanice, a 
to pouze částí vymezenou pro návrh dopravního koridoru. Existence bezpečnostního pásma 
nevylučuje možnost situování staveb - viz odstavec b).  
Při umisťování objektů ve funkční ploše bude dodržena platná legislativa vyplývající z energetického 
zákona pro OP regulační stanice. 
Zásobení el. energií 
Nemění se koncepce.  
K dílčím navrženým změnám dochází v následujících lokalitách: 
Z4a/IV - zrušení stávající trafostanice a jejího ochranné pásma je navrženo z důvodu zrušení 
původního užívání plochy pro který byla určena i tato trafostanice 
Z5/IV – navržená trafostanice bude situována v části nevyužitelné pro obytnou zástavbu, protože v 
ploše je vymezena stavební hranice, která tuto část vymezuje 
Spoje , zařízení spojů – koncepce se nemění 
 
Nakládání s odpady 
V ploše Z6a/IV se navržena plocha pro technickou vybavenost  která bude využita jako plocha pro 
sběrný dvůr, neboť stávající ÚPM Židlochovice nemá dostatečně velkou plochu pro technickou 
vybavenost, aby v ní mohl být sběrný dvůr umístěn. 
 
Občanská vybavenost  
Nemění se, protože rozsah lokalit navrhovaných pro bydlení nevyvolává požadavky na rozšíření 
občanské vybavenosti. 
 
Veřejná prostranství 
V rámci změny č.IV nejsou navrhovány plochy veřejných prostranství s výjimkou plochy Z11/IV - viz 
odstavec b)  
 
Koncepce uspořádání krajiny 
Rozsah dílčích změn zahrnutých do změny č. IV, lokalizace ploch převážně v rámci zastavěného 
území a rovněž prostorová regulace zástavby lokalit zajišťuje  minimální dotčení  krajiny, není tudíž 
dotčena koncepce uspořádání krajiny. 
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Územní systém ekologické stability 
Změna č.IV nemění koncepci řešení ÚSES dle platného ÚPM Židlochovice, 
jsou navrhovány pouze dvě dílčí změny lokalizace prvků ÚSES: 
- plocha Z7/IV  pro umístění navrženého lokálního biocentra LBC3a je plošně nově vymezena, 
protože plocha, která původně náležela části tohoto biocentra je určená pro Z6a/IV, Z6b/IV (technická 
vybavenost), tato je nahrazena plochou Z7/IV o stejné výměře, takže lze vytvořit funkční biocentrum o 
stejné ploše i parametrech 
- nové trasování interakčního prvku IP1 je v rámci plochy Z10/IV řešeno tak, aby bylo možno jej 
plynule propojit přes plochu veřejné zeleně v ploše Z11/IV, IP1 je navržen při okraji lokality  Z10/IV, 
aby co nejméně limitoval její využitelnost. 
 
 
Zdůvodnění přijatého řešení v lokalitách změny č.IV: 
 
Lokalita Z1/IV 
Funkční využití SO - plochy smíšené ochodu a služeb je navrženo, protože: 
- koresponduje s konkrétními požadavky investora na využití daného území 
- není v rozporu s užíváním okolních pozemků, plynule navazuje na způsob užívání sousedících 
parcel. 
- je tímto navržena nová plocha pro občanskou vybavenost v zastavěném území v centru města  
Prostorová regulace: 
- reflektuje požadavky na zajištění zachování urbanistických a architektonických hodnot centra obce 
(náměstí a nejbližší okolí) přizpůsobením prostorové regulace souvisejících lokalit  - je respektován 
požadavek OŠK PPP MěÚ Židlochovice na lokalitu Z1/IV na nepřekročení výšky hřebene střech 
v lokalitě nad rovinu hlavní římsy č.p. 86 - viz b) Údaje o splnění zadání 
Plocha je vhodná pro zástavbu, protože je  napojitelná na dopravní a technickou infrastrukturu z ulice 
Legionářská. 
Lokalita je součástí PP Výhon, v následných řízeních bude dodržena platná legislativa v této oblasti. 
 
Lokalita Z2/IV  
Funkční využití BR -plochy bydlení v rodinných domech je navrženo, protože: 
- funkční využití dle platného ÚPM Židlochovice (veřejná zeleň - parčík – ZP) je nevyhovující, 
ochrana veř.prostranství dle §3 odst.5 vyhl.č. 501/2006 Sb. se zde neuplatní, protože v těsné blízkosti 
je další parčík na nároží a sídlištní zeleň – vše dosti rozsáhlé. 
- nově navržené funkční využití (BR) koresponduje s konkrétními požadavky investora na využití 
daného území, není v rozporu s užíváním okolních pozemků, plynule navazuje na způsob užívání 
sousedících parcel, včetně prostorové regulace. 
Prostorová regulace: 
- vyjadřuje nutnost zapojení stavby do bloku okolní zástavby, regulaci v plných nadzemních podlažích 
však nelze navrhnout vzhledem k složitosti terénu a nejednoznačnosti osazení stavby  
Plocha je  napojitelná na technickou infrastrukturu (ulice Masarykova či Smetanova), dopravně ji lze z 
důvodu přetížení ulice Smetanovy napojit pouze do Masarykovy. 
Lokalita je součástí PP Výhon, v následných řízeních bude dodržena platná legislativa v této oblasti. 
 
Lokalita Z3/IV 
Funkční využití plochy DI - plochy dopravní infrastruktury silniční a drážní dopravy 
 je navrženo, protože: 
- Vymezení funkčních ploch dle  platného ÚPM Židlochovice nevyhovuje záměrům,  obsaženým v 
připravované dokumentaci studie rekonstrukce a elektrizace železniční tratě Hrušovany u Brna - 
Židlochovice (předurčuje příliš polohy komunikací, ploch zeleně a znemožňuje tak situování nového 
přestupního terminálu). 
- Nově navržené funkční využití umožňuje ve vymezené ploše Z3/IV umístění všech zařízení 
potřebných pro realizaci rekonstrukce a elektrizace železniční tratě Hrušovany u Brna - Židlochovice 
včetně vyvolané úpravy obslužnosti území. Obrys území tudíž zasahuje částečně i do sousedících 
smíšených  ploch obchodu a služeb. 
Vzhledem k tomu, že území má z hlediska celoměstského zásadní význam a obsahuje řadu stávajících 
staveb a zařízení, je vymezeno dle významu( §3 od.2 písm.b vyhl.501/2006 Sb) jako plocha 
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rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území – ve vazbě na §170 ods.1 písm.d stavebního zákona 
asanace (ozdravění) území. 
Způsob využití byl stanoven dle §9 vyhlášky č.501/2006Sb. a podrobněji rozčleněn neboť ani stávající 
ÚPM a vyhl.501/2006 nezahrnuje regulativ vhodný pro umístění pouze jak staveb silniční, tak i drážní 
dopravy.   
Prostorová regulace: 
- výškový a hmotový soulad s navazujícími stavbami sleduje především nutnost citlivého řešení 
předpokládaných převážně technicky zaměřených staveb do situace v ochranném pásmu zámku, 
stanovení maximální výšky staveb v plných nadzemních podlažích není vzhledem k charakteru 
předpokládaných staveb vhodné. 
Do lokality zasahuje IP1 a biokoridor, které budou trasovány v rámci doprovodné a izolační zeleně.  
V období od schválení ÚPM Židlochovice byla vydána správní rozhodnutí, která stanovují pro řešené 
území  limity, ale žádné, jehož limit by byl zobrazitelný v měřítku ÚP, tyto limity nejsou v rozporu s 
předmětem změny. 
 
Lokalita Z4a/IV  
Funkční využití plochy BR - plochy bydlení v rodinných domech a DK - Plochy dopravních koridorů  
je navrženo, protože: 
- ze severu a  jihu navazuje na návrhové plochy pro bydlení nyní již téměř zastavěné. 
- vymezení funkčních ploch dle  platného ÚPM Židlochovice (TV) je již nevyhovující, 
neboť byl zrušen odběr říční vody a tato plocha již tuto funkci neplní. 
- není v rozporu s užíváním okolních pozemků, plynule navazuje na způsob užívání sousedících 
parcel. Pro plynulou návaznost vymezených funkčních ploch obsahuje řešené území také plochy 
dopravních koridorů.  
Prostorová regulace: 
- navržená prostorová regulace je v návaznosti na regulaci sousedních ploch. 
Plocha je  napojitelná na technickou a dopravní infrastrukturu z  ulice Brněnské. 
Lokalita byla dosud omezena stávající trafostanicí, která sloužila k přečerpávací stanici říční vody pro 
fy XELLA, tato trafostanice bude zrušena, protože již svou funkci neplní. 
 
Lokalita Z4b/IV  
Funkční využití ZK - Plochy krajinné zeleně je navrženo, protože: 
- vymezení funkčních ploch dle  platného ÚPM Židlochovice (TV) je již nevyhovující, 
neboť byl zrušen odběr říční vody a tato plocha již tuto funkci neplní. 
- plynule navazuje na způsob užívání sousedících parcel.  
- navazuje na změnu v lokalitě Z4a/IV 
- krajinná zeleň je navržena, protože je součástí břehových porostů řeky  
 
Lokalita Z5/IV  
Funkční využití plochy BR1 - plochy bydlení v rodinných domech 1 
BB1 - plochy bydlení v bytových domech 1 a DK - Plochy dopravních koridorů  je navrženo, protože: 
- jedná se o lokalitu, která byla vymezena  a změněna již v rámci změny č. Z2/I, avšak původně 
navržený způsob řešení dopravní obsluhy byl již překonán, vymezení funkčních ploch dle platného 
územního plánu města (BR, BB) je touto změnou pouze modifikováno, plocha SO (č.p. 43) je 
nahrazena novým funkčním využitím.  
- je třeba přehodnotit systém dopravní obsluhy lokality propojením Žerotínova nábřeží a Komenského 
ul. -  je nutno vymezit plochu dopravního koridoru pro obsluhu území na parcele objektu býv. SUS a 
navazujících pozemcích až silnici II/425, neboť představuje zásadní páteř obsluhy území a je 
napojitelná z dopravního hlediska jak na silnici II/425, tak na Komenského ul., 
- lokalita je vhodná pro zástavbu, neboť všude navazuje na stabilizované plochy, převážně zařazené 
jako SO,  
Vymezení funkčního využití ploch bydlení v rodinných a bytových domech je upraveno oproti 
regulativu stávajícího ÚPM, neboť tento neobsahuje možnost umístění staveb dopravy a technické 
infrastruktury, zajišťující obslužnost území, což bude vzhledem k charakteru plochy nutné 
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Prostorová regulace: 
- výšková regulace se nemění se oproti platnému ÚPM Židlochovice 
- v platném  územním plánu je pro část této plochy zakotven zvláštní režim výstavby – tento režim 
spočíval ve vypracování další podrobné dokumentace územní. Důvody tohoto vymezení nejsou již 
aktuální a zvláštní režim pro tuto plochu se proto ruší  
 
- vymezení stavební hranice ze strany Žerotínova nábřeží ve vzdálenosti od komunikace dle výpočtu 
hlukové zátěže mimo OP komunikace je navrženo na základě výpočtu hluku v chráněném venkovním 
prostoru staveb, tak aby se tento nacházel v podlimitním hlukovém zatížení. Ve výše uvedených 
chráněných prostorech může hluk generovaný hlukem z dopravy dosahovat maximální přípustné 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku dle nařízení vlády ř.148/2006  a dle tohoto předpisu byl také 
stanoven. 
 
Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 30 m od projíždějících vozidel 
bude v denní době: 
 

 
kde  Lw1,A je hladina akustického výkonu zdroje v referenční vzdálenosti 
 ∆Lp,A je změna hladiny akustického tlaku pro skutečnou vzdálenosti 
 
Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 30 m od projíždějících vozidel bude 
v noční době: 
 

 
 
Z uvedených výpočtů vyplývá následující stanovisko: 
Ve vztahu k chráněným venkovním prostorům staveb, při uvažované četnosti průjezdu vozidel 
lze očekávat podlimitní hodnoty hluku z dopravy za předpokladu, že novostavby budou 
vystavěny minimálně ve vzdálenosti 30 m od komunikace (silnice č. II/425).   
 
Platí ochranné pásmo stávající trafostanice, s jejíž přeložkou  ÚPM Židlochovice i tato změna počítá. 
 
Lokalita Z6a/IV 
Funkční využití T - Plochy technické vybavenosti  a DK - Plochy dopravních koridorů  
 je navrženo, protože: 
- platný územní plán města v předmětné lokalitě navrhuje využití pro plochy krajinné zeleně  
( LBC 3a) - část návrhového lokálního biocentra, což nevyhovuje současným záměrům na využití 
území. 
- plochy technické vybavenosti jsou zde vymezeny proto, že stávající ÚPM Židlochovice takovou 
plochu nevymezil, je v současnosti nezbytná, pozemek na okraji obce je pro ni vhodný a také s 
ohledem na to, že její původní funkční využití lze nahradit jinou lokalizací  LBC3a - viz změna Z7/IV 
(náhrada ploch původně vymezených pro lokální biocentrum). 
- je nutné zajistit přístup na pozemky sběrného dvora i do navazujícího území pásem určeným pro 
dopravní koridor. Tento nahradí původně vymezenou obslužnou komunikaci pro území (včetně 
obsluhy lokality v grafické části označené Z12/IV), která však byla navržena podstatnou částí již na 
pozemcích sousedního katastru, což je v rozporu s možností řešení daných ÚPM Židlochovice.  
- v návaznosti je navrženo odclonění plochou veřejné zeleně od ploch pro sport 
Prostorová regulace: 
- prostorová regulace nepřekročitelné nejvyšší výšky zástavby v plných 2 nadzemních podlažích 
odpovídá výškové hladině navazující zástavby a je pro lokalitu dostatečná 
Plocha je napojitelná na technickou  a dopravní infrastrukturu z ulice Nádražní (přes plochu Z8/IV) 
 
Lokalita Z6b/IV 
Funkční využití ZV - Plochy veřejné zeleně je navrženo, protože: 
- je nezbytné provést odclonění  ploch technické vybavenosti dle navržené změny Z4a/IV plochou 
veřejné zeleně od ploch pro sport 
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Lokalita Z7/IV  
Funkční využití ZK - Plochy krajinné zeleně je navrženo, protože: 
- funkční  využití vymezené platným ÚPM Židlochovice v předmětné lokalitě - plochy sportu (návrh)  
- navazuje na sousedící plochy s tímto vymezením, které jsou jako návrhová plocha sportu dostatečné, 
řešenou plochu lze věnovat jinému funkčnímu využití - a to ploše pro krajinou zeleň jako náhradu za 
zmenšení lokálního biocentra měněného v lokalitě Z6a/IV  a Z6b/IV 
- plocha je v návaznosti na plochy určené pro návrhové LBC3a stávajícím ÚPM Židlochovice 
- je zachována plošná výměra stejná jako je plošná výměra Z6a/IV+ Z6b/IV  
 
Lokalita Z8/IV  
Funkční využití SV1 - plochy smíšené výroby a služeb1  a DK - Plochy dopravních koridorů je 
navrženo, protože: 
- plochy s podobným účelem využití v ÚPM Židlochovice jsou již téměř vyčerpány(plochy jsou 
využity) 
- je v návaznosti na budovanou infrastrukturu 
- obsahuje možnost návrhu staveb dopravy a technické infrastruktury, zajišťující obslužnost území 
Vymezení funkčního využití ploch smíšených pro výrobu a služby je upraveno oproti regulativu 
stávajícího ÚPM, tak, aby byl v souladu s vyhl.501/2006Sb. a stanovuje proto podmínku umístění 
staveb pro bydlení, čímž navazuje na regulativ SV platného ÚPM, který připouštěl obytné budovy 
jako doplňkové stavby v těchto plochách. 
Prostorová regulace: 
- prostorová regulace nepřekročitelné nejvyšší výšky zástavby v 2 plných nadzemních podlažích 
odpovídá výškové hladině navazující zástavby  
- stavební hranice, určená platným ÚPM je ponechána ve vzdálenosti od komunikace jako v původním 
řešení ÚPM (což je cca 25m od komunikace) a prodloužena na celou délku lokality Z8/IV, protože 
navazuje na stavební čáru stanovenou v sousedící ploše SO. 
Plocha je  napojitelná na technickou a dopravní infrastrukturu z ulice Nádražní. 
Do doby zastavění plochy platí ochranné pásmo komunikace (mimo zastavěné území).  
 
Lokalita Z9/IV  
Funkční využití BR1 - plochy bydlení v rodinných domech 1 je navrženo, protože: 
- funkční vymezení ploch dle platného územního plánu města pro bydlení v rodinných domech (BR) 
není vzhledem k potřebě situovat ploše i související dopravní a technickou infrastrukturu dostatečné, 
původní vymezení překryvné funkce plochy zeleně ve stavebních plochách je již nevyhovující a proto 
je tato překryvná funkce ve změně Z9/IV zrušena.  
Bytovou výstavbu lze v ploše situovat jen ve vzdálenosti vyhovující parametrům hlukových emisí a 
vibrací vznikajících železničním provozem, neboť podstatná část lokality se nachází v blízkosti 
možného zdroje hluku a vibrací a taktéž v ochranném pásmu dráhy - existence OP však zástavbu zcela 
nevylučuje, pouze ji podmiňuje -   vyplývá z něj možnost výstavby v OP pouze se souhlasem 
příslušného drážního úřadu - viz kap. b). a za předpokladu splnění limitů hlukových a vibračních. 
Prostorová regulace: 
Prostorová regulace nepřekročitelné nejvyšší výšky zástavby v plných nadzemních podlažích  je 
upravena z 1 na 2 (dle vyhl.č.8/1998), neboť takto lépe koresponduje s výškovou hladinou stávající 
okolní zástavby.  
Plocha je  napojitelná na technickou a dopravní infrastrukturu na komunikační systém nově 
vybudovaný v lokalitě bytové výstavby v prostoru bývalého cukrovaru prostřednictvím dopravního 
koridoru v ploše ozn. v graf.části jako Z11/IV a přes plochu Z10/IV. 
Jiné možnosti napojení byly prověřovány  a  vzhledem k sousedství plochy VL a drážního prostoru 
jsou podstatně problematičtější 
Území je omezeno ochranným pásmem VN vedení, taktéž leží v ochranném pásmu zámku 
(vydáno rozhodnutím). Lokalitou je veden veden lokální návrhový prvek ÚSES. Uvedené limity 
omezují využití lokality, nejsou však v rozporu s předmětem změny. 
 
Lokalita Z10/IV  
Funkční využití DA - plochy automobilové dopravy a dopravních zařízení je navrženo, protože: 
- umožňuje propojení sousedních lokalit a dopravní přístupnost okolních ploch 
- umožňuje situování dopravy v klidu v návaznosti na sousední lokality 
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- uvedená funkce není v rozporu s využíváním okolních ploch a vhodným způsobem uspokojí 
poptávku po tomto využití 
Prostorová regulace: 
- výška zástavby 1 plné nadzemní podlaží je  navržena, protože se nepředpokládá výstavba garáží ve 
více podlažích.  
Plocha je  napojitelná na technickou a dopravní infrastrukturu na komunikační systém nově 
vybudovaný v lokalitě bytové výstavby v prostoru bývalého cukrovaru prostřednictvím dopravního 
koridoru v ploše ozn. v graf.části jako Z11/IV. Jiné možnosti napojení - přes sousední plochy VL 
nejsou prakticky možné. 
Území je omezeno ochranným pásmem VN vedení, ochranným pásmem sloupové trafostanice, taktéž 
leží v ochranném pásmu zámku. Přes pozemek je navržen lokální prvek ÚSES, jehož lokalizace je v 
rámci této změny upravena, protože je nutná jeho návaznost do plochy Z11/IV do prostoru veřejné 
zeleně a protože vzhledem k limitujícímu vlivu na plochu lokality je potřeba jej vést pokud možno při 
okraji území. 
 
Lokalita Z11/IV  
Funkční využití ZV - Plochy veřejné zeleně a DK - Plochy dopravních koridorů 
je navrženo, protože: 
- funkční využití dle platného ÚPM Židlochovice (návrhové rozšíření plochy pro lehkou výrobu) není 
aktuální - na terénním valu je v současné době parčík - jako pohledová a protihluková zábrana nově 
vznikající rodinné zástavby oproti stávajícím výrobním provozům. Původně uvažovaná lehká výroba 
nemá v lokalitě opodstatnění. 
- jedná se o upřesnění stabilizované plochy zeleně - je navržena plocha veřejné zeleně v zastavěné 
části obce se zvláštní kategorií jako plocha městské zeleně plnící funkci parku 
a vyčlení část pozemku pro dopravní koridor jako přístup k navazujícím pozemkům, které jsou 
předmětem změn Z9/IV a Z10/IV - tímto bude zajištěna jejich dopravní obsluha po veřejných 
komunikacích. 
Území je omezeno ochranným pásmem VN vedení, taktéž leží v ochranném pásmu zámku (vydáno 
rozhodnutím). Přes pozemek je navržen lokální prvek ÚSES. Budoucí využití jako park umožňuje 
jeho realizaci. 
 
Lokalita Z12/IV 
Funkční využití není měněno,využití území zůstává shodné se způsobem využití navrhovaným  ÚPM 
Prostorová regulace: 
Platný ÚPM Židlochovice v předmětné lokalitě navrhuje plochy lehké výroby s prostorovou regulací 
nepřekročitelné nejvyšší výšky zástavby v plných nadzemních podlažích 1(dle vyhlášky města 
Židlochovice č.8/1998 o závazných částech územního plánu). Prostorová regulace 1 n.p. je však 
problematická, neodůvodněná a nedostačuje navrhovanému způsobu využití území..  
Změna ÚPM v dané lokalitě představuje pouze úpravu prostorové regulace vhodnějším způsobem. 
Území je omezeno ochranným pásmem VN vedení. 
 
d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a 
jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě 
zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno 
 
Vyhodnocení vlivů není požadováno. 
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e) Vyhodnocení předpokládaného důsledku navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa. 
 
Zábor půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa: 
 
čís.ozn.
dle 
přílohy 
výkr. 
č.11 

označení 
lokality 
změny 

navržené využití  výměra 
(ha) 

Druh Poloha 
vzhledem k 
zastav. území 

1b Z6a/IV plochy dopravních koridorů pro 
komunikaci k obsluze návrh. plochy 
(Z12/IV) 

0,01 PUPFL vně 

 
Zábor půdy ze ZPF: 
 
čís.ozn.
dle 
přílohy 
výkr. 
č.11 

označení 
lokality 
změny 

navržené využití  výměra 
(ha) 

BPEJ Druh Poloha 
vzhledem 
k zastav. 
území 

1a Z6a/IV plochy technické vybavenosti 
plochy dopravních koridorů 

0,569 05600 orná půda vně 

0,046 uvnitř 2a 
 

Z8/IV smíšené plochy výroby a služeb 
plochy dopravních koridorů 1,184 

05600 orná půda 
vně 

Následující plochy již jsou zahrnuty v plochách záborů pro návrhové plochy nebo plochách 
stabilizovaných stávajícího platného ÚPM Židlochovice: 

0,091 uvnitř 2b Z8/IV smíšené plochy výroby a služeb 
plochy dopravních koridorů 0,127 

05600 orná půda 
vně 

3 Z1/IV smíšené plochy obchodu a služeb 0,027 00850 zahrada uvnitř 
4 Z5/IV plochy bydlení v RD a BD 

plochy dopravních koridorů 
1,974 05600 

06100 
zahrada, 
vinice 

uvnitř 

5 Z10/IV plochy automobilové dopravy a 
dopravních zařízení 

0,074 05900 zahrada uvnitř  

 
Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 
Na dotčené zemědělské pozemky nejsou vynakládány dlouhodobé investice. 
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a jejich předpokládaném porušení 
Na zemědělské půdě určené k rozvojovým účelům se nenacházejí objekty a stavby zemědělské 
prvovýroby, ani zemědělské usedlosti, tudíž  při realizaci rozvojových cílů územního plánu nemůže 
dojít k jejich porušení. 
Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území 
Pozemky změny č.IV ÚPM Židlochovice se nacházejí v k.ú. Židlochovice. 
Zdůvodnění výhodnosti navrhovaného řešení 
Navrhované řešení se jeví jako výhodné z několika hledisek :  
- navržené plochy jsou vymezeny v rámci zastavěného území nebo v jeho sousedství 
- vyplňují zpravidla "niky" ve stávající zástavbě (Z1, Z2, Z4a,b) nebo reflektují aktuální koncepci 
řešení významných ploch v rámci území města (Z3, Z5)   
- umístění ploch je v souladu s rozvíjením koncepce platného ÚPM Židlochovice 
- plochy změny byly lokalizovány a vymezeny na základě poptávky konkrétních záměrů 
Z výše uvedených důvodů se jeví navrhované řešení  jako invariantní a jednoznačné.  
Znázornění průběhu hranic 
Hranice zastavěného území jsou zdokumentovány ve stávajícím územním plánu . 
Plochy jsou vymezeny dle funkčního využití území - návrhových ploch na ZPF. Hranice pozemkové 
držby jsou zakresleny v mapě KN.  Zemědělské účelové komunikace se na uvedených parcelách  
nenacházejí.   
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Odůvodnění pořizovatele 
Postup při pořízení územního plánu 
Město Židlochovice má platný územní plán města (dále jen ÚPM)Židlochovice, který byl vyhotoven 
v roce 1998. 
Tento plán pořídil Okresní úřad Brno-venkov podle tehdy platné legislativy. ÚPM Židlochovice 
usnesením zastupitelstva města dne 29.10.1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou 
vyhláškou města Židlochovice č.8/1998 a obecní vyhláška o jeho závazných částech č. 8/1998 nabyla 
účinnost 6.11.1998. 
Pro ÚPM Židlochovice byly schváleny změny č.I,II,III. 
Dne 21. 2.2007 zastupitelstvo města Židlochovice rozhodlo na svém zasedání  o pořízení změny  č.IV 
ÚPM. 
Pořízení zajišťuje dle § 6 odst.1 písm.a)  Městský úřad Židlochovice , odbor územního plánování a 
stavební úřad , Masarykova 100, 667 01 Židlochovice . 
Projednání návrhu zadání ÚPO Žabčice s dotčenými orgány,správci inženýrských sítí a ostatními 
subjekty v území bylo zahájeno 5.11.2007,  projednání s DO, správci IS..bylo ukončeno 
29.2.2008.Návrh zadání byl schválen zastupitelstvem města na jeho 17.zasedání dne 12.3.2008. 
Jelikož město ani pořizovatel v zadání nevyžaduje variantní řešení a  není nutné posouzení vlivu ÚP 
na ŽP, protože  tento nemá významný vliv na ptačí oblast, nebo evropsky významnou lokalitu, změna 
ÚPM byla zpracovávána bez projednání konceptu. 

Společné jednání o návrhu s výkladem se uskutečnilo dne 30. září 2008. Dle stanovisek DO a 
připomínek organizací a subjektů na území pro společné jednání byl  upraven návrh změny ÚPM a 
tento byl předložen krajskému úřadu k posouzení návrhu dle § 51 a tanto doporučil zahájení řízení o 
vydání změny ÚPM. 

O upraveném a posouzeném návrhu změny ÚPM se konalo veřejné projednání dne 20.1.2009. Na 
tomto jednání nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Připomínky , které byly podány 
písemně před veřejným projednáním byly na veřejném projednání citovány a částečně zohledněny. 
Před veřejným projednáním byla podána pouze souhlasná stanoviska a nebyly vzneseny žádné 
námitky. 
Návrh změny ÚPM je vyvolán rozvojovými potřebami samotného města. Změny se týkají převážně 
změn ve využití ploch v zastavěném území a nemají významný vliv na širší územní vazby. 
Vlivem změněných společensko-ekonomických podmínek se mění požadavky na využití území města. 
Po dokončeném narovnání  některých vlastnických vztahů po restitucích  a směnách se jak město tak 
soukromí vlastnící snaží přizpůsobit požadavkům rozvoje města jako sídla. Územní plán města byl 
schválen v roce 1998 a tak některé z těchto požadavků v daných lokalitách již nesplňuje. 
 
Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 
Z politiky územního rozvoje vyplývá, že město patří do rozvojové oblasti OB3 – Brno, ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice. 
Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části 
mezinárodní významový přesah. Rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi 
a rychlostními komunikacemi, tak I.tranzitním železničním koridirem. Předkládaný návrh změny 
ÚPM neomezuje budoucí využití dopravních koridorů. 
Správní území obce je součástí území řešeného ÚPN VÚC Brněnské sídelní regionální aglomerace 
(schválen usnesením vlády ČSR č. 64 ze dne 13. 3. 1985), pro který byly pořízeny Změny a doplňky 
(schváleny usnesením vlády ČR č. 196 ze dne 13. 4. 1994 a usnesením vlády ČR č. 891 ze dne 13. 9. 
2000). 
Změna ÚPM respektuje skutečnosti, které vyplývají z ÚP VÚC Brněnské sídelní regionální 
aglomerace.  
 
Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území 
Návrh změny č.IV ÚPM chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území  tím, že 
respejtuje krajinný ráz v loklaitách přirodního parku Výhon tak i mimo něj Ochrana spočívá ve 
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způsobu zástavby přizpůsobeném okolním stavbám, nevytváření dominant v obytném zastavěném 
území obce,  stanovením  výškové hladiny zástavby . 
Koncepce rozvoje území tak, je stanovena ve schváleném ÚPM se nemění a respektuje postavení 
města jako sídla. Taktéž stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 
bydlení navrhovanými rozvojovými plochami navazujícími na kompaktní strukturu bydlení v obci a 
změnou prostorové regulace návrhových ploch výroby tak, aby i přes navýšení podlažnosti  svými 
negativními účinky nenarušovaly prioritu bydlení. 

Požadvek na ochranu nezastavěného území je respektován. Oproti územnímu plánu města rozšiřuje 
zastavitelné plochy jen málo  a to převážně na jihu území.  

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
Návrh změny č.IV ÚPM je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů, plochy 
jsou co do způsobu užívání vymezeny  buď původního ÚPM, či dle dle vyhlášky č.501/2006 Sb. a 
jsou dále podrobněji členěny, nejsou vymezeny anii plochy specifické ani s jiným způsobem využití 
než v této vyhlášce.Projednání probíhalo v souladu  s procesem dle stavebního zákona. Návrh změny 
č.ÚPM nevymezuje, protože to není účelné, plochy a koridory dle písm. b),c) přílohy č.7 vyhlášky 
č.501/2006, ani nestanovuje etapizaci,nevymezuje stavby dle písm. e) a f) přílohy č.7 vyhlášky 
č.501/2006, tak jak to vyhláška č.501/2006 umožňuje. 
 
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s řešením rozporů 
Do návrhu změny ÚPM Židlochovice byla zapracováno stanoviska KHS JmK, které se týkalo 
podmínek pro využití u ploch pro bydlení při komunikacích tak, aby byly umožněny pouze ty stavby, 
kde bude prokázáno nepřekročení přípustné hladiny hluku v chráněných prostorech; stanovisko SŽDC 
bylo zapracováno také a to u ploch v OP železnice s tím, že bude možno realizovat jenty stavby, které 
prokáží splnění výše uvedených hygienických limitu způsobených železničním provozem jak 
stávajícím, tak výhledovým. Dále bylo zapracováno stanovisko MO ČR , týkající se projednání všech 
staveb na území změny s MO ČR, protože se Židlochovice nachází v zájmovém území armády ČR a 
ochranném pásmu radiolokačních zařízení. Částečně bylo zapracováno stanovisko MV ČR, které 
vyýadovalo, aby bylo účastníkem všech následných řízení a to tak že, v následných řízeních bude 
postupováno dle platné legislativy. Zapracovány částečně byly i připomínky VAS a.s., RWE Transgas 
Nebylo zapracováno upozornění státní energetické inspekce na dodržování platné legislativy, které je 
samozřejmé, připomínka MěÚ Židlochovice -OŽP, že k vydání územního rozhodnutí je nezbytné 
souhlasné závazné stanovisko vydané příslušným orgánem státní správy lesů, která také vyplývá 
z platné legislativy, připomínka SŽDC, s.o. Stavební správa Olomouc, která doporučovala případnou 
novou bytovou zástavbu mimo ochranné pásmo dráhy, protože umis´tování staveb v OP dráhy není 
zákonem o drahách zakázáno, ale je vázáno na souhlas drážního úřadu v následných správních 
řízeních , z hygienického hlediska(hluk a vibrace)  - jedná se plochu Z9 – je zabezpečena podmínkou 
pro využití plochy – viz výše.  
Neby řešen žádný rozpor. 
 
Stanovisko KÚ k vyhodnocení vlivů na ŽP se sdělením, jak bylo zohledněno.Vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území 
KÚ neuplatnil požadavek na vyhodnocení návrhu změny č.IV na ŽP, proto vyhodocení vlivů na 
udržitelný rozvoj neproběhlo.Tento návrh změny ÚPM nenavrhuje významné změny v území, takže 
jím nebude do budoucna nijak ovlivněn ani jeden z pilířů udržitelného rozvoje. 

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 
ÚP vymezuje nové zastavitelné plochy mimo zastavěné území jen v jižní části a to plochy pro 
technickou vybavenost, aby bylo možno do ní umístit např. sběrný dvůr, jehož umístění mimo 
stávající zastavěné území je pochopitelný z hledisek hygienických i esteických. Město nemá ve svém 
ÚPM vymezenu dostatečně velkou plochu pro tuto funkci. Město nemá ve svém ÚPM vymezen 
dostatek ploch s funkcí pro smíšenou výrobu a služby, plochy vymezené ÚPM jsou již téměř 
vyčerpány  - umístění těchto ploch v sousedství ploch technické vybavenosti je účelné z hlediska 
návaznosti na komunikaci III. třídy a ostaní plochy pro dopravu a výrobu tak, aby v bezprostřední 
blízkosti nebyly plochy pro bydlení, jejichž plnou funkci by mohla tato plocha negativně ovlivnit. 
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Rozhodnutí o námitkách 
Žádné námitky nebyly podány. 

Vyhodnocení připomínek 
Žádné připomínky sousedních obcí nebyly podány. Ostatní připomínky organizací a soukromých 
podnikatelských subjektů byly vyhodnoceny v souladu s platnou legislativou. 
Ostatní připomínky se většinou týkaly dodržení platné legislativy, které je samozřejmé, či omezovaly 
rozhodování některého z dotčených orgánů v budoucích řízeních( požadavky na respektování OP 
dráhy a neumísťování staveb v tomto pásmu). Některé z připomínek byly splněny zapracováním 
požadavků stanoviska některého z dotčených orgánů – připomínky hlukových pásem u komunikací. 
Připomínka přednesená Ing. Hlaváčkovou na veřejném projednání se týkala změnu využití plochy 
Z2/IV a také možnosti výstavby garáží v případě regulace BR. Město o změně v lokalitě neuvažuje, 
možnost výstavby garáže na ploše musí posoudit stavební úřad dle konkrétní stavby. 
 
B. Grafická část 
Grafickou část tvoří výkresy: 
Vyhodnocení záboru půdního fondu a PUPFL - výkres č.11 - 1 list A3, měř.:1:5000 
Koordinační výkres - výkres č.12     - 1 list A3, měř.:1:5000,  
které jsou nedílnou součástí odůvodnění změny č. IV. 
 
 

Poučení 
 
Proti změně č.IV IV územního plánu města Židlochovice vydané formou opatření obecné povahy 
nelze podat opravný prostředek ( § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). 
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