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Změna č. III ÚPN SÚ Vojkovice 

Zastupitelstvo obce Vojkovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, a § 55 odst. 2 
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.  500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších 
předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, ve 
spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona 

v y d á v á  

změnu č. III. Územního plánu sídelního útvaru Vojkovice. Územní plán sídelního útvaru Vojkovice byl 
schválen usnesením Zastupitelstva obce Vojkovice dne 7. 5. 1998 a jeho závazná část byla vydána 
obecně závaznou vyhláškou obce Vojkovice č.1/1998 dne 14. 5. 1998; změněn byl změnou č. I tohoto 
územního plánu, schválenou usnesením zastupitelstva obce 20. 12. 2006, jejíž závazná část byla 
vydána obecně závaznou vyhláškou obce Vojkovice č.1/2006 22. 12. 2006; změněn byl změnou č. II 
tohoto územního plánu, vydanou zastupitelstvem obce Vojkovice Opatřením obecné povahy 17. 06. 
2010 s číslem usnesení 2/2010 bod 3.1 a změněn byl změnou č. II- část A tohoto územního plánu, 
vydanou zastupitelstvem obce Vojkovice Opatřením obecné povahy 13. 12. 2012 číslem usnesení 
5/2012. 

I. 

V obecně závazné vyhlášce obce Vojkovice č.1/1998, článku 3 Závazné zásady pro uspořádání 
území, se doplňuje text 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice je aktualizováno zastavěné území dle §58 zákona 183/2006 Sb. 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice je v lokalitách změny vymezena zastavitelná plocha Z1 a Z2 a plocha 
přestavby P1. 

II. 

V obecně závazné vyhlášce obce Vojkovice č.1/1998, článku 4 Regulativy funkčního využití území, 
bodě 4.2 Plochy smíšené, se ruší odstavec, a to 

Smíšené plochy výroby a služeb - škola výcviku psů pro nevidomé (návrh) – označení SV1 
Plocha slouží pro výcvik psů pro nevidomé.  
Připouští se: 

  částečné zastavění plochy objekty tvořící nezbytné sociální a provozní zázemí funkční plochy. 
Přípustné jsou: 

 objekty sociálního zázemí a provozního charakteru, parkoviště a garáže pro zajištění provozu a 
úpravy terénu sloužící k výcviku psů.  

Nepřípustné jsou: 

  objekty obytného, výrobního a obchodního charakteru. 

a nahrazuje se odstavcem 

Smíšená plocha výroby a služeb – skladovací plocha – označení SV2 
Hlavní využití: 

 skladování pro výrobu a služby 
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Přípustné využití: 

 skladování na volných plochách 
Podmínečně přípustné využití: 

 nezbytné objekty sociální a provozní, za podmínky, že tvoří zázemí funkční plochy a jsou umístěny 
mimo ochranné pásmo elektrického vedení 

 parkoviště za podmínky, že slouží pro zajištění provozu skladovacího areálu a jsou umístěny mimo 
ochranné pásmo elektrického vedení 

Nepřípustné využití: 

 objekty obytného, výrobního a obchodního charakteru. 

III. 

V obecně závazné vyhlášce obce Vojkovice č.1/1998, článku 4 Regulativy funkčního využití území, 
bodě 4.3 Plochy občanské vybavenosti, se doplňuje text 

Plocha občanského vybavení - sociální péče – označení OP 
Hlavní využití: 

 občanské vybavení zaměřené na sociální péči 
Přípustné využití: 

 objekty bydlení pro seniory; 

 objekty společného sociálního zázemí. 
Podmínečně přípustné využití: 

 služby zdravotní a sociální péče; 

 volné plochy upravené zeleně; 

 objekty a plochy provozního charakteru (parkoviště a garáže). 
Za podmínky, že se jedná o stavby doplňkové k hlavnímu využití a vyplývají z potřeby zajištění 
odpovídajícího servisu této sociální skupiny obyvatelstva. 
Nepřípustné využití: 

objekty obchodu a výrobních a nevýrobních služeb. 

Podmínky změny v území (využití plochy): 
Zastavění bude vytvářet jeden funkční celek s nezbytným vnitřním sociálním a provozním zázemí 
plochy. Stavby v ploše budou doplněny volnými plochami upravené zeleně. 

Plocha občanského vybavení - sociální péče – relaxační zahrada - označení OP1 
Hlavní využití: 

 občanská vybavenost zaměřená na sociální péči – relaxační zahrada 
Přípustné využití: 

 parkově upravené plochy zahrady penzionu pro seniory 
Podmínečně přípustné využití: 

 doplňkové objekty za podmínky, že slouží jako vybavení zahrady 
Nepřípustné využití: 

 stavby a činnosti nesloužící hlavnímu využití 
Podmínky změny v území (využití plochy): 
Plocha bude navazovat na sousední plochu bydlení pro seniory, bude s ní vytvářet funkční celek a 
bude zajišťovat relaxační a odpočinkovou funkci formou parkově upravené zahrady. 
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IV. 

V obecně závazné vyhlášce Obce Vojkovice č.1/1998, článku 5 Zásady prostorové regulace pro 
zastavěné území se za odstavec začínající „ V lokalitě změny č. II “ doplňuje text 

V lokalitě změny Z3.1, vymezené jako plocha bydlení v rodinných domech, se stanovuje výška 
zástavby na 1 plné nadzemní podlaží, s možností využití podkroví pro potřeby bydlení. 

V lokalitě změny Z3.2, vymezené jako plocha občanské vybavenosti - sociální péče pro umístění staveb 
penzionu pro seniory, se stanovuje výška zástavby na 2 plné nadzemní podlaží. 

V lokalitě změny Z3.3, vymezené jako smíšená plocha výroby a služeb – skladovací plocha, se 
stanovuje výška zástavby na 1 plné nadzemní podlaží. 

V. 

V obecně závazné vyhlášce obce Vojkovice č.1/1998, článku 6 Zásady rozvoje jednotlivých 
funkčních složek, bodě 6.1 Rozvojové lokality bydlení, se ruší první odstavec, a to: 

"NAD DRUŽSTEVNÍ" 

Nová zástavba RD ukončuje výstavbu v části zakončení ulice Družstevní. Dále je využíván volný "klín" 
mezi stávající zástavbou. Tato forma zástavby byla zvolena především z hlediska požadavku obce. 
Lokalita je relativně dobře obsloužená dopravou, s vyvolaným nutným slepým závlekem. Z hlediska 
technické infrastruktury je obsluha bezproblémová s výjimkou kanalizace, která musí jako věcné 
břemeno projít přes pozemky stávající mateřské školy. 

a nahrazuje se textem 

Změnou č. III se vymezují zastavitelné plochy lokality "Nad Družstevní" 

Plochy ukončují výstavbu v části za ulicí Družstevní a využívají volný "klín" mezi stávající zástavbou. 

Označení změny: Z3.1 - lokalita „Nad Družstevní“ 
Nový způsob využití území: plochy bydlení (bydlení v rodinných domech) BR – návrh, 

 plocha dopravního koridoru DK – návrh, 
Podmínka změny v území rozhodování o změnách v území je podmíněno 

zpracováním samostatných územních studií pro každou etapu výstavby; 

dohodou o parcelaci pro každou etapu výstavby; 

vybudováním dopravních koridorů, realizace obslužných komunikací a napojení na technickou 
infrastrukturu v ulici Družstevní. 

Etapizace Pro výstavbu v této lokalitě je stanovena etapizace. 
 Jako první bude realizována výstavba kolem severního veřejného 

dopravního koridoru - 1. etapa výstavby. Podmínkou výstavby je 
vybudování severního dopravního koridoru, realizace obslužné 
komunikace a napojení na technickou infrastrukturu v ulici 
Družstevní. Následně bude realizována výstavba kolem jižního 
veřejného dopravního koridoru - 2. etapa výstavby. Podmínkou 
výstavby je napojení jižního dopravního koridoru na severní a to 
středem území v ploše vymezené pro toto propojení. Další podmínkou 
je vybudování jižního dopravního koridoru, realizace obslužných 
komunikací a napojení na technickou infrastrukturu v ulici Družstevní. 
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Podmínky a lhůta pro pořízení územní studie pro lokalitu „Nad Družstevní“: 

Stanovuje se lhůta 4 roky od doby nabytí účinnosti změny č. III pro vložení dat o územní studii do 
evidence územně plánovací činnosti. ÚS navrhne umístění stavební čáry, stavební hranice, prověří 
podmínky pro umístění technické infrastruktury. 

VI. 

V obecně závazné vyhlášce obce Vojkovice č.1/1998, článku 6 Zásady rozvoje jednotlivých 
funkčních složek, bodě 6.2 Průmyslová výroba a skladování se doplňuje text 

Změnou Z III se vymezuje zastavitelná plocha - smíšená plocha výroby a služeb – skladování. 

Území se nachází v severní části obce mimo zastavěné území v blízkosti ploch výroby. 

Označení změny: Z3.3 
Nový způsob využití území: plochy smíšené výroby a služeb – skladování SV2 – návrh. 

VI.a 

V obecně závazné vyhlášce obce Vojkovice č.1/1998, článku 6 Zásady rozvoje jednotlivých 
funkčních složek, v odstavci „Dále se vymezují tyto zastavitelné plochy“ se ruší text: 

Označení změny:  Z 2.8 

Nový způsob využití území:  plochy smíšené výroby a služeb (škola výcviku psů pro nevidomé) SV1 
– návrh. 

Umístění:  Plocha se nachází v severní části obce mimo zastavěné území 
v blízkosti ploch výroby. 

Jedná se o zrušení vymezení plochy pro dřívější způsob využití. 

VII. 

V obecně závazné vyhlášce obce Vojkovice č.1/1998, článku 6 Zásady rozvoje jednotlivých 
funkčních složek, bodě 6.6 Zdravotnictví a sociální péče se doplňuje text 

Změnou Z III se vymezují plochy přestavby - plochy občanského vybavení – sociální péče OP a 
plochy občanského vybavení – sociální péče – relaxační zahrada OP1 

Území se nachází v zastavěném území obce při silnici II/425. 

Označení změny: Z3.2 
Nový způsob využití území: plocha občanské vybavenosti – sociální péče OP – návrh, 

plocha občanské vybavenosti – sociální péče – relaxační zahrada OP1- 
návrh 

 plocha dopravního koridoru DK – návrh 
Podmínka změny v území: Stávající funkční využití území (BV - plochy venkovského bydlení) 

nesmí být v lokalitě rozvíjeno novou výstavbou, přípustná je pouze 
údržba stávajícího stavebního fondu. 

Rozhodování o změnách v území je podmíněno: Pro navrhované využití území pro občanskou 
vybavenost v těsné blízkosti silnice II/425, kde je možno očekávat 
zasažení plochy nadměrným hlukem ze silniční dopravy, celková 
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hluková zátěž nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů 
hluku pro chráněné prostory definované platnými právními předpisy 
na úseku ochrany veřejného zdraví tyto prostory. V dalším stupni 
projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech 

VIII. 

V obecně závazné vyhlášce obce Vojkovice č.1/1998, článku 7 Zásady uspořádání dopravy a 
technického vybavení, bodě 7.2 Silniční doprava se doplňují nové pododstavce na konec odstavce 
Úprava místních komunikací 

Pro lokality změny č. III platí 
Pro zajištění dopravní obsluhy vymezené zastavitelné plochy bydlení v RD (označené Z3.1) jsou 
vymezeny nové dopravní koridory napojené na ulici Družstevní. Oba dopravní koridory jsou středem 
zastavitelné plochy propojeny. Je vymezeno nezbytné rozšíření veřejných prostranství pro vedení 
místních komunikací a to na soukromých pozemcích. 
Pro zajištění dopravní obsluhy vymezené plochy přestavby – plochy občanského vybavení – sociální 
péče (označené Z3.2) je využito napojení na komunikaci II třídy. V souvislosti s touto změnou je 
rozšířen stávající dopravní koridor v místě napojení lokality změny na komunikaci II/425. 

Pro zajištění dopravní obsluhy vymezené zastavitelné plochy – plochy smíšené výroby a služeb – 
skladování (označené Z3.3) je využito stávající účelové komunikace vedoucí podél jihovýchodní 
hranice plochy. 

VIII.a 

V obecně závazné vyhlášce obce Vojkovice č.1/1998, článku 7 Zásady uspořádání dopravy a 
technického vybavení, bodě 7.2 Silniční doprava se ruší poslední pododstavec odstavce Úprava 
místních komunikací: 

Pro zajištění dopravní obsluhy změnou č. II vymezené plochy smíšené výroby a služeb – škola výcviku 
psů pro nevidomé (označené Z2.8) bude využito stávající účelové komunikace vedoucí podél 
jihovýchodní hranice plochy. 

IX. 

V obecně závazné vyhlášce obce Vojkovice č.1/1998, článku 7 Zásady uspořádání dopravy a 
technického vybavení, bodě 7.7 Zásobení vodou se doplňují nové odstavce 

Zásobení vodou vymezené zastavitelné plochy bydlení v RD (označené Z3.1) je v souladu s ÚPN SÚ 
řešeno napojením na vodovodní řad obce v ulici Družstevní. 

Pro zajištění zásobení vodou vymezené plochy přestavby – plochy občanského vybavení – sociální 
péče (označené Z3.2) je využito napojení na vodovodní řad obce vedený v uličním profilu kolem silnice 
II. třídy. 

Pro zajištění zásobení vodou vymezené zastavitelné plochy – plochy smíšené výroby a služeb – 
skladování (označené Z3.3) se nevymezuje způsob zásobení vodou. 
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IXa. 

V obecně závazné vyhlášce obce Vojkovice č.1/1998, článku 7 Zásady uspořádání dopravy a 
technického vybavení, bodě 7.7 Zásobení vodou se ruší odstavec: 

Pro zajištění zásobení vodou vymezené plochy SV1 - škola pro výcvik psů pro nevidomé (označené 
Z 2.8) se předpokládá vybudování vlastní studny. Alternativně je možno uvažovat s napojením na 
veřejný vodovod na severu obce. 

X. 

V obecně závazné vyhlášce obce Vojkovice č.1/1998, článku 7 Zásady uspořádání dopravy a 
technického vybavení bodě, 7.8 Odkanalizování se doplňují nové odstavce 

Odkanalizování vymezené zastavitelné plochy bydlení v RD (označené Z3.1) je stanoveno napojení 
splaškové kanalizace na kanalizační řad obce v ulici Družstevní. 

Pro odkanalizování vymezené plochy přestavby – plochy občanské vybavenosti – sociální péče 
(označené Z3.2) je stanoveno napojení splaškové kanalizace na kanalizační řad obce vedený v uličním 
profilu kolem silnice II. třídy. 

Způsob likvidace splaškových vod z vymezené zastavitelné plochy – plochy smíšené výroby a služeb – 
skladování (označené Z3.3) se nevymezuje. 

X.a 

V obecně závazné vyhlášce obce Vojkovice č.1/1998, článku 7 Zásady uspořádání dopravy a 
technického vybavení bodě, 7.8 Odkanalizování se ruší odstavec: 

Odkanalizování nově vymezené plochy SV1 - škola pro výcvik psů pro nevidomé (označené Z 2.8) bude 
řešeno malou domovní čistírnou a srážkové vody budou řešeny vsakem na vlastním pozemku. Ve 
výhledu je možno tuto lokalitu napojit na veřejnou kanalizaci. 

XI. 

V obecně závazné vyhlášce obce Vojkovice č.1/1998, článku 7 Zásady uspořádání dopravy a 
technického vybavení, bodě 7.9 Zásobování plynem se doplňují nové odstavce 

Zajištění obsluhy plynem vymezené zastavitelné plochy bydlení v RD (označené Z3.1) je řešeno 
napojení na NTL plynovod vedený v ulici Družstevní. Nový NTL plynovod je veden ve veřejném 
dopravním koridoru. 

Zajištění obsluhy plynem vymezené plochy přestavby – plochy občanské vybavenosti – sociální péče 
(označené Z3.2) je řešeno napojení na STL plynovod vedený v uličním profilu kolem silnice II. třídy. 

XII. 

V obecně závazné vyhlášce obce Vojkovice č.1/1998, článku 7 Zásady uspořádání dopravy a 
technického vybavení, bodě 7.10 Zásobování elektrickou energií se doplňují nové odstavce 
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Obsluha elektrickou energií vymezené zastavitelné plochy bydlení v RD (označené Z3.1) je v souladu 
s ÚPN SÚ řešena sítí NN rozvodů vedených v zemi ve veřejném dopravním koridoru, napojených na NN 
rozvod v ulici Družstevní a v ÚPN SÚ nově navrhovanou TS na západě plochy. 

Obsluha elektrickou energií vymezené plochy přestavby – plochy občanské vybavenosti – sociální péče 
(označené Z3.2) je řešena napojením na síť NN rozvodů vedenou v uličním profilu kolem silnice II. 
třídy. 

XIII. 

V obecně závazné vyhlášce obce Vojkovice č.1/1998, článku 9.1 Veřejně prospěšné stavby se ruší 
text 2 úvodních odstavců, a to: 

Vymezení ploch pro navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění 
pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude dosaženo řešení 
majetkoprávních vztahů dohodou nebo jiným způsobem. Přesné určení polohy a vymezení rozsahu 
ploch bude řešeno následnou dokumentací. 

U vybraných veřejně prospěšných staveb je uváděno p.č. pozemku. Pokud je pro realizaci stavby 
potřeba celá parcela je uvedeno za p.č. (+), pokud pouze její část je uvedeno za p.č. (-). Tuto informaci 
je zapotřebí brát s rezervou. Podklad použitý pro práci nemá charakter aktuálního mapového díla, ale 
je pouze převedení mapového díla v určitou dobu do digitalizované podoby. Katastrální úřad není v 
současné době schopen předat aktuální mapové dílo v digitalizované podobě. 

a nahrazuje se textem: 

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit 

V odstavci A. Veřejné komunikace a plochy pro dopravu se ruší text: 

A 2.1  Příjezdy a technická obsluha lokalit rodinných domů „ Nad Družstevní“ 

A 4.1 Parkoviště na návsi naproti Obecnímu úřadu 

A 4.2  Parkoviště u hřbitova 

A 4.3  Parkoviště u stávajícího fotbalového hřiště 

A 4.4  Parkoviště nových sportovních aktivit 

Před odstavec začínající B1 se doplňuje text: 

B. Technická infrastruktura 

V odstavci B. Technická infrastruktura se doplňuje text za řádek začínající B6 

B7 koridory pro vedení kanalizace, vodovodu a NTL plynovodu v lokalitě Z3.1 změny č. III. 
Koridory jsou graficky zobrazeny ve výkrese A. 4 změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice. 

Před odstavec začínající C1 se doplňuje text: 

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo 

Veřejná prostranství 

v kapitole Veřejná prostranství se doplňuje následující text: 
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k bodu C1: 
Zřizuje se předkupní právo pro Obec Vojkovice, Hrušovanská 214, 66701 Vojkovice na pozemky p. č.: 
223/3 a 224/1 v k.ú. 784567 Vojkovice u Židlochovic 
k bodu C2: 
Zřizuje se předkupní právo pro Obec Vojkovice, Hrušovanská 214, 66701 Vojkovice na pozemky p. č.: 
8/1, 8/2, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8 a 12/17 v k.ú. 784567 Vojkovice u Židlochovic 
k bodu C3: 
Zřizuje se předkupní právo pro Obec Vojkovice, Hrušovanská 214, 66701 Vojkovice na pozemky p. č.: 
643/14, 643/33 a 643/34 v k.ú. 784567 Vojkovice u Židlochovic 

Dále je doplněn text za bod C 3 

C 4 Rozšíření veřejného dopravního koridoru jako veřejné prostranství kolem komunikace II. třídy dle 
lokality Z3.2 změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice. Předkupní právo ve prospěch: obec Vojkovice; 
Hrušovanská 214, 66701 Vojkovice; dotčené pozemky (k. ú. Vojkovice) parcelní číslo: 124. 

C 5 Veřejný dopravní koridor jako veřejné prostranství pro obsluhu lokality rodinných domů "Nad 
Družstevní" dle změny lokality Z3.1 č. III ÚPN SÚ Vojkovice. Předkupní právo ve prospěch: obec 
Vojkovice; dotčené pozemky (k. ú. Vojkovice) parcelní číslo: 602/4, 602/39, 602/5, 602/7, 602/51, 
602/8, 602/12, 602/13, 602/45, 602/15, 602/16, 602/17, 602/18, 602/19, 602/24, 602/25, 602/26, 
602/27, 602/28, 602/29, 602/30, 602/44, 227/4 a 227/5. 

XIV. 

Dle článku II Přechodná ustanovení, odstavec 4 zákona č. 350/2012 Sb. jsou provedeny tato změny: 

V článku 2 Rozsah platnosti se ruší ve větě druhé tato slova: 

Týká se časového horizontu cca 15 let (do roku 2013). 

V článku 4 Regulativy funkčního využití území v bodě 4.7 Plochy technické vybavenosti se ve větě za 
TV – VODOVOD začínající „Plochy…“  

vypouští slovo „slouží“ a nahrazuje slovem „vymezují“ 

V článku 5 Zásady prostorové regulace pro zastavěné území se ruší odstavec 5.1, 5.2, 5.3 a doplňuje 
se text: 

V grafické části územně plánovací dokumentace se nepoužijí regulace označující stavební čáru, 
stavební hranici a změnu stavební čáry. 

V článku 5 Zásady prostorové regulace pro zastavěné území v odstavci 5.8 se ruší tato část věty: 

„a stavební zásahy je nutno projednat s orgány obce.“ 

V článku 6 Zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek v odstavci 6.1. Rozvojové lokality bydlení 
v pododstavci Zadání regulačního plánu na žádost pro lokalitu „Za hřištěm II“ se ruší text v bodě j) a 
nahrazuje se textem: 

Případný požadavek 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. – Požadavek není stanoven. 

V článku 6 Zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek v odstavci 6.1. Rozvojové lokality bydlení 
v pododstavci Zadání regulačního plánu na žádost pro lokalitu „Za hřištěm II“ se ruší text pod 
nadpisem v bodě l) včetně poslední odrážky a nahrazuje se textem: 
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Textová část regulačního plánu bude zpracována dle § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č.500/2006 Sb. 
v platném znění. Dokumentace bude zpracována v počtu vyhotovení dle požadavků platné 
legislativy a v podobě umožňující dálkový přístup (nejlépe ve formátu *.pdf). Výkresy regulačního 
plánu budou předány v souřadné soustavě S-JTSK ve formátu DGN (Microstation) nebo DXF, 
DWG (AutoCad) nebo SHP (ESRI). Zároveň budou předány výkresy v souřadnicově umístěných 
rastrech ve formátu TIF a nebo JPG bez katastrální mapy pro přímé vložení do geografického 
informačního systému úřadu a ve formátu PDF s katastrální mapou pro vystavení na webových 
stránkách města. 

V článku 7 Zásady uspořádání dopravy a technického vybavení v bodě 7.2 Silniční doprava se v části 
Úpravy silniční sítě v 1. odstavci ruší poslední 2 věty začínající „Z tohoto……“ a nahrazuje se textem: 

Z tohoto důvodu je navržena úpravu průtahu. 

V článku 7 Zásady uspořádání dopravy a technického vybavení v bodě 7.2 Silniční doprava se v části 
Úpravy silniční sítě v 2. odstavci ruší poslední 2 věta začínající „Výhledově….“a nahrazuje se textem: 

Výhledově je tedy při případných úpravách (nové výstavbě) nutno uvažovat s požadavkem 
rozšíření rozhledu. 

V článku 7 Zásady uspořádání dopravy a technického vybavení v bodě 7.6. Doprava v klidu se ve 2. 
odstavci doplňuje před číslovky v závorkách text: 

cca 

V článku 7 Zásady uspořádání dopravy a technického vybavení v bodě 7.7 Zásobení vodou se ve 3. 
odstavci ruší v 1. větě text: 

v profilech DN 100 

V článku 8 Ochranné režimy v bodě 8.4 Ochranná pásma se ruší texty pod nadpisy: Ochranné pásmo 
železnice, Ochranná pásma pozemních komunikací, Ochranná pásma vodovodů, Kanalizací, Ochranná 
pásma vedení elektrické energie, Ochranné pásmo plynu, Ochrana vod a Ochranné pásmo lesa a 
nahrazují se texty: 

Ochranné pásmo je vymezeno platnou legislativou. 

V článku 8 Ochranné režimy v bodě 8.4 Ochranná pásma v textu s nadpisem Inundace se ve 2. větě 
doplňuje text za datem 16. 4. 1993 o: 

novelizované stanovením záplavového území č.j. JMK 15413/2006 z 24.10.2007 

XV. 

 
Textová část Změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice obsahuje 10 stran 
 
Grafická část Změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice obsahuje 6 výkresů formátu A4 
 1 přílohu formátu A4 
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Součástí „Změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice“ jsou tyto výkresy připojené grafické části 

Název výkresu ÚPN SÚ Číslo výkresu ÚPN SÚ Měřítko Lokalita změny Číslo výkresu 
grafické části 
změny Funkční využití území 2 1 : 5 000 Z3.1, Z3.2, Z3.3 A1 

Komplexní urbanistický návrh 3 1 : 2 000 Z3.1 A2.1 

Komplexní urbanistický návrh 3 1 : 2 000 Z3.2 A2.2 

Komplexní urbanistický návrh 3 1 : 2 000 Z3.3 A2.3 

Doprava 4 1 : 5 000 Z3.1, Z3.2, Z3.3 A3 

Veřejně prospěšné stavby 10 1 : 5 000 Z3.1, Z3.2, Z3.3 A4 

 
Součástí je „Příloha č. 1 grafické části - Schéma etapizace lokality Z3.1“. 


