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Odůvodnění změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice – část I 

 
Srovnávací text s vyznačením změn dokládá, co se v textové části (vyhlášce o závazných částech územního plánu 
sídelního útvaru Vojkovice) mění oproti předchozímu právnímu stavu. Přeškrtnutý text dokládá, co se změnou č. III 
ruší a zvýrazněný text dokládá, co se změnou č. III doplňuje. 

 

V Y H L Á Š K A  č .  1 / 1 9 9 8  
o závazných částech úz emního p lánu s ídeln ího útvaru VOJK OVICE 

Srovnávací text s vyznačením změn 

Článek 1 

Účel vyhlášky 

1. Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu sídelního útvaru Vojkovice schváleného obecním 
zastupitelstvem dne 7. 5. 1998, které byly změněny: 

 změnou č. I územního plánu sídelního útvaru Vojkovice  

 změnou č. II – část bez přeložky silnice II/416 -  územního plánu sídelního útvaru Vojkovice 

 změnou č. II – část A -  přeložka silnice II/416 -  územního plánu sídelního útvaru Vojkovice 

 změnou č. III – územního plánu sídelního útvaru Vojkovice 
2. Vyhláška stanoví závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání územního obvodu obce Vojkovice a 
vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit, nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit. 
Dále stanoví zásady uspořádání dopravy a technického vybavení a místní systém ekologické stability. 

Článek 2 

Rozsah platnosti 

ÚPN SÚ je zpracován v rozsahu správního území obce Vojkovice, které tvoří katastrální území Vojkovice. Týká se 
časového horizontu cca 15 let (do roku 2013) a Zahrnuje i návrh potenciálních územních rezerv pro dlouhodobý 
výhled. K zástavbě rezerv je možno přistoupit až po vyčerpání ploch návrhových nebo schválenou změnou a 
doplňkem, popř. úpravou ÚPN. 

Článek 3 

Závazné zásady pro uspořádání území 

Regulační opatření jsou aplikována bez výjimky na celé zastavěné území řešeného sídelního útvaru včetně 
územních rezerv. Na volných územích jsou regulační ustanovení vztažena na plochy zemědělského půdního fondu 
a plochy krajinné zeleně ve vazbě na zastavěné území města. V obci se nevyskytují území, na která by se vztahovaly 
regulativy z dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace zón. 
 
Pro každou plochu je v regulativech stanoveno: 

 funkční využití území (účel využití plochy) 

 funkční typ (stanovující přípustné nebo vyjímečně přípustné využití plochy) 

 limit využití území (stanovující maximální počet nadzemních podlaží) 

 prostorová regulace (stavební čára, stavební hranice, režim výstavby atd.) 
Navrhované využití posuzuje a o jeho přípustnosti či nepřípustnosti rozhoduje stavební úřad v příslušném řízení 
podle stavebního zákona. 
 
Členění území na jednotlivé funkční zóny, řešení dopravy a technického vybavení je stanoveno urbanistickou 
koncepcí vyjádřenou ve výkresech územního plánu v měřítku 1:5 000 a 1:2 000 (Komplexní urbanistický návrh) a 
1:5 000 (Výkresy dopravy a technické infrastruktury). Funkce regionálního významu jsou specifikovány ve výkrese 
č. 1 Širší vztahy v měřítku 1:10 000. 
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ÚPN SÚ rozděluje plochy na ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ a na NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ. 

Zastavěným územím se pro potřeby ÚPN SÚ rozumí plochy převážně zastavěné nebo navržené k zastavění objekty, 
jejichž přípustnost je vyjádřena v regulačních podmínkách pro zastavěné území. 
Nezastavěným územím se pro potřeby ÚPN SÚ rozumí plochy převážně nezastavění, na kterých je přípustnost 
výstavby objektů výrazně omezena a regulována účelem využití, vyjádřeným v regulačních podmínkách pro 
nezastavěné území. 
 
Stavby podléhající regulaci jsou v jednotlivých případech nepřípustné, jestliže intenzitou využití, polohou, objemem 
nebo účelem odporují funkčnímu typu, který stanovil ÚPN SÚ. Zároveň jsou nepřípustné, jestliže mohou být 
zdrojem závad, které by měly za důsledek negativní vliv na kvalitu prostředí lokality konkrétního funkčního typu 
nebo na její okolí. Dále jsou stavby nepřípustné, pokud nemají zajištěnu likvidaci odpadních vod ve vazbě na 
kanalizační síť nebo jiným odpovídajícím řešením na úrovni soudobé techniky. 
 
Dále se plochy člení na plochy STABILIZOVANÉ, tedy bez větších plánovaných změn (mají prvky funkční a 
prostorové regulace shodné se současným stavem), Plochy NAVRHOVANÉ (plochy s plánovanými urbanistickými 
změnami v návrhovém období územního plánu, které mají stanoveny prvky funkční a prostorové regulace). 
 
Průběh hranic jednotlivých funkčních ploch a funkčních typů je možné zpřesňovat na základě územně plánovací 
dokumentace zóny, územně plánovacího podkladu nebo v územním řízení. 
 
Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice je aktualizováno zastavěné území. 
Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice je v lokalitách změny vymezena zastavitelná plocha Z1 a Z2 a plocha přestavby P1. 

Článek 4 

Regulativy funkčního využití území 

A  -  R EG U L A T I V Y  F U N K Č N Í H O  V Y U Ž I T Í  Ú Z EM Í  P R O  Z A S T A V ĚN É Ú Z EM Í  

V ÚPN SÚ je určeno 

 funkční využití území (určeno barvou) – charakterizuje účel využití plochy, 

 funkční typ (určeno kódem) – omezuje přípustnost funkčního využití staveb na ploše, 

 limit využití území (určeno číselnou hodnotou) – stanovuje maximální přípustný počet plných nadzemních 
podlaží). Tento limit se neuplatňuje pro lokality Změny č. I ÚP SÚ Vojkovice. 

Regulační podmínky jsou vztaženy k funkčním plochám a ne k jednotlivým parcelám. Pro účely územního plánu jsou 
funkční plochy vymezeny jako území se stejnou charakteristikou funkčního využití a intenzitou možného stavebního 
využití. 

V ÚPN SÚ jsou stanoveny: 

4.1 PLOCHY BYDLENÍ 

Tyto plochy jsou určené především pro bydlení. Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy. 

BV - plochy venkovského bydlení 

Plochy zastavěné rodinnými domy slouží převážně pro bydlení. Většinou na ně navazují zahrady v intravilánu a 
plochy zahrad, sadů, vinic a polí v drobné držbě v extravilánu, které jsou využívány jako samozásobitelská 
hospodářství. 
Přípustné jsou: 

 obytné budovy venkovského charakteru, které mají odpovídající užitkové zahrady a vedlejší samozásobitelské 
hospodářství, 

 zahradnické provozovny, 

 obchody a stravovací provozovny sloužící pro zásobování území, 

 nerušící řemeslnické provozovny. 
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Výjimečně mohou být přípustné: 

 ostatní obytné budovy s více než 3 byty, 

 stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotní, školské a sportovní účely sloužící zároveň potřebám 
přilehlého území, 

 nerušící provozy s pracovními příležitostmi, 

 jednotlivá zařízení administrativy, pokud jsou umístěna v objektech, které slouží převážně k bydlení. 

BR - plochy bydlení v rodinných domech 

Plochy zastavěné rodinnými domy slouží převážně pro bydlení. 
Přípustné jsou: 

 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. 

BB - plochy bydlení v bytových domech 

Plochy zastavěné bytovými domy včetně ploch tvořících zázemí těchto staveb. 
Přípustné jsou: 

 obytné budovy, 

 parkoviště a garáže obytných budov. 
Výjimečně mohou být přípustné: 

 obchody a nerušící provozovny služeb, které slouží pro denní potřeby obyvatel území a malá ubytovací 
zařízení, 

 stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotní, školské a sportovní účely sloužící zároveň potřebám 
přilehlého území, 

 malé nerušící provozovny s pracovními příležitostmi, 

 jednotlivá zařízení administrativy, pokud jsou umístěna v objektech, které slouží převážně k bydlení. 

4.2 PLOCHY SMÍŠENÉ 

Tyto plochy jsou určeny především k umístění obchodních a výrobních provozoven, zařízení administrativy a 
kultury, které neruší bydlení v těchto plochách. Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy. 

SO - smíšené plochy obchodu a služeb 

Plochy zastavěné objekty polyfunkčního charakteru se zastoupením obchodu, služeb, administrativy, nerušících 
výrobních provozoven a bydlení. 
Přípustné jsou: 

 obytné budovy, 

 obchodní a administrativní budovy, 

 maloobchodní provozovny, provozovny stravování a výčepy, ubytovací zařízení, 

 řemeslné provozovny nerušící okolí, 

 stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotní, školské a sportovní účely, 

 zábavní zařízení, 

 parkoviště a garáže těchto objektů. 

SV - smíšené plochy výroby a služeb 

Plochy zastavěné objekty nerušící výroby a služeb a objekty bydlení. 
Přípustné jsou: 
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 řemeslné provozovny výroby a služeb, 

 obytné budovy jako doplňkové stavby, 

 obchodní a administrativní budovy, 

 maloobchodní provozovny, stravovací a ubytovací zařízení, 

 stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotní, školské a sportovní účely, 

 zahradnictví, 

 zábavní zařízení, 

 parkoviště a garáže těchto objektů. 

SV1 - 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. 

Smíšená plocha výroby a služeb – skladovací plocha – označení SV2 

Hlavní využití: 

 skladování pro výrobu a služby 
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. 

4.3 PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 

Tyto plochy jsou určeny především k umístění monofunkčních objektů vybavenosti veřejné potřeby včetně jejich 
pozemků, které vytvářejí homogenní a ucelený areál. Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy. 

OS - plochy školství 

OH - plochy hřbitova (nepřípustné v jiných funkčních typech) 

Přípustné jsou: 

 byty pro osoby zajišťující správu zařízení nebo pro zařízení pracující, které jsou zahrnuty do ploch jejího 
pozemku nebo jejího stavebního objemu, 

 objekty a zařízení citovaných funkcí, 

 parkoviště a garáže pro návštěvníky a zaměstnance. 
Plochy a zařízení občanské vybavenosti je možno umístit ve všech funkčních typech, ve kterých se tato zařízení 
připouštějí. Plochy hřbitovů jsou nepřípustné v jiných funkčních typech. 

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. 
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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. 

4.4 PLOCHY SPORTU 

Tyto plochy jsou určeny k umístění sportovních zařízení většího rozsahu, jako jsou hřiště, koupaliště a sportovní 
areály. Funkční typ je popsán písmenem S. 
Přípustné jsou: 

 sportovní stavby a plochy, 

 doplňkové stavby stravovací, ubytovací a kulturního charakteru, 

 parkoviště a garáže pro návštěvníky a zaměstnance. 

4.5 PLOCHY VÝROBY 

Tyto plochy jsou určeny k umístění výrobních provozoven a průmyslových podniků. Bydlení je přípustné jen 
výjimečně. Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy. 

VL – plochy lehké výroby 

Plochy zastavěné objekty nerušících výrobních provozoven. 
Přípustné jsou: 

 výrobní provozovny, sklady a skladové plochy, 

 obchodní, správní a administrativní budovy, 

 parkoviště a garáže pro návštěvníky a zaměstnance. 
Výjimečně přípustné jsou: 

 čerpací stanice PHM pro vnitřní potřebu provozu, 

 byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost, stejně jako pro majitele a vedoucí provozoven, které jsou 
součástí výrobní provozovny a které jsou zahrnuty do plochy jejího pozemku nebo jejího stavebního objemu, 

 stavby pro kulturní, sociální, školské a zdravotnické účely, 

 zábavní zařízení, 

 stavby pro sportovní účely sloužící jako relaxační zařízení. 
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4.6 PLOCHY AREÁLŮ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY 

Tyto plochy jsou určeny k umístění zemědělských provozoven. Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy. 

VZZ - plochy živočišné zemědělské výroby 

Přípustné jsou: 

 hospodářství zemědělských provozoven, 

 zpracovatelské provozovny zemědělských podniků, 

 nerušící výrobní provozovny, sklady, skladovací plochy a administrativní objekty, 

 čerpací stanice PHM pro vnitřní potřebu provozu, 

 byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost, stejně jako pro majitele a vedoucí provozoven, které jsou 
součástí výrobní provozovny a které jsou zahrnuty do plochy jejího pozemku nebo jejího stavebního objemu, 

 parkoviště a garáže pro návštěvníky a zaměstnance. 

 účely sloužící jako relaxační zařízení. 

4.7 PLOCHY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI 

Tyto plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, která slouží ke zřízení a provozování zásobovacích sítí a 
likvidaci odpadů. Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy. 

TV – VODOVOD 

Plochy slouží vymezují zdroje pitné vody. 

4.8 PLOCHY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Tyto plochy jsou určeny k umístění parkovišť, garáží, čerpacích stanic PHM, zařízení oprav a prodeje automobilů, 
služeb pro motoristy a ostatních ploch dopravy. 
Z hlediska krytí potřeb dopravy v klidu, jsou ve všech zastavěných plochách přípustná odstavná stání a garáže 
sloužící určené funkci, pokud není omezení výslovně stanoveno. 

4.9 PLOCHY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY 

Tyto plochy jsou využívané železniční dopravou a slouží pro zajištění provozu železnice. 

4.10 PLOCHY DOPRAVNÍCH KORIDORŮ - označení DK 

Tyto plochy 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 a měly by být ve vlastnictví obce. Technicky slouží 
k vedení dopravy a uložení sítí technické infrastruktury. 

PLOCHY ZELENĚ VE STAVEBNÍCH PLOCHÁCH (překryvná funkce) 

Plochy zeleně ve stavebních plochách jsou plochy obsažené v jiném funkčním typu, které jsou pokryté vegetačním 
krytem a nemělo by se na ně pohlížet jako na plnohodnotné stavební pozemky. Jejich využití ke stavebním účelům 
by mělo být podrobeno důkladnému zvážení a průkazu jejich zastavění. Šrafa překrývá barvu dominantní funkce 
plochy. 
Do těchto ploch patří: 

 plochy zahrad u rodinných domů (na těchto plochách je možno připustit stavby garáží a doprovodných staveb 
bydlení a drobné hospodářské činnosti), 

 plochy obytné zeleně u bytových domů, 

 plochy zeleně v areálech občanského vybavení, výroby a sportu, 

 plochy hřbitovů. 
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PLOCHY OBJEKTŮ VE STAVEBNÍCH PLOCHÁCH (zobrazení má pouze informativní charakter) 

Plochy zastavěné stávajícími nebo navrhovanými objekty v jednotlivých funkčních plochách. U stabilizovaných 
ploch zobrazují dnešní stav a u navrhovaných ploch možné zastavění. 
Objekty jsou pouze zobrazením urbanistické struktury a mají informativní charakter. Závazné jsou pouze funkční 
regulativy vztažené k celé ploše a stanovené prostorové regulativy (stavební čára, stavební hranice nebo režim 
výstavby). 

DLOUHODOBÉ REZERVY 

jsou pro jednotlivé funkční typy graficky odlišeny (obrysová kontura v barvě příslušné funkce). 

B  -  R EG U L A T I V Y  F U N K Č N Í H O  V Y U Ž I T Í  Ú Z EM Í  P R O  N E Z A S T A V ĚN É Ú Z E M Í  

V ÚPN SÚ je určeno 

 funkční využití území (určeno barvou) – charakterizuje účel využití plochy, 

 funkční typ (určeno šrafou přes základní barvu)  - určuje bližší využití plochy 

Hranice jednotlivých funkčních typů nejsou závazně vymezeny, podle podmínek je možno je dále zpřesňovat.  

4.11 PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ (v zastavěné části obce) 

Plochy veřejné zeleně jsou plochy pokryté vegetačním krytem a plnící ekologickou, hygienickou a estetickou funkci 
v rámci zastavěného území obce. 
V plochách veřejné zeleně se připouští umístění zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání 
ploch zeleně: 

 drobná, veřejně přístupná sportoviště, 

 dětská veřejná hřiště, 

 drobná kulturní a stravovací zařízení. 

4.12 PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ (mimo zastavěnou část obce) -  označení KZ 

Plochy krajinné zeleně jsou plochy pokryté vegetačním krytem sloužící k zachování přírodních a krajinných hodnot 
a pro vytváření náhrady za ztracené původní přírodní prostředí. 

V plochách krajinné zeleně se nepřipouští umístění staveb. 

Zelené koridory propojující jednotlivé plochy zeleně a navazující na krajinnou zeleň mají funkci biokoridorů, mohou 
být doprovázeny cyklistickými a pěšími stezkami. 

4.13 VODNÍ PLOCHY 

Plochy vodních toků, nádrží a vodohospodářských zařízení, slouží k účelnému hospodaření s vodou. Zároveň plní 
funkci ekologickou, rekreační a estetickou. 
Na těchto plochách jsou přípustné stavby a zařízení, které slouží výhradně pro účely spojené s ochranou a 
s využíváním vodních zdrojů, nebo ochranou proti vodě jako přírodnímu živlu. 

4.13 a) Plochy vodohospodářské (návrh) – označení VH 

Plochy vodohospodářských zařízení slouží k umisťování staveb chránících území před negativními dopady rozlivu 
vodních toků. Kromě funkce ochranné mohou částečně plnit i funkci ekologickou. 
Přípustné podmínky využití ploch: 

 stavby a zařízení, které slouží výhradně pro účely spojené s ochranou proti vodě jako přírodnímu živlu  

 stavby dopravní infrastruktury sloužící pro obsluhu plochy a přilehlých pozemků.  
Další podmínky pro změny v území: 

 plochy musí být veřejně přístupné.  

 součástí protipovodňových staveb bude i manipulační prostor sloužící k jejich údržbě a případným zásahům na 
toku v době záplavy.  
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 manipulační prostor musí být přístupný pro možnost vjezdu potřebnou technikou zajišťující údržbu nebo 
operativní zásah. 

 ve zdůvodněných případech může být manipulační prostor využit jako přístupový koridor na přilehlé pozemky 
zahrad rodinných domků. 

4.14 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (mimo zastavěnou část obce) 

Plochy zemědělského půdního fondu slouží k hospodaření na zemědělské půdě. Na těchto plochách jsou přípustné 
jednotlivé stavby a zařízení hospodářského charakteru subjektů zabývajících se zemědělskou výrobou a nezbytná 
zařízení technické infrastruktury. Umístění staveb musí zohledňovat funkce okolních ploch. Podrobnější účel využití 
je stanoven funkčními typy. 

Plochy ZPF velkoplošně obhospodařované 

Plochy ZPF slouží zejména pro velkoplošné hospodaření se zemědělskou půdou, nebo pro činnosti, které s tímto 
hospodařením souvisejí. 
Přípustné jsou: 

 změny kultur na trvalé travní porosty, 

 jednotlivé účelové stavby a zařízení hospodářství zemědělské výroby. Z těchto staveb jsou vyloučeny objekty, 
které mohou sloužit individuální rekreaci. Umístění staveb musí respektovat funkce okolních ploch. 

Výjimečně přípustné jsou: 

 byty pro osoby zajištující dohled a pohotovost, stejně jako byty pro majitele resp. vedoucí hospodářství,  

 účelové komunikace, 

 využití pro nestavební funkce (např. sportovní), pokud způsob využití umožňuje bezodkladné navrácení půdy 
pro hospodaření bez nákladů na rekultivaci, 

 změna kultury pozemku na zahradu, sad, vinici, chmelnici, pokud nedochází ke změně charakteru území 
(krajinného rázu dle zákona č. 114/1992 Sb.). Rozsáhlejší změny jsou podmíněny zpracováním podrobnější 
územně - plánovací dokumentace nebo územně plánovacího podkladu.  Změna kultury z  orné půdy na zahradu 
za účelem zahrádkaření (tj. individuální soukromé rekreace) je ve smyslu § 10 odst. 1 a vyhl. č. 85/1976 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů změnou funkčního využití území. 

4.15 PLOCHY ZAHRAD, SADŮ, VINIC A POLÍ V DROBNÉ DRŽBĚ (stav) 

Plochy ohrazených i volných ploch zemědělského půdního fondu slouží zejména pro samozásobitelské zemědělské 
účely. 

4.16 PLOCHY ZAHRAD V DROBNÉ DRŽBĚ (návrh) 

Plochy zemědělského půdního fondu, které jsou využívány k samozásobitelským zemědělským činnostem a 
zároveň k rekreaci. Výstavba a provoz takovýchto lokalit se musí řídit zvláštním režimem. Přípustné je oplocení 
jednotlivých ploch průhledným plotem, bez možnosti výstavby nových zahrádkářských chat. 

4.17 PLOCHY S OBJEKTY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI (stav) 

Plochy zemědělského půdního fondu slouží individuální rekreaci v zahrádkářských a rekreačních chatách. 

Článek 5 

Zásady prostorové regulace pro zastavěné území 

Prostorová regulace stanovuje prostorové regulativy budoucí zástavby v případech: 

 nové výstavby, 

 dostavby nebo nadstavby, 

 přestavby při likvidaci více jak poloviny původní půdorysné plochy objektu. 
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V ostatních případech, kdy se nemění stavební čára a není překročena stanovená výška je stavební činnost 
posuzována jako zlepšení stávajícího stavu a prostorová regulace se při územním nebo stavebním řízení 
neuplatňuje. 
 
Obecně platí pro novou výstavbu, přestavby, rekonstrukce, dostavby a nadstavby objektů, že jejich začlenění, 
hmotová struktura a celkový výraz musí respektovat okolní charakter zástavby nebo jej harmonicky doplňovat. 
V případě zdůvodněného dominantního působení objektu je nutno předložit Stavebnímu úřadu dokumentaci 
prokazující navrhované řešení v širších souvislostech a ve vazbě na okolní zástavbu. 
 
Prostorové regulace pro lokality Změny č. I ÚP SÚ Vojkovice nejsou uplatňovány. 
 
V lokalitě Změny č. II – bez přeložky ÚP SÚ Vojkovice (plochy Z 2.2, Z 2.5 a Z 2.6 řešené jako celek) navrhované jako 
plocha bydlení v rodinných domech se stanovuje výška zástavby na 1 plné nadzemní podlaží v souladu s touto 
vyhláškou. 
 
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 ÚPN SÚ jsou stanoveny tyto prostorové regulativy: 

5.1 STAVEBNÍ ČÁRA 

Udává hranici plochy určené k zástavbě. Před stavební čáru smějí vystupovat balkony, arkýře, markýzy, římsy nebo 
jiné doplňkové konstrukce, které jsou součástí stavebního objemu. U stabilizovaných ploch není zpravidla stavební 
čára vyznačována. Příprava výstavby se bude řídit podle stavebních čar okolních objektů dle určení Stavebního 
úřadu. 

5.2 ZMĚNA STAVEBNÍ ČÁRY 

Výstavba či rekonstrukce objektu je limitována změnou využití území, což vyvolá posunutí dnes existující stavební 
čáry (úprava uličního profilu nebo prostoru křižovatek státních silnic). 

5.3 STAVEBNÍ HRANICE 

Udává zastavitelnou část parcely určené k zastavění. Hlavní objem objektu nesmí tuto hranici překročit, ale může 
podle podmínek od této čáry ustoupit směrem dovnitř plochy. 
 
V grafické části územně plánovací dokumentace se nepoužijí regulace označující stavební čáru, stavební hranici a 
změnu stavební čáry. 

5.4 ROZHRANÍ ROZDÍLNÉHO CHARAKTERU FUNKČNÍ PLOCHY 

Udává pomyslnou čáru rozdílné intenzity funkčního využití nebo prostorového uspořádání funkční plochy (rozdílná 
hladina zástavby, rozdílný způsob zastavění atd.). 

5.5 ZVLÁŠTNÍ REŽIM 

Definuje se pro rozvojová území, kde je nutno soustředit stavební činnost do omezeného času. Pro tato území je 
nutno zpracovat podrobnější územní dokumentaci, která bude zahrnovat aspekty územně-technické, časové, 
ekonomické a majetkoprávní. 
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5.6 VÝŠKA ZÁSTAVBY 

Určuje nepřekročitelnou nejvyšší výšku zástavby v plných nadzemních podlažích. Do plného podlaží se započítává 
podkroví v případě, když více jak 3/4 půdorysné plochy podkroví vzhledem k ploše pod ním ležících podlaží má 
výšku požadovanou pro obytné místnosti. Do plného podlaží se započítává podzemní podlaží v případě, když 
vystupuje více než 1,4 m nad úroveň průměrné výšky okolního terénu. 

5.7 PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ OBJEKT 

Objekt je památkově chráněn a stavební zásahy je nutno projednat s orgány památkové péče. 

5.8 VÝZNAMNÝ OBJEKT 

Objekt je z místního hlediska cenný a stavební zásahy je nutno projednat s orgány obce. 

5.9 VÝZNAMNÝ SOLITÉRNÍ STROM 

V území se nalézá významný strom nebo skupina stromů, které je nutno při změně využívání území respektovat. 

Článek 6 

Zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek 

6.1 Rozvojové lokality bydlení 

"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. 

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 dopravního koridoru, realizace obslužné komunikace 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. 

Podmínky a lhůta pro pořízení územní studie pro lokalitu „Nad Družstevní“: 
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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. 

"U HŘIŠTĚ - SEVER" 

Nová výstavba RD je navržena na volné území, dnes využívaného pro zemědělské účely. Zástavba doplňuje stávající 
strukturu, je dobře obsloužitelná jak dopravně, tak technickou infrastrukturou. Tu je však zapotřebí dle územního 
plánu zainvestovat. 

"ZA HŘIŠTĚM" 

Jedná se o návrh nové výstavby RD na území dnešních zahrad objektů v ulici Nádražní a Blatné. Zástavba dotváří 
nově zakládanou ulici, tak aby byla při potřebném zainvestování obestavěna z obou stran. 

"U HŘIŠTĚ - JIH" 

Nová výstavba RD je navržena na dnes volném území. Dotváří se stávající struktura zástavby, při příznivém vztahu 
na stávající i navrhovanou technickou infrastrukturu. 

"POLNÍ II" 

Navržená výstavba RD se odehrává na území dnes chátrajícího zemědělského objektu a přilehlých pozemků 
různého využití. Výstavba v této etapě dotváří podobu této části obce, která je v současnosti značně devastována. 
Lokalita je dobře obsloužitelná dopravou i technickou infrastrukturou. 

"POLNÍ III" - REZERVA 

Poměrně rozsáhlý záměr výstavby RD se odehrává na volné části zemědělského areálu a přilehlých pozemků 
různého využití. Nová výstavba dotváří zástavbu jižní části obce. Problémy s obsluhou dopravou a technickou 
infrastrukturou nejsou. Lokalita v současnosti zasahuje částečně do zátopového území. Rodinné domy situované 
do zátopového území musí být opatřeny individuální protipovodňovou ochranou, jinak mohou být realizovány až 
po vybudování protipovodňové ochrany Q

100
. Pro přípravu výstavby je zapotřebí zpracovat urbanistickou studii, 

jako podrobnější podklad pro územní a stavební řízení. 
Plocha územní rezervy byla změnou č. II zmenšena a její jižní hranice vede nyní po komunikaci a polní cestě mezi 
zastavěným územím Vojkovic a koupalištěm. 

Dostavba proluk 

Jedná se o dostavbu proluk v rámci stávající struktury. Obslužnost dopravou a infrastrukturou je v rámci návrhu 
ÚPN bez problémů. 

"ZA HŘIŠTĚM II" 

Vymezuje území, ve kterém je pořízení a vydání regulačního plánu na žádost podmínkou pro rozhodování o 
změnách jeho využití. Jedná se o lokalitu týkající se změn označených Z 2.2, Z 2.5 a Z 2.6, kterou je nutno řešit jako 
jeden celek nazvanou „Za hřištěm II“. 

Zadání regulačního plánu na žádost pro lokalitu „Za hřištěm II“ 

a) Vymezení řešeného území: 
Řešené území leží v západní části obce poblíž železniční trati. Ze severu je vymezeno hranicí zastavěného území, 
kterou tvoří stabilizované plochy bydlení. Na východě je vymezeno obslužnou komunikací sloužící k dopravní 
obsluze již realizované lokality bydlení „Za hřištěm“. Z jihu a západu tvoří hranici stabilizované zemědělské 
plochy. Jedná se o plochy vedené v KN k datu 07/2009 v k. ú. Vojkovice pod parcelními čísly 646/15, 646/6, 
646/7, 646/13, 646/8, 646/11, 646/9, 646/10, 757/1 (část), 643/9 (část), 643/13 (část). 
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Změnou č. II ÚPN SÚ Vojkovice je toto území vymezeno jako zastavitelná plocha pro bydlení v rodinných 

domech. Graficky je území vymezeno v následujícím schématu. 

 
b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využiti: 

Plocha je určena výhradně pro umístění pozemků rodinných domů a plochu veřejného dopravního koridoru 
sloužícího pro lokalizaci obslužné komunikace, chodníků, veřejné zeleně a potřebné technické infrastruktury. 
Minimální velikost pozemků pro rodinné domy se stanovuje na 800 m2 pro volně stojící rodinné domy a pro 
dvojdomy 600 m2. 

c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb: 
Na pozemcích určených pro zástavbu rodinnými domy jsou v této lokalitě přípustné volně stojící rodinné domy 
a výjimečně dvojdomy. Řadové domy nejsou přípustné. 
Na pozemcích určených pro zástavbu rodinnými domy bude navrženo oddělení pozemků pro systém 
individuální zástavby na jednotlivých parcelách obsloužených vnitřní komunikací vedenou v prostoru 
veřejného dopravního koridoru. 
Budou stanoveny regulativy zahrnující procento zastavitelnosti parcel a sklon střech. Určujícím pro umístění 
staveb bude stanovení stavební čáry (rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku), určení vstupu na 
pozemek a způsob připojení na inženýrské sítě. 
Celá skupina domů bude řešena s důrazem na architektonickou jednotu (objem staveb, druh zástavby, rytmus 
zástavby, tvar střech a oplocení). 

d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území: 
Navržené prostorové členění musí navázat na okolní urbanistickou strukturu obce. 

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury: 
Pro zajištění dopravní obsluhy lokality bude navržen veřejný dopravní koridor s komunikací funkční skupiny D1 
ukončené na západní straně obratištěm. Koridor bude napojen na již vybudovaný dopravní koridor zajišťující 
dopravní obsluhu lokality „Za hřištěm“. Dopravní koridor bude navržen jako veřejný prostor sloužící pro 
lokalizaci obslužné komunikace, chodníků, veřejné zeleně a potřebné technické infrastruktury. Komunikace 
pro pěší budou řešeny v souběhu s obslužnou komunikací. Bude řešeno napojení účelových zemědělských cest 
umožňujících obhospodařování přilehlých zemědělských pozemků. 
Doprava v klidu bude řešena v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Parkovací místa budou 
dimenzována na výhledovou automobilizaci 1:2,5. Zajištění odstavování vozidel bude řešeno na vlastním 
pozemku každé stavby. 
Lokalita bude odkanalizována oddílnou kanalizací. Splašková kanalizace bude vedená ve veřejném dopravním 
koridoru a bude napojena na splaškovou kanalizaci budovanou v souvislosti s výstavbou lokality “Za hřištěm“. 
Stejným způsobem bude řešena i kanalizace dešťová.  Dešťové vody z komunikací a veřejných prostranství 
budou odvedeny dešťovou kanalizací. Nové kanalizační řady budou realizovány pod komunikací. Dešťové vody 
z pozemků rodinných domů budou řešeny akumulací a zasakováním přímo na těchto pozemcích. 
Lokalita bude napojena na vodovodní řad obce. Nový vodovodní řad vedený ve veřejném dopravním koridoru 
bude napojen na budovaný vodovod v souvislosti s výstavbou lokality “Za hřištěm“. Nové vodovodní řady 
budou realizovány pod zeleným pásem nebo rozebíratelným povrchem. Požadavky nové výstavby budou 
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doloženy hydrotechnickými výpočty, ze kterých bude patrno, že navrhovaná výstavba negativně neovlivní 
zásobování pitnou vodou obcí svazku VaK Židlochovicko. 
Lokalita bude plynofikována STL plynovodem vedeným ve veřejném dopravním koridoru a napojeným na 
budovaný STL plynovod v souvislosti s výstavbou lokality “Za hřištěm“. 
Lokalita bude napojena na rozvodnou energetickou síť NN a telekomunikační síť vedenou v kabelovém zemním 
vedení. 

f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření: 
Navrhovaná dopravní a inženýrská infrastruktura bude zařazena mezi veřejně prospěšné stavby podle jejich 
účelového členění. Mezi veřejně prospěšná opatření budou zahrnuta navržená veřejná prostranství a případné 
plochy veřejné zeleně. 

g) Požadavky na asanace: 
Nejsou stanoveny. 

h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů: 
Z územně analytických podkladů nejsou stanoveny žádné požadavky. 
Pro tuto lokalitu a navrhovanou zástavu je 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. 

i) Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí: 
Regulační plán bude závazný pro rozhodování v území a nahradí v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní 
rozhodnutí o: 

 umístění staveb dopravní a technické infrastruktury, 

 dělení nebo scelování pozemků. 
J) Požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí podle zvláštního 
právního předpisu: 

Nejsou stanoveny. 
j) 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. 
Není stanoven. 

k) Požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci: 
Vydání regulačního plánu podmiňuje obec Vojkovice uzavřením plánovací smlouvy mezi obcí a investorem 
(investory). Plánovací smlouva bude řešit spoluúčast žadatele na vybudování nové infrastruktury, včetně 
nákladů na úpravu veřejných prostranství a zeleně, a na vyvolaných úpravách stávající infrastruktury. 

l) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter 
území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 
Textová část regulačního plánu bude obsahovat: 

 vymezení řešené plochy, 

 podmínky pro vymezení a využití pozemků, 

 podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury, 

 podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území, 

 podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí, 

 podmínky pro ochranu veřejného zdraví, 

 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, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel, 

 vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit 
předkupní právo, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel, 

 výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje, 

 druh a účel umísťovaných staveb, 

 podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné 
infrastruktury, včetně podmínek ochrany navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu 
(například uliční a stavební čáry, podlažnost, výšku zástavby, objemy a tvary zástavby, intenzitu využití 
pozemků), 

 podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

 podmínky pro vymezená ochranná pásma, 

 stanovení pořadí změn v území (etapizaci), 

 vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona. 
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 údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části. 
Grafická část regulačního plánu bude obsahovat: 

 hlavní výkres obsahující hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a graficky vyjádřitelné 
podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury (jako součást hlavního výkresu graficky vyjádřitelné 
podmínky umístění staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, jejich napojení na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pozemky územních rezerv, je-li účelné je vymezit a hranice 
zastavěného území a ochranných pásem, pokud se v řešené ploše vyskytují), 

 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 

 výkres pořadí změn v území (etapizace), pokud bude stanovena. 
Textová část odůvodnění regulačního plánu bude obsahovat: 

 údaje o způsobu pořízení regulačního plánu, 

 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, 

 údaje o splnění zadání regulačního plánu, 

 komplexní zdůvodnění řešení, včetně zdůvodnění navržené urbanistické koncepce, 

 informaci o výsledcích posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li regulační plán posuzován, spolu s 
informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko příslušného orgánu dle zvláštního právního předpisu, 
popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno, 

 vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkce lesa, 

 vyhodnocení souladu se stavebním zákonem, obecnými požadavky na využívání území, s cíli a úkoly 
územního plánování, zejména s charakterem území, a s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území, 

 vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s 
výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů dotčených osob. 

Grafická část odůvodnění regulačního plánu bude obsahovat: 

 koordinační výkres, 

 výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 
Dokumentace bude zpracována ve třech tištěných vyhotoveních a v podobě umožňující dálkový přístup 
(nejlépe ve formátu *.pdf). 
Hlavní výkres a koordinační výkres budou v měřítku 1 : 1 000 (popřípadě v měřítku 1 : 500, pokud to bude 
potřebné z hlediska přehlednosti výkresu). Ostatní výkresy budou ve stejném měřítku, pokud nebude 
odůvodněno použití jiného měřítka. Výkres VPS bude zpracován v měřítku katastrální mapy. 
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. 
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. 

6.2 Průmyslová výroba a skladování 

Návrh ÚPN stabilizuje současné plochy výroby a skladování. V případě areálu bývalého ZD připouští intenzivnější 
využití území. Nové plochy pro výrobu a skladování jsou navrženy mimo obec jako rozšíření současného areálu při 
silnici na Rajhrad. Tato lokalita je z hlediska časového naplnění územního plánu rozdělena na aktivní plochu a plochu 
chápanou jako dlouhodobá rezerva. S využitím této rezervy je uvažováno po naplnění rozvojových záměrů na 
aktivních plochách. 

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

6.3 Zemědělská výroba 

Bývalý zemědělský areál, kde hospodaří ZD AGRO Vojkovice, se transformuje na plochy lehké - nezávadné výroby 
a živočišná výroba je postupně rušena. Tento trend je způsoben především polohou areálu v ochranném pásmu 
vodního zdroje Vojkovice. Návrh předpokládá zrušení zemědělské živočišné výroby ve vlastním areálu. 

6.4 Školství 

Současný stav školství vyhovuje dnešnímu stavu populace. Návrh ÚPN předpokládá propojení obou školských 
zařízení pro potřeby relaxace dětí a sportovních aktivit vázaných na výuku. 

6.5 Kultura 

Návrh uvažuje se záměrem výstavby nové Sokolovny. Dá se předpokládat, že bude toto zařízení využíváno i pro 
potřeby kulturní. 

6.6 Zdravotnictví a sociální péče 

Zdravotnictví je ve Vojkovicích zastoupeno dvěma lékaři a stálou pohotovostní službou. Všechny tyto aktivity jsou 
dislokovány v budově obecního úřadu.  

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 

Podmínky 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 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 

6.7 Obchod 

Návrh ÚPN připouští drobnou obchodní činnost vázanou na každodenní potřeby obyvatel ve většině funkčních 
typů, čímž umožňuje přirozený rozvoj této funkce dle potřeby. Nepředpokládá se výstavba většího obchodního 
zařízení. 

6.8 Služby 

Nezávadné služby mohou být lokalizovány ve většině funkčních typů. Služby s vlivem na okolí mohou být umístěny 
v rámci ploch výroby a skladování. Navržen je rozvoj hřbitova směrem k náhonu, společně s potřebnými 
parkovacími plochami. 
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6.9 Stravování a ubytování 

Obec nemá v současnosti stravovací a ubytovací zařízení Návrh ÚPN vytváří podmínky pro umístění drobných 
stravovacích a ubytovacích zařízení, ve většině funkčních typů pokud nebudou negativně ovlivňovat jejich 
charakter. Pro případné krytí potřeb obce po takovémto zařízení je navržena plocha smíšených funkcí naproti 
Obecnímu úřadu. 

6.10 Sport a rekreace 

Návrh ÚPN stávající aktivity stabilizuje, včetně areálu koupaliště. Nově je navržen rozvoj stávajícího fotbalového 
hřiště o další hřiště tréninkové. V rámci tohoto areálu je dále navržena výstavba nové Sokolovny. Pro potřebu 
zajištění fungování sportovního areálu je navrženo nové dopravní napojení mimo zastavěnou část obce a kapacitní 
parkoviště. 

6.11 Koncepce uspořádání krajiny 

Označení změny: Z2.10 
Nový způsob využití území:  plochy krajinné zeleně KZ – návrh 
Umístění:  Plocha se nachází u soutoku řeky Svratky a mlýnského náhonu ve vazbě na VKP 

Vojkovická vrbovna. 
V souvislosti se změnou Z2.7 jsou vymezeny nové návrhové plochy krajinné zeleně ve vazbě na navrhované 
vodohospodářské plochy pro realizaci protipovodňových opatření, které vznikají mezi navrhovanými 
vodohospodářskými plochami a plochou vodního toku při východním okraji plochy Z2.7 v její severní části. 

Označení plochy změny: Z2.1 
Nový způsob využití území: plocha krajinné zeleně KZ – návrh. 
Umístění:  Plocha se nachází v JZ části katastrálního území obce mimo zastavěné území, 

mezi navrhovaným dopravním koridorem pro přeložku silnice II/416 a tokem 
Litavy. 

Dále se vymezují tyto zastavitelné plochy: 

Označení změny:  Z2.2, Z2.5 a Z2.6 (řešené jako jeden celek) 
Nový způsob využití území:  plochy bydlení (bydlení v rodinných domech) BR – návrh, 

 plocha dopravního koridoru DK – návrh. 
Umístění:  plochy navazují z jihu na stabilizované plochy bydlení v západní části obce poblíž 

železniční trati a navazují na realizovanou lokalitu bydlení „Za hřištěm“, 
Podmínka využiti území: změny využití území jsou podmíněny zpracováním regulačního plánu na žádost. 

Označení změny:  Z2.7 
Nový způsob využití území:  plochy vodohospodářské VH – návrh. 
Umístění:  plochy lemují na severovýchodně zastavěné území obce při pravém břehu 

mlýnského náhonu až po jeho vyústění do řeky Svratky, dále pokračují po 
pravém břehu Svratky a jsou ukončeny na jihu obce v dotyku se zastavěným 
územím obce. 

Podmínka využiti území: Při realizaci protipovodňové ochrany musí být vytvořeny podmínky pro 
odvedení zbytků inundovaných vod a vod srážkových z ploch za 
protipovodňovými stavbami. 

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. 

Označení plochy změny: Z2.1 
Nový způsob využití území: plocha dopravního koridoru DK- návrh. 
Umístění: Plocha se nachází v JZ části katastrálního území obce mimo zastavěné území, 

severně od toku Litavy. Plocha navazuje na plochu dopravy na hranici k.ú. 
Blučina (přeložku silnice II/416  - obchvat obce Blučina), na jejímž území je tento 
dopravní koridor součástí návrhu územního plánu. 
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Podmínka využiti území: Při návrhu nových silnic a nových připojení na silniční a komunikační síť je nutno 
respektovat zásady ČSN 73 6101 „Projektování křižovatek na pozemních 
komunikacích“, ČSN 73 6110 „Projektování silnic a dálnic“ a ČSN 73 6110 
„Projektování místních komunikací“. Konkrétní technická řešení staveb musí být 
doložena hydrotechnickými výpočty a musí být prokázáno, že navrhované 
stavby neovlivní navržená a již realizovaná protipovodňová opatření. 

Článek 7 

Zásady uspořádání dopravy a technického vybavení 

A .  Z á s a d y  u s p o ř á d á n í  d o p r a v y  

V územním plánu jsou vymezeny dopravní trasy, které jsou předpokladem pro přiměřenou dopravní obsluhu obce 
všemi druhy dopravy. 

7.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Podél západního okraje zástavby v severojižním směru prochází železniční trať č. 250 Kůty - Břeclav - Brno - Křižanov 
- Havlíčkův Brod s železniční zastávkou Vojkovice. Trať Břeclav - Brno, která ve smyslu $3 zákona č. 266/94 Sb., o 
drahách, a v souladu s Usnesením vlády ČR č. 766 ze dne 20.12.1995 ponechává jako součást dráhy celostátní a je 
součástí tzv. I. tranzitního koridoru. Předpokládá se modernizace trati, která nebude mít významné územní nároky. 
Jedná se o zvýšení traťové rychlosti až do výše 160 km/hod., odstranění závažných trvalých omezení traťové 
rychlosti, modernizaci zabezpečovacího zařízení a zařízení pro cestující. 
 
Západně od obce je vedena dlouhodobá územní rezerva železniční vysokorychlostní tratě. 

7.2 SILNIČNÍ DOPRAVA 

Území je z hlediska širších vazeb sítí státních silnic napojeno na rychlostní komunikaci R 52 Brno - Pohořelice - státní 
hranice. Bývalá silnice I/52 zůstala zachována ve stávající trase a je přeřazena na silnici III/42510 Rajhrad - 
Pohořelice. Tato silnice tvoří důležitou dopravní tepnu pro obsluhu území. Od Židlochovic je území na Brno 
napojeno silnicí II/425. Další důležitou dopravní vazbou je vztah k dálnici D2 Brno - státní hranice - Bratislava ve 
východním směru. Toto spojení na dálniční křižovatku Blučina zajišťuje v současnosti silnice II/416 s nevyhovujícím 
průtahem obcí Blučina. 
Změnou ozn. Z2.1 je navržena plocha koridoru dopravy napojeného na plochu dopravy na k.ú. Blučina (obchvat 
obce Blučina  - přeložka komunikace II/416). Tato plocha je napojena na silnici II/425, odtud dále pokračuje jako 
koridor územní rezervy až k napojení na průmyslovou silnici v Hrušovanech u Brna. 
Základní dopravní skelet je tvořen státní silnicemi II/425 Rajhrad - Břeclav - státní hranice, III/152 66 Ořechov - 
Syrovice - Vojkovice a III/416 18 Vojkovice - Hrušovany u Brna, II/416 Slavkov u Brna - Židlochovice – Pohořelice. 
Jejich upravené vedení obcí je zřejmé z výkresové dokumentace. 

Úpravy silniční sítě 

V průtahu obcí byla stávající silnice II/425 v minulosti rekonstruována na dvoupruhovou vozovku s odstavnými 
pruhy dle možností okolní zástavby, její technický stav je vyhovující. Komunikace svým šířkovým uspořádáním 
umožňuje značný jízdní komfort, což vede k častému překračování povolené jízdní rychlosti v obci a vzniku 
nebezpečných situací při kolizích s chodci a především v oblasti dvou křižovatek v severní části obce, kde nejsou 
zajištěny rozhledy ani pro minimální rychlosti. Z tohoto důvodu je navržena úpravu průtahu. Přerušením 
odstavných pruhů ostrůvky se zelení ve vzdálenosti cca 20 - 30 m s tím, že bude ponechán průběžný dvoupruhový 
jízdní pás o šířce 2 x 4 (4,5) m. Na průtahu je nutno řádně vyznačit přechody pro pěší v křižovatkách. 
Významnou dopravní závadou je křižovatka silnic II/425 a III/152 66 v obci, na níž nejsou zajištěny rozhledy pro 
odbočení. Tato závada byla zachována i při rekonstrukci silnice II/425, její odstranění je možné pouze asanací 
objektů v okolí křižovatky. Výhledově je tedy při případných úpravách (nové výstavbě) nutno uvažovat s 
požadavkem rozšíření rozhledu -upravení stavební čáry ve výkresu č. 2 Komplexní urbanistický návrh. Výhledově je 
tedy při případných úpravách (nové výstavbě) nutno uvažovat s požadavkem rozšíření rozhledu. 
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Závadou je rovněž nedostatečná výška podjezdu silnice III/152 66 pod železniční tratí (3,8 m), s ohledem na nízké 
intenzity nákladní dopravy a možnost příjezdů ze silnice III/425 10 po silnici II/425 od Rajhradu a II/416 od Pohořelic 
její řešení není v současnosti příliš aktuální. 
Podél průtahu silnice III/152 66 je nutno dobudovat chodníky v ucelených trasách - především ve směru k železniční 
stanici. 

Návrhová kategorizace státních silnic: 

II/425 S 11,5/80 
silnice III. tř. S 7,5/60(50) 
Průtah státní silnice zastavěnou částí obce je zařazen do funkční třídy sběrných komunikací (B2). 

Úprava místních komunikací 

Místní komunikace mimo průtahy státních silnic jsou tvořeny především obslužnými komunikacemi funkční tř. C 2 
a C 3. Jejich technický stav je rozdílný - od poměrně kvalitních vozovek v nové zástavbě rodinných domků na 
jihozápadním a severozápadním okraji až po nevyhovující, místy i nezpevněné komunikace ve starší zástavbě. 
Významná místní komunikace je stará vozovka po pravém břehu Svratky, jež zkracuje spojení do pravobřežní části 
Židlochovic (ulice Brněnská) a propojuje je s koupalištěm ve Vojkovicích. Nutno je dobudovat napojení zástavby 
rodinných domků na severozápadním okraji obce na silnici II/425 - stávající vozovka je provizorní a nevyhovuje 
požadavkům provozu. Dobudovat je nutno i místní komunikaci podél zástavby nad silnicí III/152 66 s propojením 
na železniční zastávku. 
V obytných zónách je nutno usilovat o vyšší formu zklidnění dopravy - vybudování obytných ulic s upřednostněním 
pěší dopravy před dopravou motoristickou. Tyto úpravy předpokládají důsledné vyřešení problematiky odstavování 
vozidel, což je obtížné především ve starší zástavbě. Rovněž komunikace v nově navrhované obytné zástavbě budou 
důsledně řešeny jako zklidněné. 
Závady v prostorovém uspořádání místních komunikací spočívají především v malé šířce uličního prostoru a v 
nedostatečných rozhledech na křižovatkách. Tyto závady však nelze řešit asanacemi obytné zástavby, situaci je 
nutno řešit organizačními změnami (obytné ulice) spojené s nutnými stavebními úpravami. 
 
Pro lokality změny č. II platí, že při návrhu nových připojení na silniční a komunikační síť je nutno respektovat 
zásady ČSN 73 6101 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“, ČSN 73 6110 „Projektování silnic a 
dálnic“ a ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. 
Pro zajištění dopravní obsluhy ploch bydlení v RD vymezených změnou č. II (označené Z2.2, Z2.5 a Z2.6) je navržen 
nový dopravní koridor vedený středem lokality ukončený na západní straně obratištěm. 
 
Pro zajištění dopravní obsluhy změnou č. II vymezené plochy smíšené výroby a služeb – škola výcviku psů pro 
nevidomé (označené Z 2.8) bude využito stávající účelové komunikace vedoucí podél jihovýchodní hranice plochy. 
 
Pro lokality změny č. III platí, že 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. 

7.3 HROMADNÁ DOPRAVA 

Četnost hromadné autobusové dopravy je vyhovující, počet linek i spojů je nutno uchovat minimálně na stávající 
úrovni. Zastávky jsou vybaveny zálivy s výjimkou zastávky sídliště ve směru od Rajhradu, kde je nutno záliv 
dobudovat (nutno řešit koordinovaně s novým napojením místní komunikace). 

7.4 PĚŠÍ TRASY  

Pěší doprava probíhá po chodnících podél stávajících komunikací. Uspokojivé jsou chodníky podél průtahu silnice 
II/425. Dobudovat je nutno chodník směrem k autobusové zastávce ve směru od Rajhradu na severním okraji obce. 
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Nové pěší propojení je nutno vybudovat pro zpřístupnění rozvojové lokality rodinných domů na severu obce přes 
obecní pozemky školy. 
Dále územní plán navrhuje propojení kolem obou břehů Mlýnského náhonu. Půjde především o uvolnění pravého 
břehu, který je v současnosti využíván jako prodloužení soukromých zahrad až k vodě. 

7.5 CYKLISTICKÁ STEZKA 

Východní části katastrálního území obce se dotýká uvažované vedení nadregionální cyklistické trasy Brno - Vídeň. 
Územní plán navrhuje možné cyklistické propojení vyššího významu ve směru Rajhrad - Židlochovice. Ve Vojkovicích 
je uvažováno s trasou podél Svratky s přejezdem přes říční rameno a mlýnský náhon po stávajících mostech. Dále 
kolem kostela, s vyznačeným přejezdem přes silnici (přechod pro pěší) a dále pak po místní komunikaci (ulice 
Brněnské) do Židlochovic. 

7.6 DOPRAVA V KLIDU 

Odstavné plochy v obci jsou rozptýleny, kapacitnější parkoviště se nachází u koupaliště a má pouze jednoúčelové 
využití. S ohledem na odstavné pruhy podél průtahu sil. II/425 je v centrální části obce, kde je situována prakticky 
veškerá občanská vybavenost, dostatek parkovacích možností. I po navrhované úpravě zůstane podél průtahu 
zachováno cca 70 míst pro osobní vozidla, což i ve výhledu uspokojivě pokryje potřeby okolní zástavby. 
Nově jsou navrhována parkoviště u kostela (cca 12 stání), u hrušovanské silnice (cca10 stání), u stávajícího hřiště 
(cca 27 stání) a při areálu nových sportovních aktivit kapacitní parkoviště (cca 89 stání). Plochy pro odstavení vozidel 
na návsi je nutno řešit v rámci podrobnější dokumentace - program obnovy vesnice. Jako postačující se jeví výstavba 
cca 10 stání. V zástavbě rodinnými domky v obci se předpokládá odstavování vozidel na vlastních parcelách, 
komunikacích, případně v garážích rodinných domků. Především ve starší zástavbě tato možnost většinou není a 
odstavování vozidel na komunikacích je rovněž kapacitně omezeno.  
Zásady pro řešení: 

 při návrhu novostaveb a při rekonstrukcích rodinných domů zajistit parkování nebo garážování na vlastním 
pozemku, 

 stávající úzké uličky opravit na obytné ulice. 

B .  Z á s a d y  u s p o ř á d á n í  te c h n i c k é  i n f r a s t r u k t ur y  

7.7 ZÁSOBENÍ VODOU 

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hrušovany, Vojkovice, Židlochovice, Blučina, Žabčice a 
Unkovice. Prameniště je na katastru tří obcí a v situaci jsou vyznačena pásma hygienické ochrany. Přívodní řad pro 
Vojkovice DN 150 odbočuje ze zásobovacího řadu DN 200 pro Hrušovany, celková délka je 3,5 km. 
V dlouhodobém výhledu je navrženo napojení na brněnský oblastní vodovod přivaděčem mezi Vojkovicemi a 
Hrušovany z vodojemů 2x400 m3 na kotě 280 m n. m. do vodojemů v Židlochovicích. Systém zásobování obcí se 
však nezmění. Trasa přívodu dosud není pevně stanovena, povede však po pozemcích jižně od obce. 
V návrhu požadovaný potenciál všech ploch pro zástavbu (včetně rezerv) znamená zvýšení počtu obyvatel o 600 
(480 + 120) a tedy celkové zvýšení spotřeby vody oproti dnešnímu stavu. Celková spotřeba vody fakturovaná 
výhledově bude (včetně rezervy) Qp = 237,3 m3/den , Qd= 332,2 m3/den. V prognózách PRKVUC jsou uvedeny 
hodnoty nižší Q p= 188,7 m3/den, Qd= 278,7 m3/den, ale pro max. 1 050 obyvatel. 
 
Pro novou zástavbu je možné pouze rozšířit stávající vodovodní síť v profilech DN 100 s max. zaokruhováním 
koncových větví. Rozvoj je ale podmíněn kapacitou zdrojů, které byly pro rozvoj obce v původních prognózách 
rezervovány. 
 
Vzhledem k tomu, že se mění spotřeba pitné vody ve všech obcích skupinového vodovodu, je nutné, aby majitelé 
zdroje a rozvodů společně zajistili nový přepočet celé vodovodní sítě (nový generel vody) včetně upřesnění 
prognózy vývoje specifické spotřeby v tomto regionu a tlakových poměrů v koncových větvích. 
 
Pro zásobení vodou změnou č. II vymezené plochy bydlení v RD (označené Z2.2, Z2.5 a Z2.6) je navrženo napojení 
na vodovodní řad obce. Nový vodovodní řad vedený ve veřejném dopravním koridoru bude napojen na budovaný 
vodovod v souvislosti s výstavbou lokality “Za hřištěm“. 
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Pro zajištění zásobení vodou vymezené plochy SV1
 - škola pro výcvik psů pro nevidomé (označené Z2.8) se 

předpokládá vybudování vlastní studny. Alternativně je možno uvažovat s napojením na veřejný vodovod na severu 
obce. 
 
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. 

7.8 ODKANALIZOVÁNÍ 

V obci je stávající mělká dešťová kanalizace vyústěná do řeky Svratky a Mlýnského náhonu. Jednotlivé objekty v 
obci mají převážně žumpy na vyvážení nebo septiky, ale s přepadem do dešťové kanalizace. 
V současné době je před dokončením ČOV v Židlochovicích a v její kapacitě je i rezerva pro splaškové vody z 
Vojkovic. Současně bylo zpracováno zadání stavby na oddílnou kanalizaci ve Vojkovicích (nová splašková kanalizace 
a doplnění dešťové kanalizace) včetně dvou čerpacích stanic na trase k ČOV Q = 1,2 - 1,8 l/s ). Celkové zatížení ČOV 
bylo však zvažováno pro Vojkovice jen v množství Qp= 150 m3/den a znečistění jen pro 1050 obyvatel, tedy nižší 
než je v návrhu ÚPN (max. 1462 +120 rezerva). Navrhované množství splaškových vod je nyní (včetně rezerv Qp= 
237,3 m3/ den. Jsou to hodnoty vyšší, než byly uvažovány v zadání a bude tedy nutné přepočítat ČOV. 
Pro obec je navržena oddílná kanalizace s max. využitím stávající dešťové kanalizace. Pro nové plochy postačí pak 
rozšíření dešťové kanalizace a položení nové splaškové kanalizace včetně čerpacích stanic až k Židlochovicím. 
 
Rozvoj obce je limitován vybudováním splaškové kanalizace včetně čerpacích stanic až po Židlochovice. Velikost 
rozvoje je však ještě limitována celkovým množstvím odpadních vod (včetně kvantity znečistění), které je v návrhu 
požadováno oproti předchozím podkladům. Bude nutné sledovat rozvoj obcí jak v Židlochovicích, tak ve Vojkovicích 
a počítat s dalšími investicemi do intenzifikace čistících schopností ČOV, která se nyní dokončila, pokud celkový 
počet obyvatel a spotřeba vody by přesáhly stávající parametry zatížení ČOV. 
 
Pro odkanalizování změnou č. II vymezené plochy bydlení v RD (označené Z2.2, Z2.5 a Z2.6) je navržena oddílná 
kanalizace. Splašková kanalizace vedená ve veřejném dopravním koridoru bude napojena na splaškovou kanalizaci 
budovanou v souvislosti s výstavbou lokality “Za hřištěm“. Stejným způsobem bude řešena i kanalizace dešťová. 
Odkanalizování nově vymezené plochy SV1

 - škola pro výcvik psů pro nevidomé (označené Z2.8) bude řešeno malou 
domovní čistírnou a srážkové vody budou řešeny vsakem na vlastním pozemku. Ve výhledu je možno tuto lokalitu 
napojit na veřejnou kanalizaci 
 
Odkanalizování vymezené zastavitelné plochy bydlení v RD (označené Z3.1) je stanoveno napojením 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. 

7.9 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Obec Vojkovice je napojena na STL přípojku DN 100 od Židlochovic. Plynofikace byla provedena v roce 1993. 
Kapacita přípojky, řadů a RS je dle generelu dimenzována na úplnou plynofikaci včetně vytápění a přípravy teplé a 

užitkové vody. Celková spotřeba plynu může postupně vzrůst na max. 700 m
3
/hod  a 1.380.000 m

3
/rok. Pro nové 

plochy postačí rozšířit buď NTL nebo STL plynovodní síť. 
 
Pro obsluhu plynem změnou č. II nově vymezené plochy bydlení v RD (označené Z2.2, Z2.5 a Z2.6) je navrženo 
napojení na STL plynovod. Nový STL plynovod bude veden ve veřejném dopravním koridoru a napojí se na 
budovaný STL plynovod v souvislosti s výstavbou lokality “Za hřištěm“. 
 
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. 
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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. 

7.10 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Obec Vojkovice je zásobována elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV, která je situovaná v obci Hrušovany. 
Transformovny v obci jsou připojeny na vývody 22 kV z rozvodny 110 kV. V současné době je v obci v provozu 10 
trafostanic. Stanice jsou sloupové, napájené venkovním vedením 22 kV. Nové stanice, které jsou navrženy rovněž 
sloupové, připojené venkovním vedením. 
Návrh připojení pro jednotlivé plochy: 
Plocha v dokumentaci označená 1 bude napájena z nově vybudované stanice č. 13. Plochy označené v dokumentaci 
3,4,5,6,7,8,9,10,11 budou napájeny z nově vybudované stanice č. 12. Plochy označené v dokumentaci 
14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,38 budou napájeny z nově vybudované stanice č. 14. Zbývající drobné 
plochy uvnitř obce označené v dokumentaci 12,13,22,23 budou napájeny ze stávajících rozvodů obce. 
 
Obsluhu elektrickou energií změnou č. II nově vymezené plochy bydlení v RD (označené Z2.2, Z2.5 a Z2.6) je 
navržena sítí NN rozvodů vedených v zemi ve veřejném dopravním koridoru a napojených na budovaný NN rozvod 
v souvislosti s výstavbou lokality “Za hřištěm“. 
 
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. 

7.11 SPOJE 

Řešeným územím prochází dálkový optický kabel (DOK), jiná výstavba dálkových kabelů se nepředpokládá.   
V roce 1995 byla ve Vojkovicích zrušena telefonní ústředna a obec byla připojena na telefonní digitální ústřednu 
Židlochovice metalickým kabelovým vedením. 
V obci byla v roce 1995 ukončena částečná rekonstrukce místní telefonní sítě. Rekonstrukce stávajícího rozvodu 
místní telefonní sítě výhradně kabelovým vedením v zemi bude pokračovat v roce 1998. V řešeném území se 
předpokládá výstavba televizních kabelových rozvodů, jejichž trasy vedení budou v převážné míře shodné s 
telefonními rozvody. 

Článek 8 

Ochranné režimy 

8.1 Chráněná území využitelných přírodních zdrojů 

(zákon č. 130/1974 Sb., o vodách) 
Vyhlášeno je PHO vodního zdroje Vojkovice (1993). Návrh předpokládá stabilizaci dnešního areálu družstva a nové 
sportovní aktivity, které leží ve vnější části PHO 2. st. Při realizaci navrhovaných sportovních aktivit a činnostech v 
areálu družstva musí být dodržovány hygienické předpisy MZ ČSR - Směrnice č. 51/79 a schválený režim v PHO. 
PHO I je oplocené, v PHO II je nutné zachovávat zvláštní režim při hospodaření na pozemcích a vybavení objektů. 
Vlastníci pozemků a objektů v pásmu hygienické ochrany (PHO II) vodního zdroje pro skupinový vodovod musí být 
prokazatelně seznámeni s podmínkami hospodaření v tomto pásmu a to včetně nájemců a hlavně tyto podmínky 
dodržovat. Totéž se týká i navržených dopravních tras. 

8.2 Chráněná území přírody, krajiny a zeleně  

(zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) 
Přehled EVKS: 

 Ke staré cihelně (součást regionálního biokoridoru) 

 Mlýnský náhon (součást regionálního biokoridoru) 

 Šejba - Hrušovanský rybník (lokální biocentrum) 
ÚSES - územní systém ekologické stability: 
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ÚSES - vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 
přírodní rovnováhu. 
Základem ÚSES v řešeném území je regionální biokoridor v šířce 50 m procházející po starém rameni Svratky - 
dnešním mlýnském náhonu. Do tohoto regionálního biokoridoru je ve smyslu platné metodiky pro navrhování ÚSES 
vložena dvě lokální biocentra. Severnější z nich zasahuje do katastru pouze svým okrajem. Navržená biocentra 
pokud možno využívají trvalých vegetačních formací - les a louky. 
Druhá větev regionálního biokoridoru (suchá) byla upřesněna tak, že prochází západně od obce a ve své trase a v 
lokalizaci vložených lokálních biocenter maximálně využívá stávajících vegetačních formací, či terénních tvarů, 
předurčujících menší intenzitu využití ploch. Větev vychází z regionálního biocentra Výhon na Židlochovickém 
katastru, směrně přechází nivu Svratky a směřuje terénním zářezem ke Staré cihelně. Zde se v biocentru mimo 
Vojkovický katastr větví. 
Jižní trasa tohoto regionálního biocentra směřuje k jihozápadu přes svahy polní trati Brněnské - kde je lokální 
biocentrum umístěno do terénní deprese v současné době zorněné a erozně silně ohrožené - pokračuje přes polní 
trať Horní hrušovanské (zde je vloženo lokální biocentrum navazující na zahrádkovou lokalitu) a přechází po 
západním okraji polní trati Dolní hrušovanské do katastru Hrušovan. Severní trasa pokračuje mimo území Vojkovic 
na Rajhradice. 

Po severním okraji zahrádkové lokality probíhá lokální biokoridor vycházející z regionálního, s biocentrem v lesíku 
Šimlochy, kde navazuje na ÚSES zpracovaný ve vedlejším katastru Sobotovic. 

Generel ÚSES byl na úrovni plánu zapracován do územního plánu obce. Tento plán a následný projekt ÚSES tvoří 
základní součásti návrhu komplexních pozemkových úprav. 
 
V lokalitě Z2.10 plochy krajinné zeleně o samostatnou novou plochu. Na této ploše je navrženo rozšíření rozsahu 

lokálního biocentra C5 na regionálním biokoridoru Svratky. 

8.3 Ochrana památek a kulturních hodnot 

(zákon č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů) 
Památkově chráněné objekty: 
V obci se vyskytují tyto nemovité památky zapsané ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek. Památky 
jsou označeny ve výkresu č. 3. 
ÚPN navrhuje kategorii tzv. významných objektů (označeny ve výkresu č. 3), pro které by měla platit ochrana na 
úrovni obce a příslušného stavebního úřadu. 
Území archeologického zájmu: 
Území katastru obce je bohaté na prehistorické nálezy. Památkový ústav v Brně zpracovává k ÚPN SÚ své 
stanovisko. Po jeho zpracování bude tento materiál přiložen formou doplňku k ÚPN SÚ. 

8.4 Ochranná pásma  

Ochranné pásmo železnice 

Ochranné pásmo železniční tratě dle $ 8 zákona č. 266/94 Sb., (po modernizaci na jízdní rychlost 160 km/hod) je 
100 m od osy krajní koleje. 
Ochranné pásmo je vymezeno platnou legislativou. 

Ochranná pásma pozemních komunikací 

Ochranná pásma komunikací dle zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích je 50,0 m od osy vozovky nebo 
přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy a 15,0 m od osy vozovky 
nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy. Tato ochranná pásma 
jsou stanovena mimo zastavěné nebo k zastavění určené území obce. 
Ochranné pásmo je vymezeno platnou legislativou. 

Ochranná pásma vodovodů 

Ochranná pásma vodovodů jsou dle ČSN 2 m od okraje potrubí. 
Ochranné pásmo je vymezeno platnou legislativou. 

Kanalizací 

Ochranné pásmo kanalizace dle ČSN je 3 m od okraje potrubí. 
Ochranné pásmo je vymezeno platnou legislativou. 

Ochranná pásma vedení elektrické energie 
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Stav do roku 1994 - podle ČSN 333300 : 

 pro venkovní vedení nad 1 kV do 35 kV včetně - 10m od krajního vodiče na každou stranu 

 pro venkovní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně - 15m od krajního vodiče na každou stranu 

 pro venkovní vedení nad 110 kV do 220 kV včetně - 20m od krajního vodiče na každou stranu  
Návrh - podle Energetického zákona č.222/1994 Sb.: 

 pro venkovní vedení nad 1 kV do 35 kV včetně - 7 m od krajního vodiče na každou stranu 

 pro venkovní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně - 12 m od krajního vodiče na každou stranu 
Ochranné pásmo je vymezeno platnou legislativou. 

Ochranné pásmo plynu 

Ochranné pásmo plynovodů vyplývající ze zákona č.222/94 Sb., je u STL a NTL v obci 1m, mimo obec 4m od okraje 
potrubí. 
Ochranné pásmo je vymezeno platnou legislativou. 

Ochrana vod 

V katastru Vojkovic je hlavním tokem řeka Svratka, Mlýnský náhon, říčka Šatava, včetně dvou rybníků u Hrušovan, 
které jsou ve správě Povodí Morava s.p.o. Brno a SMS Brno. Ochranná pásma toků vyplývající ze Zákona o vodách 
(pro oplocení 6m, pro trvalé objekty 15m od břehu, paty hráze) budou respektovány, stejně jako ochranné pásmo 
toku a vodní plochy vyplývající ze Zákona o ochraně přírody č. 114/92 Sb. a Zákona č. 17/92 o životním prostředí. 
Ochranné pásmo je vymezeno platnou legislativou. 

Inundace 

Řeka Svratka je regulovaná a podél zastavěné části je chráněna na Q
100

. Pod i nad obcí je vyhlášené zátopové území 

OU Brno-venkov č.j. ŽP 1110/93-Tr ze 16.4.1993, novelizované stanovením záplavového území č.j. JMK 15413/2006 
z 24.10.2007 které je ve výkresové části zakresleno dle dostupných podkladů. Dnešní zastavěné území Vojkovic je 
z dřívější doby chráněno hrázkami v oblasti Svratky i Mlýnského náhonu, ale je nutno znovu technicky prověřit 
jejich účinnost vzhledem k aktuálním průtokům. 
Lokalita pro výstavbu rodinných domů "Polní III" v současnosti zasahuje částečně do zátopového území. Rodinné 
domy situované do zátopového území musí být opatřeny individuální protipovodňovou ochranou, jinak mohou být 
realizovány až po vybudování protipovodňové ochrany Q

100
. 

Ochranné pásmo lesa 

OP lesa 50m od hrany porostu, pro využívání ploch v kontaktu s lesními porosty platí, že vně hranice lesního 
prostoru musí zůstat volně přístupný pás v šíři 4m 
Ochranné pásmo je vymezeno platnou legislativou. 

8.5 Pásma hygienické ochrany 

PHO 

Ve správním území obce není územním rozhodnutím vyhlášeno jiné pásmo hygienické ochrany než PHO vodního 
zdroje Vojkovice. 
Ze zákona a příslušných vyhlášek je stanoveno PHO hřbitova. Ostatní PHO nejsou vyhlášena. V návrhu ÚPN se 
předpokládá vymezení PHO v hranicích pozemků jednotlivých provozů. Přesné vymezení a vyhlášení PHO je 
samostatnou záležitostí Okresního hygienika a příslušného Stavebního úřadu. 

Hluková pásma dopravních staveb 

Významnou hlukovou zátěž představuje v průtahu obcí silnice II/425, u níž byl proveden výpočet hlukových hladin. 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostoru jsou stanoveny ve smyslu vyhlášky č. 13/77 Sb. 
O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Intenzity dopravy v návrhovém období roku 2010 byly 
přepočteny výhledovými koeficienty SSF Praha z údajů sčítání v roce 1995. Z výše uvedených údajů vyplývá, že 
maximální přípustné hladiny hluku pro obytné objekty v bezprostřední blízkosti hlavní komunikace jsou 
překračovány ve vzdálenosti cca 50 m v současnosti, ve výhledu na rok 2010 pak budou podél komunikací prakticky 
dodrženy hygienické limity při dodržení výchozích předpokladů výpočtového modelu.  
 
Část zástavby na severním okraji při silnici III/152 66 bude rovněž zasažena hlukem ze železniční dopravy. Dle 
hlukové studie, již zpracoval METROPROJEKT Praha a. s. v rámci dokumentace modernizace traťového úseku na 
jízdní rychlost 160 km/hod, přesahují hlukové hladiny tato maxima u 5 rodinných domů o 3 až 4 dB. Jsou navrženy 
zvukoizolační úpravy, příp. výměna oken těchto domů. Izofony maximálních přípustných hladin hluku jsou 
vykresleny ve výkrese č. 4. 
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8.6 Eroze 

Pro řešení protierozní ochrany půdy je třeba: 

 zlepšit osevní postupy na orné půdě (zavedením většího podílu trvalých pícnin, využíváním meziplodin a 
omezením okopanin na erozí ohrožených pozemcích), 

 při pozemkových úpravách provést novou parcelaci a rozčlenit dnešní rozsáhlé pozemky orné půdy sítí polních 
cest, mezí a j vegetačních pásů, případně realizovat další technická opatření tak, aby docházelo k většímu 
zasakování, rozptýlení srážkových vod, případně k neškodnému odvedení přívalových srážek, 

 snižovat podíl orné půdy na erozí ohrožených pozemcích (např. zatravnění, výsadba sadů se zatravněnými 
pásy), 

 využívat nástrojů územních systémů ekologické stability (ÚSES). 

8.7 Územní rezervy 

Na rezervních plochách pro rozvoj obce po návrhovém období územního plánu je určeno funkční využití. Jakékoliv 
využití, které by v budoucnu znemožnilo zastavění území, je nepřípustné. Zemědělské využití je zatím bez omezení 
s výjimkou investic do půdy za účelem jejich dlouhodobého zhodnocení. 
 
Změnou ozn. Z2.1 se vymezuje koridor územní rezervy pro dopravu. Koridor územní rezervy je vymezen od 
navrhovaného napojení silnice II/416 na silnici II/425 u benzinové čerpací stanice ve Vojkovicích do místa napojení 
na obchvat Hrušovan na silnicí III/41619 v jihozápadní části k. ú. Vojkovice. 
Pro koridor územní rezervy se stanovují tyto podmínky pro prověření možného budoucího využití území: 

 prověřit plochu z hlediska přechodu silnice přes řeku Svratku a regionální biokoridor mostním objektem nebo 
estakádou; řešení průchodu plochy přes biokoridor nesmí omezit funkčnost biokoridoru a musí minimalizovat 
případné negativní dopady na biokoridor; 

 prověřit plochu z hlediska mimoúrovňové křížení ulice Brněnské tak, aby provoz na ulici Brněnské mohl být v 
budoucnosti zachován a umožnil její dopravní obsluhu; 

 respektovat existenci stanoveného záplavového území Svratky a Litavy, prověřit plochu z hlediska řešení 
protipovodňové ochrany s ohledem na předpokládanou změnu hydrogeologických charakteristik s tím, že 
nesmí být narušena koncepce stávající a plánované protipovodňové ochrany Židlochovic a Vojkovic; 

 prověřit plochu z hlediska zajištění ochrany jímacího území Vojkovice; 

 prověřit plochu z hlediska vlivu budoucího hlukového zatížení z dopravy na okolní plochy bydlení a sportu; 
navrhnout případné řešení protihlukové ochrany a zapracovat ho návrhu územního plánu. 

Ve vymezeném koridoru územní rezervy pro dopravu je možno umisťovat v souladu se způsobem využití ploch 
vymezených pod tímto koridorem a limity v území pouze dočasné stavby do doby rozhodnutí Jihomoravského kraje 
o zahájení přípravných prací na realizaci silnice. Doba na odstranění dočasných staveb v tomto koridoru je 
stanovena lhůtou půl roku. 

8.8 Ochrana před povodněmi 

Změnou č. II je upravena celková koncepce ochrany zastavěného území obce před povodněmi. Principy ochrany 
zastavěného území obce před záplavami jsou zapracovány do územního plánu prostřednictvím změny Z2.7. 

8.9 Obrana státu 

Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu. 

Článek 9 

9.1 Veřejně prospěšné stavby 

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. 
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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. 

A. Veřejné komunikace a plochy pro dopravu 

A 1 Plocha koridoru silniční dopravy 
A1 Stavba komunikace – přeložka II/416 v návrhové ploše dopravního koridoru vymezeného změnou Z2.1. 
A 2.1 Příjezdy a technická obsluha lokalit rodinných domů „ Nad Družstevní“ 
A 2.2 Připojení a technická obsluha lokalit rodinných domů „ U hřiště – sever“, „ Za hřištěm“. 
A 2.3 Připojení a technická obsluha lokalit rodinných domů „ U hřiště – jih “. 
A 2.4 Připojení a technická obsluha lokalit rodinných domů „Polní III“. Změnou č. II se tato veřejně prospěšná 

stavba redukuje. Jižní část dopravního koridoru pod návrhovou plochou vodohospodářských ploch pro  
realizaci protipovodňových staveb je z VPS vyjmuta. 

A 2.5 Vybudování účelové komunikace za hřbitovem 
A 2.6 Dobudování chodníků v ucelených trasách podél průtahů silnice III/152 66 – především ve směru 
 k železniční stanici, dle výkresu č. 4 
A 2.7 Plocha pro dopravní připojení a technickou obsluhu lokality RD za hřištěm a obratiště. Změnou č. II se 
 VPS A 2.7 rozšiřuje o stavby dopravní a technické infrastruktury v lokalitě změny Z2.2, Z2.5 a Z2.6. 
A 2.8 Plocha pro dopravní připojení a technickou obsluhu lokality RD při ulici Brněnské 
A 3.1 Cyklistická stezka vyššího významu Brno – Vídeň, dle výkr. č. 4 
A 3.2 Cyklistická stezka regionálního významu ve směru od Rajhradu, přes Vojkovice do Židlochovic dle výkresu 

č. 4 
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. 
A5.1  Pěší propojení za hřbitovem k náhonu. 

B. Technická infrastruktura 

B1 Kanalizační síť, včetně přečerpávacích stanic a výtlačných řádů, dle výkresu č. 5. 
B2 Vodovodní síť dle výkresu č. 6. 
B3 Elektrické rozvody a zařízení dle výkresu č. 8. 
B4 Telekomunikační rozvody a zařízení dle výkresu č. 9. 
B5 Plynové rozvody a zařízení včetně regulačních stanic dle výkresu č. 7. 
B6 Protipovodňové stavby v plochách vodohospodářských vymezených změnou Z2.7. 
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. 

 

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

Veřejná prostranství 

C1 Rozšíření pozemku pro školní zařízení, mezi stávající MŠ a základní školou. 
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 

C2 Rozšíření hřbitova. 
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 

C3 Vybudování hřiště a sportovních zařízení.  
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 

C4 Rozšíření veřejného dopravního koridoru jako veřejného 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. 
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C 5 Veřejný dopravní koridor jako veřejného 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. 

 
Změnou č. I ÚPN SÚ Vojkovice jsou nově vymezeny veřejně prospěšné stavby A 2.7 a A 2.8. 
Ostatní VPS vymezené ÚPN SÚ Vojkovice jsou zakresleny ve výkrese č. 10. 
VPS týkající se inženýrských sítí na výkresech č. 5, 6, 7, 8, 9. 
VPS týkající se dobudování chodníků a cyklostezek na výkrese č. 4. VPS týkající se ohrázkování jsou na výkrese č. 5 
původního ÚPN SÚ. 


