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II.1 Vyhodnocení využití území z hlediska širších v ztahů, vyhodnocení souladu 
územního plánu s politikou územního rozvoje a územn ě plánovací dokumentací 
vydanou krajem  

 
II.1.1 Využití území obce z hlediska širších vztah ů  
 
Žabčice jsou samosprávnou obcí, jejíž význam ve struktuře osídlení je místní. Obec má  
význam převážně zemědělský, asi 4/5 výměry katastru tvoří zemědělská půda (jsou zde i 
rozsáhlé sady a vinice). Nadmístní význam má povrchová těžba písku a skládka 
komunálního odpadu, které slouží pro široké okolí. 
Žabčice se nacházejí na jižní hranici okresu Brno-venkov. Z hlediska pracovních příležitostí 
je pro obec důležitá především přítomnost nedalekého Brna. Dopravní spojení s Brnem 
zajišťuje sinice II. třídy č. 416 a železnice č. 250 v úseku Brno - Břeclav, která má v obci 
železniční zastávku. Význam Žabčic v regionu odpovídá jejich velikosti, která činila v roce 
2008 818,3 ha plochy katastru a cca 1.530 trvalých obyvatel. Využití území obce z hlediska 
širších vztahů je zemědělské, těžařské a podnikatelské. S ohledem na skutečnost, že se 
jedná o příměstskou oblast Brna, je nutno považovat Žabčice za území s vysokým 
potenciálem dalšího rozvoje v oblasti bydlení a v oblasti komerčních aktivit. 
 
II.1.2 Vyhodnocení souladu územního plánu s politik ou územního rozvoje  
 
Územní plán (ÚP) Žabčic je v souladu s politikou územního rozvoje ČR, schválenou 
17.5.2006 vládou ČR. To s tou vyjímkou, že zastavitelné plochy Z13, Z14, Z16 jsou 
vymezeny v záplavovém území Svratky. Umístění těchto ploch je zdůvodněno ve článku 
II.9.2. 
 
II.1.3 Vyhodnocení souladu územního plánu s územn ě plánovací dokumentací 

vydanou krajem  
 
ÚP Žabčic respektuje skutečnosti, které vyplývají z ÚP VÚC Brněnské sídelní regionální 
aglomerace. Jedná se o požadavky na nadřazenou dopravní a technickou infrastrukturu a na 
ochranu nerostných surovin - vymezení koridoru územní rezervy pro vysokorychlostní 
železnici (VRT) a zapracování ochrany ložisek nerostných surovin. 
 
 
II.2 Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úk oly územního plánování, s 

požadavky na ochranu architektonických a urbanistic kých hodnot v území a s 
požadavky na ochranu nezastav ěného území  

 
II.2.1 Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování 
 
ÚP Žabčic je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 
 
II.2.2 Vyhodnocení souladu územního plánu s požadav ky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území 
 
Architektonickou a urbanistickou hodnotou Žabčic je zachovalý venkovský ráz (charakter) 
zástavby obce. Tato hodnota spočívá v nízkopodlažním způsobu zástavby a v jednotném 
měřítku staveb v obytném zastavěném území obce (netýká se výrobních areálů). Proto jsou 
za účelem ochrany architektonických a urbanistických hodnot v území stanoveny 2 
prostorové regulace - výšková hladina zástavby do 3 nadzemních podlaží včetně podkroví a 
povinnost respektovat měřítko okolní zástavby. Další ev. prostorové regulace (stavební čára, 
způsob řazení zástavby do ulice, tvary střech) budou v kompetenci stavebního úřadu v rámci 
dalšího řízení. 
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II.2.3 Vyhodnocení souladu územního plánu s požadav ky na ochranu nezastav ěného 
území 

 
ÚP Žabčic je v souladu s obecnými požadavky na ochranu nezastavěného území. 
 
 
II.3 Vyhodnocení souladu územního plánu s požadavky  stavebního zákona a jeho 

provád ěcích p ředpis ů 
 
ÚP Žabčic je vypracován v souladu s požadavky stavebního zákona (STZ) č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu a s požadavky jeho prováděcích předpisů, zejména s 
vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. 
o obecných požadavcích na využívání území. 
 
 
II.4 Údaje o spln ění zadání územního plánu  
 
Zadání ÚP Žabčic bylo vypracováno pořizovatelem - MěÚ Židlochovice v červnu 2005, bylo 
projednáno podle tehdy platných předpisů a bylo schváleno zastupitelstvem obce 28.2.2006. 
Požadavky zadání jsou v ÚP respektovány a splněny s tím rozdílem, že dokumentace ÚP je 
provedena podle současných právních předpisů platných od 1.1.2007. V zadání bylo 
požadováno zpracování konceptu, který byl vypracován v prosinci roku 2006. Koncept nebyl 
projednán, protože obec od jeho projednání upustila (usnesením zastupitelstva č. 1/2007) s 
ohledem na novou legislativu. To se zřetelem na skutečnost, že v zadání nebyla požadována 
variantní řešení, orgány neuplatnily požadavek posuzování vlivu na životní prostředí a 
některá vyjádření pozbyla smysl. Proto bylo hned přistoupeno ke zpracování dokumentace 
návrhu ÚP podle nových předpisů na základě čl. 3, §188 STZ. Po obsahové stránce je 
zadání splněno, rozdíly oproti formálním požadavkům zadání vyplývají ze změny legislativy a 
jsou tyto : 
- není stanovena výhledová teoretická potřeba pitné vody, zemního plynu ani bilance 

nárustu potřebného příkonu elektrické energie, to z toho důvodu, že územní plán v jeho 
současné legislativní podobě nemá za úkol řešit kapacitní údaje, které jsou závislé např. 
na počtu odběratelů (pozn.: počet obyvatel Žabčic je cca stabilní) 

- v dokumentaci ÚP jsou vyznačeny stávající limity využití území jen na výkrese 6 v části 
odůvodnění ÚP 

- dokumentace ÚP je po formální stránce členěna jinak než bylo požadováno v zadání, 
dokumentace je vypracována a členěna podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
(jinak by nebylo možno ÚP Žabčic projednat ani vydat) 

 
 
II.5 Vyhodnocení souladu územního plánu s požadavky  a stanovisky dot čených 

orgán ů podle zvláštních právních p ředpis ů 
 
ÚP Žabčic je v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 
Některé dotčené orgány požadovaly ve svých stanoviskách zapracování níže uvedených 
skutečností (vycházejících z platné legislativy) do odůvodnění ÚP. 
 
II.5.1 Dobývání nerostných surovin 
(Požadavek MŽP ČR a OBÚ Brno podle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 
nerostného bohatství ve znění pozdějších předpisů.) 
Na katastru Žabčic se nachází následující ložiska nerostných surovin a jejich dobývací 
prostory, které jsou v dokumentaci ÚP zapracovány : 
- výhradní ložisko štěrkopísků a živcové suroviny Hrušovany u Brna č. 3 010 900 se 

stanoveným dobývacím prostorem Žabčice č. 7 1083 
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- výhradní ložisko štěrkopísků a živcové suroviny žabčice - Smolín č. 3 010 901 se 
stanoveným dobývacím prostorem Žabčice I č. 6 0367 

- výhradní ložisko živcové suroviny Smolín - Žabčice č. 3 262 400 
- nevýhradní ložisko štěrkopísků Smolín - Žabčice č. 3 262 401 
- nevýhradní ložisko štěrkopísků Žabčice č. 5 258 200 
- nevýhradní ložisko štěrkopísků Pohořelice - Smolín 3 č. 5 535 800 
- nevýhradní ložisko štěrkopísků Žabčice - Přibice č. 3 255 800 
 
II.5.2 Obrana bezpe čnosti státu (ochrana vojenských zájm ů) 
(Požadavek MO ČR - VUSS Brno podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR v 
platném znění.) 
Žabčice se nacházejí v ochranném pásmu radiolokačních zařízení. Případná výstavba 
výškových staveb (průmyslových hal, komínů, stožárů VVN a VN, sloupů elektráren a stanic 
mobilních operátorů) musí být předem projednána s VUSS. Z důvodu ochrany zájmů 
vojenského letectva je nutno předem projednat výstavbu všech staveb o výšce nad 30 m. 
 
II.5.3 Ochrana ve řejného zdraví proti hluku a vibracím 
(Požadavek KHS JmK a OD KrÚ JmK podle NV č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací k zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.) 
Chráněné prostory podél silnic a železnice lze využít pro výstavbu až na základě hlukového 
vyhodnocení prokazujícího splnění hygienických limitů. Za tímto účelem jsou stanoveny 
izofony hladiny akustického tlaku L 60 dB a L 55 dB z dopravního provozu sinice II. a III. třídy 
a železnice takto : 
a) Izofony silniční dopravy 
V rámci sčítání dopravy na silniční síti byl v r. 2005 sčítán profil 6-4258 na silnici II/416 mezi 
Židlochovicemi a Žabčicemi a profil 6-6709 na silnici III/41621 za Žabčicemi ve směru do 
Přísnotic. Naměřené zátěže jsou výhledovými koeficienty přepočteny na předpokládané 
výhledové zátěže v r. 2020 a tyto  jsou použity pro stanovení hladiny akustického tlaku v 
průtahu obou silnic přes obec : 
- u silnice II/416, sčítací profil 6-4258 : rok 2005 : 3.791 skutečných vozidel/24 hod, z toho 

1.025 těžkých nákladních vozidel, rok 2020 : 4.549 skutečných vozidel/24 hod, z toho 
1.117 těžkých nákladních vozidel 

- u silnice III/41621, sčítací profil 6-6709 : rok 2005 : 2.864 skutečných vozidel/24 hod, z 
toho 819 těžkých nákladních vozidel, rok 2020 : 3.437 skutečných vozidel/24 hod, z toho 
893 těžkých nákladních vozidel 

Nejvyšší přípustné hladiny v chráněném venkovním prostoru jsou stanoveny ve smyslu NV u 
silnic II. třídy v hodnotě Ldvn = 60 dB ve dne, resp. Ln = 50 dB v noci a u silnic III. třídy v 
hodnotě Ldvn = 55 dB ve dne, resp. Ln = 45 dB v noci. Výpočet mezních hladin akustického 
tlaku je proveden podle metodických pokynů pro výpočet hladin hluku (VÚVA Brno). 
číslo sčítání 6-4258 : v roce 2005 :  výhled r. 2020 : 
II/416 Žabčice - Židlochovice den i noc den noc 
denní intenzita S (voz./den a noc) 3.791 4.230 318 
podíl nákladních vozidel N 1.025 25% 25% 
jízdní rychlost v obci V (km/hod) 50 50 50 
podélný sklon S (%) 2 2 2 
izofona L 60 dB  (A) denní - 17 m - 
izofona L 50 dB (A) v noci - - 12 m 
číslo sčítání 6-6709 : v roce 2005 :  výhled r. 2020 : 
III/41621 Žabčice - Přísnotice den i noc den noc 
denní intenzita S (voz./den a noc) 2.864 3.197 240 
podíl nákladních vozidel N (%) 819 25% 25% 
jízdní rychlost v obci V (km/hod) 50 50 50 
podélný sklon S (%) 2 2 2 
izofona L 55 dB  (A) denní - 12 m 
izofona L 45 dB (A) v noci - - 9 m 
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Podle teoretického výpočtu jsou přípustné limity překračovány u silnice II/416 ve vzdálenosti 
do 17 m, u silnice III/41621 ve vzdálenosti do 12 m od osy silnice. 
a) Izofona železniční dopravy 
Dosahované hladiny hluku od železniční dopravy jsou stanoveny na základě údajů o 
intenzitách železničního provozu na posuzované trati č. 250 : průměrný počet 6 vlaků za 
hodinu, průměrný počet vagónů 15, rychlost souprav 80 km/hod., trakce vlaků elektrická. 
Vzhledem k tomu, že průměrný počet vlaků za hodinu je uvažován stejný ve dne i v noci, je 
pro výpočet směrodatná izofona hluku L 55 dB pro stanovení maximálních hlukových hladin 
podél železniční trati ve smyslu NV (použitá korekce - 5 dB v noci) : 
X = 140 × F4 × F5 × F6 × m = 140 x 0,65 x 1,5 x 1,06 x 6 = 819 
Y = 10 log X + 40, Y = 69,1, d55 = 56 m 
Izofona mezní hladiny hluku železniční tratě L 55 dB se nachází ve vzdálenosti 56 m od osy 
krajní koleje. Podle teoretického výpočtu jsou přípustné limity překračovány u železniční tratě 
č. 250 ve vzdálenosti do 56 m. 
 
II.5.4 Ochrana kulturních a archeologických památek  
(Požadavek zadání podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů.) 
V Žabčicích se (v současné době) nachází 2 kulturní památky zapsané v ÚSKP ČR : 
- sýpka v areálu ŠZP Žabčice, parcela 854, registrační č. NPÚ 1825 
- boží muka před návsí, na parcele 815, registrační č. NPÚ 1826 
Na katastru obce se vyskytují území archeologického zájmu s doloženými archeologickými 
nálezy (ÚAZ-AN) ve smyslu zákona. Takovým územím je střední část Žabčic a 
archeologické naleziště „Kulatý kopec“ uprostřed katastru (středověká tvrz Koválov). U 
rozsáhlejších investic je třeba respektovat požadavek §22 zákona, kde je investor již v době 
přípravy staveb povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit mu 
(nebo jiné oprávněné organizaci) provést na dotčeném území záchranný archeologický 
výzkum. 
 
II.5.5 Dopravní řešení 
(Požadavek OD JmK podle ČSN 73 6101 projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 
projektování místních komunikací a ČSN 73 6102 projektování křižovatek na silničních 
komunikacích, požadavek Centra dopravního výzkumu a SŽDC.)  
Silnice budou umísťovány a spravovány v parametrech kategorií S 9,5/80 (II/416 od 
Pohořelic na obchvat), S 7,5/60 (II/416 z Žabčic do Židlochovic) a S 7,5/50 (III/41621 do 
Přísnotic). Místní komunikace budou umísťovány v parametrech kategorie MO - 8/50 s šířkou 
dopravního prostoru do 8 m. 
Podle sdělení se u železniční tratě č. 250 Břeclav - Brno počítá se zvýšením traťové rychlosti 
do 200 km/hod. S ohledem na tuto skutečnost je navrženo OP železnice ve vzdálenosti 100 
m od osy krajní koleje, které nabude platnost až po vydání rozhodnutí o zvýšení rychlosti. 
Koridor územní rezervy pro vysokorychlostní železnici je navržen o šířce 600 m z důvodu 
interoperability záměru (možnosti upřesnění trasy VRT). 
 
II.5.6 Civilní ochrana obyvatelstva 
(Požadavek HZS JmK podle zákona 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a 
vyhlášky č. 380/2002 Sb. MV ČR k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) 
a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
Záplavové území řeky Svratky zasahuje východní část katastru Žabčic vč. zastavěného 
území. Případná průlomovou vlna z vodních nádrží (Brněnská přehrada, Vír) by způsobila 
jen zvýšený pravobřežní rozliv směrem od Rajhradu. Ochrana spočívá v zachování, resp. v 
nezmenšování průtočného profilu inundačního území. 
b) Zóny havarijního plánování 
Zóny havarijního plánování eviduje a zabezpečuje územní odbor HZS JMK v Brně podle 
zákona a vyhlášky č. 383/1999 Sb., která stanovuje zóny ohrožení. Území Žabčic není 
součástí zóny havarijního plánování.  
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c) Řešení ukrytí obyvatelstva 
Plán ukrytí obyvatelstva je zpracován pro případ ohrožení státu a je uložen na HZS JmK v 
Brně. Stálé úkryty se v Žabčicích nevyskytují, těžiště ukrytí obyvatelstva Žabčic je v 
improvizovaných úkrytech. To ve vhodných předem vybraných a evidovaných prostorách 
stávajících občanských, obytných a výrobních objektech v obci. Přehled improvizovaných 
protiradiačních úkrytů (PRÚ) je uložen i na OÚ. Nově budované podsklepené objekty by 
měly být v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, kladeným na 
improvizovaný protiradiační úkryt.  
d) Evakulace obyvatelstva a jeho ubytování 
Pro případné mimořádné události je vypracován plán evakuace obyvatel Žabčic mimo obec a 
mimo dosah ohrožení. Pro dočasné umístění civilních osob z jiných oblastí v případě 
přírodních, nebo vojenských mimořádných situací bude možno využít prostory v objektech 
farmy ŠZP Žabčice, v objektu základní a mateřské školy, v objektech Lidového domu, 
Sokolovny a obřadní síně hřbitova. 
e) Skladování materiálů CO a humanitární pomoci 
Skladování materiálů CO a humanit. pomoci je v obci řešeno v souladu s platnými předpisy. 
f) Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území 
Na území obce se nepočítá s úložištěm nebezpečných látek. V případě jejich výskytu budou 
tyto vyvezeny mimo území obce do prostor k takovému skladování speciálně určených. Pro 
případ nezbytnosti dočasného havarijního úložiště bude možno využít stávající skládku 
komunálního odpadu (podle povahy nebezpečných látek a aktuální meteorologické situace). 
g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění, nebo snížení škodlivých účinků 

v případě kontaminace vzniklé při mimořádné události 
Zmíněné práce na území obce zabezpečuje obecní úřad s využitím sboru dobrovolných 
hasičů. Při událostech, jejichž likvidace je nad rámec možností obce, budou opatření 
zabezpečována HZS JmK. Jsou navrženy nové komunikace, které umoží obsluhu území pro 
případ zneprůjezdnění, nebo zavalení silnice III/41621 do Přísnotic. 
h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
V obci nejsou skladovány nebezpečné látky ve smyslu civilní ochrany. V případě jejich 
výskytu (např. při technologických procesech ve výrobních zařízeních), bude nutno řešit 
ochranu před jejich vlivy již při územním řízení. 
ch) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Pro nouzové zásobování obce pitnou vodou je třeba udržovat v provozu a ve vyhovující 
kvalitě místní zdroje vody, tj. obecní a soukromé studny. Při jejich ev. kontaminaci bude 
proveden dovoz pitné vody do obce v cisternách, či v balené podobě. Energetické zdroje 
elektrické energie lze nouzově nahradit dovezenýmí motorovými agregáty. 
 
 
II.6 Vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území  
 
Územní plán splňuje požadavky na udržení vyváženého vztahu územních podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro další hospodářský rozvoj Žabčic a pro soudržnost společenství 
obyvatel obce. Záměry obsažené v ÚP jsou pro rozvoj obce velmi potřené. Vymezené 
zastavitelné plochy pro bydlení mohou přinést nárust počtu trvalých obyvatel. Navržený 
sportovní areál zvýší turistickou atraktivitu obce. Další plochy pro výrobu mohou zvýšit 
hospodářský rozvoj Žabčic a poskytnout další pracovní příležitosti. Rozšíření skládky a 
rozšíření těžby pískovny bude mít příznivý vliv na ekonomickou situaci obce. Po ukončení 
skládky a těžby bude na jejich plochách provedena rekultivace na krajinná zeleň. Tím se 
zvýší i přírodní hodnota krajiny Žabčic, plochy krajinné zeleně podpoří ekologickou stabilitu 
celého území. 
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II.7 Vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí, stanovisko krajského ú řadu k vyhodno-
cení vliv ů na ŽP a jak bylo toto stanovisko zohledn ěno 

 
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí vydal KrÚ JmK 
odbor životní prostředí a zemědělství zjišťovacího řízení s tím výsledkem, že návrh ÚP 
nestanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze 1 uvedeného zákona a 
není tedy předmětem posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad tímto neuplatnil 
požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP Žabčic na životní prostředí. 
 
 
II.8 Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a vyhodnocení pot řeby vyme-

zených zastavitelných ploch  
 
Zastavěná území jsou v Žabčicích účelně využita. Hlavní zastavěné území Žabčic je 
kompaktně obestavěno ve všech uličních frontách, které jsou tvořeny souvislou zástavbou. 
Uliční proluky jsou v současnosti již využity a obec má nedostatek stavebních míst 
především pro bydlení. Proto bylo nutno vymezit nové zastavitelné plochy mimo zastavěná 
území. Potřeba zastavitelných ploch vychází z konkrétních požadavků obce obsažených v 
zadání, které se z části opírají i o původní územní plán obce z roku 1997. Bylo nutno vymezit 
nové zastavitelné plochy, které umožní i realizaci plánovaných investic v oblasti výroby a 
dopravní infrastruktury. 
 
 
II.9 Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení a jeho d ůsledk ů zejména z hlediska 

udržitelného rozvoje území  
 
II.9.1  Zdůvodn ění návrhu zastavitelných ploch 
 
a)  Zdůvodnění zastavitelných ploch pro bydlení (Z1-13) 
Všechny zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny v jediné lokalitě na jižním okraji obce 
směrem na Přísnotice. Výstavbou zde dojde ke spojení Žabčic s tzv. Malými Žabčicemi. 
Žabčice se zde realizací zastavitelných ploch doplní do kompaktnějšího tvaru. Tento záměr 
byl zčásti navržen v původním ÚPO a většina pozemků zde byla pro výstavbu již 
přeparcelována (viz. katastr u ploch Z3-5, Z13, stavebníci zde pozemky již vlastní). 
b)  Zdůvodnění zastavitelných ploch pro občanskou vybavenost (Z14-15, Z21) 
Jedná se o plochu pro nový sportovní areál u silnice na Židlochovice, o plochu pro rozšíření 
stávajícího hřbitova v lokalitě Vinohrady a o plochu pro občanskou vybavenost uprostřed 
plánované obytné výstavby v lokalitě Zadní trať. Umístění ploch pro občanskou vybavenost 
vychází z potřeby v konkrétním území a je nezaměnitelné. Realizací těchto záměrů určených 
pro veřejnost se zvýší standard životní úrovně a celková atraktivita Žabčic.  
c)  Zdůvodnění zastavitelných ploch pro výrobu a skladování (Z16-18) 
Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování jsou vymezeny v přímé návaznosti na stávající 
výrobní a zemědělské areály. Jsou vymezeny mimo obytnou zástavbu a jejich vliv na 
obytnou zástavbu se tímto minimalizuje. Důvodem jejich návrhu a umístění je požadavek 
obce na novou podnikatelskou zónu za železnicí (Z17) a požadavek ŠZP Žabčice na 
rozšíření stávajícího areálu (Z16). Plocha Z18 je vymezena na západním okraji katastru. 
d)  Zdůvodnění zastavitelné plochy pro výrobu el. energie - fotovoltaického pole (Z22) 
Jedná se o zapracování konkrétního investičního záměru z iniciativy ŠZP Žabčice. Umístění 
elektrárny bylo (po několika variantách) zvoleno na jižním okraji obce u železnice. 
e)  Zdůvodnění zastavitelných ploch pro dopravní infrastrukturu (Z19-20) 
Jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy pro dopravní infrastrukturu silniční a místní. Záměr 
částečné přeložky silnice II/416 vychází z vyšší ÚPD a bylo nutno jej zapracovat. Zřízení 
parkoviště nákladních aut na severním okraji Žabčic vychází ze skutečnosti, že v obci takové 
parkoviště chybí. 
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II.9.2  Zdůvodn ění návrhu zastavitelných ploch v záplavovém území 
 
V územním plánu Žabčic jsou vymezeny 3 zastavitelné plochy v záplavovém území Svratky, 
to s následujícím zdůvodněním : 
a)  Zastavitelná plocha Z13 
Plocha Z13 pro bydlení v lokalitě Klučiny je vymezena podél silnice III/41621 na Přísnotice 
na pozemcích, které byly jako návrhová plocha pro bydlení vymezeny v původním ÚPO. 
Výstavba zde již částečně probíhá, stavebníci zde pozemky vlastní. Proto bylo třeba tuto 
plochu převzít do nového ÚP. 
b)  Zastavitelná plocha Z14 
Plocha Z14 pro sportovní občanskou vybavenost je vymezena na Plaňkové louce vedle 
silnice II/416. Tuto plochu zakoupila obec do svého vlastnictví za tímto účelem. Umístění 
plochy v lokalitě je nezaměnitelné i s ohledem na procházející silnici II. třídy a cyklistickou 
stezku evropského významu. Případná oplocená část areálu s bazény a budovami bude 
umístěna tak, aby byla zachována průtočnost stoleté vody i přes vymezenou plochu Z14. Za 
účelem zjištění ev. vlivu záměru na odtokové poměry v inundačním území byla v roce 2007 
vypracována firmou Pıyry Enviroment studie protipovodňové ochrany. 
c)  Zastavitelná plocha Z16 
Plocha Z16 pro výrobu a skladování je vymezena v přímé návaznosti na stávající farmu ŠZP 
MZLU Brno, která vlastní pozemky plochy Z16 a taky je sama užívá. S ohledem na 
inundační území je stanovena zastavitelnost této plochy do 30% její výměry. 
Využití zastavitelných ploch Z13, Z14, Z16 je podmíněno požadavkem, že nedojde k 
výraznějšímu zmenšení průtočného profilu inundačního území. Z tohoto důvodu nesmí být 
na plochách inundace umísťovány větší a souvislé stavební objekty, které by svým tvarem a 
velikostí znemožňovaly průtok povodňové vody a které by svým umístěním zhoršovaly 
odtokové poměry v území. 
 
II.9.3  Zdůvodn ění ostatních zám ěrů (nezastavitelných ploch) 
 
a)  Zdůvodnění ploch pro krajinnou zeleň (Zk) 
V územním plánu je vymezeno celkem 20 návrhových ploch pro krajinnou zeleň. Tyto plochy 
jsou určeny převážně k založení a doplnění prvků ÚSES. Důvodem návrhu ploch krajinné 
zeleně je zvýšení ekologické stability a posílení autoregulační schopnosti krajiny. Podél 
železnice, podél účelových komunikací a podél vodotečí jsou v katastru navržena 
stromořadí. Tato stromořadí budou přispívat ke zlepšení stavu krajiny a budou plnit funkci 
interakčních prvků ÚSES. 
b)  Zdůvodnění ploch pro skládku odpadů a rozšíření povrchové těžby (To, Tn) 
Na rozšíření skládky komunálního odpadu i na rozšíření ploch povrchové těžby písku jsou 
vydána územní rozhodnutí, která bylo nutno v ÚP respektovat. Těžba nerostů je navržena v 
ÚP jako přípustná na všech ostatních výhradních i nevýhradních ložiskách nerostných 
surovin a v jejich dobývacích prostorech. Po uzavření skládky a vytěžení nerostů budou 
plochy rekultivovány a navráceny do přírodního stavu jako plochy krajinné zeleně, přípusné 
budou i vodní plochy. 
 
II.9.4  Zdůvodn ění specifických ploch s jiným zp ůsobem využití 
 
Následující plochy s rozdílným způsobem využití jsou plochy specifické podle čl. 4, §3 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Důvodem jiného 
způsobu využití oproti §4 - §19 vyhlášky jsou vesměs specifické požadavky a podmínky v 
území. Jiný způsob využití níže uvedených ploch stanovený v ÚP je zdůvodněn takto : 
Sk plochy smíšené obytné komer ční 
Není možno použít §8 vyhlášky (plochy smíšené obytné) z toho důvodu, že plochy Sk jsou v 
centru obce a nebudou obsahovat např. pozemky staveb pro rodinnou rekreaci. 
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Ov plochy pro ob čanskou vybavenost ve řejnou 
Os plochy pro ob čanskou vybavenost sportovní 
Oh plochy pro ob čanskou vybavenost - h řbitovy 
Není možno použít §6 vyhlášky (plochy občanského vybavení) z toho důvodu, že plochy pro 
občanskou vybavenost Ov, Os, Oh je v Žabčicích třeba podrobněji rozčlenit s ohledem na 
rozdílný způsob jejich využití. 
Vs plochy pro výrobu a skladování 
Není možno použít §11 vyhlášky (plochy výroby a skladování) z toho důvodu, že plochy Vs 
nejsou v Žabčicích určeny např. pro těžbu a hutnictví, ale jsou určeny i pro výuku a školství. 
Ve plochy pro výrobu el. energie - elektrovoltaické  pole 
Není možno použít §11 vyhlášky (plochy výroby a skladování) z toho důvodu, že plocha Ve 
je v Žabčicích určena specificky jen pro výrobu elektrické energie. 
Ti plochy pro technickou infrastrukturu 
Není možno použít §10 vyhlášky (plochy technické infrastruktury) z toho důvodu, že plochy 
Ti nejsou v Žabčicích určeny např. pro nakládání s odpady. 
Di plochy pro dopravní infrastrukturu silni ční a místní 
Není možno použít §11a) vyhlášky (plochy silniční dopravy) z toho důvodu, že plochy Di 
nejsou v Žabčicích určeny např. pro dálnice a autobusové terminály. 
Zsv plochy pro zele ň sídelní ve řejnou 
Zsz plochy pro zele ň sídelních zahrad 
Zk plochy pro zele ň krajinnou 
Není možno použít žáný § z toho důvodu, že vyhláška neobsahuje plochy určené pro 
jakýkoliv druh zeleně (jen plochy zemědělské a lesní, což plochy Zsv, Zsz, Zk nejsou). 
Zp plochy zem ědělské p ůdy produk ční orné 
Zz plochy zem ědělské p ůdy zahrad, sad ů a vinic 
Není možno použít §14 vyhlášky (plochy zemědělské) z toho důvodu, že zemědělské plochy 
je v Žabčicích třeba podrobněji rozčlenit s ohledem na rozdílný způsob jejich využití. 
To plochy technické pro skladování a likvidaci odpa dů 
Není možno použít §10 vyhlášky (plochy technické infrastruktury) z toho důvodu, že plocha 
To je v Žabčicích určena specificky jen pro skladování a likvidaci odpadů. 
Pp plochy ochrany p řírody 
Není možno použít §16 vyhlášky (plochy přírodní) z toho důvodu, že plochy Pp nejsou v 
Žabčicích určeny např. pro pozemky národního parku, zóny CHKO či pro EVL. 
 
 
II.10 Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrženého řešení na zem ědělský 

půdní fond a na pozemky ur čené k pln ění funkce lesa  
 
II.10.1 Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrženého řešení na zem ědělský 

půdní fond 
 
a) Uspo řádání zem ědělského p ůdního fondu na území obce 
zemědělská půda  ....................................................................... celkem 682,14 ha (83,46 %) 
z toho : orná půda 486,09 ha (59,47 %) 
 zahrady 19,33 ha (2,37 %) 
 ovocné sady 25,56 ha (3,13 %) 
 trvalé travní porosty 33,68 ha (4,12 %) 
 vinice 117,47 ha (14,37 %) 
nezemědělská půda  .................................................................... celkem 135,16 ha (16,54%) 
z toho : lesní pozemky 28,63 ha (3,50 %) 
 vodní plochy 4,76 ha (0,58 %) 
 zastavěné plochy 21,63 ha (2,65 %) 
 ostatní plochy 80,14 ha (9,81 %)   

celkem katastr obce  ................................................................................. 817,30 ha (100 %) 
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b) Bonitované p ůdně ekologické jednotky 
Základním údajem při ochraně ZPF jsou bonitované půdně ekologické jednotky (dále BPEJ). 
Na katastru Žabčic se nachází následující BPEJ s následujícími třídami ochrany zemědělské 
půdy : 
kód BPEJ :  třída ochrany : 
0.04.01  ............................................................... IV. 
0.05.01  ............................................................... III. 
0.21.12  ............................................................... V. 
0.21.13  ............................................................... V. 
0.58.00  ............................................................... II. 
0.59.00  ............................................................... III. 
Hodnotnější zemědělská půda ve II. třídě ochrany ZPF se vyskytuje jen v ploše na 
východním okraji obce. 
 
c) Zemědělské areály, investice do p ůdy a ÚSES 
Na území Žabčic se nachází 3 výrobní areály ŠZP Žabčice MZLU Brno, které slouží 
zemědělské výrobě. Mimo tyto jsou na katastru obce další zemědělské areály, které jsou v 
území stabilizované a jejich plochy jsou respektovány. 
V minulosti byla na území Žabčic provedena umělá odvodnění v lokalitě Plaňková louka na 
SV okraji katastru. Ve střední části katastru Žabčic se nacházejí ovocné sady, vysázené 
vinice a registrované viniční tratě I.-III. kategorie. Je vymezeno 20 ploch pro založení 
krajinné zeleně, jsou vymezeny 3 biokoridory a 2 biocentra lokálního ÚSES. 
 
d) Přehled navržených zábor ů ZPF pro zastavitelné plochy 
V přehledu jsou uvedeny zastavitelné plochy, plocha přestavby a plochy pro navržené místní 
komunikace (EX znamená mimo zastavěné území, IN uvnitř zastavěného území). 
značka 
plochy 

EX/ 
IN 

druh 
využití plochy 

 
název, lokalita 

BPEJ/ třída 
ochrany (%) 

zábor 
ZPF, ha 

Z1 EX bydlení za hřištěm 0.05.01/ III. 1,32 
Z2 EX bydlení za hřištěm 0.05.01/ III. 1,44 
Z3 EX bydlení ul. Přísnotická, 1. část 0.05.01/ III. 0,79 
Z4 EX bydlení ul. Přísnotická, 2. část 0.58.00/ II. (54%) 

0.05.01/ III. (46%) 
1,01 

Z5 EX bydlení ul. Přísnotická, 3. část 0.58.00/ II. (58%) 
0.05.01/ III. (42%) 

1,63 

Z6 EX bydlení Zadní trať, 1. část 0.05.01/ III. 0,86 
Z7 EX bydlení Zadní trať, 2. část 0.05.01/ III. 0,94 
Z8 EX bydlení Zadní trať, 3. část 0.05.01/ III. 0,66 
Z9 EX bydlení za ul. Tichou, 1. část 0.05.01/ III. 0,72 
Z10 EX bydlení za ul. Tichou, 2. část 0.05.01/ III. 0,73 
Z11 EX bydlení za ul. Pomezní, 1. část 0.05.01/ III. 1,12 
Z12 EX bydlení za ul. Pomezní, 2. část 0.05.01/ III. 1,28 
Z13 EX bydlení lokalita Klučiny 0.58.00/ II. (95%) 

0.05.01/ III. (5%) 
1,44 

Z14 EX sport. vybavenost Plaňková louka 0.59.00/ III. 2,47 
Z15 EX rozšíření hřbitova Vinohrady není ZPF - 
Z16 EX výroba za školní farmou 

u silnice 
0.05.01/ III. (83%) 
0.58.00/ II. (17%) 

4,43 

Z17 EX výroba Staré vinohrady 0.05.01/ III. 5,40 
Z18 EX výroba naproti statku Oulehla 0.04.01/ IV. 0,15 
Z19 EX parkoviště aut za ulicí Nádražní 0.05.01/ III. 0,24 
Z20 EX přeložka silnice II/416 na Unkovice 0.05.01/ III. 0,57 
Z21 EX občan. vybavenost Zadní trať 0.05.01/ III. 0,60 
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Z22 EX výroba el. energie Zadní trať 0.05.01/ III. 9,91 
P1 IN smíšená obytná 

komerční 
na ul. Zemědělské 0.05.01/ III. 0,21 

- EX míst. komunikace Za hřištěm, u Z1-2 0.05.01/ III. 0,37 
- EX míst. komunikace Zadní trať, u Z3-4, Z6-7 0.05.01/ III. 0,20 
- EX místní 

komunikace 
Zadní trať, u Z4-5, Z7-8 0.05.01/ III. (60%) 

0.58.00/ II. (40%) 
0,28 

- EX míst. komunikace Zadní trať, u Z6-7, Z21 0.05.01/ III. 0,25 
- EX míst. komunikace Zadní trať, u Z5, Z9 0.05.01/ III. 0,06 
- EX míst. komunikace Zadní trať, za Z6-8 0.05.01/ III. 0,30 
- EX míst. komunikace Malé Žabčice, za Z5, Z8 není ZPF - 
- EX míst. komunikace za ulicí Tichou, u Z9-10 0.05.01/ III. 0,15 
- EX míst. komunikace za ul. Pomezní, Z11-12 0.05.01/ III. 0,24 
- EX míst. komunikace za Malými Žabčicemi není ZPF - 

 

celkem  ...................................................................................................... ..........  39,77 ha 

 
d) Přehled navržených zábor ů ZPF pro ostatní plochy 
V přehledu je uvedena plocha pro sídelní zeleň, zalesnění, plochy pro krajinnou zeleň, 
plocha pro rozšíření skládky, plochy pro těžbu a plochy pro územní rezervy vč. koridoru pro 
vysokorychlostní železnici. 
značka 
plochy 

EX/ 
IN 

druh 
využití plochy 

 
název, lokalita 

BPEJ/ třída 
ochrany (%) 

zábor 
ZPF, ha 

- EX sídelní zeleň Zadní trať, u Z21 0.05.01/ III. 0,07 
- EX 7 x krajinná zeleň mimo ÚSES různé 7,40 
- EX 13 x krajinná zeleň pro prvky ÚSES různé 2,64 
- EX zalesnění pro prvky ÚSES 0.58.00/ II. 1,10 
- EX rozšíření skládky západní okraj katastru 0.04.01/ IV. 11,42 
- EX rozšíření pískovny jihozápadní část 

katastru 
0.04.01/ IV. (63%) 
0.05.01/ III. (37%) 

74,97 

- EX těžba živců západní část katastru 0.04.01/ IV. 14,87 
R1 EX rezerva bydlení Zadní trať, za Z6-8 0.05.01/ III. 3,10 
R2 EX rezerva výroby za tratí, St. vinohrady 0.05.01/ III. 5,72 
R3 EX rezerva pro 

železnici VRT 
přes celý katastr obce 
 

0.04.01/ IV. (80%) 
0.05.01/ III. (20%) 

10,22 

 

celkem  ..............................................................................................................  131,51 ha 

 
e) Zdůvodn ění navrhovaného řešení z hlediska ochrany ZPF 
Zdůvodnění záborů zastavitelných ploch pro bydlení 
Na katastru Žabčic se vyskytují BPEJ ve II. až V. třídě ochrany ZPF, v blízkosti obce jsou jen 
půdy II. a III. třídy ochrany (hodnotné půdě se při rozvoji obce nebude možno vyhnout). 
Většina ploch pro bydlení Z1-13 je vymezena na půdě III. třídy ochrany. Pouze část ploch 
Z4, Z5, Z13 je vymezena na ZPF ve II. třídě ochrany. Tyto plochy byly určeny k zastavění v 
předchozím ÚPO a na výstavbu zde bylo již provedeno přeparcelování (viz. katastr, parcely 
jsou zadány). Návrh je soustředěn do jediné lokality na jižním okraji obce, s ohledem na 
záplavové území to nešlo jinak. Navržené řešení je z hlediska ochrany ZPF výhodné. 
Zdůvodnění záborů zastavitelných ploch pro občanskou vybavenost 
Jedná se plochu pro sportovní areál Z14 a o plochu pro obč. vybavenost Z21 (rozšíření 
hřbitova není na ZPF). Zmíněné plochy jsou rozsahem neveliké a jsou vymezeny na ZPF o 
III. třídě ochrany. Umístění těchto ploch souvisí s jejich posláním a není možno je alternovat. 
Navržené řešení je z hlediska ochrany ZPF výhodné. 
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Zdůvodnění záborů zastavitelných ploch pro výrobu 
Jsou vymezeny 4 plochy pro výrobu. Dvě plochy pro výrobu a skladování Z16-17 navazují na 
stávající výrobní zemědělské areály a jejich umístění je nezaměnitelné. Plocha Z18 pro 
výrobu a skladování je rozsahem malá. Plocha pro výrobu el. energie Z22 u železnice je 
vymezena na ZPF o III. třídě ochrany. Plochy pro výrobu jsou vymezeny v naprosté většině 
na ZPF ve III. třídě ochrany, což je z hlediska ochrany ZPF výhodné. 
Zdůvodnění záborů zastavitelných ploch pro silniční a místní dopravu 
Jedná se o zastavitelnou plochu Z19 pro parkoviště a o plochu Z20 pro přeložení části silnice 
II/416. Přeložku silnice bylo nutno převzít z vyšší ÚPD a oba záměry jsou vymezeny na ZPF 
ve III. třídě ochrany. Dále se jedná o 10 ploch pro místní komunikace, které budou sloužit pro 
dopravní obsluhu a jsou pro rozvoj obce nezbytné. Místní komunikace jsou vymezeny 
vesměs na ZPF ve III. třídě ochrany. Navržené řešení je z hlediska ochrany ZPF výhodné. 
Zdůvodnění záborů ploch pro krajinnou zeleň (ÚSES) a pro les 
Jedná se o 7 ploch krajinné zeleně mimo ÚSES, o 13 ploch krajinné zeleně pro založení a 
doplnění prvků ÚSES a o plochu pro les. Ve všech případech půjde o návrh opatření ke 
zvýšené ekologické úrovně krajiny a k její ochraně. Navržené řešení je z hlediska ochrany 
ZPF výhodné. 
Zdůvodnění záborů ploch pro rozšíření skládky odpadů a pro těžbu 
Je vymezena plocha pro rozšíření řízené skládky odpadu, plocha pro rozšíření povrchové 
těžbu písků a plocha pro těžbu živců. Vytěžení ložisek nerostných surovin vychází ze 
zákona. Záměry jsou vymezeny na ZPF ve III. a IV. třídě ochrany, což je z hlediska ochrany 
půdy (i přes veliký rozsah ploch) přijatelné. Na 2 záměry bylo vydáno územní rozhodnutí a 
plochy bylo nutno převzít do ÚP. Po uzavření skládky a vytěžení nerostů budou dotčené 
plochy navráceny krajině. 
Zdůvodnění výhledových záborů pro územní rezervy 
Jsou vymezeny plochy pro 2 územní rezervy - R1 pro bydlení a R2 pro výrobu a skladování, 
obě na ZPF o III. třídě ochrany. Přes celý katastr obce je S-J směrem vymezen 40 m široký 
koridor územní rezervy pro vysokorychlostní železniční trať, který bylo nutno převzít z vyšší 
ÚPD. Koridor je vymezen převážně na ZPF o IV. třídě ochrany. Navržené řešení je z 
hlediska ochrany ZPF výhodné. 
 
II.10.2 Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrženého řešení na pozemky 

určené k pln ění funkce lesa 
 
Nejsou navrženy žádné zásahy do pozemků určených k plnění funkce lesa, návrhem ÚP 
nejsou zasaženy pozemky do 50 m od lesa. Předpokládané důsledky navrženého řešení na 
PUPFL (ve smyslu záboru lesní půdy) nejsou žádné. V trati Klučiny je vymezena plocha pro 
zalesnění o velikosti 1,10 ha na parcelách 1068/28, 1068/57. Lesy budou  na území obce 
podpořeny výsadbou krajinné zeleně v souvislosti s doplněním prvků ÚSES. Vymezená 
lokální biocentra C1-2 zahrnují i části pozemků PUPFL se změnou na lesní plochy 
ochranného určení. 
 
 
II.11 Další informace  
 
- V územním plánu Žabčic nejsou vymezeny plochy ani koridory ve kterých by bylo jejich 

využití podmíněno územní studií. 
- V územním plánu Žabčic nejsou vymezeny plochy ani koridory ve kterých by bylo jejich 

využití podmíněno pořízením a vydáním regulačního plánu. 
- V územním plánu Žabčic není stanoveno pořadí změn v území (etapizace). 
- V územním plánu Žabčic nejsou vymezeny významné stavby, pro které by musel 

vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. 
- V územním plánu Žabčic nejsou vymezeny stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební 

řízení podle §117 odst. 1 stavebního zákona. 
 


