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Regulační plán  
„Vojkovice, Za hřištěm II“ 

 
 

II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  
REGULAČNÍHO PLÁNU  

(I) 
 

Kapitola: 
Postup při pořízení regulačního plánu „Vojkovice, Za hřištěm II“ 
Zastupitelstvo obce Vojkovice v souladu s § 6 odstavec (5) písmeno c) a § 54 odst. (2) zákona č. 
183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) na svém zasedání dne 17.6.2010 
usnesením č. 2/2010 – bod 3.1. vydalo „Změnu č. II územního plánu sídelního útvaru Vojkovice – část 
bez přeložky silnice II/416“, jejíž součástí bylo vymezení zastavitelné plochy Z2.2, Z2.5 a Z2.6 řešené 
jako jeden celek, kdy pořízení regulačního plánu bylo uloženo v této lokalitě jako podmínka pro 
rozhodování o změnách v území a byly stanoveny podmínky pro jeho pořízení a pro jeho vydání - zadání 
regulačního plánu v čl. 6.1.obecně závazné vyhlášky č.1/1998 o závazných částech územního plánu ve 
znění jejich změn v souladu s §43 odst. (2) a §62 odst.(3). Že může jít o regulační plán na žádost je 
obsaženo taktéž v čl. 6.1.výše uvedené vyhlášky. 

Dne 6.6.2013obdržel Městský úřad Židlochovice, odbor územního plánování a stavební úřad (dále jen 
pořizovatel) žádost Nikose Valáška, Prátna 317, Vojkovice o vydání regulačního plánu na lokalitu „Za 
hřištěm II“Vojkovice (dále jen RP) dle § 66 odst.1-3 stavebního zákona. Žádost byla podána na formuláři 
dle přílohy č. 10 vyhlášky č.500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Přílohou byla stanoviska 
dotčených orgánů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojení, návrh plánovací smlouvy a návrh regulačního plánu upravený na základě stanovisek dotčených 
orgánů. 
Pořizovatel posoudil úplnost podané žádosti, vzájemný soulad předložených stanovisek a jejich 
zapracování do návrhu regulačního plánu. Zjistil, že návrh neobsahuje protichůdná stanoviska. 
Pořizovatel zjistil, že stanovisko Ministerstva obrany, vydané Vojenskou ubytovací a stavební správou 
Brno pod č.j. 1008/33656/2013-1383-ÚP dne 12.2.2013 je podmíněno dodržením ustanovení § 175 
stavebního zákona, který je vztažen k vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení na zájmových  
územích Ministerstva obrany. Má-li tedy dotčený orgán nějaké podmínky pro stavby, jejichž územní 
rozhodnutí RP nahrazuje, měly by být součástí RP. Proto pořizovatel vyzval dne 16.8.2013 Ministerstvo 
obrany k doplnění stanoviska. Dotčený orgán do předložení RP k vydání zastupitelstvem obce stanovisko 
nedoplnil. Pořizovatel má tedy za to, že žádné podmínky pro umístění těchto staveb Ministerstvo obrany 
nemá. §175 stavebního zákona stanoví, že vydání územního rozhodnutí v zájmových územích 
Ministerstva obrany je podmíněno jeho závazným stanoviskem. RP územní rozhodnutí nevydává, pouze 
je nahrazuje u jím vymezených staveb. § 4 stanoví, že závazná stanoviska vydávají dotčené orgány pouze 
k rozhodnutím stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora, pro opatření obecné povahy dle 
stavebního zákona vydávají stanoviska. Není tedy nutno vyčkat závazného stanoviska dotčeného orgánu a 
je zákonné a postačující původní stanovisko. 

Zjistil, že žadatel neuhradil správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., přílohy Sazebník, ČÁST 1, 
položka č.17 odst. 6, že návrh neobsahuje některé z náležitostí dle §66 odst.(3) a že předložená 
plánovací smlouva neodpovídá příloze č. 13 vyhlášky č.500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů , proto  
dne 20.8.2013 vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání přípisem č.j. OÚPSÚ/8062/2013-4. 

Dne 26.8.2013 vložil pořizovatel dle § 162 stavebního zákona data o RP do evidence územně plánovací 
činnosti na webových stránkách Ústavu územního rozvoje. Podkladem pro zápis do evidence územně 
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plánovací činnosti byl založený registrační list územně plánovací dokumentace dle § 22 vyhlášky 
č.500/2006 Sb. 
Dne 30.10.2013 podal žadatel p.Nikos Valášek žádost o změnu žadatele – rozšíření okruhu žadatelů o 
tyto osoby (vlastníky pozemků v řešeném území): 

Bohumila Opletalová,  Hlavní č.p. 184/104, Komín, 624 00  Brno 24, 
Jaroslava Dobrovolná,  Křepice č.p. 243, 691 65  Křepice u Hustopečí, 
Jan Jambor,  Hlavní č.p. 114, Vojkovice, 667 01  Židlochovice, 
Alena Jamborová, Hlavní č.p. 114, Vojkovice, 667 01  Židlochovice, 
Petr Ledabyl, Ivaň č.p. 217, 691 23  Pohořelice, 
Renata Ledabylová,  Ivaň č.p. 217, 691 23  Pohořelice, 
Vít Struhař, Šromova č.p. 635/47, Chrlice, 643 00  Brno 43, 
Ilona Struhařová, Šromova č.p. 635/47, Chrlice, 643 00  Brno 43, 
Vlastimil Malhocký, U Rybníka č.p. 289, Strachotín, 693 01  Hustopeče u Brna, 
Zdeňka Malhocká, U Rybníka č.p. 289, Strachotín, 693 01  Hustopeče u Brna 
Dále předložil plnou moc k zastupování žadatelů v řízení o regulačním plánu a doplnil žádost 
návrh  dodatku plánovací smlouvy a některé z náležitosti dle výzvy, ne však všechny. 
Dne11.12.2013 doplnil zástupce žadatelů smlouvu a smlouvě budoucí o převzetí a provozování 
budoucího vodovodu a kanalizace. Dne 13.12.2013 doplnil projektant podanou žádost o 
vyhodnocení souladu návrhu RP  se zadáním, údaje o vlivu záměru na území a jeho nárocích na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, dokumentaci navrhovaných změn stávající a nové 
veřejné infrastruktury  v území řešeném RP. 
Dne 18.12.2013 znovu posoudil pořizovatel podanou žádost. Zjistil, že je úplná a že je v souladu 
se zadáním regulačního plánu, které je součástí platné územně plánovací dokumentace – 
územního plánu sídelního útvaru Vojkovice. S touto skutečnosti seznámil žadatele. Téhož dne 
předložil dodatek plánovací smlouvy ke schválení zastupitelstvu obce Vojkovice dle § 66 odst. 
(4) a to z toho důvodu, že původní plánovací smlouvu obdržel pořizovatel již jako schválenou. 
 
Pořizovatel v souladu s §67 odst. (1) stavebního zákona upravený a posouzený návrh spolu 
s oznámením o konání veřejného projednání doručil veřejnou vyhláškou. Jednotlivě byly také 
oznámením o konání veřejného projednání přizvány dotčené orgány a obec Vojkovice. 
Veřejné vyhlášky byly vyvěšeny 19. a 20.12.2013, doručeny 3.a 4.12.2013 a svěšeny 6.2.2013. 
Oznámení o konání veřejného projednání obdržely dotčené orgány i obec 19.12.2013. Veřejné 
projednání se konalo dne 29.1.2014. Byly tedy dodrženy zákonné lhůty dle § 67 odst. (1) 
stavebního zákona. 
V oznámení o konání veřejného projednání upozornil pořizovatel, že nejpozději do 7 dnů ode 
dne veřejného projednání může každý uplatnit připomínky a osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující 
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Upozornil také, že k později uplatněným 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží v souladu s § 67 odst. (2) stavebního zákona. 
V této veřejné vyhlášce oznámil také lhůtu a místo, v níž bude návrh vystaven k veřejnému 
nahlížení a upozornil na vystavení návrhu způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových 
stránkách města Židlochovice. 
Pořizovatel překontroloval vyvěšení veřejné vyhlášky na elektronických úředních deskách  a 
fotokopie úředních desek založil do spisu. Taktéž v den vyvěšení veřejné vyhlášky uveřejnil 
návrh způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Židlochovice. 
Veřejné projednání se uskutečnilo 29.1. 2014 a byl z něj pořízen záznam. Účastnil se pouze pan 
starosta, zástupce žadatelů, projektant a pořizovatel. Žádný zástupce dotčeného orgánu se 
nezúčastnil. 
Do doby konání veřejného projednání nebylo u pořizovatele uplatněno žádné stanovisko, 
námitka či připomínka. 
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K návrhu regulačního plánu uplatnili po veřejném projednání svá stanoviska tyto dotčené 
orgány: 
Dotčený orgán: Číslo jednací stanoviska Datum vydání 
Krajský úřad Jihomor.kraje, Žerotínovo nám. 3/5 , 601 82 Brno JMK 144348/2013 23.1.2014 
Hasičský záchranný sbor JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno HSBM-1-274/2013 4.2.2014 
 
K návrhu regulačního plánu uplatnily po veřejném projednání své připomínky tyto subjekty: 
Připomínající: IČ Datum 
PROFITIS a.s., Sklaenská 1582/1b, 198 00 Praha 9, 283 28 027 5.2.2013 
Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno 188 26 016 2.1.2014 
 
Zveřejnění veřejných vyhlášek způsobem umožňujícím dálkový přístup  bylo potvrzeno osobami 
zodpovídajícími za toto zveřejňování přímo na svěšených veřejných vyhláškách. 
Dne 31.1.2014 bylo pořizovateli doručeno usnesení zastupitelstva obce o určení určeného 
zastupitele pana starosty Karla Kleina, který bude spolupracovat s pořizovatelem dle § 67 
odst.(4). 
Dne 12.2.2014 byly pořizovateli doručeny svěšené veřejné vyhlášky – oznámení o konání 
veřejného projednání z úředních desek MěÚ Židlochovice a OÚ Vojkovice, na nichž je 
potvrzeno osobami zodpovědnými za uveřejňování písemností na elektronických úředních 
deskách, že byly uveřejněny též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Pořizovatel v souladu s §67 odst. (4) SZ vyhodnotil  výsledky projednání návrhu regulačního 
plánu a po konzultacích s určeným zastupitelem dne 10.2.2014 a 21.5.2014 s ohledem na veřejné 
zájmy vypracoval návrh vyhodnocení připomínek, který byl 21.5.2014 zaslán dotčeným 
orgánům k uplatnění stanoviska. 
Žádná nesouhlasná stanoviska nebyla k návrhu uplatněna. Pouze  Hasičský záchranný sbor 
Jihomoravského kraje zaslal 2.6.2014 souhlasné koordinované stanovisko č.j. HSBM-3-
128/2014 z 30.5.2014. 
Na základě vyhodnocení výsledků projednání pořizovatel usoudil, že návrhu je sice nutno 
upravit, zejména co se týká formulací a rozsahu odůvodnění  s ohledem na legislativu a 
judikaturu, úpravy však nejsou takového rázu, aby došlo k podstatné úpravě. Pořizovatel tedy 
zpracoval  zásady pro úpravu návrhu na základě výsledků projednání a předal je žadateli. 
Návrh byl upraven, předán pořizovateli …….. a ten jej předložil dne …………zastupitelstvu 
obce Vojkovice 
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 (II) 

 
A. Údaje o způsobu pořízení regulačního plánu  
Regulační plán „ Vojkovice , lokalita Za hřištěm II“ je regulačním plánem pořizovaným na 
žádost v souladu s § 62 odst. (3) stavebního zákona v ploše řešené Územním plánem sídelního 
útvaru Vojkovice - resp. jeho změnou č. II - v rozsahu lokality označené „Za hřištěm II“. 
Zadání tohoto regulačního plánu bylo schváleno jako součást dokumentace Změny č. II ÚPN SÚ 
Vojkovice. 
 
 
B. Vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska 
širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního 
plánu pořizovaného krajem s politikou územního rozvoje a 
zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též 
souladu s územním plánem, 
 
B.1  Vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních 
vztahů,  
(1)  Řešené území leží v okrajové poloze obce, v západní části obce poblíž železniční trati.  
Území přímo navazuje na zastavěné území obce - plochy užívané pro bydlení v rodinných 
domech ve stabilizovaných plochách bydlení.  
 
(2) Z hlediska širších územních vztahů je lokalita situována v přímé návaznosti na stávající 
rezidenční oblast,  jejím prostřednictvím je napojena také na stávající trasy dopravní obsluhy i na 
veřejnou technickou infrastrukturu. Charakter území je tedy shodný s navazujícím okolím. 
 
(3) Obytná čtvrť je zpřístupněna dopravně zejména z ulice Nádražní křižovatkou na Mácovu 
a Sportovní, druhotně pak i z východní strany přes Blatnou a severní větev Sportovní (od hřiště). 
Lokalita jako celek je obsluhována místními komunikacemi bez samostatných chodníků. 
 
(4) Dopravní přístup je koncipován z ulice Nádražní  přes ulici Sportovní. Charakter místních 
komunikací ve Sportovní a okolních ulicích se odráží i v návrhu řešení slepé komunikace v 
řešené lokalitě. Jako celek je oblast ul. Sportovní, Mácovy až po vjezd z Nádražní považována 
dopravně za obytnou zónu, protože šířkové parametry stávajících komunikací a provoz pěších v 
prostoru komunikací odpovídají užívání obytné zóny (v oblasti nejsou vybudovány chodníky).  
V souladu s vyjádřením DI PČR bude provedeno zklidnění dopravy pro vytvoření kvalitního 
prostředí pro bydlení, což je cílem územního plánování §19 odst.(1) písm. i). 
Proto je podmínkou v kapitole 1.C (3) stanoveno ji na vjezdu z Nádražní a ze Sportovní upravit. 
Komunikace vymezená v řešené ploše se tak stane součástí této obytné zóny - komunikace je 
obdobně jako okolní řešena bez chodníků, avšak včetně doprovodné zeleně ve veřejném prostoru 
a parkovacích stání.  
Kapacita stávajících ploch v oblasti zahrnuté do obytné zóny se nemění a parkovací stání nadále 
budou proto realizována v prostoru veřejných prostranství komunikací, pro případ potřeby 
doplnění kapacity parkovacích stání v řešené ploše jsou parkovací stání podmínečně přípustným 
využitím Veřejných prostranství - veřejné zeleně. 
 
(5) Na upozornění v souhlasném stanovisku k návrhu  č.j. OD/1892/2013-SO  z 26.2.2013 
Odboru dopravy MěÚ Židlochovice, že podle § 39 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích je v obytné zóně povoleno stání vozidel jen na místech k tomu 
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určených, byla prověřena kapacita parkování na komunikacích přilehlých k řešené ploše a lze 
konstatovat, že potřebnou kapacitu parkovacích stání lze umístit v uličních prostorech stávajících 
komunikací. Okolní komunikace, které by se staly součástí obytné zóny, nejsou intenzivněji 
obestavěny než navržená komunikace - např. ul. Mácova je obestavěna pouze jednostranně 11 
rodinnými domy, což je méně na jednotku délky komunikace než v řešené ploše. V území 
potenciální obytné zóny se jedná se o zástavbu samostatně stojícími rodinnými domy, kde lze 
zpravidla umístit odstavná stání na vlastních pozemcích rodinných domů. Orientačně byla 
prověřena možnost odstavování vozidel na přilehlých komunikacích (počet RD, velikost 
pozemků, na nichž lze vozidla odstavovat) a bylo zjištěno, že vymezením obytné zóny nevznikne 
potřeba vymezení nových ploch pro odstavování vozidel. 
 
 
(6) Veřejná technická infrastruktura je rozvedena v přilehlých ulicích, kapacita je dostatečná 
pro napojení řešené lokality s 14 rodinnými domy. Nápojným bodem sítí je proto křižovatka 
komunikace vymezené v řešené ploše se stávající komunikací v ul. Sportovní, odkud budou pro 
řešené území budovány veřejné části a řady inženýrských sítí, uložené ve veřejném dopravním 
koridoru - veřejném prostranství. 
 
(7) Urbanistické řešení lokality navazuje na okolní území, které je rovněž věnováno bydlení - 
zahrnuje dílem výstavbu RD z druhé pol. 20. stol., dílem zástavbu z nedávné doby. Území 
bezprostředně navazuje na jižní větev ul. Sportovní, kde je rovněž vymezena ÚPSÚ Vojkovice 
plochy bydlení po obou stranách ulice, realizována dosud byla jen zástavba na severní straně. 
Způsob a charakter předpokládané zástavby je zde obdobný. 
 
(8) V širších souvislostech území navazující východně zahrnuje i plochy sportu  s venkovním 
hřištěm a sportovištěm. 
Vymezené pozemky rodinných domů mají odezvu v dostatečné vybavenosti pro každodenní 
rekreaci obyvatel. Kapacita řešeného území nevyžaduje dobudování nebo zvýšení kapacity další 
občanské vybavenosti v obci. V docházkové vzdálenosti se nacházejí i dostatečná veřejná 
prostranství - nejblíže na pozemku parc.č. 523/1 – v křížení ulic Sportovní a Mácovy. 
 
 
B.2 Vyhodnocení souladu návrhu s Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PUR) a 
územně plánovací dokumentací (§ 68 odst. 4 písm. a)) 
 
Vyhodnocení souladu regulačního plánu s politikou územního rozvoje  
(1) Z Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen PUR) schválené vládou 20. 
července 2009 vyplývá, že obec patří do rozvojové oblasti republikového významu OB3 
Rozvojová oblast Brno, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice. 
Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Brna s velmi silnou 
koncentrací 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 koridorem. Předpokládá se tedy vyšší 
tlak na změny v území a dynamičtější rozvoj území. 
Regulační plán je v souladu s: 
(2) čl.14  PUR, s požadavky na zachování rázu jedinečné urbanistické struktury území, 
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny vymezením podrobných podmínek pro umístění a 
prostorové řešení staveb – viz kapitola 2.B textové části regulačního plánu tak, aby lokalita 
„zapadla“ do především zemědělské krajiny a jak výškovou regulací, tak vymezením podmínek 
pro  sídelní zeleň viz podmínky pro Bydlení rodinné - pozemky rodinných domů 
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(3)  účelové komunikace k zachování možností obsluhy zemědělských pozemků a zajištění 
návaznosti umisťované komunikace na stávající síť polních cest – viz kapitola 1.B a 1.C textové 
části regulačního plánu 
(4) čl.24  PUR 
Vytváří podmínky pro zlepšování dostupnosti území zkvalitňováním dopravní infrastruktury -  
v území vymezuje pozemky pro umístění kapacitně odpovídající komunikace.   
 
B.3 Vyhodnocení souladu regulačního plánu s ÚAP ORP 
 
Regulační plán respektuje technické limity řešeného území: 
Podzemní vedení elektronické komunikační sítě (kabel O2) včetně jejího OP (1,5m od osy na 
každou stranu) - zakresleno v koordinačním výkresu II.1, podmínka stanoveny v kap.2.C b.(4) 
textové části RP 
Přírodní limity ani hodnoty vyhodnocené v ÚAP ORP se v řešeném území nevyskytují. 
 
 
Regulační plán se zabýval problémy řešeného území: 
- průjezdná doprava - železniční - byl posouzen dopad na řešenou plochu v rámci hlukové studie 
a její závěry byly zapracovány do kap.1.F textové části RP.a D.7 textové části odůvodnění RP. 
 
B.4 Vyhodnocení souladu regulačního plánu s územním plánem 
(1) Územně plánovací dokumentace obce – územní plán sídelního útvaru Vojkovice a jeho 
změna č.II ( část bez přeložky) vymezila pro dané území pořízení regulačního plánu jako 
podmínku změny v území. Zadání regulačního plánu je tudíž součástí  této změny a tedy součást 
ÚPD. 
(2) Tato vymezila pro území řešené regulačním plánem plochy bydlení  a plochy 
dopravních koridorů. 
(3) Plochy bydlení  jsou určené především pro bydlení. Podrobnější účel využití je stanoven 
funkčním typem bydlení v rodinných domech, který je charakterizován jako plochy zastavěné 
rodinnými domy, které slouží převážně pro bydlení. Jako přípustné jsou vymezeny rodinné domy 
s minimálním hospodářským zázemím a se zahradou, parkoviště a garáže rodinných domků.  
Výjimečně mohou být přípustné obchody a stravovací provozovny sloužící pro zásobování 
území, nerušící řemeslnické provozovny, stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotní, 
školské a sportovní účely sloužící zároveň potřebám přilehlého území, jednotlivá zařízení 
administrativy, pokud jsou umístěna v objektech, které slouží převážně k bydlení. 
(4) Plochy dopravních koridorů zahrnují tělesa komunikací a účelových cest, doprovodnou 
zeleň kolem komunikací (pokud není charakterizována jako zvlášť významná), chodníky a 
přístupové cesty k objektům a areálům, cyklistické a pěší stezky. Plochy dopravních koridorů 
musí být veřejně přístupné. Technicky slouží k vedení dopravy a uložení sítí technické 
infrastruktury. 
Z výše uvedeného vyplývá, že vymezuje –li regulační plán podrobnější typy regulace bydlení 
v rodinných domech a podrobnější typy ploch dopravního koridoru s přípustností dějů viz 
kapitola B) je plně v souladu s územně plánovací dokumentací obce z hlediska funkční regulace. 
Z hlediska dopravního řešení ÚPNSÚ předpokládá umisťování parkování na pozemcích RD a  
komunikace v nově navrhované obytné zástavbě mají být  řešeny jako zklidněné,  což RP také 
viz kap. 1.C bod (2) textové části regulačního plánu splňuje. 
 
 
 



                                                                                                  Odůvodnění regulačního plánu 
Regulační plán  

„Vojkovice, Za hřištěm II“ 
 

 
                                                                      II/  

 
7 

C. Údaje o splnění zadání regulačního plánu, popřípadě 
vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho přepracování (§ 69 odst. 3 
stavebního zákona) 
 
Splnění požadavků dle Zadání regulačního plánu lokality "Za hřištěm II"dle jednotlivých bodů 
zadání: 
Požadavky zadání se nezměnily, přestože zadání bylo do ÚPSÚ začleněno změnou č. II v roce 
2010, kdy ještě nebyla platná novela vyhlášky č.458/2012 Sb., která strukturu zadání  a obsahu 
regulačního plánu pozměnila. Zadání nebylo splněno v bodě l) právě z těchto důvodů. 
 
ad a) Splnění vymezení řešeného území 
Řešené území je shodné s rozsahem vymezeným zadáním, pozemky zahrnuté do řešení  dle kap. 
1.A textové části jsou vymezeny dle aktuálního stavu katastrální mapy. Výčet se liší od výčtu 
uvedeného v zadání, které reflektovalo stav KN k 07/2009, protože v daném území došlo 
k aktualizaci stavu katastrální mapy. 
 
ad b) Splnění požadavků na vymezení pozemků a jejich využití 
Pozemky jsou vymezeny v souladu se zadáním, bylo provedeno upřesnění podmínek využití 
ploch z důvodu potřeby vymezení podrobných podmínek využití pro jednotlivé pozemky 
stanovením podrobnějšího členění ploch vymezených územně plánovací dokumentací tak, aby 
bylo možno regulační plán zpracovat v požadované podrobnosti (v kap. 1.B textové části). 
Proto byly vymezeny pro podrobné podmínky pro využití pozemků  jakési „oblasti“, ve kterých 
je možno stanovit shodné hlavní, přípustné, podmínečně přípustné a nepřípustné využití 
pozemků v podrobnosti náležící RP: 
v plochách bydlení rodinného dle územně plánovací dokumentace obce Vojkovice: 
-  Bydlení rodinné - pozemky rodinných domů  
(označení v grafické části  BR1)  
-  Bydlení rodinné - pozemky rodinných domů, podmínečně využitelné 
(označení v grafické části  BR2)  
v  plochách dopravních koridorů dle územně plánovací dokumentace obce Vojkovice: 
-  Veřejná prostranství - místní komunikace s obratištěm  
(označení v grafické části  VPmk) 
- Veřejná prostranství - parkovací stání  
(označení v grafické části  VPps) 
- Veřejná prostranství - účelové komunikace  
(označení v grafické části  VPúk) 
- Veřejná prostranství - veřejná zeleň  
(označení v grafické části  VPz) 
 
Minimální velikost pozemků pro stavby pro bydlení (minimálně 800m2 pro volně stojící rodinné 
domy a pro dvojdomy 600 m2) je zapracována do vymezeného dělení a scelení pozemků. 
Vymezení pozemků je okótováno na výkrese č. I.1. 
 Je zapracována v podmínce výroku v kap. 2.B. 
 
ad c) Splnění požadavků na umístění a prostorové uspořádání staveb 
V textové a grafické části jsou zapracovány tyto podmínky:  
-  v kap. 1.B bod (5),(6) textové části regulačního plánu jsou stanoveny podmínky, které 
vymezují, že na pozemcích určených pro zástavbu rodinnými domy jsou v této lokalitě přípustné 
volně stojící rodinné domy a výjimečně dvojdomy,  řadové domy nejsou přípustné. 
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- na pozemcích určených pro zástavbu rodinnými domy je vymezeno přeparcelování 
(dělení a scelení) pozemků pro jednotlivé stavby rodinných domů obsloužených vnitřní 
komunikací vedenou v prostoru veřejného dopravního koridoru (vymezeném RP). 
 Přeparcelování pozemků je zřejmé z graf. části - zakótováno ve výkresu č. I.1, vymezení nových 
pozemků vzhledem k původní parcelaci je uvedeno v textové části kap. 1.B, body (1), (3). 
Zadání neobsahuje požadavek na smlouvu o parcelaci, ale vzhledem k parametrům stávajících 
pozemků v řešené lokalitě, které nekorespondují s požadavky kladenými na lokalitu ( vymezení 
veřejného dopravního koridoru, vymezení pozemků o stanovených minimálních velikostech), je 
vymezení budoucích stavebních pozemků nutné. Dále je zadáním v bodě i) vyžadováno, aby 
regulační nahradil územní rozhodnutí a dělení nebo scelování pozemků.  Návrh parcelního 
členění je v souladu s podrobností regulačního plánu i posloupností řešení předmětné lokality 
 
- podmínky zahrnující procento zastavitelnosti pozemků a sklon střech, stanovení stavební 
čáry, určení vstupu na pozemek jsou vymezeny v textové části v kap. 2.B, v graf. části jsou 
vymezeny ve výkresu č. I.6, I.7 
 podmínky připojení na inženýrské sítě jsou vymezeny v textové části v kap 2.C a 2.D, v graf. 
části jsou vymezeny ve výkresu č. I.6, I.7 
 
- jsou zapracovány požadavky, aby celá skupina domů byla řešena s důrazem na 
architektonickou jednotu (objem staveb, druh zástavby, rytmus zástavby, tvar střech a oplocení), 
a to podmínkami, které jsou  vymezeny v textové části v kap. 1.D a  2.B , v graf. části jsou 
vymezeny ve výkresu č. I.6, I.7 

 
ad d) Splnění požadavků na ochranu a rozvoj hodnot v území 
- jsou zapracovány požadavky, aby vymezené prostorové členění navázalo na okolní 
urbanistickou strukturu obce, jsou proto vymezeny podmínky v textové části v kap. 1.D a  2.B , 
v graf. části jsou vymezeny ve výkresu č. I.6, I.7. 
 
ad e) Splnění požadavků na řešení veřejné infrastruktury 
Požadavky jsou zapracovány vymezením podmínek v textové části v kap. 1.C , v graf. části jsou 
vymezeny ve výkresu č. I.2 (podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury  – doprava), č.I.3 (podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury  – vodovod, kanalizace), č.I.4 (podmínky umístění a prostorového uspořádání 
staveb veřejné infrastruktury  – energetika a spoje), č.I.5 (podmínky umístění a prostorového 
uspořádání staveb veřejné infrastruktury  – řezy)  
 
Pro zajištění dopravní obsluhy lokality jsou vymezena veřejná prostranství ve veřejném 
dopravním koridoru, kde je umístěna místní komunikace funkční skupiny D1 ukončená na 
západní straně obratištěm. Je napojen na již vybudované místní komunikace zajišťující dopravní 
obsluhu lokality „Za hřištěm“.  
Vymezena Veřejných prostranství  - místní komunikace s obratištěm ,(označení v grafické části  
VPmk), parkovacích stání (označení v grafické části  VPps), účelové komunikace 
(označení v grafické části  VPúk), veřejná zeleň(označení v grafické části  VPz) jsou veřejnými 
prostory, kde jsou lokalizovány obslužná komunikace, veřejná zeleň a potřebná technická 
infrastruktura. 
Komunikace pro pěší jsou vzhledem k charakteru obytné zóny zahrnuty do ploch obslužné 
komunikace(jako obytná zóna je současně vymezeno i navazující okolní území shodného 
charakteru). Koncepce je shodná jako v navazujícím již řešeném území (samostatně vymezené 
chodníky nejsou řešeny ani v navazujících ulicích, návrh oddělené pěší dopravy v tomto 
koncovém slepém úseku, který RP řeší, se jeví jako neúčelné)  
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- Je řešeno napojení účelových zemědělských cest umožňujících obhospodařování 
přilehlých zemědělských pozemků - a to vymezením Veřejných prostranství  - účelových 
komunikací (označení v grafické části  VPúk) v jižní části území pro obsluhu navazujících 
polností, na západním okraji je zachována návaznost na účelovou nezpevněnou komunikaci pro 
zachování pěší prostupnosti územím. Návaznost z obratiště západním směrem není určena pro 
zemědělskou dopravu. 
 
- Doprava v klidu je řešena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dle ČSN 
736110 - čl. 14.1. 
 Zajištění odstavování vozidel bude řešeno na vlastním pozemku každé stavby, ostavování 
vozidel ve veřejném dopravním koridoru je vymezeno ve Veřejných prostranstvích  - 
parkovacích stáních (označení v grafické části  VPps). Bilance dopravy v klidu je uvedena v kap. 
D.3. Doprava 
 
- Parkovací místa jsou dimenzována na výhledovou automobilizaci 1:2,5. Dle ČSN 
 součinitel stupně automobilizace při poměru 1:2,5 je ka =  1,0, bilance parkování pro řešenou 
plochu tomu odpovídá: 
je 14 parcel (nad 100m2 obytná plocha) tedy 14 * 2 místa na odstavení - na pozemku 
jednotlivých parcel  vždy 2 stání  a dále jsou bilancována parkovací stání pro obytný okrsek: 
14 * 4  lidé = 56 lidí / 20 = Parkovací stání: Po = 56/20  = 2,8 => 3 stání požadována minimálně. 
Řešení regulačního plánu: Pro parkovací stání jsou vymezeny parkovací zálivy pro 6 vozidel.  
Z celkového počtu stání je jedno místo vyhrazeno jako stání pro vozidla přepravující osoby těžce 
pohybově postižené. Rozměry tohoto místa jsou 3,5  x 7,0 m. 
 
 
- Plocha bude odkanalizována oddílnou kanalizací - splaškovou kanalizací do veřejného 
kanalizačního řadu, dešťové vody z komunikací a veřejných prostranství jsou řešeny vsakem.. 
Nové kanalizační řady jsou navrženy pod komunikací - viz textová část regulačního plánu kap. 
1.C. bod (13). Dešťové vody z pozemků rodinných domů budou řešeny akumulací a 
zasakováním přímo na těchto pozemcích.  
Nový vodovodní řad vedený ve veřejném dopravním koridoru  je napojen na vybudovaný 
vodovod v souvislosti s výstavbou lokality “Za hřištěm“ - viz textová část regulačního plánu kap. 
1.C. bod (14). (Více viz textová část odůvodnění RP -  kap. D.3 bod (14)) 
Lokalita bude plynofikována STL plynovodem vedeným ve veřejném dopravním koridoru a 
napojeným na STL plynovod vybudovaný v souvislosti s výstavbou lokality “Za hřištěm“ - viz 
textová část regulačního plánu kap. 1.C. bod (15) 
Plocha je napojena na podzemní vedení distribuční soustavy elektřiny -  viz textová část 
regulačního plánu kap. 1.C. bod (16) a  podzemní elektronické komunikační vedení -  viz textová 
část regulačního plánu kap. 1.C. bod (18).  
Veřejné části a řady technické infrastruktury jsou vedeny ve veřejném dopravním koridoru, -  viz 
textová část regulačního plánu kap. 1.C. bod (19) podrobněji viz textová část odůvodnění RP -  
kap. D.3 Podmínky zadání jsou v požadovaném rozsahu splněny. 
 
ad f) Splnění požadavků na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
- dopravní stavby a stavby technické infrastruktury (veřejné řady) ve veřejném dopravním 
koridoru jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejná zeleň ve veřejném prostranství jako 
jako veřejné prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo. 
 
ad g) Splnění požadavků na asanace 
- nebyly požadovány 
 
ad h) Splnění dalších požadavků vyplývajících z ÚAP a ze zvláštních právních předpisů 
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- Z územně analytických podkladů nebyly stanoveny žádné požadavky. 
- bylo vyžadováno zpracování hlukového posouzení vlivu železniční dopravy tak, aby bylo 
zřejmé, že chráněné prostory budou navrhovány tam, kde budou splněny hygienické limity hluku 
pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, toto bylo zpracováno a 
závěry jsou zapracovány v kap.  D.7 jako podklad, že v době vydání RP byly splněny požadavky 
na ochranu zdraví před účinky hluku a vibrací tak, jak je uvedeno v textové části v kap. 1.F. 
Nicméně to neznamená, že při zvýšení hlukové zátěže zejména z železniční dopravy  nebo 
změně právních předpisů v oblasti ochrany zdraví před hlukem  při umisťování staveb, u nichž 
tento RP nenahrazuje územní rozhodnutí v budoucnu nemohou být některé pozemky  a stavby na 
nich ohrožovány nadměrným hlukem nad zákonný limit. 
 
ad i) Splnění Požadavku výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 
Regulační plán bude závazný pro rozhodování v území a nahradí v řešené ploše ve schváleném 
rozsahu tak, jak je uvedeno v textové části v kap. 2.A: 
 
- územní rozhodnutí o umístění staveb dopravní a technické infrastruktury,  
Stavby dopravní a technické  infrastruktury jsou dokumentovány v graf. části ve výkresech: 
I.2 Výkres podmínek umístění a prostorového uspořádání 

 staveb veřejné dopravní infrastruktury     
I.5 Výkres podmínek umístění a prostorového uspořádání staveb  
 veřejné infrastruktury – řezy  
I.3 Výkres podmínek umístění a prostorového uspořádání staveb  

veřejné technické infrastruktury – vodovod a kanalizace   
I.4 Výkres podmínek umístění a prostorového uspořádání staveb  

veřejné technické infrastruktury – energetika a spoje   
V textové části jsou podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury vymezeny v textové části RP v kap. 1.C, v textové části odůvodnění RP jsou 
popsány v kap. D.5 
 
- územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 
Stavby dopravní a technické  infrastruktury jsou dokumentovány v graf. části ve výkresech: 
I.1 Hlavní výkres    
V textové části jsou podrobné podmínky pro vymezení pozemků vymezeny v textové části RP v 
kap. 1.B, v textové části odůvodnění RP jsou popsány v kap. D.2 
 
ad j) Splnění požadavků na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na životní 
prostředí podle zvláštního právního předpisu, včetně případného požadavku na posouzení vlivů 
záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
nebyl vznesen  
 
ad k) Splnění požadavků na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 
Návrh smlouvy mezi žadatelem, vlastníky pozemků v ploše a obcí byl přeložen pořizovateli, ten 
jej předložil zastupitelstvu obce ke schválení a schválenou tuto plánovací smlouvu včetně jejího 
dodatku předložil spolu s návrhem na vydání RP v souladu s § 69 odst. (1) stavebního zákona 
zastupitelstvu obce, protože její schválení je podmínkou pro vydání RP. 
 
ad l) Splnění požadavků na uspořádání návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s 
ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
Zadání bylo do ÚPSÚ začleněno změnou č. II v roce 2010, kdy ještě nebyla platná novela 
vyhlášky č.458/2012 Sb., která strukturu obsahu regulačního plánu pozměnila. Zadání nebylo 
splněno v bodě l) právě z těchto důvodů a obsah regulačního plánu byl zpracován dle přílohy č. 
11 k vyhlášce č. 500/2006 ve znění vyhlášky č.458/2012 Sb. 
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Dokumentace bude zpracována v počtu vyhotovení dle požadavků platné legislativy a v podobě 
umožňující dálkový přístup  ve formátu *.pdf. 
Výkresy regulačního plánu byly předány v souřadné soustavě S-JTSK ve formátu DGN 
(Microstation) Zároveň byly předány výkresy v souřadnicově umístěných rastrech ve formátu 
TIF bez katastrální mapy pro přímé vložení do geografického informačního systému úřadu a ve 
formátu PDF s katastrální mapou pro vystavení na webových stránkách města. 
 
 
D. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, navržené koncepce 
řešení 
Lokalita se nachází na západním okraji Vojkovic v sousedství obytné čtvrti, převážně zastavěné 
rodinnými domy, v těžišti přilehlého území (východně od lokality) se nachází venkovní travnaté 
hřiště - zázemí sportovních aktivit v obci. Západním směrem zástavbu obce uzavírá železniční 
koridor s nádražím. Řešená plocha uzavře zástavbu obce na jejím jihozápadním okraji. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že : 
- předmětné území je předurčeno pro rodinnou obytnou zástavbu, která doplní a uzavře stávající 
obytnou čtvrť 
-  je koncovým územím a bude tudíž obsluhováno slepou komunikací s obratištěm 
- má v okolí dostatečné zázemí sportovně rekreační v podobě hřiště i v podobě volné krajiny  
- má dobrou dopravní obsluhu nejen automobilovou dopravou (blízkost nádraží) 
- síť místních komunikací s navazujícími polními cestami do volné krajiny poskytuje 
dostatečnou pěší prostupnost územím 
 
Obytná čtvrť je zpřístupněna dopravně zejména z ulice Nádražní křižovatkou na Mácovu a 
Sportovní, druhotně pak i z východní strany přes Blatnou a severní větev Sportovní (od hřiště). 
Lokalita jako celek je obsluhována místními komunikacemi bez samostatných chodníků. 
 
Nově vymezená komunikace řešené lokality je napojena do tohoto systému a má obdobné 
parametry, aby celek mohl být funkční je však třeba celé obytné území dopravně  pojmout jako 
obytnou zónu - což znamená potřebu upravit vjezd z Nádražní a Sportovní v souladu s 
podmínkou v kapitole 1.C (3). 
 
 
D.1  Vymezení řešené plochy 
Odůvodnění kap. 1.A. textové části regulačního plánu: 
Řešené území je vymezeno v kap. 1.A, rozsah takto vymezené „lokality“ je v souladu se 
zadáním (viz kap. C ad a). a v souladu s platnou ÚPNSÚ Vojkovice. 
 
D.2  Vymezení a využití pozemků 
Odůvodnění kap. 1.B. textové části regulačního plánu: 
Odůvodnění podrobných podmínek pro vymezení pozemků: 
(1) V lokalitě byly vymezeny podrobné podmínky pro vymezení pozemků a využití pozemků 
v textové části - kap. 1.B v souladu s požadavky zadání (odst. b).  
(2) Vymezení pozemků -  přeparcelování (dělení a scelení) pozemků je v textu textové části 
kap. 1.B - body (1) (3). V grafické části jsou pozemky vymezeny ve výkresu č. I.1. 
Přeparcelování bylo vymezeno, protože je nezbytné vymezení dostatečné šíře veřejného 
prostranství pro přístup k pozemkům určeným pro stavby rodinných domů a dále vymezení 
dostatečné velikosti pozemků, vymezených pro bydlení rodinné v souladu se zadáním.  
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Stávající parcelace není vyhovující, neboť pozemky stávající účelové přístupové komunikace 
nemají dostatečnou šíři tak, aby mohly postačovat pro vymezení veřejného prostranství, šikmý 
směr převládající parcelace vzhledem k přístupové komunikaci a nepravidelné šíře stávajících 
pozemků neumožní optimální umístění staveb rodinných domů ani řešení zástavby 
v pravidelném rytmu a objemových parametrech odpovídajících zadání (bod c). 
Nové pozemky jsou vymezeny plošně tak, aby umožnily návrh samostatně stojících rodinných 
domů, tedy pozemky velikostně přiměřené výstavbě samostatně stojících rodinných domů, kde je 
volena optimální šíře umožňující  umístit v pozemku stavbu rodinného bydlení a dostatečné 
odstupy od pozemků sousedních. 
Tyto pozemky jsou vymezeny tak, aby velikost a měřítko staveb navázalo na stávající zástavbu 
(ul. Mácova, Sportovní) a aby byl zajištěn soulad staveb v lokalitě vzájemně. Výstavba dle 
stavební čáry je stanovena proto, aby stavby rodinných domů vytvořily spojitý uliční prostor 
obdobně jako v okolních ulicích (Mácova). 
RP usiluje takovýmto vymezením velikosti a směru hranic pozemků o urbanistickou a 
architektonickou jednotu nové zástavby, nicméně podmínky nejsou natolik svazující, aby 
neumožnily individuální návrh staveb jednotlivých rodinných domů. 
 
(3) V ploše je vymezeno celkem 15 pozemků přeparcelováním původních pozemků tak, aby 
tvar a velikost nově vymezených pozemků umožnila výstavbu rodinného bydlení a dopravní a 
technické infrastruktury pro přístup k stavbám rodinného bydlení. 
 
(4) Podrobné podmínky pro využití pozemků  jsou vymezeny v textové části regulačního 
plánu - kap. 1.B. – jsou stanoveny jako  jakési „oblasti“, ve kterých je možno stanovit shodné 
hlavní, přípustné, podmínečně přípustné a nepřípustné využití , protože takto lze dosáhnout 
plošného stanovení podmínek v pozemcích v podrobnosti náležící RP. 
 
(5) podrobné podmínky pro využití pozemků v Bydlení rodinném - pozemky rodinných domů 
(označení v grafické části  BR1)  
V lokalitě jsou vymezeny podrobné podmínky pro využití pozemků - jak v názvu uvedeno - k 
využití pro bydlení rodinné pro samostatně stojící domy, eventuelně dvojdomy, protože stěžejní 
funkcí řešeného území je vytvořit územní podmínky pro bydlení v rodinných domech. Podmínky 
jsou stanoveny tak, aby směřovaly k optimálnímu využití území, podpořily jeho urbanistickou 
jednotu a vazbu na stávající zástavbu v okolí. Proto v lokalitě vzhledem k velikosti pozemků 
není přípustné budování hospodářství nebo např.rozvoj podnikatelských aktivit,což by jinak 
umožňovaly podmínky výjimečné přípustnosti stanovené pro plochy bydlení v rodinných 
domech UPSÚ Vojkovice. Stěžejní využití pozemků náleží bydlení.  
Podrobné podmínky pro využití pozemků nevylučují  umisťování doplňkových funkcí, nicméně 
jen do té míry, že nebudou žádným způsobem omezovat nebo obtěžovat funkci bydlení a mohou 
být umístěny  pouze jako doplňkové využití k hlavnímu využití pozemků. 
 
Přípustné využití pozemků: 
rodinné domy vytvářející mezi sebou volný prostor, rodinné dvojdomy, odstavování a 
garážování osobních vozidel  a soukromá zeleň je přípustným využitím , protože  toto využití v 
souhrnu tvoří nebo může tvořit podstatu hlavního využití plochy 
Podmínečně přípustné využití pozemků: 
-  hospodářské zázemí rodinných domů 
má stanovenu podmínku, že způsob užívání tohoto zázemí nebude působit obtěžování 
nadměrným hlukem, prašností, zápachem za hranici pozemku, na kterém je situováno, protože 
prioritním využitím v území je bydlení a ostatní způsoby využití s ním nesmí kolidovat 
-  služby a občanské vybavení 
má stanovenu podmínku, že tento způsob užívání území nebude působit obtěžování nadměrným 
hlukem, prašností, zápachem za hranici pozemku, na kterém je situováno, nezvýší dopravní zátěž 
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lokality, protože prioritním využitím v území je bydlení a ostatní způsoby využití s ním nesmí 
kolidovat 
Nepřípustné využití pozemků: 
-  řadové domy, protože pozemky v řešené ploše jsou vymezeny tak, že umoýní účelně umístit 
samostatně stojící stavby, plocha se nachází na okraji zastavěného území, kde je žádoucí 
spolupůseobení zeleně mezi domy jakoplynuléjho přechodu do krajiny a je sledována návaznost 
řešené plochy na okolní území, obsahující samostatně stojící rodinné domy  
-  jiné využití pozemků, které je v rozporu s využitím, které je stanoveno v hlavním využití, 
přípustném využití, podmínečně přípustném využití pozemků v odst. (5), protože primárně je 
lokalita určena pro bydlení 
 
V kapitole I.E jsou vymezeny podmínky pro nezastavitelné části pozemků  - podmínky, které 
zpřesňují podmínky vymezené v odst.(5). 
V takto vymezené oblasti je: 
Přípustné  realizovat: zahradní altány, bazény, zpevněné plochy zahradních cest a teras, terénní 
úpravy, protože je to v souladu s požadavkem vyhl.501/2006 §21, b.(4) 
Není přípustné realizovat: stavby pro bydlení, chov zvířat, domácí dílny, garáže, odstavné plochy 
pro vozidla a skladování materiálu, protože tyto způsoby využití mohou potenciálně působit střet 
s hlavním využitím a narušit kontinuitu pásu zahrad - zeleně, které nezastavitelné části mohou 
tvořit. 
 
(6) podrobné podmínky pro využití pozemků v Bydlení rodinném - pozemky rodinných domů, 
podmínečně využitelné 
(označení v grafické části  BR2) 
Jsou vymezeny podrobné podmínky pro využití pozemků - jak v názvu uvedeno - k využití  pro 
bydlení rodinné pro samostatně stojící domy, eventuelně dvojdomy,  avšak pro bydlení  
podmínečně využitelné. Tyto podmínky jsou vymezeny na části pozemků, které nelze využít pro 
bydlení okamžitě, protože jsou zatíženy vymezením pásma hygienické ochrany, jak je patrné 
z podmínky v textové části RP kapitola 1.B (6) - podmínečně přípustné využití pozemků. Pro 
umístění stavby RD je nezbytné prvotně řešit možnost zrušení tohoto pásma hygienické ochrany, 
protože důvod ochrany patrně již pominul. Ostatní podmínky využití pozemků jsou stanoveny 
shodně jako u pozemků v  bydlení rodinném - pozemky rodinných domů (označení v grafické 
části  BR1)  vzhledem ke shodným ostatním parametrům využití pozemků ( plocha ozn. v graf. 
části BR2 se liší pouze vymezeným PHO). 
Přípustné využití pozemků: 
odstavování a garážování osobních vozidel  a soukromá zeleň je přípustným využitím , protože 
toto využití je v souladu s  
Podmínečně přípustné využití pozemků: 
- rodinné domy vytvářející mezi sebou volný prostor, rodinné dvojdomy 
jsou umistitelné za podmínky zrušení pásma hygienické ochrany, vztahujícího se na vymezené 
pozemky, protože toto PHO dosud blokuje možnost využití pozemku pro bydlení  
-  hospodářské zázemí rodinných domů 
má stanovenu podmínku, že způsob užívání tohoto zázemí nebude působit obtěžování 
nadměrným hlukem , prašností, zápachem za hranici pozemku, na kterém je situováno, protože 
prioritním využitím v území je bydlení a ostatní způsoby využití s ním nesmí kolidovat 
-  služby a občanské vybavení 
má stanovenu podmínku, že tento způsob užívání území nebude působit obtěžování nadměrným 
hlukem, prašností, zápachem za hranici pozemku, na kterém je situováno, nezvýší dopravní zátěž 
lokality, protože prioritním využitím v území je bydlení a ostatní způsoby využití s ním nesmí 
kolidovat 
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Nepřípustné využití pozemků: 
-  řadové domy, protože pozemky v řešené ploše jsou vymezeny tak, že umožní účelně umístit 
samostatně stojící stavby, plocha se nachází na okraji zastavěného území, kde je žádoucí 
spolupůsobení zeleně mezi domy jako plynulého přechodu do krajiny a je sledována návaznost 
řešené plochy na okolní území, obsahující samostatně stojící rodinné domy  
-  jiné využití pozemků, které je v rozporu s využitím, které je stanoveno v hlavním využití, 
přípustném využití, podmínečně přípustném využití pozemků v odst. (5), protože primárně je 
lokalita určena pro bydlení 
 
V kapitole I.E jsou vymezeny podmínky pro nezastavitelné části pozemků  - podmínky, které 
zpřesňují podmínky vymezené v odst.(5). 
V takto vymezené oblasti je: 
Přípustné  realizovat: zahradní altány, bazény, zpevněné plochy zahradních cest a teras, terénní 
úpravy, protože je to v souladu s požadavkem vyhl.501/2006 §21, b.(4) 
Není přípustné realizovat: stavby pro bydlení, chov zvířat, domácí dílny, garáže, odstavné plochy 
pro vozidla a skladování materiálu, protože tyto způsoby využití mohou potenciálně působit střet 
s hlavním využitím a narušit kontinuitu pásu zahrad - zeleně, které nezastavitelné části mohou 
tvořit. 
 
(7) Ve  veřejnéhom dopravního koridoru jsou vymezeny podrobné podmínky pro využití 
pozemků: 
-  Veřejná prostranství - místní komunikace s obratištěm  
(označení v grafické části  VPmk) 
- Veřejná prostranství - parkovací stání  
(označení v grafické části  VPps) 
- Veřejná prostranství - účelové komunikace  
(označení v grafické části  VPúk) 
Protože rozsah výše uvedených podmínek pro využití pozemků byl prověřen návrhem 
konkrétních staveb ve veřejném dopravním koridoru a tyto stavby jsou polohově a výškově 
umístěny, jsou podmínky využití ploch velmi konkrétně specifikovány pro jednotlivé druhy 
umisťovaných staveb. 
 
Veřejná prostranství - místní komunikace s obratištěm (označení v grafické části  VPmk) 
jsou vymezeny pro  místní komunikace.  Místní komunikace funkční skupiny D1, obratiště, 
technická infrastruktura, drobné objekty informačního systému, dopravního značení je 
přípustným využitím protože  toto využití v souhrnu tvoří nebo může tvořit podstatu hlavního 
využití plochy 
Jiné využití pozemků než tělesa komunikací a účelových cest, doprovodná zeleň kolem 
komunikací, chodníky a přístupové cesty k objektům, cyklistické a pěší stezky,  vedení dopravy 
a uložení sítí technické infrastruktury je nepřípustné, protože vymezená oblast neumožní 
prostorově umístění jiného využití 
 
Veřejná prostranství – parkovací stání (označení v grafické části  VPps) 
jsou vymezeny pro  parkovací stání.  Parkovací stání, technická infrastruktura, drobné objekty 
informačního systému, dopravního značení je přípustným využitím protože  toto využití v 
souhrnu tvoří nebo může tvořit podstatu hlavního využití plochy 
Jiné využití pozemků než tělesa komunikací a účelových cest, doprovodná zeleň kolem 
komunikací, chodníky a přístupové cesty k objektům, cyklistické a pěší stezky,  vedení dopravy 
a uložení sítí technické infrastruktury je nepřípustné, protože vymezená oblast neumožní 
prostorově umístění jiného využití 
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Veřejná prostranství - účelové komunikace (označení v grafické části  VPúk) 
jsou vymezeny pro  účelové komunikace.  Účelové komunikace, technická infrastruktura, drobné 
objekty informačního systému, dopravního značení je přípustným využitím protože  toto využití 
v souhrnu tvoří nebo může tvořit podstatu hlavního využití plochy 
Jiné využití pozemků než tělesa komunikací a účelových cest, doprovodná zeleň kolem 
komunikací, chodníky a přístupové cesty k objektům, cyklistické a pěší stezky,  vedení dopravy 
a uložení sítí technické infrastruktury je nepřípustné, protože vymezená oblast neumožní 
prostorově umístění jiného využití 
 
 
Veřejná prostranství - veřejná zeleň (označení v grafické části  VPz) 
jsou vymezeny pro  veřejnou zeleň.  Zeleň ve veřejném prostranství, sjezdy a zpevněné plochy 
před vstupy na pozemky staveb rodinných domů, drobné objekty informačního systému, 
dopravního značení, urbánního mobiliáře jsou přípustným využitím protože  toto využití v 
souhrnu tvoří nebo může tvořit podstatu hlavního využití plochy. 
Parkovací stání lze v ploše umístit za podmínky, že bude jejich vymezení nezbytné vzhledem 
k potřebám obytné zóny, prokazatelné výpočtem, protože prioritní je zajištění veřejné zeleně . 
Jiné využití pozemků než tělesa komunikací a účelových cest, doprovodná zeleň kolem 
komunikací, chodníky a přístupové cesty k objektům, cyklistické a pěší stezky,  vedení dopravy 
a uložení sítí technické infrastruktury je nepřípustné, protože vymezená oblast neumožní 
prostorově umístění jiného využití 
 
Podrobné podmínky pro využití pozemků označené jako Veřejná prostranství - veřejné zeleně 
(označení v grafické části  VPz) jsou vymezeny veřejném dopravním koridoru na pozemcích 
mezi navrženou komunikací, parkovacími stáními a pozemky rodinných domů nebo mezi 
účelovou komunikací a pozemky rodinných domů.  
Podmínky jejich využití zahrnují očekávané možnosti využití, které mimo veřejné zeleně umožní 
také situování sjezdů na pozemky (a zpevnění ploch před vstupy, protože dle § 79 odst.2 písm i - 
Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují sjezdy a nájezdy na pozemní 
komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti a nemohou tak být zahrnuty do staveb 
umísťovaných tímto RP. Dále umožní vymezení dalších případných parkovacích stání, pokud si 
to vyžádá kapacitní potřeba obytné zóny. 
 
 
D.3 Umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
Odůvodnění kap. 1.C. textové části regulačního plánu: 
Jsou vymezeny podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 
infrastruktury v textové části, kap. 1.C s následujícím odůvodněním: 
Celková šíře veřejného prostranství veřejného dopravního koridoru je vymezena 8m, je veřejným 
prostranstvím sloužícím k dopravní obsluze pozemků rodinných domů, čímž splňuje požadavek 
vyhl. 501, §22 b.(2).  

 
 
Doprava 
(1) Lokalita se nachází na okraji zastavěného území v návaznosti na místní komunikaci v ulici 
Sportovní. Z hlediska dopravního řešení je funkčně zařazena dle ČSN 736110 do skupiny D1 
(zklidněná komunikace), protože takto její parametry navazují na  parametry komunikace v ul. 
Sportovní (šíře, využívání komunikace i pěšími, komunikace nemají samostatné chodníky).  
 
V rámci širších vztahů je proto komunikace v řešené lokalitě zahrnuta do území rodinné obytné 
zástavby v jihozápadní části obce, dopravně napojené na komunikační systém obce na ulici 
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Nádražní, kdy celý soubor lze chápat jako obytnou zónu, což znamená potřebu  upravit vjezd do 
obytné zóny v souladu s podmínkou v kapitole 1.C (3). 
 Proto je vymezena dopravní obsluha lokality místní komunikací , pro kterou RP nahradí  územní 
rozhodnutí. - dále jen „MK“ funkční skupiny D1 (zklidněná komunikace) - textová část 
regulačního plánu kap. 1.C, body (1), (2) a proto je stanovena podmínka pro zpracování 
následného stupně projektové dokumentace  - bod(3), která podmiňuje vymezené řešení 
následnými kroky, které se dotýkají širších vztahů řešené lokality - v následných stupních PD 
bude třeba zapracovat požadavek na zpomalovací úpravy na vjezdech do připravované obytné 
zóny. 
 
(2) vymezená místní komunikace je z východní strany  napojena na místní komunikaci v ul. 
Sportovní -  toto napojení na stávající místní komunikaci, která je již v režimu obytné zóny, musí 
být stavebně upraveno jako křížení dvou větví obytné zóny, protože komunikace v křižovatce 
jsou  rovnocenné - viz textová část regulačního plánu kap. 1.C, bod (2). Vymezená místní 
komunikace je na západním okraji ukončena obratištěm, protože je navržena jako slepá a 
vzhledem k tomu, že je delší než 50m,  je nutno zajistit otáčení vozidel požárního zásahu, svozu 
TKO.  
Obratiště je navrženo tak, aby odpovídalo požadavkům vyhl. 23/20008Sb. Ve stanovisku HZS 
JMK( HSBM-1-26/2013) byla uplatněna připomínka, že obratiště musí svými parametry 
odpovídat příloze č. 3 bod 3 této vyhlášky – rozšíření pruhu na konci komunikace na šířku 
minimálně 20m v minimální délce 20m, popř. kruhové obratiště nebo obratiště tvaru písmene T - 
a bylo při následné konzultaci s HZS konstatováno, že navržené obratiště zajistí otáčení vozidel 
požárního zásahu 
Obratiště však slouží primárně k otáčení osobních vozidel dopravní obsluhy pozemků rodinných 
domů. 
 
(3) Byly stanoveny podmínky 1.C. bod (3): pro zpracování následného stupně projektové 
dokumentace: 
-  začlenění místní komunikace v ul. Sportovní do obytné zóny včetně  řešení zpomalovacích 
úprav na vjezdech na ulici Sportovní při vjezdu do ulice z ul. Nádražní a při vjezdu od ul. Blatné, 
protože jen za těchto podmínek lze komunikaci v řešené ploše včlenit do obytné zóny, stejně 
jako ostatní stávající komunikace  v území, které předmětné zpomalovací úpravy vymezí.  
-  je nutno zapracovat požadavky z hlediska dodržení bezbariérového pohybu na veřejných 
prostranstvích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, protože je toto požadováno 
vyhl. 398/2009Sb. §4 a přílohy 1 a 2.  
 
(4) komunikace,vymezená ve výkresu I.2 je umístěna tak, aby bylo v souladu s požadavky na 
komunikace funkční skupiny D1, výhybna je současně přirozeným retardérem. 
 
(5)  účelová komunikace  - viz textová část regulačního plánu kap. 1.C, bod (5) je vymezena, 
protože je v souladu s  vymezením plochy v nadřazené ÚPD a řeší  účelovou dopravní obsluhu 
zemědělských pozemků jižně od řešeného území a nahrazuje tak současnou účelovou 
komunikaci, která byla situována  v řešené lokalitě 
 
(6) podrobné podmínky pro využití pozemků Veřejných prostranství - veřejné zeleně 
(označení v grafické části  VPz) - viz textová část regulačního plánu kap. 1.C, bod (6),  jsou ve 
veřejné dopravním koridoru vymezeny proto, aby bylo možno je využít jako plochy zeleně 
sloužící ke kultivaci veřejného prostranství, ale aby bylo možné zde umístit také sítě veřejné 
technické infrastruktury, přípojky sítí 
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(7) Situační řešení - viz textová část regulačního plánu kap. 1.C, bod (7) 
Nová komunikace je  řešena jako jednopruhová s obousměrným provozem, protože to umožňuje 
její funkční zatřídění (D1)  a nízká dopravní zátěž (jde o slepou komunikaci, obsluhující 
perspektivně 14 rodinných domů). Ukončení obratištěm - viz výše v této kap. - bod (2) 
Veřejná prostranství - veřejná zeleň - představují pásy šířky 1,25 m při hranicích s pozemky rod. 
domů, protože současně umožňují uložení sítí technické infrastruktury.  Šíře jízdního prostoru 
včetně velikosti a polohy výhybny a parametrů   6 parkovacích stání podél komunikace je řešena 
dle ČSN 736110 . Trasa je složena z přímých úseků a prostého kruhového oblouku o poloměru 
R=495.75 m, takže odpovídá zatřídění komunikace. 
 
(8) Výškové řešení - viz textová část regulačního plánu kap. 1.C, bod (8), dle grafické části 
výkres č. I.5 - je vymezeno dle konfigurace stávajícího terénu, s ohledem na budoucí osazení 
jednotlivých RD, tj. aby podélný sklon sjezdů k RD, který může být v uličním prostoru max. 
6,00%, nepřesáhl na vlastním pozemku 8,00%. Maximální podélný sklon nivelety a minimální 
podélný sklon, lomy nivelety jsou vymezeny s ohledem na požadavky kladené na komunikace 
funkční skupiny D1. 
 
(9) Příčný řez a konstrukce zpevnění - viz textová část regulačního plánu kap. 1.C, bod (9) 
Základní příčný sklon 2,0 % je vymezen, protože je třeba zajistit dostatečné odvodnění 
zpevněných ploch. (V následné dokumentaci  - viz podmínka (3) je nutno příčný profil uličního 
prostoru řešit detailně včetně vymezení zpevněných ploch obrubníky a jejich výškovým 
osazením tak, aby byly mimo jiné zajištěny přirozené či umělé vodicí linie ve veřejném prostoru 
pro osoby se zrakovým postižením.)  
 
(10) Doprava v klidu - viz textová část regulačního plánu kap. 1.C, bod (10) 
V rámci obytné zóny je vymezeno  14 pozemků pro individuální výstavbu RD. Celková potřeba 
odstavných a parkovacích stání pro danou lokalitu byla orientačně určena dle metodiky ČSN 
736110.  
Obytný dům – rodinný nad 100 m2 – 14x Počet obyvatel: 56  
Odstavná stání: Oo = 14/0.5  = 28 stání   
Parkovací stání: Po = 56/20  = 2,8 => 3 stání  
Součinitel redukce počtu stání kp = 1 – nezavádí se.  
Stupeň automobilizace 1,25 – ka = 1,00  
 N  = Oo  .  ka  + Po  .  ka  .  kp = 28 . 1,00 + 3 . 1,00 . 1,0 = 31 stání   
Každý z rodinných domů bude mít minimálně dvě odstavná stání na vlastním pozemku, která 
pokryjí potřebu odstavných stání v řešené lokalitě.  
Pro parkovací stání jsou vymezeny parkovací zálivy pro 6 vozidel (požadavek ČSN min. 2 
parkovací stání). Z celkového počtu stání je jedno místo vyhrazeno jako stání pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené. Rozměry tohoto místa jsou 3,5  x 7,0 m.  
Počet parkovacích stání ve veřejném prostoru byl navržen s rezervou 4 míst, neboť situace 
umožní umístění vyššího počtu stání a je současně předpoklad, že stání budou reálně využívána, 
Parkování osobních automobilů bude řešeno v garáži nebo přístřešku pro parkování osobních 
automobilů. Garáž bude řešena jako součást půdorysné plochy objektu RD nebo samostatně 
stojící. Přístřešek pro parkování osobních automobilů může být řešen odděleně, event. jako 
přístavba.  
Projektant se zabýval upozorněním obsaženým v souhlasném stanovisku k návrhu  č.j. 
OD/1892/2013-SO  z 26.2.2013 Odboru dopravy MěÚ Židlochovice a v návrhu upravil 
Podmínečně přípustné využití pozemků v plochách ozn. jako Plochy veřejných prostranství - 
veřejné zeleně tak, že umožňuje využití pro další parkovací stání při prokázání jejich 
nezbytnosti. 
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(11) Odvodnění staveb veřejné dopravní infrastruktury - viz textová část regulačního plánu kap. 
1.C, bod (11) 
Odvodnění ze zpevněných ploch MK a parkovacích stání je vymezeno do dešťových zdrží, 
protože je nezbytné řešit odvodnění zpevněných ploch a současně preferovat vsakování 
dešťových vod v území. 
  
(12) Pěší  trasy- viz textová část regulačního plánu kap. 1.C, bod (12) 
Prostupnost území zajištěná nyní účelovou komunikací vedenou v řešené ploše zůstane 
zachována pomocí účelové komunikace a místní komunikace umístěné tímto regulačním plánem, 
protože z hlediska využívání navazujícího území je zachování stávajících vazeb v území nutné. 
 
(13)  Podmínka Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, k předložené 
dokumentaci byla vznesena směrem následnému stupni -  v projektové dokumentaci ke 
stavebnímu řízení zpracuje dopravní značení dle TP65 - požadavek byl zapracován do 
Dokumentace navrhovaných změn stávající a nové veřejné infrastruktury (kap. B.2.6), která je 
přílohou návrhu plánovací smlouvy, jejíž uzavření je podmínkou  vydání regulačního plánu. 
 
Technická infrastruktura 
(13) odkanalizování území 
- k textové části kap. 1.C, bod (13): 
 Na okraji řešeného území je veřejná splašková kanalizace DN 250 (KT), která je 
v majetku Sdružení VaK Židlochovice Je ukončena v ČOV Židlochovice.  

Do nové lokality bude prodloužena splašková kanalizace v délce 161 m v profilu DN 
250. Kanalizace je umísťována ve veřejné komunikaci v souběhu s vodovodem a v souladu 
s ČSN 736005 – dle výkresu I.3  

Kanalizace je napojena do stávajícího kanalizačního řadu v ulici Sportovní, protože zde 
se nachází nejbližší nápojný bod splaškové kanalizace, řad je ukončen v šachtě na pozemcích v 
ploše veřejných prostranství - místní komunikaci v prostoru obratiště. Řad splaškové kanalizace 
je vymezen jako veřejný řad technické infrastruktury, proto je vymezen ve veřejném prostranství 
tak, aby obsloužil přilehlé pozemky rodinných domů. 

V lokalitě je vymezeno 14 pozemků pro 14 rodinných domů - při obsazenosti 
4osoby/rodinný dům je celkový počet osob v lokalitě 56, včetně rezervy pak 60 osob.  

Při Množství splaškových vod 0,09m3/den a osobu bude celkem v lokalitě Qp= 60 x 0,09 
= 5,4 m3/den.  

Srážkové vody budou likvidovány v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. §20,21 
v pozdějším znění. Z plochy RD budou likvidovány na vlastním pozemku.  

- Z veřejné plochy ulice bude likvidace srážkových vod řešena dešťovými zdržemi u 
jednotlivých vpustí. Množství srážkových vod z nich je orientačně 9,0 l/s 
/(0,065x0,8+0,021x0,6)x140 l/s/ha/ a potřebný objem čtyř zdrží bude orietačně 16,0 m3 (9,0 l/s x 
1800s) - výpočet prokazuje potřebnou kapacitu zdrží a ověřuje skutečnost, že navržené umístění 
příslušného počtu zdrží je možné. 
 
(14) zásobení vodou 
- k textové části  kap. 1.C, bod (14): 

Na okraji řešeného území je veřejný vodovod DN 80 ( PVC 90), který je v majetku 
Sdružení VaK Židlochovice a provozován VAS a.s.  

Do nové lokality prodloužen veřejný vodovod v délce 155 m.  
Na základě požadavku správce sítě (VAS a.s.) z vyjádření č.j. 16691/2013-Ke ze dne 27.2.2013 
byly zapracovány podmínky pro zpracování následného stupně projektové dokumentace: 
- nové vodovodní řady budou realizovány rozebíratelným povrchem 
- vodovod bude proveden z PE 100 RC 
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   Nový řad bude napojen do stávajícího vodovodního řadu v ulici Sportovní, protože zde 
se nachází nejbližší nápojný bod vodovodu, řad je ukončen v podzemním hydrantem v ploše 
veřejných prostranství - místní komunikaci v prostoru obratiště. Vodovodní řad je vymezen jako 
veřejný řad technické infrastruktury, proto je vymezen ve veřejném prostranství tak, aby 
obsloužil přilehlé pozemky rodinných domů. 
Vodovod je umísťován ve veřejné komunikaci v souběhu se splaškovou kanalizací a v souladu 
s ČSN 736005 – dle grafické části - výkresu č. I.3, kde je polohově a výškově vymezen 
okótováním a popisem., byl takto naplněn požadavek VAS a.s. z vyjádření č.j16691/2013-Ke ze 
dne 27.2.2013, aby  detailní umístění vodovodu a splaškové kanalizace vhledem k sobě a 
ostatním inženýrským sítím bude splňovat ČSN 736005. 
 V lokalitě je vymezeno 14 pozemků pro 14 rodinných domů - při obsazenosti 
4osoby/rodinný dům je celkový počet osob v lokalitě 56, včetně rezervy pak 60 osob. Orientační 
spotřeba vody bude pro cca 60 obyvatel Qp=60 os. x 90 l/os/den=5,4 m3/den (0,063 l/s), Qm=8,1 
m3/den (0,093 l/s).  
Bylo prověřeno, že tlakové poměry pro zástavbu RD na kótě terénu 189,0 až 195,0 m n.m. jsou 
v rozmezí 0,55-0,66 MPa, což je v souladu i s požadavky ČSN 730873 Zásobování požární 
vodou a ČSN 752411 Zdroje požární vody (vodojem Židlochovice 400+650 m3-255 m n.m.) - 
tlakové poměry vodovodního řadu  tedy umožní zásobení požární vodou. 
 

Organizace Vodárenská akciová společnost a.s.,divize Brno – venkov ve svém vyjádření č.j. 
16691/2013-Ke z 27.2.2013  uplatnila tyto podmínky pro vypracování následné dokumentace: 
 - Detailní umístění vodovodu a splaškové kanalizace vhledem k sobě a ostatním inženýrským 
sítím bude splňovat ČSN 736005  - bylo zapracováno do výkresu I.5 - okótováním  řezu,  
- Respektování tras vodovodu a kanalizace a jejich ochranných pásem – je zapracováno ve 
výkrese II.1 
- Uspořádání výrobního výboru před dokončením dalšího stupně PD k upřesnění technických 
detailů a materiálů –je pouze na vstřícnosti žadatele, nevyplývá z platné legislativy,nebylo 
zapracováno. 
- Předložení PD ke stavebnímu řízení v rozsahu pro realizace stavby -  je pouze na vstřícnosti 
žadatele, nevyplývá z platné legislativy,nebylo zapracováno. 
- Materiálem vodovodu bude PE 100 RC -je zapracováno jako podmínka pro vypracování 
následné dokumentace v podmínce č.14 v kapitole 1.C. 
- Organizace jako správce vodovodu a kanalizace na území upozorňuje na situaci, kdy ČOV je 
dimenzována na 6000 obyvatel, současné zatížení je 4500 a s navýšením ÚP Židlochovice o 880 
obyvatel a naplněním lokalit RP se bude jednat o cca 5500 obyvatel, což považuje VAS a.s. za 
hraniční a doporučuje dohodu mezi obcemi o intenzifikaci ČOV. 
Nebylo zapracováno, týká se dalšího navyšování počtu obyvatel, které není podložené  statisticky 
nárazově ani u jedné obou obcí – viz ÚAP – přírůstky za doby trvání ÚP obou obcí od roku 1998 
Vojkovice cca 80 obyvatel a Židlochovice cca 500. 
  
(15) zásobování plynem 
- k textové části kap. 1.C, bod (15): 
Veřejný řad plynovodu není touto dokumentací umisťován, jsou proto vymezeny podmínky pro 
jeho umístění v následném stupni projektové dokumentace - nápojný bod, poloha ve veřejném 
dopravním koridoru. 
 
K vyjádření organizace RWE Jihomoravská plynárenská a.s. : 
Pod č.j. 5000753506 dne  5.3.2013 vydává souhlasné vyjádření k umístění staveb komunikace, 
vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení s podmínkami pro realizaci stavby v OP 
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plynárenského zařízení a tedy žádná z podmínek nesměřuje ke zpracování projektové 
dokumentace, kromě již výše uvedené podmínky na dodržení ČSN 736005 i v případě silových 
kabelů., proto nebylo zapracováno. 
 
(16) zásobování elektřinou - síť NN 
- k textové části  kap. 1.C, bod (16): 
Pro zajištění energetického zásobování lokality, bude tato napojena na rozvodnou energetickou 
síť NN - potřeba elektrické energie pro plánovanou výstavbu se zajistí napojením na stávající 
kabel, který vede na ulici Sportovní, kde je nápojný bod ze stávající sítě NN (zakreslen ve 
výkresu č. I.4., vymezen zakótováním). 
Na něj se napojí kabely, které se protáhnou pod komunikací do nové rozpojovací skříně na kraji 
dotčené lokality. Zde se napojí nový kabel ve dvou paprscích, vedoucích každý na jedné straně 
nově budované ulice, zakončených na konci ulice ve společné rozpojovací skříni.  
 
Řešení bylo vymezeno dle požadavků správce sítě ve vyjádření č.j. E7456-Z051306745 ze dne 
5.3.2013 a vyjádření č.j. L4616-Z061310276 ze dne 2.4.2013  
 
Podzemní vedení distribuční soustavy elektřiny jsou zakreslena ve výkresu č. I.4., vymezena 
zakótováním. 
 
K vyjádření organizace E.ON ČR s.r.o. 
Organizace vydala souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy č.j. L4616 – 
Z061310279 ze dne 2.4.2013, která obsahuje upozornění na platnou legislativu v tomto 
ochranném pásmu a uvádí podmínky pro zpracování prováděcí dokumentace, která nejsou 
podrobností regulačního plánu ani ÚR. 
Ve svém vyjádření k existenci zařízení distribuční soustavy č.j. E7456-Z051306745 uvádí 
zákonné podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu distribučních vedení elektřiny, 
podmínky pro provádění stavby s podmínkami pro zpracování následné dokumentace a to : 

• Vyřešení způsobu provedení křižovatek  a souběhů umisťované stavby s distribučním a 
sdělovacím zařízením dle ČSN 332000, ČSN 736005 a PNE 333302- bylo zapracováno 
do výkresu I.5 a do Dokumentace navrhovaných změn stávající a nové veřejné 
infrastruktury, která je přílohou návrhu plánovací smlouvy, jejíž uzavření je podmínkou  
vydání regulačního plánu. 

• Zakreslení trasy stávajícího nadzemního i podzemního vedení v řešeném území do PD -  
- bylo zapracováno do výkresu II.1 a do Dokumentace navrhovaných změn stávající a nové 
veřejné infrastruktury která je přílohou návrhu plánovací smlouvy, jejíž uzavření je 
podmínkou  vydání regulačního plánu. 

 
 
(17) venkovní osvětlení (VO) 
- k textové části kap. 1.C, bod (17): 
Rozvod venkovního osvětlení vede z rozpojovací skříně umístěné na nároží ul. Sportovní  a 
v její blízkosti se osadí pilířek s měřením a ovládáním. Dále bude položen kabel po jedné straně 
nové ulice, na který se průběžně budou připojovat jednotlivé lampy. Umístění je zakresleno ve 
výkresu č. I.4., vymezeno zakótováním. 
  
(18)  
Podzemní komunikační vedení a jeho zařízení 
V lokalitě bude proveden rozvod podzemního komunikačního vedení kabelové televize, napojen 
z ulice Sportovní.  
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Tato podzemní vedení komunikační vedení jsou zakreslena ve výkresu č. I.4., vymezena 
zakótováním. 
Optický sdělovací kabel O2 prochází řešeným území jižně od navržené komunikace podélně  v 
souběhu s ní. Trasa kabelu je respektována, nadále zůstane uložen ve shodné poloze - převážně v 
rámci pozemků rodinných domů jižně od komunikace. Kabel se nachází v rámci nezastavitelné 
části pozemku (ještě před vymezenou uliční čarou).  
Místní kabelové rozvody se nacházejí  v navazujících veřejných prostranstvích, dle potřeby 
uživatelů pozemků řešené lokality je možno provést rozšíření sítě po dohodě s jejím vlastníkem.  
Vzhledem k tomu, že zájem předpokládaných vlastníkův řešené lokalitě není znám, není 
navrhováno konkrétní rozšíření slaboproudých rozvodů. 
 
K vyjádření organizace Telefonica O2 

• Pod č.j.559162/13 vydala organizace vyjádření, že dochází ke střetu se sítí elektronických 
komunikací, toto zařízení je zakresleno téz koordinačním výkrese . Organizace ve svém vyjádření 
uvádí podmínky pro provádění a nikoliv pro projektovou dokumentaci staveb.  
• podmínka, že před začátkem prací na PD staveb na ÚR, budou-li dotčeny – viz níže, 
budou stavebníkem ve spolupráci s organizací stanoveny konkrétní podmínky ochrany sítí 
elektronických komunikací byla zapracována do "Dokumentace navrhovaných změn stávající a 
nové veřejné infrastruktury"(která je přílohou návrhu plánovací smlouvy, jejíž uzavření je 
podmínkou  vydání regulačního plánu). 
 
Vzdálenost kabelu O2 od staveb umisťovaných  RP je dostatečná -  z ÚAP vyplývá, že stavbami 
na ÚR nebude síť ani její OP dotčeno.  
Pro ochranu SEK (sítí elektronické komuniakce)  je v textové části RP je stanovena podmínka  
2.C.(4), protože následně umisťované stavby bydlení rodinného, oplocení  sjezdy a odstavná  
stání, stejně jako stavby touto dokumentací již umístěné (zpevněné plochy obratiště) musí 
respektovat polohu kabeli O2 a skutečnosti z toho vyplývající. 
Požadavek výpočtu rušivých vlivů je požadavkem následné dokumentace staveb. 
Výsledná dokumentace regulačního plánu zobrazuje trasu SEK dle podkladů ÚAP, na základě 
upozornění pořizovatele byla opravena dokumentace (obsahující 2 trasy SEK, z nichž 1 byla 
převzata z neplatného podkladu, proto byla vypuštěna). 
Radiokomunikace 
Celé zemí obce se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení a je vymezeno jako 
území dle § 175 stavebního zákona. Stanovisko Ministerstva obrany k RP je podmíněno dodržením 
ustanovení § 175 stavebního zákona, který je vztažen k vydávání územních rozhodnutí a stavebních 
povolení na zájmových  územích Ministerstva obrany. Dotčený orgán žádné podmínky pro stavby, jejichž 
územní rozhodnutí RP nahrazuje, ve svém stanovisku nesdělil. Proto pořizovatel vyzval dne 16.8.2013 
Ministerstvo obrany k doplnění stanoviska. Dotčený orgán do předložení RP k vydání zastupitelstvem 
obce stanovisko nedoplnil, má se tedy za to,žádné podmínky pro stavby umisťované RP nemá. 
V zájmových územích dle §175 stavebního zákona MO zajímají stavby  především větrných 
elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, venkovního vedení VVN a VN, retranslačních 
stanic a základnových stanic mobilních operátorů. Vzhledem k tomu, že žádná z těchto staveb 
není v řešeném území umisťována a není ani přípustná, je v poznámce koordinačního výkresu 
v limitech uvedeno, že Celé zemí obce se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení je 
územím dle § 175 stavebního zákona. V textové části RP je v 2.B.(4) zapracována podmínka pro 
ostatní stavby v území. 
 
Občanské vybavení 
- k textové části kap. 1.C, Občanské vybavení: 
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Nejsou vymezeny pozemky pro toto využití, protože kapacita lokality (14 rodinných domů) 
nevyžaduje vymezení nové občanské vybavenosti, stávající vybavenost se nachází v obci v 
dostatečné kapacitě, podmínky podmínečné přípustnosti na pozemcích – viz. 1.B.(5)umožňují 
umístění služeb či obč. vybavení  
 
Veřejná prostranství 
- k textové části kap. 1.C, Veřejná prostranství: 
V řešeném území jsou pozemky zejména pro vedení komunikací, parkování či zeleň  
vymezeny jako veřejná prostranství tam, kde se jedná o pozemky ve veřejném dopravním 
koridoru, tedy dle RP: 
Veřejná prostranství - místní komunikace s obratištěm  
(označení v grafické části  VPmk) 
Veřejná prostranství - parkovací stání  
(označení v grafické části  VPps) 
Veřejná prostranství - účelové komunikace  
(označení v grafické části  VPúk) 
Veřejná prostranství - veřejná zeleň  
(označení v grafické části  VPz) 
Nejsou vymezena veřejná prostranství dle vyhl. 501/2006Sb. §7 odst(2), neboť celková výměra 
lokality nedosahuje 2ha. V ÚPSÚ byly v blízkosti vymezeny plochy veřejných prostranství, 
odpovídající uvedené legislativě - poblíž křižovatky Mácovy a Sportovní na pozemku 
parc.č.523/1,  rekreaci slouží plochy sportu v docházkové vzdálenosti jihovýchodně od řešené 
plochy.   
 
D.5  Ochrana hodnot a charakter území 
Odůvodnění kap. 1.D. textové části regulačního plánu "Podrobné podmínky pro ochranu hodnot 
a charakteru území": 
(1) prostorové členění staveb musí navázat na okolní urbanistickou strukturu obce, protože je 
toto požadavkem zadání - bod d)  
(2) zástavba musí respektovat urbanistické hodnoty obce, protože tyto jsou takto vyhodnoceny 
v územně analytických podkladech ORP Židlochovice (historické jádro obce a prostředí 
kulturních památek v obci) 
(3) zástavba musí zachovávat objemový a hmotový soulad s prostředím navazující ulice 
Sportovní a Mácovy, protože tento požadavek je přesnější specifikací požadavku zadání - bod d) 
(4) upřesnění provedení zdrží a ploch zasakování pro odvodnění staveb veřejné dopravní 
infrastruktury (MK a parkovacích stání ve veřejných prostranstvích) po podrobnějším 
hydrogeologickém průzkumu (v souladu s ČSN 759010) je požadováno, protože území je 
podmíněně vhodné pro zasakování dešťových vod,  upřesnění  jejich technického řešení a 
kapacity je proveditelné po podrobnějším hydrogeologickém průzkumu (v následném stupni 
PD).  
 
D.6  Vytváření příznivého životního prostředí 
Odůvodnění kap. 1.E. textové části regulačního plánu "Podrobné podmínky pro vytváření 
příznivého životního prostředí": 
(1) jsou vymezeny podmínky pro„Veřejná prostranství – veřejnou zeleň“, které jsou vymezeny 
jako druh veřejných prostranství, kde lze situovat zeleň ve veřejném dopravním koridoru v 
souladu s požadavkem zadání -  bod b) 
(2) jsou vymezeny nezastavitelné části pozemků v Bydlení rodinném - pozemcích rodinných 
domů(označení v grafické části  BR1) a v Bydlení rodinném - pozemcích rodinných domů, 
podmínečně využitelných (označení v grafické části  BR2) proto, aby byl zajištěn podíl zeleně v 
pozemcích pro bydlení z důvodu zachování venkovského prostředí, nezastavitelná část pozemků 
je vymezena tak, aby zajistila také pravidelný rytmus zástavby dle požadavku zadání v b.c) 
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D.7 Ochrana veřejného zdraví a požární ochrana 
Odůvodnění kap. 1.F. textové části regulačního plánu "Podmínky pro ochranu veřejného zdraví 
a pro požární ochranu": 
 
Ochranná pásma dopravy a negativní účinky hluku 
V rámci řešené lokality byla sledována hluková zátěž z železniční dopravy, protože západně od 
řešeného území se nachází železnice Brno - Břeclav. Řešené území bylo sice vymezeno mimo 
ochranné pásmo dráhy, avšak pro lokalitu a navrhovanou zástavbu bylo vyžadováno zpracování 
hlukového posouzení vlivu železniční dopravy tak, aby bylo zřejmé, že chráněné prostory budou 
navrhovány tam, kde budou splněny hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a 
chráněné venkovní prostory staveb.  
Měření a vyhodnocení bylo provedeno a prokazuje, že řešené území v době projednávání RP 
není dotčeno nadlimitním hlukem. 
Studii vypracoval : Petr Šiška , KOMPRAH, s.r.o., Mayerova 784, Modřice. 
 Předmětem hlukové studie je hodnocení hluku z dopravy na železniční trati Brno, hlavní nádraží 
– Břeclav.    Hodnocení    je  provedeno  ve  vztahu  k  venkovnímu   chráněnému   prostoru   
lokality „Za hřištěm II“ ve Vojkovicích. 
 
Výpočtová část 
Výpočet   ekvivalentních   hladin   akustického  tlaku  ve venkovním  prostoru  –  železniční 
doprava 
      Pro výpočet hluku dopravy na železniční trati Brno, hlavní nádraží - Břeclav jsou zvoleny 
výškové úrovně  1.NP (3,0 m) a 2.NP (6,0 m)  budoucích rodinných domů.  Výpočtové  body  
jsou  situovány na hranici  řešené  lokality,   ve  středu   řešené   lokality  a  na hranici  řešené   
lokality   orientované od železniční trati.  Jako   podklad   pro  výpočty   slouží   intenzity  
dopravy dle sdělení SŽDC s.o. (viz příloha č.1). Výpočet je proveden pro denní a noční dobu.  

Výpočet hluku v denní době  
Situace s body výpočtu 
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Tabulka vypočtených ekvivalentních hladin ak. tlaku LAeq,16h  (dB) - denní doba 

výpočtový bod č. 
výška výpočtu 1 2 3 4 5 6 

3,0 m 51,2 50,2 46,4 47,0 43,4 43,3 

6,0 m 51,2 50,3 46,4 47,0 43,4 43,4 

 

Výpočet hluku v noční době  
Situace s body výpočtu 

 
 

Tabulka vypočtených ekvivalentních hladin ak. tlaku LAeq,8h  (dB) - noční doba 
výpočtový bod č. 

výška výpočtu 1 2 3 4 5 6 

3,0 m 47,3 46,3 42,4 43,0 39,3 39,3 

6,0 m 47,3 46,3 42,4 43,0 39,4 39,4 
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Hodnocení hladin akustického tlaku: 
Nejistoty výpočtů   
        Hluková studie je zpracována výpočtovým programem HLUK+, dodavatel programu 
deklaruje nejistotu výpočtového programu ± 2,0 dB. Vzhledem k této skutečnosti je předmětná 
nejistota zahrnuta  i  do výpočtů hladin   akustického   tlaku   ve  venkovním   chráněném  
prostoru   lokality „Za hřištěm II“ ve Vojkovicích.   

Hodnocení ekvivalentních hladin ak. tlaku - venkovní prostor, doprava na železniční trati – denní doba 

území bod výpočtu výška 
výpočtu (m) 

vypočtená  
LAeq,16h (dB) 

hygienická 
limitní 

LAeq,16h (dB) 

prokazatelné překročení 
hygienické limitní 

hladiny akustického 
tlaku 

3,0 51,2 ± 2,0 nepřekročena 

1 
6,0 51,2 ± 2,0 nepřekročena 

3,0 50,2 ± 2,0 nepřekročena 

2 
6,0 50,3 ± 2,0 nepřekročena 

3,0 46,4 ± 2,0 nepřekročena 

3 
6,0 46,4 ± 2,0 nepřekročena 

3,0 47,0 ± 2,0 nepřekročena 

4 
6,0 47,0 ± 2,0 nepřekročena 

3,0 43,4 ± 2,0 nepřekročena 

5 
6,0 43,4 ± 2,0 nepřekročena 

3,0 43,3 ± 2,0 nepřekročena 

Vojkovice, 
lokalita 

 „Za hřištěm II“ 

6 
6,0 43,4 ± 2,0 

55 

nepřekročena 
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Hodnocení ekvivalentních hladin ak. tlaku - venkovní prostor, doprava na železniční trati – noční doba 

území bod výpočtu výška 
výpočtu (m) 

vypočtená  
LAeq,8h (dB) 

hygienická 
limitní 

LAeq,8h (dB) 

prokazatelné překročení 
hygienické limitní 

hladiny akustického 
tlaku 

3,0 47,3 ± 2,0 nepřekročena 

1 
6,0 47,3 ± 2,0 nepřekročena 

3,0 46,3 ± 2,0 nepřekročena 

2 
6,0 46,3 ± 2,0 nepřekročena 

3,0 42,4 ± 2,0 nepřekročena 

3 
6,0 42,4 ± 2,0 nepřekročena 

3,0 43,0 ± 2,0 nepřekročena 

4 
6,0 43,0 ± 2,0 nepřekročena 

3,0 39,3 ± 2,0 nepřekročena 

5 
6,0 39,4 ± 2,0 nepřekročena 

3,0 39,3 ± 2,0 nepřekročena 

Vojkovice, 
lokalita 

 „Za hřištěm II“ 

6 
6,0 39,4 ± 2,0 

50 

nepřekročena 

 
Závěr studie: 
Porovnáním vypočtených ekvivalentních hladin akustického tlaku ve venkovním chráněném 
prostoru lokality  „Za hřištěm II“   ve Vojkovicích  s  hygienickými  limitními  hladinami  
akustického  tlaku dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. je patrné, že dopravou na železniční trati 
Brno, hlavní nádraží - Břeclav ve venkovním chráněném prostoru řešené lokality    
n e d o c h á z í    k    p ř e k r o č e n í  hygienických limitních hladin akustického tlaku pro denní 
i noční dobu stanovených nařízením vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 
 
Je vymezeno v kap. 1.F odst. (2) textové části RP, že pozemky staveb pro bydlení nesmí být 
využívány takovým způsobem, který by mohl jakkoli negativně ovlivňovat užívání okolního 
prostředí, což je v souladu s požadavkem využívání pozemků pro bydlení dle vyhl. 501/2006Sb. 
§4 odst.(1) 
 
Stavby rodinného bydlení nelze umisťovat v plochách dotčených stanoveným PHO: plochy 
bydlení rodinného - pozemky rodinných domů, podmínečně využitelné(označení v grafické části  
BR2), byť předmět ochrany tohoto PHO již pominul, neboť je toto v rozporu s tímto PHO a pro 
využití pro bydlení je nutno nejprve PHO zrušit    
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Požární ochrana: 
- vodovod, situovaný v plochách veřejných prostranství (viz výkres č. I.3) musí zabezpečit 
požadavky na zdroj požární vody, protože v souladu s §2 odst.1 písm.b) vyhl. 23/2008Sb musí 
být vnější zdroje požární vody navrženy v souladu s čl. 5 ČSN 730873. 
Místní komunikace s obratištěm je vymezena tak, že svými prostorovými parametry vyhovuje 
případnému požárnímu zásahu - tedy je v souladu s §2 odst.1 písm.d) vyhl. 23/2008Sb - obratiště 
odpovídá příloze č.3 bod 3 této vyhlášky. 
 Ve stanovisku HZS JMK( HSBM-1-26/2013) byly uplatněny připomínky : 
1) Obratiště musí svými parametry odpovídat příloze č. 3 bod 3 této vyhlášky – rozšíření pruhu 
na konci komunikace na šířku minimálně 20m v minimální délce 20m, popř. kruhové obratiště 
nebo obratiště tvaru písmene T - při následné konzultaci s HZS bylo konstatováno, že navržené 
obratiště zajistí otáčení vozidel požárního zásahu 
2) Vnější zdroje požární vody (nový vodovod) bude navržen v souladu s čl. 5 ČSN 730873 - je 
zajištěno podmínkou v kap. 1.F. b.(4) v textové části RP 
3)  Doporučení – na vodovodním řadu bude osazen hydrant v souladu s čl. 5.3. ČSN 730873 je 
předmětem následné dokumentace. 
 
 
D.8 Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
 
Odůvodnění kap. 1.G. textové části regulačního plánu "Vymezení  veřejně prospěšných staveb, 
veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a 
vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, 
že nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, též s uvedením katastrálních území a parcelních 
čísel pozemků dotčených vymezením": 
 
Umisťovaná místní komunikace a veřejné řady technické infrastruktury jsou vymezeny jako 
veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, protože se jedná 
o stavby dle zák.č. 183/2006Sb. §170 odst.(1)písm.a), protože tyto stavby nelze umístit pouze na 
pozemcích obce (neboť nedosahují dostatečných šířkových parametrů), je proto nezbytné zajistit 
šířku veřejného prostoru v souladu pro přístup k pozemkům bydlení dle vyhl. 501/2006Sb. a pro 
zabezpeční kvalitního bydlení,  pro zajištění veřejné dopravní a technické infrastruktury v území 
je zpracována plánovací smlouva, žádost byla podána téměř všemi vlastníky. 
 
Odůvodnění kap. 1.H. textové části regulačního plánu "Vymezení veřejně prospěšných staveb a 
veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je 
předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně 
dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona": 
 
Plochy veřejné zeleně v ploše veřejného dopravního koridoru jsou vymezeny jako veřejná 
prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo, protože se jedná o pozemky dle zák.č. 
183/2006Sb. §101 odst.(1)písm.a),  protože tato veřejná prostranství nelze umístit pouze na 
pozemcích obce (které nedosahují dostatečných šířkových parametrů), je proto nezbytné zajistit 
celkovou šířku veřejného prostoru pro zabezpečení kvalitního bydlení.   
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D.9 Územní rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje 
Odůvodnění kap. 1.I. textové části regulačního plánu "Výčet územních rozhodnutí, která 
regulační plán nahrazuje" a 2.A. "Druh a účel umísťovaných staveb": 
Regulační plán nahrazuje v řešené ploše územní rozhodnutí o  umístění staveb dopravní a 
technické infrastruktury, o dělení nebo scelování pozemků - dle textové části kap. 1.I. "Výčet 
územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje", protože je toto v souladu se zadáním - bod 
i). 
 
Tímto regulačním plánem jsou umisťovány stavby : 
(1) místní komunikace včetně  parkovacích stání a odvodnění 
(2) účelová komunikace 
(3) veřejné řad kanalizace splaškové   
(4) veřejný vodovodní řad 
(5) podzemní vedení distribuční soustavy elektřiny 
(6) veřejné osvětlení 
(7) podzemního komunikačního vedení a jeho zařízení 
dle požadavku zadání - bod i). 
 
 
D.10 Umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb 
veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek 
pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného 
rázu 
Odůvodnění kap. 2.B. textové části regulačního plánu "Podmínky pro umístění a prostorové 
řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a 
architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany 
krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic pozemků a 
sousedních staveb, půdorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjádřeny kótami v grafické části, 
podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacitě stavby, určení částí pozemku, 
které mohou být zastavěny, zastavitelnost pozemku dalšími stavbami)" 
 
Podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb 
(1) minimální velikost stavebního pozemku vyplývá z požadavku zadání - bod b). 
Řešená lokalita se nachází v okraji zástavby a je potřebné docílit plynulého přechodu zástavby 
do krajiny, také navazující stávající zástavba je realizována převážně ze samostatně stojících 
objektů - ať již zástavba Mácovy nebo navazující část Sportovní, stanovená podmínka je tedy v 
zájmu urbanistické celistvosti území.  
(2) zastavěná plocha rodinného domu a související zástavby na 1 pozemku nepřesáhne 200m2 
vyplývá z velikosti pozemků a navržené dimenze sítí v lokalitě - zásobování požární vodou 
vodovodem DN80 (dimenze přívodního řadu) je postačující v souladu s §2 odst.1 písm.b) vyhl. 
23/2008Sb v souladu s čl. 5 ČSN 730873 pro rodinné domy do 200m2 zastavěné plochy 
(upozornění ve stanovisku HZS JMK) 
(3) byla stanovena půdorysná velikost stavby  - pozemky jsou zastavitelné stavebními objekty 
do 40% výměry pozemků vymezených tímto regulačním plánem dle výkresu č. 1, kdy regulační 
plán nahrazuje tímto rozhodnutí o dělení a scelování pozemků, protože tato zastavitelnost  
představuje maximální intenzitu využití pozemků pro samostatně stojící rodinné domy, která 
ještě zajistí dostatečný podíl nezastavěné plochy v pozemku pro kvalitní bydlení, zohledňuje 
návaznost řešené plochy na navazující území bydlení (ul. Mácova, Sportovní), odpovídá 
požadavku zadání - bod c) 
(4) v řešeném území lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 
letectva a obrany státu v souladu s vymezením zájmového území AČR dle ÚAP ORP 
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Židlochovice a oznámení Ministerstva obrany o vymezení tohoto území dle §175 stavebnímu 
úřadu MěÚ Židlochovice 
(5) požadavek umístění 1 rodinného domu na 1 pozemku vyplývá z plošných možností 
vymezených pozemků a požadavku na dodržení rytmu a objemů  zástavby dle zadání - bodu c) 
(6) Každý z rodinných domů bude mít dvě odstavná stání na vlastním pozemku, protože s 
ohledem na velikost pozemků je umožněno umítit na pozemcích stavby nad 100m2 zastavěné 
plochy, kde je požadavek zajistit min. 2 parkovací stání dle ČSN 736110 
 
Urbanistické a architektonické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a podmínky 
ochrany krajinného rázu 
(1) je vymezen vstup a sjezd na každý pozemek, protože bylo nezbytné stanovit nápojné body 
pozemků rodinných domů na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu požadavek zadání - 
bod c). Je stanovena poloha vstupu na pozemek, protože řešení sleduje pravidelný řád rozmístění 
přístupů na pozemek a stanovení vstupů. resp. sjezdů je již součástí umisťované místní 
komunikace 
 
jsou vymezeny stavební čáry, které jsou určující pro umístění staveb  vzhledem k prostoru ulice 
(průčelí ve směru do ulice), protože je to požadavek zadání - bod c).  
Určujícím pro umístění staveb je stanovení stavební čáry (rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou 
částí pozemku) - vymezeno okótováním ve výkresu č. I.6 (v textové části RP v kap.2.B, shodné 
číslování bodů) - protože je žádoucí, aby novostavby svými průčelními fasádami vytvářely 
dostatečně otevřený uliční prostor, aby urbanismus zástavby měl dobře čitelný řád, stavební čára 
je stanovena v takové poloze, která umožní vybudování dostatečného předprostoru před domy - i 
pro realizaci odstavných stání 
 
(2) je stanovena maximální výška zástavby 1 plné nadzemní podlaží, přípustné je využití 
podkroví , protože tato výšková úroveň odpovídá výškovým poměrům navazujícího území  a 
potřebě plynulého přechodu zástavby do krajiny - soulad nutný dle požadavku zadání bod d) 
Je nezbytné vytvoření urbanisticky celistvé lokality se stavbami shodného měřítka a obdobným 
využitím pozemků, navazující na stávající zástavbu Vojkovic. Důraz na architektonickou jednotu 
lokality je stanoven zadáním v bodě c) 
 
(3) způsob zastřešení je stanoven dle požadavku zadání - bod c) Je přípustné řešení šikmých i 
plochých střech - popř. kombinace obojího, je však vyloučeno řešení střech s nízkým sklonem, 
které nezapadá do charakteru zástavby obce.  
- při zastřešení šikmou střechou je stanoven sklon střechy min. 24%, protože tento odpovídá 
mírnějším sklonům střech v tradiční zástavbě obce a z důvodu kontinuity s venkovským 
prostředím je tento sklon respektován (současně odpovídá možnostem provedení povrchů střech 
tradičními materiály) 
- převládající směr hřebene střech byl vymezen z důvodu uchování venkovského prostředí - 
návaznosti zástavby na okolní tradiční zástavbu (Nádražní) - krajově tradiční je užívání hřebene 
rovnoběžného s komunikací.  
 
(4) oplocení pozemků je stanoveno dle požadavku zadání - bod c). Požadavek, že nad výškou 
více než 0,7m od paty terénu musí být oplocení provedeno jako průhledné nebo průsvitné je 
stanoven proto, aby nebyly vytvářeny bariery mezi jednotlivými stavbami i vzhledem k 
navazujícímu území , a to zejména z důvodu vytvoření prostoru ulice stavbami rodinných domů, 
nikoli barierami plotů, je sledováno vytvoření kvalitního prostředí pro bydlení. Výška 0,7 pro 
neprůhlednou část oplocení byla stanovena jako maximální, kterou lze vnímat jako nízkou, (lze 
dosáhnout optického kontaktu sedících osob, lze přehlédnout prostor předzahrad z prostoru 
ulice). 
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(5) určení částí pozemku, které mohou být zastavěny vyplývá z vymezení stavební hranice a 
nezastavitelné části pozemků - dle požadavku zadání - bod c). Nezastavitelná část pozemků 
umožní ponecht část pozemků jako zahrady, bez rušivých vlivů staveb (zastínění apod.), a to v 
částech pozemků, které mohou spolupůsobit jako izolační pás zeleně vzhledem k pozemkům 
orné půdy nebo vzhledem k pozemkům stávající zástavby. 
 
(6) zastavitelnost pozemku dalšími stavbami vymezuje možnosti zástavby pozemků rod. domů 
mimo vlastní stavbu rodinného domu v souladu s vymezením "Podrobných podmínek pro využití 
pozemků" v odst (4) kap 1.B výrokové části 
 
D.11 Napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  
Odůvodnění kap. 2.C. textové části regulačního plánu "Podmínky pro napojení staveb na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu": 
stavby v lokalitě budou napojeny na veřejnou dopravní a technickou  infrastrukturu dle 
požadavku zadání - bod e), proto jsou v graf. části výkr. I.7 jsou vymezeny nápojné body a linie 
a podmínka je stanovena v b. (1) a (2) kap. 2.C 
Podmínka (3) kap. 2.C - likvidovat dešťové vody z pozemků rodinných domů akumulací a 
zasakováním přímo na těchto pozemcích je stanovena v souladu s vyhl. 501/2006Sb., §20, 
osdst.(5) písm.c). 
Podmínka (4) kap. 2.C - "přípojky rodinných domů na veřejnou technickou infrastrukturu 
(přípojky. kanalizace, vody,  STL plynovodu, el. rozvody silnoproudé a slaboproudé) musí být 
umístěny tak, aby nedošlo ke kolizi s trasou sdělovacího kabelu O2,ostatní využití, stavby a 
zpevněné plochy v pozemcích rodinných domů musí respektovat trasu sdělovacího kabelu O2" 
byla stanovena, protože není uvažována přeložka této trasy veřejné komunikační sítě a poloha 
kabelu zůstane zachována v pozemcích bydlení. 
 
D.12 Změna využití území 
Odůvodnění kap. 2.D. textové části regulačního plánu "Podmínky pro změnu využití území" 
Nejsou stanoveny podmínky pro změnu využití území, protože vzhledem k charakteru území 
nejsou v tomto území aktuální změny využití jako terénní úpravy, stanovení dobývacího 
prostoru, odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy, hřbitovy, změny 
druhu pozemku, zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů. 
 
D.13 Změna vlivu užívání stavby na území 
Odůvodnění kap. 2.E. textové části regulačního plánu " Podmínky pro změnu vlivu užívání 
stavby na území " 
nejsou stanoveny, protože způsob využití ploch pro bydlení a veřejná prostranství sloužící přímé 
obsluze pozemků nepůsobí vliv užívání staveb na území, podmínky využití ploch v lokalitě ani 
tuto možnost nepřipouští - viz. kap.výroku 1.F. Podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro 
požární ochranu 
 
D.14 Vymezená ochranná pásma 
Odůvodnění kap. 2.F. textové části regulačního plánu " Podmínky pro vymezená ochranná 
pásma" 
Ochranná pásma sítí veřejné infrastruktury, která jsou v lokalitě umisťována vyplývají z 
legislativních požadavků. 
 
D.15 Vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability 
Odůvodnění kap. 2.G. textové části regulačního plánu "Podmínky pro vymezení a využití 
pozemků územního systému ekologické stability " 
v řešeném území je bezpředmětné, nevyskytuje se 
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D.16 Pořadí změn v území (etapizace) 
Odůvodnění kap. 2.H. textové části regulačního plánu "Stanovení pořadí změn v území 
(etapizaci)" 
vzhledem k rozsahu lokality není stanovena  
 
D.17 Technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační 
plán nahrazuje územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu 
Odůvodnění kap. 2.I. textové části regulačního plánu " Technické podmínky požární bezpečnosti 
staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního 
předpisu " 
Byla umístěna místní komunikace s obratištěm, která svými prostorovými parametry musí 
vyhovovat případnému požárnímu zásahu a byl umístěn veřejný řad vodovodu v plochách 
veřejných prostranství (umístění viz výkres č. I.3),  který musí zabezpečit požadavky na zdroj 
požární vody - tyto podmínky v kap. 2.I textové části RP byly stanoveny z důvodu legislativních 
požadavků vyhl. 23/2008 Sb., v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu HSBM-1-26/2013 
(HZS JMK). 
 
D.18 Kompenzační opatření podle § 65 odst. 6 nebo § 66 odst. 5 stavebního 
zákona. 
Odůvodnění kap. 2.J. textové části regulačního plánu " Stanovení kompenzačních opatření podle 
§ 65 odst. 6 nebo § 66 odst. 5 stavebního zákona." 
vzhledem k povaze lokality, která stanovení těchto opatření nevyžaduje, nejsou stanoveny 
 
 
E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
V řešeném území se nevyskytují pozemky určené k plnění funkce lesa. 
Zábor půdy ze ZPF pro zastavitelné pozemky: 
Číslo 
stavebního 
pozemku dle 
tohoto RP 

Číslo 
zasta- 
vitel. 
plo-
chy 

 
Funkční 
využití 

 
Plocha 
(m2) 

 
Zastavěné 
území 

 
Kultura 
 

 
BPEJ 
 

Stupně 
tříd 
ochrany 

zábor 
ZPF 
návrh 
*) 
(m2) 

    uvnitř mimo     
1 
 

Z1 Veřejný 
dopravní 
prostor 

1978  x Orná p., 
zahrada 

0.01.00 
 

I 
 

1475 

2 
 

Z2 Bydlení 
rodinné 

800  x Orná p. 0.01.00 I 800 

3 
 

Z3 Bydlení 
rodinné 

940  x Orná p. 0.01.00 I 940 

4 
 

Z4 Bydlení 
rodinné 

918  x Orná p. 
 

0.01.00 I 918 

5 Z5 Bydlení 
rodinné 

913  x Orná p. 0.01.00 I 913 

6 Z6 Bydlení 
rodinné 

909  x Orná p. 0.01.00 I 909 

7 
 

Z7 Bydlení 
rodinné 

800  x Orná p. 0.01.00 I 800 
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8 Z8 Bydlení 
rodinné 

800  x Orná p. 
 

0.01.00 I 800 

9 
 

Z9 Bydlení 
rodinné 

800  x Orná p.  0.01.00 I 800 

10 Z10 Bydlení 
rodinné 

895  x Orná p. 0.01.00 I 895 

11 Z11 Bydlení 
rodinné 

888  x Orná p. 0.01.00 I 888 

12 Z12 Bydlení 
rodinné 

1138  x Zahrada 0.01.00 I 1138 

13 Z13 Bydlení 
rodinné 

900  x Zahrada 0.01.00 I 890 

14 Z14 Bydlení 
rodinné 

831  x Zahrada. 0.01.00 I 817 

15 Z15 Bydlení 
rodinné 

900  x Zahrada 0.01.00 I 900 

*): Plocha již byla vymezena v platné ÚPD, kde byl odsouhlasen zábor ZPF v uvedeném 
rozsahu. 
 
Celková bilance 
Předpokládaný trvalý zábor ZPF pro zastavitelné plochy: 
Na plochách ZPF celkem  14.386 m2(1,4386ha) 
z toho: 
Bydlení rodinné                                 12.408 m2 
Veřejný dopravní koridor             1.978 m2                 
 
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby  
a jejich předpokládaném porušení 
Není známo, zda se na zemědělské půdě určené k rozvojovým účelům mohou nacházet objekty 
meliorací - je třeba stav a polohu těchto zařízení před realizací záměrů upřesnit a uzpůsobit 
zjištěným skutečnostem. Objekty zemědělské prvovýroby ani zemědělské usedlosti se v řešeném 
území nevyskytují. 
 
Zdůvodnění výhodnosti navrhovaného řešení 
Navrhované řešení je invariantní. Jedná se sice o zábory ploch na kvalitativně lepší bonitě půd (I. 
třída),  rozsah řešené plochy odpovídá lokalitě vymezené platnou ÚPD, kde byl příslušný rozsah 
rozvojových ploch a loch záboru takto vymezen. 
 
Znázornění průběhu hranic 
Hranice zastavěného území a zastavitelných ploch jsou zdokumentovány v grafické části 
územního plánu .Celá plocha řešeného území se nachází vně zastavěného území obce, je součástí 
zastavitelné plochy. Hranice pozemkové držby jsou zakresleny v mapě KN.   
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F.  Zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro 
které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí 
viz textová část regulačního plánu , kap. 2.I. "Technické podmínky požární bezpečnosti staveb, 
pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu": 
 
Místní komunikace s obratištěm je vymezena tak, že svými prostorovými parametry vyhovuje 
případnému požárnímu zásahu - tedy je v souladu s §2 odst.1 písm.d) vyhl. 23/2008Sb - obratiště 
odpovídá příloze č.3 bod 3 této vyhlášky. 
V souladu s §2 odst.1 písm.b) vyhl. 23/2008Sb v souladu s čl. 5 ČSN 730873 se umisťuje  
veřejný řad vodovodu ve veřejném prostranství (umístění viz výkres č. I.3) - zabezpečí 
požadavky na zdroj požární vody pro danou lokalitu. 
 
 
G.  Soulad s cíli a úkoly územního plánování zejména s požadavky 
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 
(vyplývá z SZ § 68 odst. (4) písm. b) z vyhl.500, příl.11,II.(1)b)) 
 

§18 dokumentace je v souladu s cíli územního plánování: 
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví –  proto jsou 
stanoveny podmínky zejména v kap. 1.D.  Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a 
charakteru území v textové části RP. 
 Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 
S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území  - vymezení 
nezastavitelných částí pozemků jako přechodu zastavitelných částí a krajiny - proto jsou 
vymezeny nezastavitelné části pozemků viz výkres I.6 a textová část RP  kap. 2.B Urbanistické a 
architektonické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a podmínky ochrany 
krajinného rázu - bod (6) 

 
§19 dokumentace je v souladu s úkoly územního plánování: 

v souladu s b.(1) : 
b) stanovila koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území - zejména stanovením podrobných podmínek pro využití pozemků v kap. 1.B a  
stanovením podmínek v kap. 2.B  textové části regulačního plánu 
c) prověřila a posoudila potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání -  zejména stanovením 
podmínek textové části regulačního plánu v kap. 1.E, 1.F, 1.G, 1.H, 2.C.  
d) stanovila urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb - zejména 
stanovením podmínek v kap. 2.B textové části regulačního plánu  
e) stanovila podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území - zejména stanovením podmínek v kap. 
2.B textové části regulačního plánu, viz také výkres č. I/6 
i) stanovila podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení - stanovením 
podrobných podmínek pro využití pozemků zahrnující bydlení rodinné - pozemky rodinných 
domů  
j) prověřila a vytvořila v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území - umístěním veřejné dopravní a technické infrastruktury, podíl na 
nákladech na uvedené stavby řeší plánovací smlouva, jejíž návrh je přílohou žádosti o vydání RP  
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k) vytváří v území podmínky pro zajištění civilní ochrany - zejména stanovením podmínek v 
kap. 2.B - b.(4) textové části regulačního plánu 
o) uplatnil poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 
památkové péče - zejména stanovením podmínek v kap. 1.B,1.D, 1.E,2.B textové části 
regulačního plánu 
 

 
H. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů (vyplývá z SZ § 68 odst. (4) písm. c) 
 
Soulad s požadavky stavebního zákona 
§61 
(1)Regulační plán v řešené ploše stanovil podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění 
a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření 
příznivého životního prostředí - zejména stanovením podmínek v kap. 1.B, 1.D, 1.F textové části 
regulačního plánu  
Regulační plán stanovil podmínky pro vymezení a využití pozemků - zejména stanovením 
podmínek v kap.1.B textové části regulačního plánu. RP stanovil podmínky pro umístění a 
prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury - stanovením podmínek v kap.1.C textové 
části regulačního plánu , RP vymezil veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření - 
- v kap.1.G a 1.H textové části regulačního plánu  
 
(2) Regulační pláne nahrazuje územní rozhodnutí - což je stanoveno v kap. 1.I textové části RP. 
§66 
(2) Obec podmínila vydání regulačního plánu uzavřením smlouvy o spoluúčasti žadatele na 
vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury (dále jen "plánovací 
smlouva") - proto je návrh plánovací smlouvy přílohou žádosti o vydání RP. 
 
Soulad s vyhl. 501/2006Sb.: 
HLAVA I 
Požadavky na vymezování a využívání pozemků 
 § 20 
 (1) V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území 
jsou vymezeny pozemky (kap.1.B textové části RP), stanoveny podmínky jejich využívání a 
umisťování staveb na nich, které nezhoršují kvalitu prostředí a hodnotu území (zejména kap.1.E 
a dále kap.1.B, 1.C, 1.D, 2.B a další textové části RP) 
 (3) Pozemky jsou vymezeny tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a 
prostorovým uspořádáním, umožňovaly využití pro navrhovaný účel a byly dopravně napojeny 
na veřejně přístupnou pozemní komunikaci  - vymezení pozemků viz kap.1.B textové části RP a 
výkres I.1 je s tímto v souladu. 
 (4) Stavební pozemky [§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona] jsou vymezeny tak, aby svými 
vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými 
poměry, umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně 
napojeny na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci - vymezení pozemků 
viz kap.1.B textové části RP a výkres I.1. je s tímto v souladu. 
 (5) Stavební pozemek je vymezen vždy tak, aby na něm bylo vyřešeno 
 a) umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm 
umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních 
komunikací, což zaručuje splnění požadavků této vyhlášky - jsou stanoveny takové velikosti 
pozemků a stanoveny stavební čáry zástavby v pozemcích, které umožní umístit v pozemcích 
rodinných domů 2 odstavní stání 
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 b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů, které na pozemku 
vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných - pozemky staveb budou 
napojeny na veřejnou technickou infrastrukturu - stanovení podmínek v kap.1.C, 2.C textové 
části regulačního plánu  
 c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, 
pokud se neplánuje jejich jiné využití; je řešeno zejména vsakem - stanovením podmínky v kap. 
2.C b.(3) textové části regulačního plánu, odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch 
komunikace a veřejných prostranství má stanovenu podmínku v kap.1.C b.(11) textové části 
(6) Splnění požadavků odstavce 5 regulačním plánem nebo dokumentací pro vydání územního 
rozhodnutí s využitím dalších pozemků je v případě vymezení parkovacích stání pro skupinu 14 
domů v řešené ploše (obytný okrsek), kdy parkovací stání jsou umístěna ve veřejném 
prostranství podél komunikace pro celou tuto skupinu domů 
 (7) Požadavek, že ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo 
souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace 3) široká nejméně 2,5 
m a končící nejdále 50 m od stavby je plošným a prostorovým uspořádáním řešeného území 
splněn (viz výkres I.1). 
§ 21 
Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci 
 (1) Odstavná a parkovací stání pozemků staveb pro bydlení nebo rodinnou rekreaci podle § 20 
odst. 5 a 6 jsou umístěna ve skutečné docházkové vzdálenosti do 300 . 
 (3) Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§ 20 odst. 5 písm. 
c)], jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře 
pozemku činí v případě 
 a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4, - je 
splněno - stanovením uliční čáry a nezastavitelné části pozemků spolu s podmínkou dle kap.2.B 
b.(3) textové části  je výměra části pozemku schopné vsakování dešťové vody dostatečná 
 (4) Na pozemcích staveb pro bydlení lze kromě stavby pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení 
související s bydlením či bydlení podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a 
bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich, není-li z prostorových a provozních 
důvodů možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro bydlení. Na pozemcích rodinných domů 
lze dále umístit jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m 
výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou nejvýše do hloubky 3 m - stanovením 
podmínek v kap.1.B a 2.B b.(7) textové části je zajištěn soulad s těmito požadavky 
§ 22 
Pozemky veřejných prostranství 
(2) Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující 
pozemek rodinného domu, je 8 m- je proto vymezeno veřejné prostranství v ploše  veřejného 
dopravního koridoru o šířce min. 8m 
§ 23 
Obecné požadavky na umisťování staveb 
 (1) Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě 
technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo 
mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího 
zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a 
způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a 
plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby 
musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární 
techniky. Tyto požadavky jsou splněny - je navrženo takové řešení staveb ve veřejném 
dopravním koridoru - staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury, které splňují tyto 
požadavky - viz textová část RP - zejména kap. 1.B, 1.C, 1.F, 2.C, 2.I. Dále viz výkresy I.2, I.3, 
I.4 
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 (2) Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. 
Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti 
nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku - což stavby umisťované tímto RP (viz 
kap. 1.I textové části RP) splňují - viz výkres I.2, I.3, I.4. 
§ 24 
Zvláštní požadavky na umisťování staveb 
Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí 
umisťují pod zem - je splněno - viz kap. 1.C textové části RP, výkres I.4. 
§25 
(1)Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního 
prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové 
péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií 19), požadavky 
na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat 
údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, 
například technickou infrastrukturu - plošné a tvarové parametry vymezených pozemků dle kap 
1.B a výkersu I.1 toto umožní. 
 
Soulad s vyhl. 500/2006Sb.: 
§ 3 Mapové podklady 
(1)Mapovými podklady pro zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací 
dokumentace (dále jen "mapové podklady") jsou katastrální mapa, Státní mapa, Základní mapa 
České republiky a Mapa České republiky 1); mapovým podkladem pro pořízení regulačního 
plánu může být též polohopisné a výškopisné zaměření řešeného území  - tento požadavek je v 
souladu - mapovým podkladem pro zpracování RP  - Lokalita Za hřištěm II - byla digitalizovaná 
katastrální mapa, poskytnutá prostřednictvím obce Vojkovice. 
 
§ 19  
(1) Regulační plán obsahuje textovou a grafickou část.  
(2) Výkresy, které jsou součástí grafické části regulačního plánu, jsou zpracovány a vydávány v 
měřítku 1:1 000, popřípadě 1:500, s výjimkou výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací, který se zpracovává a vydává v měřítku katastrální mapy.  
Výkres širších vztahů je zpracován a vydán v měřítku 1:5000. Výkresy obsahují jevy 
zobrazitelné v daném měřítku. Ve výkresech je vyznačena hranice řešeného území.  
 
Příloha č. 11 . Obsah regulačního plánu  
Obsah regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, je zpracován dle přílohy č. 11 k této vyhlášce. 
Byl zpracován  hlavní výkres obsahující hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků v 
měřítku 1:1000. 
 Z důvodu potřeby graficky přehledně vyjádřit podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury, 
byly tyto vyjádřeny v samostatných výkresech I.2, I.3, I.4 v měřítku 1:500, protože v případě 
potřeby lze graficky vyjádřitelné podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb a staveb 
veřejné dopravní a technické infrastruktury a napojení staveb na ni zpracovat v samostatných 
výkresech. 
Byl zpracován výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výkres č.I.8 v měř. 
1:1000  
Byly zpracovány graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb, které nejsou zahrnuty do 
staveb veřejné infrastruktury (výkres I.6), jejich napojení na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu (výkres I.7) - tedy z důvodu přehlednosti na samostatných výkresech měř. 1:1000. 
Nebyly vymezeny pozemky územních rezerv a hranice ochranných pásem - tato nejsou v 
měřítku RP jasně zobrazitelná . 
Nebyl zpracován výkres pořadí změn v území (etapizace), protože etapizace nebyla stanovena. 



                                                                                                  Odůvodnění regulačního plánu 
Regulační plán  

„Vojkovice, Za hřištěm II“ 
 

 
                                                                      II/  

 
37 

Výkresy odůvodnění regulačního plánu byly zpracovány v souladu s přílohou 11 - koordinační 
výkres, výkres širších vztahů dokumentující vazby na sousední území, výkres předpokládaných 
záborů půdního fondu. 
– nejlépe co nebylo vymezeno, které výkresy nebyly zpracovány, co naopak bylo více 
rozpracováno – rozdělení výkresů na Hv a TI a DI atd. 
 
Příloha č.13  
V rozsahu dle této přílohy byla zpracována plánovací smlouva, která řeší spoluúčast žadatele na 
vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury, neboť vydání RP je v zadání 
podmíněno touto smlouvou. 
 

 
I.  Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů (vyplývá 
z SZ § 68 odst. (4) písm. d) 

Je shledán soulad s požadavky zvláštních právních předpisů - tedy s legislativními 
požadavky následujících zákonů, sledované stanovisky DOSS v průběhu projednání RP, jsou 
vypořádány podmínky vyplývající z pojednání: 
 

(1) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů 
Bylo vydáno souhlasné stanovisko č.j. JMK 15918/2013 ze dne 27.2.2013: 
Odborem životního prostředí z hlediska: 

zákona č. 100/2001 Sb. – záměr nestanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 
1 zákona č. 100/2001 Sb. a není tedy předmětem posuzování ve smyslu ustanovení § 10a a 
následujících zákona č. 100/2001 Sb.. 
 

(2) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
- Bylo vydáno souhlasné stanovisko č.j. JMK 15918/2013 ze dne 27.2.2013:Odborem 
životního prostředí z hlediska: 

zákona č. 114/1992 Sb. – orgán vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost významných lokalit nebo ptačích oblastí NATURA 2000, protože svou lokalizací zcela 
mimo území prvků NATURA 2000 a věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či 
sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany. 
nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem, k nimž by byl příslušný 

- MěÚ Židlochovice – odbor životního prostředí, Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice  
Dle  stanoviska č.j. OZP/1891/2013-Ve z 15.4.2013 : 
Předložený záměr byl posouzen orgánem ochrany přírody a krajiny dle  zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění. K dokumentaci nejsou ze strany orgánu ochrany 
přírody žádné připomínky. 

 
(3) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
Bylo vydáno souhlasné stanovisko č.j. JMK 15918/2013 ze dne 27.2.2013:Odborem životního 
prostředí z hlediska: 

zákona č. 254/2001 Sb. – orgán upozorňuje, že řešené území se nachází v PHO II. stupně – IIb 
vodního zdroje Vojkovice, orgán neuvádí ani nesouhlas s řešením, je upozorňuje na platnou 
legislativu v následných řízeních v území, dotčeným orgánem je v tomto případě nikoliv krajský úřad, 
ale úřad s rozšířenou působností – v tomto případě odbor životního prostředí MěÚ Židlochovice, kde 
bylo prověřeno, že upozornění je neaktuální – ochranná pásma vodního zdroje  Vojkovice byla nověji 
stanovena rozhodnutím č.j.10752/2000 – No Okresního úřadu Brno – venkov ze dne 15.5.2002 a ve 
výroku rozhodnutí se vymezuje ochranné pásmo II.stupně od komunikace III.třídy Vojkovice – 
Hrušovany směrem jihovýchodním, nemůže tudíž zasahovat do řešeného území. 
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MěÚ Židlochovice – odbor životního prostředí, Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice  
Dle  stanoviska č.j. OZP/1891/2013-Ve z 15.4.2013 : 

Vodoprávní úřad  sděluje, že stavby  SO2-Veřejný řad kanalizace  splašková a SO3-Veřejný řad 
vodovodu podléhají  vodoprávnímu povolení podle §  15  zákona č.254/2001 Sb. zákona o vodách 
v platném znění (vodní zákon) a uvádí podmínky pro podání žádosti o stavební povolení dle platné 
legislativy – vyhl.432/2001 Sb., což jsou podmínky následných řízení vyplývající z legislativy 

(4) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  
Bylo vydáno souhlasné stanovisko č.j. JMK 15918/2013 ze dne 27.2.2013: 
Odborem životního prostředí z hlediska: 

zákona č. 201/2012 Sb. – orgán souhlasí, nemá připomínky 
MěÚ Židlochovice – odbor životního prostředí, Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice  
Dle  stanoviska č.j. OZP/1891/2013-Ve z 15.4.2013 : 

Orgán státní správy v oblasti ochrany ovzduší posoudil předložený záměr dle zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší v platném znění a zjistil, že záměr je možný. 

(5) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů  
MěÚ Židlochovice – odbor životního prostředí, Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice  
Dle  stanoviska č.j. OZP/1891/1/2013-Sv z 11.4.2013 : 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu udělil souhlas s trvalým odnětím půdy pro výstavbu 
dopravní a technické nfrastruktury v řešeném území. 

 
(6) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zá-kon), ve 
znění pozdějších předpisů, jsou-li informace o výsledcích geologických prací, které mohou mít 
vliv na vypracování územně plánovací dokumentace a na životní prostředí z hlediska zvláštních 
podmínek geologické stavby území 
MěÚ Židlochovice – odbor životního prostředí, Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice  
Dle  stanoviska č.j. OZP/1891/2013-Ve z 15.4.2013 : 

Záměr byl posouzen orgánem státní správy lesů dle zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon) a orgán konstatuje, že k realizaci nejsou žádné připomínky. 

 
(7) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů(jsou povinni navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a využití 
nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 
Ministerstvo životního prostředí  ČR, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno 
Ve stanovisku k návrhu  č.j.290/560/13 ze 18.2.2013 konstatuje orgán, že v k.ú. , v němž se nachází 
řešené území není evidován žádný dobývací prostor a tedy považuje zájmy hájené dle ustanovení § 19 .  
zákona č. 44/1988 Sb. za respektované. 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského(dále jen OBÚ), Cejl 13, 602 00 Brno 

Ve stanovisku k návrhu  č.j.SBS/03948/2013 ze 7.3.2013 konstatuje orgán, že v k.ú. , v němž se nachází 
řešené území není vyhodnoceno žádné výhradní  ložisko nerostných surovin ani jejich prognózní zdroj a 
nejsou stanovena žádná chráněná ložisková území,  zájmy hájené dle ustanovení § 15 odst.1  zákona č. 
44/1988 Sb.  a §13  odst. 1 až.3 zákona č. 66/2001 jsou  respektované. 
 
(8) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších zákonů (pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 
dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje  a 
při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto 
využívání 
MěÚ Židlochovice – odbor životního prostředí, Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice  
Dle  stanoviska č.j. OZP/1891/2013-Ve z 15.4.2013 : 

Orgán státní správy v oblasti nakládání s odpady posoudil předložený záměr dle zákona  č. 185/2001 
Sb., o odpadech v platném znění a zjistil, že záměr je možný. 
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(9) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejí-cích 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného 
hlukového zatížení životního prostředí) 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno: 
Dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko k návrhu č.j.KHSJM 6417/2013/BM/HOK z 26.2.2013, bez 
podmínek s odkazem na hlukovou studii, která je přílohou návrhu. 
Závěry z hlukové studie jsou zapracovány do odůvodnění RP. 

 
(10) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární požadavky na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, upravuje práva a 
povinnosti fyzických a právnických osob 
Krajská veterinární správa pro JmK, Palackého 174, 612 38 Brno 
Tento dotčený orgán ve svém stanovisku  č.j. SVS/2013/017673-B z 10.4.2013  sdělil, že za podmínky 
dodržení platné legislativy nemá připomínek. 
Vzhledem k tomu respektování platné legislativy v následných řízeních je samozřejmé a  že RP 
nevymezuje žádné plochy, které by mohly mít vliv na předmět ochrany tohoto zákona, zájmy zákonem 
hájené jsou respektované. 
 
(11) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonů (území, ve 
kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky) 
Lokalita není v blízkosti žádné kulturní památky ani  území s archeologickými nálezy.  
RP nejsou dotčeny žádné kulturní památky ani jejich prostředí, že zájmy hájené zákonem č. 20/1987 Sb. 
byly respektovány. 

 
(12) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (z 
hlediska řešení silnic II. a III.třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací  
MěÚ Židlochovice , odbor dopravy, Masarykova 100 , 667 01 Židlochovice 
Tento dotčený orgán (dále je DO) vydal souhlasné stanovisko č.j. OD/1892/2013-SO  z 26.2.2013 s  
podmínkami, které byly v požadovaném rozsahu zapracovány do dokumentace RP: 

1. Pro uliční prostor (mezi stavbami vystupujícími nad terén - týká se i oplocení pozemků)  u  nových 
komunikací s obousměrným  provozem zpřístupňujících  pozemky  rodinných domů  je  třeba  
podle TP 103 a  § 22 vyhlášky č.501/2006 Sb.  dodržet  šířku  min.  8 m  -  je třeba zdůraznit již 
v územním rozhodnutí.  
Tato podmínka byla zapracována - z dokumentace vyplývá, že šířka komunikace je 8m – viz 
kóta v grafické části RP 

2. Odstup průjezdného prostoru komunikace od pevných překážek (plot, skříňky inž. sítí, sloupy 
veřejného osvětlení apod.) musí být nejméně 0,5 m. 
Tato podmínka se týká následných řízení. 

3. Bude zajištěno řádné odvodnění komunikace a ostatních zpevněných ploch. Upozorňujeme, že 
dešťové vody ze zpevněných ploch u RD a dešťové vody ze střech okolních objektů by neměly být 
svedeny na komunikaci. 
Tato podmínka je zapracována v části C Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání 
staveb veřejné infrastruktury v odstavci Doprava v pododstavci Odvodnění. Upozornění 
zapracováno nebylo, protože se týká územního rozhodování v částech řešení, ve kterých regulační 
plán nenahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby. Postup v následných řízeních není 
předmětem řešení RP. 

4. Musí být dodržena vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů (vodící a naváděcí linie, bezbariérovost, 
parkovací místo pro zdravotně postižené osoby atd.) - je zapracováno v podmínce kap.1.C b. (3) 
v textové části RP, parkovací místo pro zdravotně postižené osoby je vymezeno 
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5. U nově navržené komunikace by bylo účelné zvýšit počet parkovacích stání při komunikaci. 
Z hlediska zvýšení počtu parkovacích stání doporučujeme jednotlivě vymezená podélná parkovací 
místa propojit – navrhnou jako průběžné parkovací pruhy – toto nebylo zapracováno, protože 
vzájemné oddělení podílných parkovacích míst umožňuje zachování přirozené vodící linie (viz 
podmínky b.4 výše).  
Byla provedena bilance potřeby parkovacích míst v řešené ploše - kap.D.3 b(9) textové části 
odůvodnění, která prokazuje, že navržený počet stání je vyšší než požadovaný, nicméně počet 
stání lze zvýšit - parkovací stání jako podmínečně přípustným využitím pozemků v oblastech 
Veřejných prostranství - veřejné zeleně.  

6. Z hlediska předloženého návrhu celé lokality „Za Hřištěm“ jako obytné zóny však musíme 
upozornit, že podle § 39 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích je v obytné 
zóně povoleno stání vozidel jen na místech k tomu určených.  
Byla prověřena kapacita parkování na přilehlých komunikacích, změna v dopravní obsluze lokality 
( změna na obytnou zónu) zasáhne do možností odstavování vozidel na těchto plochách - bude 
třeba vyznačit plochy pro odstavování vozidel. Kapacitní možnosti stávajících ulic by měly být 
dostatečné vzhledem k hustotě obestavění ulic v budoucí obytné zóně (jednostranné obestavění , 
samostatně stojící objekty RD) 

 
 (13) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů  
Ministerstvo dopravy ČR, PO BOX 9, nábř.L.Svobody 12,Praha 1,110 15 
Tento dotčený orgán ve stanovisku č.j. 185/2013-910-UPR/2 z 15.3.2013  k návrhu konstatoval, že se 
návrh netýká zájmů dopravní infrastruktury v působnosti MD a nemá tedy připomínky.  

 
 (14) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
zákonů  
Státní energetická inspekce, UI pro Jihomoravský kraj, Opuštěná 4, 602 00 Brno 
Ve svém stanovisku č.j. 582/13/062.103St  z 25.3.2013 pouze upozornil účastníky stavebního řízení na 
platnost zákona č. 458/2000 Sb. a z něho vyplývající nutnost dodržování ochranných a bezpečnostních 
pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo 
zmírnění účinku případných havárií. 
Pořizovatel považuje respektování platné legislativy  za samozřejmé; orgán nevyhodnotil v některé z částí 
návrhu regulačního plánu pochybení z hlediska ochranných a bezpečnostních pásem, podmínky vztahující 
se k provádění prací v těchto pásmech nejsou podmínkami k podrobnosti ani RP ani ÚR, proto vzhledem 
k výše uvedenému považuje zájmy hájené zákonem 485/2000 Sb. za respektované. 

 
(15) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky z hlediska zájmů obrany 
České republiky 
Česká republika - Ministerstvo obrany –Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 
2687/84, 615 00 Brno  
K návrhu se tento dotčený orgán vyjádřil ve svém stanovisku č.j. 1008/33656/2013 – 1383-ÚP-BR z 12.2. 
2013 a  konstatoval, že neshledal rozpor mezi návrhem a zájmy MO na zajištování obrany a bezpečnosti 
státu, taktéž konstatoval, že stanovisko je taktéž stanoviskem dle § 175 stavebního zákona k územním 
rozhodnutím, které regulační plán navrhuje. 
 
(16) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (požární ochraně, integrovaném záchranném systému a 
ochraně obyvatelstva při přípravě na mimořádné události) 
a Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů  
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 
Bylo vydáno souhlasné koordinované stanovisko  č.j.HSBM 1-26/2013 z 20.3.2013 k návrhu  s 
podmínkami, které byly řešeny: 
1) Obratiště musí svými parametry odpovídat příloze č. 3 bod 3 této vyhlášky – rozšíření pruhu na konci 
komunikace na šířku minimálně 20m v minimální délce 20m, popř. kruhové obratiště nebo obratiště tvaru 
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písmene T - při následné konzultaci s HZS bylo konstatováno, že navržené obratiště zajistí otáčení 
vozidel požárního zásahu 
2) Vnější zdroje požární vody (nový vodovod) bude navržen v souladu s čl. 5 ČSN 730873 - je zajištěno 
podmínkou v kap. 1.F. b.(4) v textové části RP 
3)  Doporučení – na vodovodním řadu bude osazen hydrant v souladu s čl. 5.3. ČSN 730873 je 
předmětem následné dokumentace. 
 

 
(17) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému ma-jetku 
(ve znění pozdějších předpisů), ve znění pozdějších zákonů  
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno– venkov, 
Kotlářská 53, Brno: 
Bylo vydáno  stanovisko č.j. SPU 057893/2013 z 11.3.2013 s informací, že v katastrálním území 
probíhají komplexní pozemkové úpravy, orgán nemá žádné připomínky, protože řešené území se 
nenachází v obvodu pozemkové úpravy. 

 
(18) Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií  
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
se k zadání vyjádřil ve vyjádření č.j.SÚJB/OPZ/1210/2008 z 16.1.2009 bez připomínek, k dalším 
stupňům nebyl obesílán. V území nejsou navrhovány žádná využití, která mohou potenciálně působit 
závažné havárie. 
 
(19) Vzhledem k povaze řešeného území nebyl vyhodnocován soulad se zvlášními právními 
předpisy, jejichž dotčení je vyloučeno: 
Zákon 49/1997 Sb., o civil-ním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (neumisťují a nemění se zdroje energie, distri-
buční soustavy určené k distribuci elektrické energie a plynu, nebo rozvodná tepelná zařízení, 
dále legilslativa týkající se  např. lodní dopravy, komunikací II a III.třídy apod. 
 
 

 
J.  Zpráva o závěrech vyplývajících z dokumentace vlivů, 
(vyplývá z SZ § 68 odst. (5) písm. b) 
 
Regulační plán nebyl posuzován z hlediska vlivů na URÚ, požadavek nebyl vznesen zadání RP. 
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 (III) 
Odůvodnění pořizovatele regulačního plánu „Vojkovice, Za hřištěm II“ 
Tyto části byly pořizovatelem přezkoumány na základě návrhu, projektant ovšem musí tento 
soulad sám popsat do odůvodnění tak, jak je to vyžadováno přílohou č.11 vyhl.500/2006 Sb. a 
jak je popsáno výše v odstavci II.5. Na základě tohoto doplnění bude možno doplnit odůvodnění 
pořizovatele s uvedením příslušných odstavců a kapitol odůvodnění. 
 
Kapitola: 

1. Výsledek přezkoumání regulačního plánu „Vojkovice, Za hřištěm II“ podle § 68 
odst. (4) písmeno a) až c) stavebního zákona 
 

 
1.1. Přezkoumání souladu návrhu regulačního plánu s Politikou územního rozvoje ČR 

(dále jen PUR) a územně plánovací dokumentací dle §68 odst.(4) písmeno a) 
Soulad je vyhodnocen  v textové části  odůvodnění v kapitole označené B.2. a byl prokázán ke 
všem částem PÚR,  které se vztahují k řešenému území; soulad byl vyhodnocen také na úrovni 
Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Židlochovice a z nich 
vyplývajících záměrů v kapitole označené B.3. 
 

1.2. Přezkoumání souladu návrhu regulačního plánu s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území dle §68 odst.(4) písmeno b) 

Soulad je vyhodnocen v  textové části odůvodnění v kapitole označené G., byl vyhodnocen po 
jednotlivých odstavcích a písmenech § 18 a §19 SZ, které se vztahují k regulačnímu plánu  a byl 
prokázán. 
 

1.3. Přezkoumání souladu návrhu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů dle §68 odst.(4) písmeno c) 

Soulad je vyhodnocen v textové části odůvodnění v kapitole označené H. po jednotlivých 
předpisech – stavební zákon, vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhláška č. 501/2006 Sb. v odstavcích a 
písmenech jednotlivých ustanovení, která se vztahují k regulačnímu plánu  a byl prokázán. 
Soulad s § 7 odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb. je vyhodnocen v kapitole B.1, odst(8) 
 
 
Kapitola: 

2. Výsledek přezkoumání regulačního plánu „Vojkovice, Za hřištěm II“ podle § 68 
odst. (4) písmeno d) stavebního zákona 
 

 
2.1. Přezkoumání souladu návrhu s požadavky zvláštních právních předpisů  

Soulad je vyhodnocen textové části odůvodnění v kapitole označené  Dle jednotlivých právních 
předpisů, které se vztahují k řešené problematice a řešenému území včetně vyhodnocení splnění 
požadavků zadání v kapitole ozn. I. 

 
2.2. Soulad se stanovisky dotčených orgánů dle zvláštních právních předpisů a 

s výsledkem řešení rozporů 
  

2.2.1 Žádný rozpor nebyl v průběhu projednávání regulačního plánu řešen.  
 

2.2.2. Stanoviska dle §66 odst.(3)  písmeno a) b) stavebního zákona 
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2.2.2.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno  
Z hlediska zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
jako  orgán ochrany přírody ( pověřený odbor životního prostředí) příslušný podle písmene x) 
odstavce 4) § 77a výše uvedeného zákona v koordinovaném stanovisku č.j. JMK 15918/2013 ze 
dne 27.2.2013 orgán vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
významných lokalit nebo ptačích oblastí NATURA 2000, protože regulační plán svou lokalizací 
zcela mimo území prvků NATURA 2000 a věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, 
nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany. 
 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů jako orgán ochrany ZPF v koordinovaném stanovisku vydaném dne 31.1.2014 pod č.j. 
JMK14213/2013  uvádí, že kompetentním orgánem je MěÚ Židlochovice. 
 
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. v koordinovaném stanovisku č.j. JMK 15918/2013 ze dne 
27.2.2013 záměr nestanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona 
č. 100/2001 Sb. a není tedy předmětem posuzování ve smyslu ustanovení § 10a a následujících 
zákona č. 100/2001 Sb.  
 
Z hlediska zákona č. zákona č. 254/2001 Sb. orgán upozorňuje, že řešené území se nachází 
v PHO II. stupně – IIb vodního zdroje Vojkovice, orgán neuvádí ani nesouhlas s řešením, jen 
upozorňuje na platnou legislativu v následných řízeních v území. Dotčeným orgánem je v tomto 
případě nikoliv krajský úřad, ale úřad s rozšířenou působností – v tomto případě odbor životního 
prostředí MěÚ Židlochovice 
Vypořádání tohoto stanoviska pořizovatelem: 
Na odboru životního prostředí MěÚ Židlochovice bylo prověřeno, že upozornění je neaktuální – 
ochranná pásma vodního zdroje  Vojkovice byla nověji stanovena rozhodnutím č.j.10752/2000 – 
No Okresního úřadu Brno – venkov ze dne 15.5.2002, v jehož výrokové části se vymezuje 
ochranné pásmo II. stupně od komunikace III. třídy Vojkovice – Hrušovany směrem 
jihovýchodním, nemůže tudíž zasahovat do řešeného území.Upozornění tudíž nebylo 
zapracováno. 
 
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší krajský úřad  jako orgán ochrany ovzduší  
příslušný podle ust. § 11 odstavce 2 písmene a) výše uvedeného zákona po posouzení předložené 
dokumentace nemá připomínky. 
 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. orgán uvádí, že protože v řešeném území nejsou umisťovány 
rekreační a sportovní stavby, je dotčeným orgánem v tomto případě nikoliv krajský úřad, ale 
úřad s rozšířenou působností – tedy MěÚ Židlochovice. 
 
Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., § 40 odst. 3 písm. f) zákona v platném znění Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) neuplatňuje stanovisko, protože 
není dotčeno řešení silnic II a III. třídy. 
 
Krajský úřad JMK, Odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno z hlediska 
zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů uvádí jako orgán 
památkové ochrany, že nejsou návrhem dotčeny jeho zájmy. 
 
2.2.2.2. Odbor životního prostředí MěÚŽidlochovice 
jako orgán příslušný k ochraně zemědělského půdního fondu  dle § 15 písmeno d) zákona 
334/1992 Sb. udělil vydáním stanoviska č.j. OZP/1891/1/2013-Sv z 11.4.2013 souhlas vydáním 
stanoviska s trvalým odnětím půdy pro výstavbu dopravní a technické infrastruktury v řešeném 
území s podmínkou, že z trvale odňaté zem.půdy bude provedena skrývka ornice v plné 
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mocnosti a po ukončení stavby má být použita v místě stavby při konečných úpravách pozemku. 
Případný přebytek ornice má být využit pro potřebu obce Vojkovice k úpravám zeleně.  
Vypořádání tohoto stanoviska pořizovatelem: 
Stanovená podmínka je podmínkou pro stavební řízení, k němuž je kompetentní speciální 
stavební úřad. Zastupitelstvo obce je kompetentní k vydání regulačního plánu, který může 
nahradit územní rozhodnutí, nikoliv nahradit  stavební povolení. Zapracováním podmínky by 
došlo k zásahu do věcné příslušnosti jiného správního orgánu. 
 
2.2.2.3. Odbor životního prostředí MěÚŽidlochovice  

dle  stanoviska č.j. OZP/1891/2013-Ve z 15.4.2013 jako orgán příslušný:  
• z hlediska zákona č. 254/2001 Sb  jako vodoprávní úřad  sděluje, že stavby  SO2-Veřejný řad 

kanalizace  splašková a SO3-Veřejný řad vodovodu podléhají  vodoprávnímu povolení podle §  
15  zákona č.254/2001 Sb. zákona o vodách v platném znění (vodní zákon) a uvádí podmínky pro 
podání žádosti o stavební povolení dle platné legislativy – vyhl.432/2001 Sb. 

• z hlediska oblasti nakládání s odpady posoudil předložený záměr dle zákona  č. 185/2001 Sb., o 
odpadech v platném znění a zjistil, že záměr je možný. 

• z hlediska oblasti ochrany ovzduší posoudil předložený záměr dle zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší v platném znění a zjistil, že záměr je možný. 

• z hlediska  zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění k dokumentaci 
nejsou ze strany orgánu ochrany přírody žádné připomínky. 

• z hlediska  zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
konstatuje, že k realizaci nejsou žádné připomínky. 

Vypořádání tohoto stanoviska pořizovatelem: 
Ze stanoviska nevyplývají žádné požadavky k úpravě dokumentace, protože podmínky pro zpracování 
projektové dokumentace a podmínky podání žádosti o stavební povolení výše uvedených staveb jsou 
součástí platné legislativy. 
 

2.2.2.4. Odbor dopravy MěÚŽidlochovice  

Tento dotčený orgán vydal souhlasné stanovisko k návrhu  č.j. OD/1892/2013-SO  z 26.2.2013 
s těmito podmínkami : 

7. Bude postupováno a bude třeba dodržet zákon o pozemních komunikacích a vyhlášku č. 
104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění . 
Vypořádání této části stanoviska pořizovatelem: 
Tato podmínka  nebyla zapracována do textu, postup v následných řízeních není úkolem 
řešení RP. 

8. Pro uliční prostor (mezi stavbami vystupujícími nad terén - týká se i oplocení pozemků)  u  
nových komunikací s obousměrným  provozem zpřístupňujících  pozemky  rodinných 
domů  je  třeba  podle TP 103 a  § 22 vyhlášky č.501/2006 Sb.  dodržet  šířku  min.  8 m  -  
je třeba zdůraznit již v územním rozhodnutí.  
Vypořádání této části stanoviska pořizovatelem: 
Tato podmínka byla zapracována - z dokumentace vyplývá, že šířka komunikace je 8m – viz 
kóta v grafické části RP. 

9. Odstup průjezdného prostoru komunikace od pevných překážek (plot, skříňky inž. sítí, 
sloupy veřejného osvětlení apod.) musí být nejméně 0,5 m. 
Vypořádání této části stanoviska pořizovatelem: 
Tato podmínka nebyla zapracována v případě, že se týká následných řízení při umísťováni 
staveb, u nichž tento RP nenahrazuje územní rozhodnutí, podmínku pro umístění sloupů VO 
je zapracována v grafické části – umístění sloupů je okótováno vzhledem k průjezdnému 
prostoru komuniklace. 
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10. Bude zajištěno řádné odvodnění komunikace a ostatních zpevněných ploch. 
Upozorňujeme, že dešťové vody ze zpevněných ploch u RD a dešťové vody ze střech 
okolních objektů by neměly být svedeny na komunikaci. 
Vypořádání této části stanoviska pořizovatelem: 
Tato podmínka je zapracována v části 1.C Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání 
staveb veřejné infrastruktury v odstavci Doprava v pododstavci (11)Odvodnění. 
Upozornění zapracováno nebylo, protože se týká územního rozhodování v částech řešení, 
ve kterých regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby. Postup 
v následných řízeních není předmětem řešení RP a byl by zásahem do věcné příslušnosti 
jiného orgánu. 

11. Musí být dodržena vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů (vodící a 
naváděcí linie, bezbariérovost, parkovací místo pro zdravotně postižené osoby atd.). 
Vypořádání této části stanoviska pořizovatelem: 
Tato podmínka byla zapracována do textové části 1.C Podmínky pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb veřejné infrastruktury v odstavci Doprava v pododstavci (3) Podmínky 
pro zpracování následného stupně projektové dokumentace. 

12. U nově navržené komunikace by bylo účelné zvýšit počet parkovacích stání při 
komunikaci. Z hlediska zvýšení počtu parkovacích stání doporučujeme jednotlivě 
vymezená podélná parkovací místa propojit – navrhnou jako průběžné parkovací pruhy 
Vypořádání této části stanoviska pořizovatelem: 
Projektant se  zabýval touto připomínkou , v odůvodnění v kapitole D.3  odst. (10) je 
proveden orientační výpočet  potřeby parkovacích stání pro řešené území na základě ČSN 
736110 s tím, že Podmínečně přípustné využití pozemků v plochách ozn. jako Plochy 
veřejných prostranství - veřejné zeleně bylo upraveno tak, že umožňuje využití pro další 
parkovací stání při prokázání jejich nezbytnosti. 

13. Z hlediska předloženého návrhu celé lokality „Za Hřištěm“ jako obytné zóny však musíme 
upozornit, že podle § 39 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích je 
v obytné zóně povoleno stání vozidel jen na místech k tomu určených.  
Vypořádání této části stanoviska pořizovatelem: 
Tato podmínka byla vyhodnocena v koordinaci využívání řešené plochy z hlediska širších 
vztahů, byla prověřena kapacita parkování na přilehlých komunikacích a vyhodnoceno, jak 
může změna v dopravní obsluze lokality ( změna na obytnou zónu) zasáhnout do možností 
odstavování vozidel na těchto plochách, taktéž je v D.3 odst.(3) odůvodnění odůvodněna 
podmínka 1.C(3). 

 
2.2.2.5. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 
Brno 
jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle 
ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., vydala souhlasné stanovisko k návrhu 
č.j. KHSJM 6417/2013/BM/HOK z 26.2.2013, bez podmínek s odkazem na hlukovou studii, 
která je přílohou návrhu. 
Vypořádání této části stanoviska pořizovatelem: 
Závěry z hlukové studie jsou zapracovány do odůvodnění RP v kapitole odůvodnění D.7. 
 
2.2.2.6. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 
602 00 Brno 



                                                                                                  Odůvodnění regulačního plánu 
Regulační plán  

„Vojkovice, Za hřištěm II“ 
 

 
                                                                      II/  

 
46 

Ve stanovisku k návrhu  č.j.290/560/13 ze 18.2.2013 konstatuje orgán, že v k.ú. , , že v k.ú. , 
v němž se nachází řešené území není vyhodnoceno žádné výhradní  ložisko nerostných surovin 
ani jejich prognózní zdroj a nejsou stanovena žádná chráněná ložisková území,  zájmy hájené dle 
ustanovení § 15 odst.1  zákona č. 44/1988 Sb.  a §13  odst. 1 až.3 zákona č. 66/2001 jsou  tedy 
respektovány. 
 
2.2.2.7. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, Brno 
Ve stanovisku k návrhu  č.j.SBS/03948/2013 ze 7.3.2013 konstatuje orgán, že k.ú.,v němž se 
nachází řešené území, není evidován žádný dobývací prostor a tedy považuje zájmy hájené dle 
ustanovení § 19  zákona č. 44/1988 Sb. za respektované. 
 

2.2.2.8. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 
Bylo vydáno souhlasné koordinované stanovisko  č.j.HSBM 1-26/2013 z 20.3.2013 k návrhu  s těmito 
podmínkami:  

1. Obratiště musí svými parametry odpovídat příloze č. 3 bod 3 této vyhlášky – rozšíření pruhu na 
konci komunikace na šířku minimálně 20m v minimální délce 20m, popř. kruhové obratiště nebo 
obratiště tvaru písmene T 

2. Vnější zdroje požární vody (nový vodovod) bude navržen v souladu s čl. 5 ČSN 730873 
3. Doporučení – na vodovodním řadu bude osazen hydrant v souladu s čl. 5.3. ČSN 730873 

Vypořádání stanoviska pořizovatelem: 
Do odůvodnění  D.7 Ochrana veřejného zdraví a  požární ochrana byl zapracován text 
objasňující splnění podmínek 1 a 2, současně je v odst. 1.F jako podmínka pro vypracování 
projektové dokumentace stanovena podm.(4).Doporučení z bodu 3. nebylo zapracováno, protože 
osazení hydrantu je součástí vodoprávního povolení a tedy by se jednalo o zásah do věcné 
příslušnosti jiného orgánu. 
 
2.2.2.9. Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka 
Brno– venkov, Kotlářská 53, Brno 
Bylo vydáno  stanovisko č.j. SPU 057893/2013 z 11.3.2013 s informací, že v katastrálním území 
probíhají komplexní pozemkové úpravy , projektant byl na změnu ÚP upozorněn  a orgán nemá žádné 
připomínky, protože řešené území se nenachází v obvodu pozemkové úpravy. 
 
2.2.2.10. Státní energetická inspekce, UI pro Jihomoravský kraj, Opuštěná 4, 602 00 Brno 
Ve svém souhlasném stanovisku č.j. 582/13/062.103St  z 25.3.2013 pouze upozornil účastníky stavebního 
řízení na platnost zákona č. 458/2000 Sb. a z něho vyplývající nutnost dodržování ochranných a 
bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem 
k zamezení nebo zmírnění účinku případných havárií. 
Vypořádání stanoviska pořizovatelem: 
Pořizovatel považuje respektování platné legislativy  za samozřejmé; orgán nevyhodnotil v některé z částí 
návrhu regulačního plánu pochybení z hlediska ochranných a bezpečnostních pásem a uvádí, že 
regulační plán je v souladu s Ú a rozvíjí f¨ho; podmínky vztahující se k provádění prací v těchto pásmech 
jsou podmínkami ke provádění staveb a následným činnostem v území,k nimž je věcně příslušný jiný 
orgán než zastupitelstvo obce, proto vzhledem k výše uvedenému považuje zájmy hájené zákonem 
485/2000 Sb. za respektované. 
 
2.2.2.11. Česká republika - Ministerstvo obrany – Vojenská ubytovací a stavební správa, 
Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno  
K návrhu se tento dotčený orgán vyjádřil ve svém stanovisku č.j. 1008/33656/2013 – 1383-ÚP-BR z 12.2. 
2013 a  konstatoval, že neshledal rozpor mezi návrhem a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu, taktéž konstatoval, že při dodržení § 175 stavebního zákona nemá připomínek. 
Vypořádání stanoviska pořizovatelem: 
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Stanovisko je podmíněno dodržením ustanovení § 175 stavebního zákona, který je vztažen k vydávání 
územních rozhodnutí a stavebních povolení na zájmových  územích Ministerstva obrany. Má-li tedy 
dotčený orgán nějaké podmínky pro stavby, jejichž územní rozhodnutí RP nahrazuje, měly by být součástí 
RP. Proto pořizovatel vyzval dne 16.8.2013 Ministerstvo obrany k doplnění stanoviska. Dotčený orgán do 
předložení RP k vydání zastupitelstvem obce stanovisko nedoplnil. Pořizovatel má tedy za to, že žádné 
podmínky pro umístění těchto staveb Ministerstvo obrany nemá. §175 stavebního zákona stanoví, že 
vydání územního rozhodnutí v zájmových územích Ministerstva obrany je podmíněno jeho závazným 
stanoviskem. RP územní rozhodnutí nevydává, pouze je nahrazuje u jím vymezených staveb. § 4 stanoví, 
že závazná stanoviska vydávají dotčené orgány pouze k rozhodnutím stavebního úřadu nebo úkony 
autorizovaného inspektora, pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona vydávají stanoviska. Není 
tedy nutno vyčkat závazného stanoviska dotčeného orgánu a je zákonné a postačující původní stanovisko. 
V zájmových územích dle §175 stavebního zákona MO zajímají stavby  především větrných elektráren, 
výškových staveb, průmyslových hal, venkovního vedení VVN a VN, retranslačních stanic a základnových 
stanic mobilních operátorů. Vzhledem k tomu, že žádná z těchto staveb není v řešeném území umisťována 
a není ani přípustná, je v poznámce koordinačního výkresu v limitech uvedeno, že Celé území obce se 
nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení a je územím dle § 175 stavebního zákona. 
§175 stavebního zákona se vztahuje na všechna územní rozhodnutí a povolení staveb v takto označených 
územích, proto je v součástí regulačního plánu podmínka obsažená v kapitole 2.B odst. (4). 
 
2.2.2.12. Ministerstvo dopravy ČR, PO BOX 9, nábř.L.Svobody 12,Praha 1,110 15 
Tento dotčený orgán ve stanovisku č.j. 185/2013-910-UPR/2 z 15.3.2013  k návrhu konstatoval, že se 
návrh netýká zájmů dopravní infrastruktury v působnosti MD a nemá tedy připomínky a to z hlediska 
zákonů č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č.266/1994 Sb. o drahách, č. 49/1997 Sb.,o civilním 
letectví. 
 
2.2.2.13. Krajská veterinární správa pro JmK, Palackého 174, 612 38 Brno 
Tento dotčený orgán ve svém stanovisku  č.j. SVS/2013/017673-B z 10.4.2013  sdělil, že za podmínky 
dodržení platné legislativy nemá připomínek. 
Vypořádání stanoviska pořizovatelem: 
Vzhledem k tomu, že respektování platné legislativy v následných řízeních je samozřejmé a  že RP 
nevymezuje žádné plochy, které by mohly mít vliv na předmět ochrany tohoto zákona, považuje 
pořizovatel zájmy zákonem hájené za respektované. 
 
2.2.3. Stanoviska dle §67 odst.(2) stavebního zákona 

 
2.2.3.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno  
Z hlediska zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
jako  orgán ochrany přírody ( pověřený odbor životního prostředí) příslušný podle písmene x) 
odstavce 4) § 77a výše uvedeného zákona v koordinovaném stanovisku č.j. JMK 144348/2013 ze 
dne 23.1.2014 orgán konstatuje, že na základě předchozího vyloučení významného vlivu tohoto 
RP na soustavu NATURA 2000 nemá připomínky. 
 
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v koordinovaném stanovisku č.j. JMK 
144348/2013 ze dne 23.1.2014  krajský úřad  jako orgán ochrany ovzduší  příslušný podle ust. § 
11 odstavce 2 písmene a) výše uvedeného zákona nemá připomínky k předloženému návrhu. 
 
Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., § 40 odst. 3 písm. f) zákona v platném znění Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) neuplatňuje stanovisko 
v koordinovaném stanovisku č.j. JMK 144348/2013 ze dne 23.1.2014. 
 
Z hlediska zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů uvádí 
jako orgán památkové ochrany, že nejsou návrhem dotčeny jeho zájmy. 
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2.2.3.2. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno  
k předmětné dokumentaci vydal souhlasné koordinované stanovisko  č.j. HSBM-1-274/2013 
z 29.1.2014 bez dalších podmínek s tím, že z předmětného návrhu RP je zřejmé, že bude splněn 
požadavek § 21 odst.(2) písmeno k)  vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva a požadavek §2 odst.1 písm.d) vyhlášky 23/2008 Sb. o technických 
podmínkách požární ochrany staveb. 

 
2.2.4. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů dle §68 odst.(4) písmeno d), v nichž nebyla 

vydána stanoviska dotčených orgánů  
 
2.2.4.1. Odbor školství a kultury, pracoviště památkové péče MěÚ Židlochovce 
Tento dotčený orgán byl o stanovisko žadatelem požádán, nevydal však žádné.   

Vypořádání: 
Vzhledem k tomu, ochrana historického jádra obce je stanovena podmínkou 1.D.(3), respektování platné 
legislativy v následných řízeních je samozřejmé a  RP nevymezuje žádné plochy, které by mohly mít vliv 
na předmět ochrany tohoto zákona. Lokalita není v blízkosti žádné kulturní památky ani  území 
s archeologickými nálezy.  
Návrhem nejsou dotčeny žádné kulturní památky ani jejich prostředí;  pořizovatel považuje  zájmy hájené 
zákonem č. 20/1987 Sb. za respektované. 
 

Kapitola: 
3. Zpráva o závěrech vyplývajících z dokumentace vlivů, stanovisko příslušného úřadu 

k posouzení vlivů návrhu regulačního plánu na životní prostředí a sdělení, jak bylo 
stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů návrhu regulačního plánu na životní 
prostředí zohledněno( dle § 68 odst. (5) písmeno b) až d) 

Zpráva o závěrech vyplývajících z dokumentace vlivů nebyla vydána, protože regulační plán 
nenahrazuje územní rozhodnutí pro záměr, který je předmětem posuzování vlivů na životní 
prostředí, zvláštní ustanovení stavebního zákona upravující posuzování vlivů regulačního plánu 
na životní prostředí se nepoužijí.  
Zadání regulačního plánu je součástí platné územně plánovací dokumentace a požadavek 
posouzení vlivů regulačního plánu na životní prostředí nebyl při jejím projednávání uplatněn. 
Stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů návrhu regulačního plánu na životní prostředí 
nebylo vydáno a tudíž nemohlo být zohledněno vzhledem k výše uvedenému. 
     
Kapitola: 
4. Rozhodnutí o námitkách 
Rozhodnutí o námitkách nebylo provedeno, protože v termínu dle § 67 odst.(2) stavebního 
zákona nebyly žádné námitky uplatněny. 
 
Vyhodnocení podání ve lhůtě dle § 67 odst. (2) stavebního zákona: 
K návrhu RP  k veřejnému projednání neobdržel pořizovatel žádné námitky. 
V případě níže doručených podání nazvaných jako připomínky se pořizovatel zabýval tím, zda 
podaná připomínka není námitkou dle §67 odst. (2). 
Podání byla uplatněna ve lhůtě dle § 67 odst. (2). 
V námitce dle § 67 odst. (2) musí být uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující 
dotčená práva. 
Připomínku organizace itself s.r.o.,IČ 18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno-Židenice 
vyhodnotil pořizovatel takto: 
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Jedná se o souhlas s navrhovaným řešením, nejsou uvedeny údaje dle katastru nemovitostí, nejde 
tedy o námitku. 
 
Připomínku organizace PROFITIS a.s., IČ 28328027, Sklenská 1582/1B,Kyje,198 00 Praha 9  
vyhodnotil pořizovatel takto: 

V podání jsou uvedeny údaje dle KN, společnost sice není uvedena v KN jako vlastník 
uvedených pozemků, je jím IVORY Asset Management a.s. dle LV č.1050 v k.ú. Vojkovice. 
Tato společnost dle výpisu z obchodního rejstříku změnila dne 29.9.2011 název na PROFITIS 
a.s. a dne 16.9.2013 změnila sídlo. Subjekt sice nesplnil svou povinnost dle zákona č. 256/2013 
Sb. – katastrální zákon, § 37odst.(1) písm. b) a do 30dnů neoznámil KN změnu, jeho vlastnická 
práva jsou však doložena. 
Dle § 67 odst. (2)  a § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona mohou tedy podat k regulačnímu plánu 
námitky tyto osoby:  

• žadatel, 
• obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. 
• vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li 

sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, 
• osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, 
• osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis 

Pořizovatel vyhodnotil, že organizace jako vlastník pozemků, které uvádí, vzdálených od 
řešeného území 109 m nemůže být osobou, jejíž vlastnické či jiné právo k sousední stavbě či 
pozemkům může být dotčeno jak řešením RP, tak územními rozhodnutími, které RP nahrazuje. 
Řešení regulačního plánu – tedy jakési  „podrobnější uspořádání lokality“ vymezené pro daný 
účel územním plánem sídelního útvaru Vojkovice nemůže žádným způsobem zasáhnout do 
vlastnických či jiných práv organizace. Lokalita byla do územního plánu doplněna Změnou č. II 
– bez přeložky územního plánu sídelního útvaru Vojkovice s účinností od 7.7.2010, jíž bylo při 
vymezení lokality vyhodnoceno hledisko dopravní, hledisko hygienické, hledisko životního 
prostředí atd. 
Vzhledem k tomu, že podání nebylo uplatněno osobou, která by splňovala § 85 odst.1 a 2, 
nejedná se o námitku. 
 
Kapitola: 
5. Vyhodnocení připomínek 
Pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem výsledky projednání Regulačního 
plánu Vojkovice, Za Hřištěm II (dále jen RP) a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval podle § 67 
odst. (4) stavebního zákona návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu RP a dle § 67 
odst. 4 jej projednal s dotčenými orgány. Žádný z dotčených orgánů neuplatnil nesouhlasné 
stanovisko. 
 
 
Připomínku organizace itself s.r.o.,IČ 18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno-Židenice 
vyhodnotil pořizovatel takto: 

Z vyjádření organizace ze dne 2.1.2014  vyplynulo, že organizace souhlasí s návrhem RP a že 
plánovaná síť EK je v návrhu zakreslena.  Organizace dále upozornila na ochranné pásmo 
podzemního komunikačního vedení a žádá o předložení projektové dokumentace k vyjádření 
v případě výstavby v blízkosti telekomunikační trasy. 
Jedná se podrobnost pro následná řízení a úkony jiných správních orgánů či řízení a úkony, jež 
se netýkají řešeného území (územní rozhodování mimo řešené území, stavební povolení na 
stavby umisťované RP), nelze tedy zapracovat do návrhu. 
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Připomínku organizace PROFITIS a.s., IČ 28328027, Sklenská 1582/1B,Kyje,198 00 Praha 9  

ze dne 4.2.2014, v níž  je uvedeno (doslovné znění, byla doplněna pouze čísla odstavců) : 
Naše společnost jako majitel pozemků p.č. 524/1, 524/14, 524/28 a budovy č.p. 327, která je 
postavena na pozemku p.č. 524/28 zná dobře území, které bezprostředně sousedí s řešeným 
územím a proto podává tuto připomínku v těchto bodech  
1) ve veřejné vyhlášce ze dne 18.12.2013 je uvedeno, že se jedná o oznámení o zahájení řízení o 

regulačním  pláni „Vojkovice, Za hřištěm“ . Všechny přílohy tohoto oznámení jsou, ale 
označeny popisem že se jedná o lokalitu „Vojkovice, Za hřištěm II“, v této souvislosti 
žádáme, aby celé řízení o regulačním plánu této lokality bylo znovu zahájeno a to z  důvodu 
matení možných účastníků řízení 

2) k přístupu do řešeného území, označeného jako Vojkovice za hřištěm II a I, je přístup z ulice 
Nádražní, a dále ulicí sportovní, ve které není momentálně řešena žádná komunikace pro 
chodce, v této souvislosti je nutné, aby součástí regulačního plánu bylo i vyřešení 
komunikace pro chodce v ulici Sportovní  

3) k přístupu do řešeného území, označeného jako Vojkovice za hřištěm II a I, je přístup z ulice 
Nádražní, a dále ulicí Sportovní, ulice Sportovní je zcela nedostatečně nadimenzována na 
skutečnost, že by se přes ni měla realizovat doprava do nově vzniklé lokality a to zejména 
svým poloměr zatáček a šířkou vozovky, v této souvislosti žádáme, aby součástí regulačního 
plánu bylo i vyřešení zvýšení kapacity komunikace Sportovní 

4) v řešeném území, označené jako Vojkovice za hřištěm II, byla zpracována hluková studie 
společnosti KOMPRAH, s.r.o., máme zkušenost v podobě bydlení na sousedních pozemcích, 
že při průjezdu vlaku se nedá v místnostech, které jsou nejblíže železniční trati poslouchat 
ani televize, žádáme v této lokalitě odsouhlasení oprav, které budeme provádět na bytovém 
domě, v této souvislosti je nutné, aby byl proveden nové kontrolní měření hluku a následně 
byl do regulačního plánu zahrnuto řešení protihlukových opatření ze strany železniční tratě 
komunikace pro chodce v ulici Sportovní 

5) v řešeném území, označené jako Vojkovice za hřištěm II a I není vyřešeno parkování pro 
obsluhu jednotlivých staveb, např. pokud v dané lokalitě zastaví dva vozy sanitní služby 
(lékař a převoz pacienta), bude zcela zablokován přístup k některým plánovaným 
nemovitostem, v této souvislosti je nutné, aby plánované komunikace byli doplněny o 
potřebný počet obslužných parkovacích míst, které budou sloužit pro obsluhu nově vzniklých 
nemovitostí 

6) řešené území označené jako Vojkovice za hřištěm II je v bezprostřední blízkosti hřiště a 
průmyslové zóny, které je umístěna v bývalém areálu zemědělského družstva. Obě tyto 
lokality jsou zdrojem hluku, v této souvislosti je nutné, aby regulační plán byl doplněn o 
opatření, které bude řešit negativní vliv na nově vzniklou lokalitu 

7) řešené území označené jako Vojkovice za hřištěm II je v bezprostřední blízkosti hřiště. 
Návštěvníci hřiště nemají v současnosti vyřešeno parkování svých vozidel, k tomuto účelu 
využívají sousední komunikace, v této souvislosti je nutné, aby regulační plán byl doplněn o 
opatření, které bude řešit parkování vozidel návštěvníků hřiště 

8) v lokalitě označené jako Vojkovice za hřištěm I není do dnešního dne vyřešeno otáčení 
vozidel, které danou lokalitu obsluhují, v této souvislosti je nutné, aby regulační plán byl 
doplněn o opatření, které bude řešit otáčení vozidel. 

 
vyhodnotil pořizovatel takto: 

ad bod 1) 
Připomínce nebude vyhověno a nebude zapracována. 
Odůvodnění: 
V oznámení o konání veřejného projednání, které pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou je 
uveden název regulačního plánu bez závěrečného označení římskou číslicí II, jedná se pouze o 
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chybu v psaní. Současně s tímto oznámením doručil pořizovatel i upravený a posouzený návrh 
regulačního plánu, v němž je jasně označeno řešené území a to jak v grafické (hranicí řešeného 
území) tak v textové části (výčtem pozemků) a v textové části je jasně označeno, které výkresy 
grafické části jsou součástí návrhu. Současně s návrhem regulačního plánu byla způsobem 
umožňujícím dálkový přístup uveřejněna i dokumentace navrhovaných změn stávající veřejné 
infrastruktury včetně její grafické části, v níž je taktéž jasně označena hranice řešené lokality. 
Nebylo tedy možno zaměnit projednávanou lokalitu za lokalitu jinou a zmást tak kohokoliv. 
 
ad bod 2) 
Připomínce nebude vyhověno a nebude zapracována. 
Odůvodnění: 
Řešenou lokalitou není, jak připomínající uvádí, území označené jako Vojkovice za hřištěm I a 
II, ale je jím pouze území, které je jako řešené území označeno v grafické a textové části návrhu 
regulačního plánu. 
Hranice řešeného území je jasně stanovena návrhem a vyplývá z platného územního plánu 
sídelního útvaru Vojkovice, v němž je hranice území, v němž je rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, jasně stanovená. Taktéž zadání regulačního plánu pouze 
v tomto území je součástí textové části platného územního plánu sídelního útvaru Vojkovice. 
Požadavek připomínajícího na rozšíření této hranice je v rozporu s §67 odst.(3) stavebního 
zákona, který stanoví, že k připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územního plánu se nepřihlíží. 
 
ad bod 3) 
Připomínce nebude vyhověno a nebude zapracována. 
Odůvodnění: 
Řešenou lokalitou není, jak připomínající uvádí, území označené jako Vojkovice za hřištěm I a 
II, ale je jím pouze území, které je jako řešené území označeno v grafické a textové části návrhu 
regulačního plánu. Požadavek, aby součástí regulačního plánu bylo i vyřešení zvýšení kapacity 
komunikace Sportovní nelze zapracovat, protože hranice řešeného území je jasně stanovena 
návrhem a vyplývá z platného územního plánu sídelního útvaru Vojkovice. V něm je hranice 
území, v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, jasně 
stanovená a shoduje se vymezením řešeného území regulačním plánem. Taktéž zadání tohoto 
regulačního plánu je součástí textové části platného územního plánu sídelního útvaru Vojkovice. 
Požadavek  na rozšíření této hranice je tedy v rozporu s §67 odst.(3) stavebního zákona, který 
stanoví, že k připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu se 
nepřihlíží. 
 
ad bod 4) 
Připomínce nebude vyhověno a nebude zapracována. 
Odůvodnění: 
Hlukovou studie, která je uvedena v odůvodnění, si nechal zpracovat projektant jako podklad pro 
návrh. V odůvodnění RP je uvedeno, že ze studie vyplývá, že řešené území není dotčeno 
nadlimitním hlukem. 
Vyhodnocení z hlukového hlediska bylo požadováno zadáním, volba formy tohoto vyhodnocení 
je záležitostí zpracovatele. Bylo provedeno akreditovanou firmou, není tedy důvod závěrům 
vyplývajícím z tohoto vyhodnocení nedůvěřovat. Pořizovateli nebylo předloženo žádné jiné 
vyhodnocení, které by vyvracelo závěry provedeného vyhodnocení.  Jelikož z vyhodnocení 
vyplynulo, že řešené území není dotčeno nadlimitním hlukem, není důvod, proč by měla být 
regulačním plánem řešena protihluková opatření. 
Odsouhlasování oprav na jakýchkoliv stavbách není úkolem územního plánování ani záležitostí, 
která by příslušela k řešení regulačnímu plánu dle ustanovení §61 stavebního zákona. 
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ad bod 5) 
Připomínce nebude vyhověno a nebude zapracována. 
Odůvodnění: 
Řešenou lokalitou není, jak připomínající uvádí, území označené jako Vojkovice za hřištěm I a 
II, ale je jím pouze území, které je jako řešené území označeno v grafické a textové části návrhu 
regulačního plánu. V tomto území je vyřešeno parkování pro obsluhu jednotlivých staveb, 
návrhem jsou vymezeny parkovací zálivy; v kapitole D3 odst. (10) je odůvodněno vymezené 
parkování ve veřejném prostoru. 
Pokud se týká této obsluhy v jiných lokalitách než v řešeném území, jedná se o připomínku k 
rozšíření řešeného území, což je v rozporu s §67 odst.(3) stavebního zákona, který stanoví, že k 
připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu se nepřihlíží. 
 
ad bod 6) 
Připomínce nebude vyhověno a nebude zapracována. 
Odůvodnění: 
Lokalita byla z hlukového hlediska vyhodnocena, od hřiště je vzdálena cca130m, od  areálu 230 
m. Areál výroby v místě bývalého zemědělského družstva nemá vymezeno, stanoveno ani 
vyhlášeno ochranné pásmo. Jelikož z vyhodnocení výše uvedeného vyplynulo, že řešené území 
není dotčeno nadlimitním hlukem, není důvod, proč by měla být regulačním plánem řešena 
protihluková opatření či jiná opatření proti negativním vlivům - již při projednávání změny 
územního plánu, kterou byla lokalita do územního plánu doplněna, nebylo příslušným úřadem 
vyžadováno posouzení vlivů změny na životní prostředí. 
 
Ad bod 7) 
Připomínce nebude vyhověno a nebude zapracována. 
Odůvodnění: 
Doplnění regulačního plánu o opatření, které bude řešit parkování vozidel návštěvníků hřiště, 
protože je lokalita v bezprostřední blízkosti hřiště, není nutno zapracovávat, protože parkování 
návštěvníků hřiště je řešeno územním plánem sídelního útvaru Vojkovice – plocha automobilové 
dopravy a dopravních zařízení ( ozn. DA) je situována jihovýchodně od hřiště. Parkoviště dosud 
nebylo realizováno, nicméně není úkolem ani územního plánu, ani regulačního plánu realizace 
záměrů na vymezených plochách. 
 
Ad bod 8) 
Připomínce nebude vyhověno a nebude zapracována. 
Odůvodnění: 
Doplnění regulačního plánu v lokalitě označené jako Vojkovice za hřištěm I o opatření, které 
bude řešit otáčení vozidel, které danou lokalitu obsluhují, není  nutno  zapracovávat, protože 
otáčení vozidel v této lokalitě, která není součástí území řešeného regulačním plánem, je řešeno 
územním plánem sídelního útvaru Vojkovice, plocha komunikací v dopravních koridorech je 
rozšířena v bezprostřední blízkosti hřiště o plochu, na níž je možno umístit obratiště. Územním 
plánem byla možnost otáčení vozidel řešena. Není úkolem ani územního plánu, ani regulačního 
plánu realizace záměrů na vymezených plochách. 
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Grafická část odůvodnění regulačního plánu: 
II.1 Koordinační výkres     1:1000 
II.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:1000 
II.3 Výkres širších vztahů     1:5000 
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Poučení: 
Proti Regulačnímu plánu  - „Vojkovice, Za hřištěm II“ - 
vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 
Doba platnosti regulačního plánu pořízeného na žádost se stanovuje na 3 roky ode dne nabytí 
účinnosti v souladu s § 71 stavebního zákona; doba platnosti může být měněna pouze v souladu 
s tímtéž ustanovením. 
 
Karel Klein 
Starosta obce 
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Místostarosta obce 
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