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Odůvodnění změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice – část II 

Odůvodnění projektanta 

A. Postup při pořízení Změny č. III ÚP SÚ Vojkovice 

Je součástí odůvodnění pořizovatele. 

 

B. Soulad návrhu Změny č. III ÚP SÚ Vojkovice s Politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

Soulad s Politikou územního rozvoje České republiky: 

Obec Vojkovice se nachází v jižní části rozvojové oblasti republikového významu OB3 Rozvojová 
oblast Brno dle Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen PUR) schválené vládou 20. 
července 2009. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Brna s velmi 
silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části mezinárodní 
významový přesah. Rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a 
rychlostními komunikacemi, tak I. tranzitním železničním koridorem. Předpokládá se tedy vyšší 
tlak na změny v území a jeho dynamičtější rozvoj. Tato skutečnost je návrhu zohledněna. Změna 
ÚPNSÚ reaguje na změny potřeb občanů ve vazbě na očekávaný na demografický vývoj (lokalita 
Z3.2 – občanské vybavení – domov pro seniory) a na vlastnické vztahy v území (lokalita Z3.1 - 
úprava plochy bydlení z hlediska vlastnických vztahů). Návrh změny neomezuje budoucí využití 
dopravních koridorů. 

Je dbáno na minimalizaci negativních vlivů rozvoje sídel na kulturní a civilizační hodnoty v území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, na přírodní a krajinné 
hodnoty území a na dostatečné zastoupení veřejné zeleně v jeho urbanizovaných částech. Rozvoj 
obce je změnou usměrněn tak, aby byla umožněna výstavba v lokalitě, kde existující vlastnické 
vztahy bránily jejímu dalšímu postupnému zastavění (lokalita Z3.1). Regulace v plochách změny je 
stanovena tak, aby nedocházelo k přílišnému zahušťování venkovské zástavby. 

Dle čl. 32 ÚP změna umožňuje hospodárné využití zastavěného území vymezením jiných způsobů 
využití zastavěného území a již vymezených zastavitelných ploch. Změna (lokalita Z3.2) umožňuje 
doplnit stabilizovanou strukturu obce, formou přestavby, potřebnou vybaveností řešící 
problematiku ubytování seniorů. Tím zároveň v souladu se čl. 19 zajišťuje ochranu nezastavěného 
území, protože pro tuto funkci nevyužívá doposud nezastavěných ploch. 

Dle čl. 26 návrh nevymezuje žádné zastavitelné plochy v záplavových územích. Plocha přestavby 
(lokalita Z3.2) zasahující do záplavového území je ošetřena regulativy tak, aby nebyla část plochy 
v záplavovém území zastavována. 

Dle čl. 27 vytváří návrh předpoklad pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury. 
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v území, kde je napojení na tuto infrastrukturu jednodušší, 
protože plochy jsou přimknuty k zastavěnému území nebo území tuto infrastrukturu již obsahuje. 

Dle čl. 23 zachovává návrh prostupnost krajiny. V lokalitě Z3.1 jsou navrženy plochy dopravních 
koridorů zajišťující jednak dopravní obsluhu lokality, ale zároveň umožňují propojení do 
nezastavěného území. 

Dle čl. 24 jsou vytvořeny podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi. V lokalitě Z3.2 je 
navrženo rozšíření dopravního koridoru pro zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy a zároveň 
jsou zde stanoveny podmínky využití ploch přiléhajícím dopravně zatížené komunikaci. 
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Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem: 

Pro území řešené změnou neexistuje územně plánovací dokumentace vydaná krajem ani žádná 
jiná platná nadřazená územně plánovací dokumentace. Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje vydané 22. 9. 2011 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje byly 
rozhodnutím Nejvyššího správního soudu dne 21. 6. 2012 zrušeny. 

Změnou jsou respektovány tyto další rozvojové dokumenty Jihomoravského kraje: 

 Generel dopravy Jihomoravského kraje, 

 Generel krajských silnic Jihomoravského kraje. 
ÚAP JmK zvažují záměr TE2 v souběhu s trasou (vedení 400kV), se kterou není změna ve střetu; 
ostatní lokality změny se záměrů v ÚAP kraje nedotýkají. 

 

C. Soulad návrhu Změny č. III ÚP SÚ Vojkovice s cíli a úkoly územního plánování 

Dle § 18 Stavebního zákona 

(1) Změna č. III ÚPN SÚ Vojkovice je zpracována v souladu s cíli územního plánování. Vytváří 
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky 
života generací budoucích. Vliv na vyváženost jednotlivých pilířů prostřednictvím změny č. III je 
popsán v kapitole F tohoto odůvodnění. 

(2) Prostřednictvím změny č. III je řešen souladu veřejných a soukromých zájmů v území. 
V lokalitě Z3.1 je navržena úprava využití území, která reaguje na společenský a hospodářský 
potenciál rozvoje obce. 

(3) Změna č. III ÚPN SÚ vytváří podmínky pro koordinaci veřejných a soukromých záměrů změn 
v území a následnou výstavbu. Zároveň zajišťuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze 
zvláštních právních předpisů. 

(4) Změnou č. III ÚPN SÚ jsou ve veřejném zájmu chráněny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území, je chráněna krajina a navržený rozvoj hospodárné využívání zastavěného území. 

(5) Změna č. III ÚPN SÚ pouze v lokalitě Z3.1 upravuje rozsah zastavitelných ploch s ohledem na 
místní podmínky a vlastnické vztahy. V ostatních lokalitách dochází pouze ke změně funkčního 
využití již existujících ploch. 

(6) V souvislosti se změnou č. III se nepředpokládá umisťování žádných nových záměrů 
v nezastavitelném území mimo ty, které jsou již zakotveny v územním plánu. 

Dle § 19 Stavebního zákona 

(1) Změna č. III ÚPN SÚ Vojkovice plní tyto úkoly územního plánování: 

a) Změna č. III vychází ze zjištění stavu území a respektuje jeho přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty. V lokalitě Z3.1 jsou hodnoty představovány kvalitou ZPF. V lokalitě Z3.2 jsou 
hodnoty představovány vazbou na urbanistickou strukturu zastavěného území obce a 
kontaktem s řekou Svratkou. V lokalitě Z3.3 jsou hodnoty představovány kontaktem 
s nezastavěným územím. 

b) Změna č. III vychází z urbanistické koncepce založené územním plánem a zpřesňuje v její 
principy v lokalitách změny s ohledem na místní podmínky. V lokalitě Z3.1 upřesňuje 
z hlediska místních podmínek a vlastnických vztahů rozvoj bydlení. V lokalitě Z3.2 je 
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umožněna přestavba ve prospěch žádoucí občanské vybavenosti. V lokalitě Z3.3 je 
provedena změna regulativů využití území s ohledem na existující limity využití území. 

c) Změna č. III prověřila potřebu změn v území z hlediska veřejného zájmu na jejich 
provedení, jejich přínosů, problémů a rizik. V lokalitách změn navrhované řešení splňuje 
požadavky na veřejné zdraví, životní prostředí a vliv na hospodárné využívání veřejné 
infrastruktury. 

d) Změna č. III stanovila urbanistické požadavky na prostorové uspořádání území a to 
formou prostorové regulace využití území. 

e) Změna č. III stanovila podmínky pro provedení změn v území a to formou funkční 
regulace ploch s rozdílným způsobem využití. 

f) Změna č. III v lokalitě Z3.1 stanovila pořadí provádění změn v území s ohledem na 
možnosti dopravní obsluhy území a realizaci obslužné technické infrastruktury. 

g) Změnou č. III nejsou vytvářeny nové podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof. Již existující podmínky jsou změnou respektovány (návrh 
protipovodňových opatření v lokalitě Z3.2). 

h) Změna č. III svým lokálním významem nemůže vytvářet podmínky pro odstraňování 
důsledků náhlých hospodářských změn. 

i) Změna č. III v lokalitě Z3.1 stanovila podmínky pro rozvoj kvalitního bydlení a v lokalitě 
Z3.2 podmínky pro dílčí restrukturalizaci stávající urbanistické struktury obce. 

j) Změna č. III v lokalitě Z3.1 vytvořila podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů. Navržené řešení předpokládá participaci budoucích vlastníků na 
zainvestování území. 

k) Změnou č. III jsou stanoveny území podmínky pro zajištění civilní ochrany. 

l) Změnou č. III nejsou stanoveny žádné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do 
území. 

m) Změnou č. III nejsou umisťovány záměry, které by vyvolávaly potřebu vytvářet podmínky 
pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na 
území. 

n) Změnou č. III nejsou dotčeny žádné plochy pro využívání přírodních zdrojů. 

o) Změna č. III byla navržena s ohledem na aktuální poznatky z oborů architektury, 
urbanismu, územního plánování a ekologie. 

(2) V rámci změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice byl rámcově zhodnocen vliv změny na jednotlivé pilíře 
udržitelného rozvoje v kapitole F tohoto odůvodnění. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
nebylo pro tuto změnu příslušným orgánem státní správy požadováno. 
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D. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

Změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice byla zpracován dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, a její přílohy č. 7 a dále s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, obě ve znění pozdějších předpisů. 

Textová část Změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice byla zpracována jako doplnění platné textové části 
výroku územního plánu SÚ Vojkovice (vyhlášky) a upravena tak, aby odpovídala platné legislativě.  

Grafická část Změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice byla zpracována v souladu s platnou legislativou nad 
mapovým podkladem pouze pro lokality změn. 

Textová část Odůvodnění změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice byla zpracována dle platné legislativy 
(Příloha 7. část II Vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) a je rozdělena na odůvodnění 
projektanta, odůvodnění pořizovatele a srovnávací znění vyhlášky o závazných částech územního 
plánu sídelního útvaru Vojkovice se zvýrazněním změn, které byly změnou č. III provedeny. 

Grafická část Odůvodnění změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice byla zpracována nad grafickou částí ÚPN 
SÚ Vojkovice, kdy do grafické části jsou nově vloženy lokality změn. 

Stanovení ploch s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

V návrhu změny č. III byly stanoveny plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. A to plochy bydlení, plochy 
občanské vybavenosti a plochy smíšené výrobní. V rámci jednotlivých ploch s rozdílným 
způsobem využití bylo provedeno podrobnější členění funkční plochy pomocí kódu. Toto 
podrobnější členění vychází ze současné funkční struktury obce a odpovídá rozvojovým 
potřebám obce. 

Stanovení ploch s jiným způsobem využití než je stanoveno vyhláškou č. 501/2006 Sb. 

Vzhledem k založené struktuře funkčních ploch v ÚPN SÚ Vojkovice jsou změnou vymezeny 
plochy DK – plochy dopravních koridorů místního významu, které dle platné legislativy odpovídají 
plochám veřejných prostranství (dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území). Pro zajištění kontinuity výkladu územního plánu bylo označení a vymezení 
těchto ploch zachováno. 

Jiné plochy s rozdílným způsobem využití nebyly změnou vymezeny. 

Soulad s § 7 odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb 

V rámci zpracování změny č. III byl zvažován i požadavek dle § 7 odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb., 
kde je požadováno pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského 
vybavení anebo smíšené obytné vymezit s touto zastavitelnou plochou související plochu 
veřejného prostranství o výměře nejméně 1 000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní 
komunikace. 

Protože vymezená plocha Z3.1 má po změně velikost 3,2 ha, bylo nutné se tímto požadavkem 
zabývat. Původní velikost plochy dle ÚPN SÚ byla 2,5 ha a změnou byla rozšířena o 0,7 ha. V ÚPN 
SÚ nebylo s plochou veřejného prostranství počítáno a plocha byla využita pro plochy bydlení 
v rodinných domech a pro plochy dopravních koridorů místního významu. V ploše probíhala 
výstavba na soukromých pozemcích, které dle vymezení územního plánu bylo možno 
zainventovat a dopravně obsloužit. Zbývající část pozemků, především z důvodu nemožnosti 
dohody o změně vlastnických vztahů pro zajištění základního veřejného uličního skeletu a 
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následného zainvestování území, nebyla stavebně využita. Iniciátorem změny se stali vlastníci 
pozemků, kteří od změny očekávají úpravu vymezení plochy tak, aby v maximální možné míře 
zohlednila existující vlastnické vztahy a veřejné dopravní koridory vytvářející uliční skelet 
respektovaly plochy ve vlastnictví obce. 

Původní velikost plochy byla rozšířena pouze o 0,7 ha a to v části, která přiléhá k ÚPN SÚ 
vymezenému veřejnému prostranství a dopravnímu koridoru v sousedství pozemku p.č. 600/104 
který je také veřejným prostranstvím; není- li započítána pozemní komunikace, má toto VP 
velikost cca 500 m2. K nově vymezované ploše 0,7ha byla již tedy vymezena v původním ÚPSÚ 
plocha obsahující funkci veřejného prostranství související s touto zastavitelnou plochou. 

Z hlediska logických vazeb v území se ukazuje možnost vymezení další plochy pro veřejná 
prostranství na severozápadě lokality v prostoru mezi lokalitou změny a železniční tratí, kde by 
mohla plnit požadované funkce ve vazbě na železniční zastávku a zároveň sloužit pro přilehlé 
bydlení. Případná vzrostlá zeleň by zároveň mohla tlumit hlukové zatížení území z železniční 
dopravy. Toto řešení je možné prověřit až v novém územním plánu obce. 

Zohlednění přechodných ustanovení odstavce 4 zákona č. 350/2012 Sb. 

V souvislosti s uplatněním přechodných ustanovení odstavce 4 zákona č. 350/2012 Sb. byla 
textová část výroku územního plánu SÚ Vojkovice upravena změnou č. III tak, aby odpovídala 
platné legislativě. 

Ve výrokové části byl doplněn článek XIV., kde jsou formulovány nezbytné úpravy původního 
textu a ve článku XIII. byly přehodnoceny veřejně prospěšné stavby v návaznosti na novelu 
stavebního zákona dle § 101 a 170. 

 

E. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a soulad se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledky řešení rozporů 

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 

Změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice respektují následující limity využití území, které se dotýkají lokalit 
změny. Graficky jsou vyjádřeny ve výkresech B1. 1, B1. 2 a B. 1 3. 

Manipulační pásmo vodních toků: 
Manipulační pásmo toků je dle zákona č. 254/2001 Sb. v pozdějším znění min. 6,0 m od břehu 
pro zajištění údržby. 

V lokalitě změny Z3.2 je manipulační pásmo vodních toků respektováno. 

Záplavové území 
Z hlediska řešení ochrany před povodněmi jsou pro Vojkovice určující tyto dokumenty: 

 „Záplavové území toku Svratka v úseku říční km 8,758 po říční km 40,050“ (stanoveno 
Odborem životního prostředí JMK dne 24. 10. 2007 pod značkou S-JMK 118506/2006 OŽP-
Po) 

 „Aktualizace záplavového území toku Litava v úseku říční km 22,794 po říční km 25,613 a 
aktivní zóny záplavového území toku Litava v úseku říční km 0,000 po říční km 51,010“ 
(stanoveno Odborem životního prostředí JMK dne 16. 9. 2008 pod značkou S-JMK 
39810/2008 OŽP-BU) 

Oba tyto dokumenty jasně vymezily oblasti zasažené stoletou vodou. Průběh stanoveného 
záplavového území Svratky i rozsah aktivní zóny záplavového území Litavy byl zakreslen do 
výkresové části změn č. II ÚPN SÚ Vojkovice. Principy ochrany zastavěného území obce před 
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záplavami byly řešeny v dokumentaci „Protipovodňová ochrana Vojkovic“ a do územního plánu 
byly zapracovány prostřednictvím změny Z2.7. 

V lokalitě změny Z3.2, kde je navrhováno nové využití území pro penzion pro seniory, je řešen 
střet záměru se stanoveným záplavovým územím Svratky. 

Je navrženo rozdělení záměru na dvě plochy: 

OP – plochy občanské vybavenosti - sociální péče (plocha s možností výstavby objektů) – mimo 
stanovené záplavové územím Svratky; 

OP1 - plochy občanské vybavenosti - sociální péče – relaxační zahrada (v ploše se nepřipouští 
výstavba objektů) – ve stanoveném záplavovém území Svratky. 

Navržené řešení umožňuje realizaci záměru penzionu pro seniory s tím, že stavební využití je 
připuštěno pouze v ploše OP. Navazující plocha OP1 je navržena jako relaxační, odpočinková 
zahrada bez objektů, kde jsou respektována omezení stanoveného záplavového území Svratky. 

Ochranná pásma vedení elektrické energie 

Ochranná pásma jsou vymezena platnou legislativou. 

V lokalitě Z3.1 je vedeno vzdušné vedení VN 22kV. Budoucí využití území musí respektovat 
stávající vedení a dodržovat podmínky vyplývající z jejího ochranného pásma. 

V lokalitě Z3.2 je vedeno vzdušné vedení VVN 400 kV. Budoucí využití území musí respektovat 
stávající vedení a dodržovat podmínky vyplývající z jejího ochranného pásma, které byly 
podpořeny formou podmínečného využit části plochy ovlivněné limitem OP. 

Ochranná pásma vodovodů 

Ochranná pásma jsou vymezena platnou legislativou. 

Ochranná pásma kanalizace 

Ochranná pásma jsou vymezena platnou legislativou. 

Plynárenská zařízení 

Ochranná pásma jsou vymezena platnou legislativou. 

Lokalit změny se nedotýkají následující omezení mající charakter limitů využití území: 
Ochrana z hlediska geologických poměrů v území a využitelných přírodních zdrojů 
Sesuvná území 
Chráněné ložiskové území 
Dobývací prostor 
Ochrana území z hlediska hodnot přírody, krajiny, zeleně 
Podmíněné využívání ploch při okraji lesa 
Ochrana památek a kulturních hodnot 
Ochranná pásma silnic 
Ochranná pásma železnice 

Ostatní ochrana území 

Obrana státu 

Celé správní území obce Vojkovice se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany ČR a to 
v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, zároveň do správního území obce zasahuje koridor 
RR směrů. Ochranné pásmo je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o 
civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. 
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Protože změnou č. II ÚPSÚ byl do vyhlášky o závazných částech ÚPSÚ doplněn článek 8.9 Obrana 
státu, který stanoví, že všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy 
vojenského letectva a obrany státu, není nutno tuto podmínku stanovovat zvlášť pro lokality 
změny č. III. 

Civilní ochrana 

Z hlediska civilní ochrany je postupováno v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona 
č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, Brno jako dotčený orgán z hlediska 
zákona č. 239/2000 Sb. uplatnil požadavek na řešení dle § 29 odst. 1 písmeno k) zákona č. 
133/1985 Sb., - „zdroje vody pro hašení požárů“. 

V lokalitách změny Z3.1 – lokalita „Nad Družstevní“ pro výstavbu rodinných domů a Z3.2 pro 
občanskou vybavenost – sociální péči bude vnější zdroj požární vody (nový vodovod) navržen v 
souladu s platnou legislativou s dimenzí potrubí DN 100 s odběrem 6 l/s při tlaku min. 0,2 MPa. 

Lokalita Z3.1 bud napojena v požadovaných parametrech na veřejný vodovod v ulici Družstevní. 
Lokalita Z3.2 bude napojena v požadovaných parametrech na stávající veřejný vodovod v ulici 
Hlavní. 

Hlukové zatížení území 

Z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací byl v souvislosti se změnou č. 
III ÚPN SÚ Vojkovice zohledněn hluk z železniční dopravy a to pro změnu Z3.1. 

Pro stanovení limitních hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku z železniční dopravy byla 
využita hluková studie „Posouzení akustických emisí a imisí - Zadání změny ÚPN SÚ Vojkovice - 
Změna Z I/1“ (EKOTECHNIKA, Ing. Novák, CSc., 07/2006). Tato hluková studie byla zpracována 
v roce 2006 v souladu s „Nařízením vlády čís. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací“. Vymezení hranice akustického tlaku je na úrovni územního plánu pouze 
hypotetickou mezní hranicí pro stanovení návrhových ploch, z které je možno stanovit 
podmíněné využití území z hlediska případného negativního působení hluku. 

Hygienický limit pro hluk a vibrace pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor 
staveb byl dle této studie vyhodnocen následovně: 

 Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku LAeq,T = 50 dB (dle NV č. 148/2006 
Sb., §11, odst. 4), 

 Pro noční dobu je pro chráněný venkovní prostor použita korekce – 5 dB (dle NV č. 148/2006, 
Příloha č. 3), 

 Pro hluk na drahách je pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní 
venkovní prostor použita korekce + 5 dB (dle NV č. 148/2006, Příloha č. 3), 

 Korekce za starou hlukovou zátěž z dopravy na drahách není uplatněna, modernizace 
železniční tratě byla zkolaudována v roce 2002. 

Limitní izofony: 
denní doba LAeq,T = 55 dB 
noční doba LAeq,T = 50 dB 

Dle výše uvedené studie se hranice akustického tlaku LAeq,T = 50 dB pro noční dobu nachází ve 
vzdálenosti 95 m od osy koleje. 
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Z výše uvedeného hodnocení pro změnu Z3.1 (návrhové plochy bydlení v rodinných domech), 
vyplývá, že její umístění je mimo území hypoteticky zasažené hlukem z dopravy na drahách. Toto 
posouzení se vztahuje na dnešní zatížení trati a povolenou rychlost do 160 km/hod. 
S hledem na skutečnost, že pro danou lokalitu je požadováno zpracování územní studie a uvažuje 
se s rekolaudací železniční trati č 250 na rychlost nad 160 km/hod., bude vhodné v době 
zpracování územní studie provést nové hlukové posouzení v souladu s platnou legislativou, které 
bude odpovídat skutečným parametrům tratě v této době. 
 
Z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací byl v souvislosti se změnou č. 
III ÚPN SÚ Vojkovice zohledněn hluk ze silniční dopravy a to pro změnu Z3.2. 
Tato změna navrhuje vymezení plochy přestavby pro občanskou vybavenost – sociální péči – 
penzion pro seniory, která vznikne na ploše dnes nevyužitého rodinného domu a k němu přilehlé 
zahrady. Vzhledem k poloze plochy, v těsné blízkosti silnice II/425, je možno očekávat zasažení 
plochy nadměrným hlukem ze silniční dopravy. Navrhované využití území pro občanskou 
vybavenost bude vyžadovat vymezení chráněných prostorů definovaných platnými právními 
předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví (resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací), kde celková hluková zátěž nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku 
pro tyto prostory. Průkaz souladu hlukové zátěže se stanovenými limity musí být doložen 
nejpozději v rámci procesu rozhodování o umístění stavby orgánem k tomu příslušným. 

Kvalita ovzduší 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice nejsou vymezeny plochy, na nichž by bylo možno realizovat 
záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší nebo mohou mít vliv na zdravotní rizika 
související s potenciální expozicí jednotlivých skupin populace látkám znečišťujícím ovzduší. 

Ochrana půdního fondu 

Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších 
předpisů je nutno v ÚPD vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF. 
Vyhodnocení se provádí dle Přílohy č. 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
podrobnosti ochrany půdního fondu, a Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR 
ze dne 1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice na 
ZPF je v kapitole N tohoto odůvodnění. 

 

Výsledky přezkoumání změny č. III UPSÚ Vojkovice jsou součástí odůvodnění pořizovatele.  
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F. Rámcové vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, z hlediska zákona č. 114/1992 Sb, vyloučil významný vliv 
změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí NATURA 2000 a zároveň neuplatnil požadavek na 
vyhodnocení vlivů změny ÚPSÚ na životní prostředí z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. 

Vzhledem ke skutečnosti, že navržená změna č. III představuje úpravu regulace již vymezené 
plochy smíšené plochy výroby a služeb, úpravu již vymezené plochy pro bydlení a vymezení 
plochy penzionu pro seniory v zastavěném území, nedojde k podstatnému ovlivnění výsledků 
vyváženosti územních podmínek na pilíře udržitelného rozvoje definovaných ÚAP ORP 
Židlochovice. 

V rozboru udržitelného rozvoje území ÚAP ORP Židlochovice byly ve SWOT analýze definovány 
tyto cíle: 

 vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí: 

 podporovat obnovu krajinných struktur 

 respektovat přítomnost kvalitních půd 

 vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb 

 zlepšit nízkou retenční schopnost zemědělsky využívaných ploch  

 řešit nedostatek ploch krajinné zeleně a ploch sloužících k fragmentaci zemědělské krajiny 

Výše zmíněné cíle jsou navrhovanou změnou respektovány, i když vlastní řešení změny se jich 
prakticky nedotýká. Pouze přítomnost kvalitní zemědělské půdy je ovlivněna řešením v lokalitě 
Z3.1, kde při respektování vlastnických vztahů v území je nutno počítat se záborem kvalitní 
zemědělské půdy. 

Vliv změny č. III na rozvoj obce Vojkovice na jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje definované v 
Aktualizaci ÚAP ORP Židlochovice 2012 

Dle aktualizace ÚAP ORP Židlochovice 2012, byla obec Vojkovice hodnocena z hlediska 
vyváženosti územních podmínek jako území s mírnou nevyvážeností v environmentálním pilíři. 
Celkové je obec Vojkovice zařazena do kategorie 2c. 

Environmentální pilíř: hodnocení -  

-  ÚSES vymezeno, téměř funkční (změny č. III nemají vliv) 
+  záplavové území (změnou č. III řešen střet zastavitelných ploch a záplavového území 

v lokalitě Z3.2) 
+  navrhovaná protipovodňová ochrana (změny č. III nemají vliv) 
-  naprostý nedostatek ploch zeleně a fragmentace krajiny (změny č. III nemají vliv) 
+  relativní dostatek vodních ploch (změny č. III nemají vliv) 
-  nízký počet VKP (změny č. III nemají vliv) 
- vodní zdroj podzemní vody, ale v záplavovém území v blízkosti plánované přeložky 

komunikace II. třídy (změny č. III nemají vliv) 
+  velmi kvalitní půdy (změnou č. III řešen střet kvalitních půd s úpravou zastavitelných ploch 

v lokalitě Z3.1) 
-  vliv dopravy z dopravy – silnice II. třídy prochází středem obce, trať na severu v blízkosti 

zastavěného území (změnou č. III řešen střet hlukového zatížení území s návrhem 
zastavitelných ploch v lokalitě Z3.1 a Z3.2) 

- záměr vedení přeložky komunikace II/416 (změny č. III nemají vliv) 
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Hospodářský pilíř: hodnocení + 

+ dostatek kvalitních půd pro zemědělské hospodaření (změny č. III nemají vliv) 
+ větší zaměstnavatelé (změny č. III nemají vliv) 
+ navrhované protipovodňová ochrana (změny č. III nemají vliv) 
+ relativní dostatek návrhových ploch výroby a bydlení (změnou č. III řešen rozvoj ploch 

bydlení, které byly dlouhodobě blokovány z hlediska rozdílného vymezení plochy a 
vlastnických vztahů v území v lokalitě Z3.1) 

+ žádné plochy přestaveb – brownfields (změny č. III nemají vliv) 
+ plochy napojitelné na všechny druhy TI (změnou č. III řešen rozvoj ploch bydlení a jejich 

napojení na technickou infrastrukturu v lokalitě Z3.1) 
+ DI kvalitní – v relativní blízkosti sjezd z D2, komunikace II. třídy na Brno, trať (změny č. III 

nemají vliv) 
+ Dostatek ekonomicky aktivních obyvatel (změnou č. III řešen rozvoj ploch bydlení 

s předpokladem zvýšení počtu ekonomicky aktivních obyvatel obce v lokalitě Z3.1) 
+ cyklostezky (změny č. III nemají vliv) 

Sociální pilíř: hodnocení + 

+ protipovodňová ochrana je vymezena ÚP (změny č. III nemají vliv) 
- záplavové území zasahuje do zastavěného území (změnou č. III řešen střet zastavitelných 

ploch a záplavového území v lokalitě Z3.2) 
+ větší zaměstnavatelé (změny č. III nemají vliv) 
+ dostatek návrhových ploch bydlení (změnou č. III řešen rozvoj ploch bydlení, které byly 

dlouhodobě blokovány z hlediska rozdílného vymezení plochy a vlastnických vztahů v 
území v lokalitě Z3.1) 

+ nezaměstnanost pod průměrem (změny č. III nemají vliv) 
+ velmi dobrá dostupnost zaměstnání – Brno (změny č. III nemají vliv) 
+ dobrá DI- komunikace II. třídy na Brno, železniční zastávka (změny č. III nemají vliv) 
+ plochy pro rekreaci - zahrádkaření, rybaření, cyklostezka (změny č. III nemají vliv) 
+ dobrá dostupnost občanské vybavenosti (změnou č. III řešen v lokalitě Z3.2 návrh domu 

pro seniory jako občanské vybavenosti, která v obci doposud chybí a může pozitivně 
ovlivnit péči o seniory) 

- záměr vedení přeložky komunikace II/416 (změny č. III nemají vliv) 
 

Problémy k řešení pro obec Vojkovice definované v ÚAP ORP Židlochovice 

doprava – železnice - hluk v zastavěném území – severozápadní cíp území střet dopravy a bydlení 
(řešeno změnou č. III v lokalitě Z3.1) 

 průjezdná doprava v obci – II/425 (neřešeno změnou č. III) 

 průjezdná doprava v okolních obcích - nadmístní problém - dokončení změny ÚP – napojení 
návrhové plochy obchvatu Blučina na silnici II. třídy a propojit s obchvatem Hrušovan (neřešeno 
změnou č. III) 

 retence vody v krajině - systém odvádění přívalových vod – za plochami bydlení (neřešeno 
změnou č. III) 

 nedostatek ploch krajinné zeleně a fragmentačních prvků (neřešeno změnou č. III) 

 ochrana ploch rekreace – specifikace zástavby – Šimlochy (neřešeno změnou č. III) 

 plocha pro bydlení – lokalita u dráhy – dopravní systém v lokalitě neodpovídá vlastnickým 
vztahům (řešeno změnou č. III v lokalitě Z3.1) 
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G. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Stanovisko krajského úřadu k návrhu koncepce dle § 10g zákona 100/2001 Sb. nebylo vydáno, 
protože vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo zadáním 
požadováno. Ve svém stanovisku k návrhu zadání, které bylo součástí koordinovaného 
stanoviska, uplatnil dotčený orgán Krajský úřad Jihomoravského kraje požadavek na posouzení 
územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a také vyloučil významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu či ptačí oblast dle § 47 odst. (3) stavebního zákona. Byly dohodnuty změny 
návrhu zadání, které ho zpřesnily z hlediska požadavků na vymezení ploch tak, že dotčený orgán 
dále neuplatňoval požadavek na posouzení ÚP z hlediska vlivů na životní prostředí. Dohoda byla 
uzavřena dne 18. 9. 2012 a konečné stanovisko znělo: 

Návrh zadání změny č. III může stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze 
č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a je tedy koncepcí ve smyslu ustanovení § 10a 
odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě posouzení podle kritérií 
uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona však odbor životního prostředí neuplatňuje požadavek na 
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. 

 

H. Zohlednění stanoviska podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Jelikož stanovisko krajského úřadu k návrhu koncepce dle § 10g zákona 100/2001 Sb. nebylo 
vydáno, nebylo zohledněno. 
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I. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

Vymezení zastavěného území 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice je v lokalitách změny stanoveno zastavěné území dle zákona 
183/2006 Sb., stavební zákon. Vymezení zastavěného území je provedeno na základě § 58 
v návaznosti na ustanovení §2 stavebního zákona. Pro zařazení pozemků do zastavěného území 
bylo využito informací z katastru nemovitostí. Vymezení je provedeno k 1. 9. 2013. 

Ochrana a rozvoj hodnot území 

Hodnoty území pro obec Vojkovice jsou definovány v Územně analytických podkladech ORP 
Židlochovice jako hodnoty přírodní, civilizační, kulturní a urbanisticko-architektonické. Z hlediska 
takto definovaných hodnot navržené změny č. III ÚPN SU nenaruší dnešní stav a umožní jejich 
dlouhodobou ochranu. 

Změny Z3.2 a Z3.3 svou lokalizací ani rozsahem neovlivní hodnoty na území obce. 

Výjimkou je pouze problematika ochrany zemědělské půdy (jedna z přírodních hodnot). Protože 
obec je obklopena pouze půdami I. třídy ochrany, je její územní rozvoj mimo dnešní zastavěné 
území vždy v rozporu s principy ochrany těchto územně chráněných ploch. Z tohoto pohledu je 
nutno vždy porovnávat striktní ochranu ZPF s reálnými potřebami rozvoje obce a efektivitou 
konkrétní rozvojové lokality. Toto narušení přírodních hodnot se vztahuje na lokalitu Z3.1, která 
řeší úpravu již vymezené návrhové plochy pro bydlení v rodinných domech a zohledňuje existující 
vlastnické vztahy v území. 

Návrhem změn je zachován charakter zástavby a historické kulturní krajiny s návazností na VKP 
Mlýnský náhon. Návrhem prostorové regulace nedochází k dotčení krajiny a narušení krajinného 
rázu celé oblasti. 

Železniční doprava 

Územím obce prochází koridorová trať č. 250 KÚTY - BŘECLAV - BRNO - KŘIŽANOV - HAVLÍČKUV 
BROD. Z hlediska územního plánu obce a jeho změn se jedná o stabilizovaný územní prvek 
železniční tratě zkolaudovaný na rychlost do 160 km/h s ochranným pásmem 60m (dle zákona o 
drahách). Po realizaci stavby „Interoperabilita“ se předpokládá v traťovém úseku Břeclav - Brno 
rekolaudace tratě na rychlosti nad 160 km/h s ochranným pásmem dráhy 100 m. Na základě 
schváleného zadání změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice je toto OP respektováno a jako výhledové 
zakresleno do výkresové části dokumentace. Vymezení zastavitelných ploch v lokalitě Z3.1 je 
mimo ochranné pásmo železnice. 

Silniční doprava 

Základní dopravní koncepce obsluhy obce se změnou č. III nemění. Změna č. III ÚPN SÚ v 
jednotlivých lokalitách představuje pouze dílčí zásahy do systému dopravní obsluhy. 

Pro změnu Z3.1 je navrženo doplnění systému obsluhy nových ploch, včetně napojení na stávající 
systém místních komunikací. Pro zajištění dopravní obsluhy lokality jsou navrženy nové dopravní 
koridory napojené na ulici Družstevní. Severní i jižní koridor jsou navrženy jako obousměrné. Jižní 
koridor je do ulice Družstevní vzhledem ke svým šířkovým parametrům napojen pouze 
jednosměrně. Oba dopravní koridory jsou středem lokality obousměrně propojeny. Vymezení 
dopravních koridorů v maximální možné míře respektuje vedení účelových komunikací v území, 
které jsou ve vlastnictví obce. Je navrženo nezbytné rozšíření veřejných prostranství pro vedení 
místních komunikací a to na soukromých pozemcích. Dopravní koridor je navržen jako veřejný 
prostor sloužící pro lokalizaci obslužné komunikace, chodníků, veřejné zeleně a potřebné 
technické infrastruktury. Pro zajištění přístupu na zemědělské pozemky je na západní straně 
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ponechán veřejný dopravní koridor s návazností na účelové zemědělské cesty umožňujících 
obhospodařování zemědělských pozemků. Navrhované řešení zároveň umožňuje obsluhu 
záhumeních částí stabilizovaných ploch bydlení, kde jsou umístěny vjezdy do garáží nebo je již 
v současnosti zajištěn přístup k těmto plochám. 

Nově navrhované komunikace jsou zařazeny do třídy místní zklidněné komunikace. 

Zajištění odstavování vozidel v souvislosti s navrhovanou výstavbou rodinných domků bude 
řešeno na vlastním pozemku každé stavby. Pro lokalitu je uplatněn požadavek na zpracování 
územních studií, která zohlední i případné další požadavky statické dopravy, včetně vytvoření 
veřejných ploch pro odstavování vozidel. 

Změnou Z3.2 jsou vymezeny plochy občanské vybavenosti – sociální péče – penzion pro seniory. 
Tato plocha přiléhá k průjezdnému úseku silnice II/425 obcí. Pro zajištění dopravní obsluhy 
vymezené plochy bude využito napojení na komunikaci II třídy. V souvislosti s touto změnou je 
rozšířen stávající dopravní koridor, čímž dochází k odstranění dopravní závady v území. Nové 
plochy dopravního koridoru zlepšují rozhledové poměry v území a zároveň umožňují realizaci 
chodníku kolem komunikace II. třídy. Odstavování vozidel bude řešeno na vlastním pozemku 
návrhové plochy. 

Změnou Z3.3 jsou vymezeny smíšené plochy výroby a služeb – skladování. Tato plocha je 
odtržena od souvisle zastavěného území obce. Předpokládá se její dopravní napojení 
prostřednictvím stávající účelové komunikace. V případě potřeby zvýšené dopravní obsluhy 
návrhové plochy je nutno uvažovat s úpravou povrchu této účelové komunikace. Pro nezbytné 
provozní napojení plochy je navržený způsob dopravní obsluhy dostačující. Případné odstavování 
vozidel bude řešeno na vlastním pozemku návrhové plochy. 

Hluk z dopravy 

Z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací byl v souvislosti se změnou č. 
III ÚPN SÚ Vojkovice zohledněn hluk z železniční dopravy a to pro změnu Z3.1. 

Pro stanovení limitních hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku z železniční dopravy byla 
využita hluková studie „Posouzení akustických emisí a imisí - Zadání změny ÚPN SÚ Vojkovice - 
Změna Z I/1“ (EKOTECHNIKA, Ing. Novák, CSc., 07/2006). Tato hluková studie byla zpracována 
v roce 2006 v souladu s „Nařízením vlády čís. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací“. Vymezení hranice akustického tlaku je na úrovni územního plánu pouze 
hypotetickou mezní hranicí pro stanovení návrhových ploch, z které je možno stanovit 
podmíněné využití území z hlediska případného negativního působení hluku. 

Hygienický limit pro hluk a vibrace pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor 
staveb byl dle této studie vyhodnocen následovně: 

 Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku LAeq,T = 50 dB (dle NV č. 148/2006 
Sb., §11, odst. 4), 

 Pro noční dobu je pro chráněný venkovní prostor použita korekce – 5 dB (dle NV č. 148/2006, 
Příloha č. 3), 

 Pro hluk na drahách je pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní 
venkovní prostor použita korekce + 5 dB (dle NV č. 148/2006, Příloha č. 3), 

 Korekce za starou hlukovou zátěž z dopravy na drahách není uplatněna, modernizace 
železniční tratě byla zkolaudována v roce 2002. 

Limitní izofony: 
denní doba LAeq,T = 55 dB 
noční doba LAeq,T = 50 dB 
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Dle výše uvedené studie se hranice akustického tlaku LAeq,T = 50 dB pro noční dobu nachází ve 
vzdálenosti 95 m od osy koleje. 

Z výše uvedeného hodnocení pro změnu Z3.1 (návrhové plochy bydlení v rodinných domech), 
vyplývá, že její umístění je mimo území hypoteticky zasažené hlukem z dopravy na drahách. Toto 
posouzení se vztahuje na dnešní zatížení trati a povolenou rychlost do 160 km/hod. 
S hledem na skutečnost, že pro danou lokalitu je požadováno zpracování územní studie a uvažuje 
se s rekolaudací železniční trati č 250 na rychlost nad 160 km/hod., bude vhodné v době 
zpracování územní studie provést nové hlukové posouzení v souladu s platnou legislativou, které 
bude odpovídat skutečným parametrům tratě v této době. 

Z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací byl v souvislosti se změnou č. 
III ÚPN SÚ Vojkovice zohledněn hluk ze silniční dopravy a to pro změnu Z3.2. 

Tato změna navrhuje vymezení plochy přestavby pro občanskou vybavenost – sociální péči – 
penzion pro seniory, která vznikne na ploše dnes nevyužitého rodinného domu a k němu přilehlé 
zahrady. Vzhledem k poloze plochy, v těsné blízkosti silnice II/425, je možno očekávat zasažení 
plochy nadměrným hlukem ze silniční dopravy. Navrhované využití území pro občanskou 
vybavenost bude vyžadovat vymezení chráněných prostorů definovaných platnými právními 
předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví (resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací), kde celková hluková zátěž nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku 
pro tyto prostory. Průkaz souladu hlukové zátěže se stanovenými limity musí být doložen 
nejpozději v rámci procesu rozhodování o umístění stavby orgánem k tomu příslušným. 

Technická infrastruktura 

Změnou č. III je navržena pouze jedna lokalita (Z3.1), která vyžaduje plnohodnotné napojení na 
technickou infrastrukturu obce. V ostatních případech navrhované využití území nevyvolává 
potřebu zásahu do stávajících systémů. 

Ve vztahu k očekávaným nárokům na technickou infrastrukturu obce je proveden odhad 
budoucího využití návrhových ploch v lokalitě Z3.1. Po provedení změny je možno očekávat 
zatížení území asi 24 RD. Původní zatížení dle návrhu ÚPN SÚ bylo asi 32 RD. 

Podrobné využití území bude prověřeno požadovanými územními studiemi, kde budou doloženy 
hydrotechnické výpočty, ze kterých bude patrno, že navrhovaná výstavba negativně neovlivní 
zásobování pitnou vodou obcí svazku VaK Židlochovicko. 

Odkanalizování 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice se nemění koncepce odkanalizování obce vodou. 

Pro odkanalizování lokality Z3.1 (plocha bydlení v RD) je navrženo napojení splaškové kanalizace 
na kanalizační řad obce v ulici Družstevní. Pro jižní část území bude nutno využít přečerpávání. 
Nové kanalizační řady budou realizovány pod komunikací. Dešťová voda ze soukromých pozemků 
bude řešena zdržením a v sakováním na těchto pozemcích. Dešťová voda z veřejných pozemků 
bude řešena zdržením a následným regulovaným odtokem. Odvádění dešťových vod bude 
navrženo vždy tak, aby nedocházelo ke změně odtokových poměrů v území. 

Pro odkanalizování lokality Z3.2, je navrženo napojení splaškové kanalizace na kanalizační řad 
obce vedený v uličním profilu kolem silnice II. třídy. Dešťová voda ze soukromých pozemků bude 
řešena zdržením a v sakováním na těchto pozemcích. 

Pro lokalitu Z3.3, která navrhuje omezený rozsah budoucí využití lokality pro stavební účely, se 
nepředpokládá napojení na veřejnou kanalizaci obce. Srážkové vody budou řešeny vsakem na 
vlastním pozemku a vody splaškové budou řešeny v souladu s platnou legislativou. 
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Zásobení vodou 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice se nemění koncepce zásobení obce vodou. 

Pro zásobení vodou lokality Z3.1 je navrženo napojení na vodovodní řad obce v ulici Družstevní. 
Nové vodovodní řady budou vedeny ve veřejném dopravním koridoru a budou realizovány pod 
zeleným pásem nebo rozebíratelným povrchem. 

Pro zajištění zásobení vodou lokality Z3.2 bude využito napojení na vodovodní řad obce vedený 
v uličním profilu kolem silnice II. třídy. 

Zajištění zásobení vodou lokality Z3.3 není stanoveno a bude řešeno v souladu s platnou 
legislativou. 

Zásobení plynem 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice se nemění koncepce zásobení obce plynem. 

Pro obsluhu lokality Z3.1 plynem je navrženo napojení na NTL plynovod vedený v ulici Družstevní. 
Nový NTL plynovod bude veden ve veřejném dopravním koridoru. 

Pro obsluhu lokality Z3.2 plynem je navrženo napojení na STL plynovod vedený v uličním profilu 
kolem silnice II. třídy. 

Zásobení elektrickou energií 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice se nemění koncepce zásobení obce elektrickou energií. 

Obsluha lokality Z3.1 elektrickou energií je v souladu s ÚPN SÚ je navržena 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 lokality Z3.2 elektrickou energií je navržena napojením na síť NN rozvodů vedenou 
v uličním profilu kolem silnice II. třídy. 

Budoucí využití území v lokalitě Z3.3 musí respektovat stávající vedení VVN 400 kV a dodržovat 
podmínky vyplývající z jejího ochranného pásma. V tomto ochranném pásmu je nutno dodržovat 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. formou podmínečného využitím části plochy ovlivněné 
limitem OP dle EN 50110 1, 2, PNE 33 000-6, ČSN EN 50341-3-19. 

Obecně je nutnost respektovat zákon č.458/2000 Sb., z něho vyplývá nutnost dodržování 
ochranných a bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a 
bezpečnostních pásem k zamezení nebo zmírnění účinku případných havárií. V následných 
činnostech a řízeních v území bude postupováno dle této platné legislativy. 

Spoje, zařízení spojů 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice se nemění koncepce řešení spojů a jejich zařízení na území obce. 

Občanská vybavenost  

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice se nemění koncepce veřejné občanské vybavenosti. Dosavadní 
tempo rozvoje obce a nárůst počtu obyvatel po schválených změnách zatím nevyvolává potřebu 
založenou koncepci veřejné vybavenosti měnit nebo doplňovat. 

Předpokládaný nárůst v lokalitě změny Z3.1 asi 24 rodinných domů, je schopna stávající občanská 
vybavenost obce pokrýt bez dalších nároků na její rozvoj nad rámec stanovený ÚPN SÚ. S touto 
lokalitou ÚPN SÚ počítal. Předmětem změny je pouze úprava vymezení plochy. 
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V lokalitě změny Z3.2 je navrhován objekt občanské vybavenosti – penzion pro seniory. Jde o 
zařízení, které vzhledem k demografickým trendům (stárnutí populace), zajistí v obci možnost 
řešit problematiku ubytování a péče o seniory. 

Veřejná prostranství 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice jsou vymezeny nové plochy veřejných prostranství a to 
v lokalitách Z3.1 (veřejný dopravní koridor zajišťujícího dopravní obsluhu návrhových ploch 
bydlení, umožňující uložení potřebné technické infrastruktury a realizace doprovodné veřejné 
zeleně) a Z3.2 (rozšíření veřejného dopravního koridoru kolem silnice II. třídy v obci). 

Návrh ploch pro veřejná prostranství ve smyslu novely vyhlášky č. 501/2006 (č. 269/2009) byl 
zvážen. Plochy veřejné zeleně v centrální části obce kolem kostela a návsi plní funkci veřejného 
prostranství v požadovaném rozsahu dle §7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 (novely 269/2009). 

Protože vymezená plocha Z3.1 má po změně velikost 3,2 ha, bylo nutné se tímto požadavkem 
zabývat. Původní velikost plochy dle ÚPN SÚ byla 2,5 ha a změnou byla rozšířena o 0,7 ha. V ÚPN 
SÚ nebylo s plochou veřejného prostranství počítáno a plocha byla využita pro plochy bydlení 
v rodinných domech a pro plochy dopravních koridorů místního významu. V ploše probíhala 
výstavba na soukromých pozemcích, které dle vymezení územního plánu bylo možno 
zainventovat a dopravně obsloužit. Zbývající část pozemků, především z důvodu nemožnosti 
dohody o změně vlastnických vztahů pro zajištění základního veřejného uličního skeletu a 
následného zainvestování území, nebyla stavebně využita. Iniciátorem změny se stali vlastníci 
pozemků, kteří od změny očekávají úpravu vymezení plochy tak, aby v maximální možné míře 
zohlednila existující vlastnické vztahy a veřejné dopravní koridory vytvářející uliční skelet 
respektovaly plochy ve vlastnictví obce. 

Původní velikost plochy byla rozšířena pouze o 0,7 ha a to v části, která přiléhá k ÚPN SÚ 
vymezenému veřejnému prostranství a dopravnímu koridoru v sousedství pozemku p.č. 600/104 
který je také veřejným prostranstvím; není- li započítána pozemní komunikace, má toto VP 
velikost cca 500 m2. K nově vymezované ploše 0,7ha byla již tedy vymezena v původním ÚPSÚ 
plocha obsahující funkci veřejného prostranství související s touto zastavitelnou plochou. 

Z hlediska logických vazeb v území se ukazuje možnost vymezení další plochy pro veřejná 
prostranství na severozápadě lokality v prostoru mezi lokalitou změny a železniční tratí, kde by 
mohla plnit požadované funkce ve vazbě na železniční zastávku a zároveň sloužit pro přilehlé 
bydlení. Případná vzrostlá zeleň by zároveň mohla tlumit hlukové zatížení území z železniční 
dopravy. Toto řešení je možné prověřit až v novém územním plánu obce. 

Ochrana ovzduší 

Z hlediska ochrany ovzduší bude v následných činnostech a řízeních v území postupováno dle 
platné legislativy. 

Nakládání s odpady 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice se nemění koncepce nakládání s odpady. Z hlediska nakládání 
s odpady bude v následných činnostech a řízeních v území postupováno dle platné legislativy. 

Koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny založená ÚPN SÚ Vojkovice zůstává beze změny. 

Územní systém ekologické stability 

Regionální ÚSES dle „Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému 
ekologické stability“ (odvětvový podklad orgánů ochrany přírody) prochází Vojkovicemi. 
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Regionální biokoridor vymezený jako RK142 s názvem Slámová dle podkladu částečně okrajově 
zasahuje do lokality změny Z3.2. Dle vymezení ÚSES dle platného ÚPN SÚ změna s ÚSES jen 
hraničí zahradou. 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice se nemění celková koncepce řešení ÚSES. 

Ochrana před povodněmi 

Změnou č. III ÚPN SÚ nedojde k změně koncepce ochrany zastavěného území obce před 
povodněmi, která byla stanovena změnou č. II ÚPN SÚ Vojkovice. 

Z hlediska řešení ochrany před povodněmi jsou pro Vojkovice určující tyto dokumenty: 

 „Záplavové území toku Svratka v úseku říční km 8,758 po říční km 40,050“ (stanoveno 
Odborem životního prostředí JMK dne 24. 10. 2007 pod značkou S-JMK 118506/2006 OŽP-
Po) 

 „Aktualizace záplavového území toku Litava v úseku říční km 22,794 po říční km 25,613 a 
aktivní zóny záplavového území toku Litava v úseku říční km 0,000 po říční km 51,010“ 
(stanoveno Odborem životního prostředí JMK dne 16. 9. 2008 pod značkou S-JMK 
39810/2008 OŽP-BU) 

Oba tyto dokumenty jasně vymezily oblasti zasažené stoletou vodou. Průběh stanoveného 
záplavového území Svratky i rozsah aktivní zóny záplavového území Litavy byl zakreslen do 
výkresové části změn č. II ÚPN SÚ Vojkovice. 

Principy ochrany zastavěného území obce před záplavami byly následně řešeny v dokumentaci 
„Protipovodňová ochrana Vojkovic“ a do územního plánu byly zapracovány prostřednictvím 
změny Z2.7. 

V lokalitě změny Z3.2, kde je navrhováno nové využití území pro penzion pro seniory, je řešen 
střet záměru se stanoveným záplavovým územím Svratky. 

Je navrženo rozdělení záměru na dvě plochy: 

OP – plochy občanské vybavenosti - sociální péče (plocha s možností výstavby objektů) – mimo 
stanovené záplavové územím Svratky; 

OP1 - plochy občanské vybavenosti - sociální péče – relaxační zahrada (v ploše se nepřipouští 
výstavba objektů) – ve stanoveném záplavovém území Svratky. 

Navržené řešení umožňuje realizaci záměru penzionu pro seniory s tím, že stavební využití je 
připuštěno pouze v ploše OP. Navazující plocha OP1 je navržena jako relaxační, odpočinková 
zahrada bez objektů, kde jsou respektována omezení stanoveného záplavového území Svratky. 

Prostupnost krajiny, protierozní opatření, vymezení ploch pro rekreaci, dobývání nerostů 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice nebyla tato problematika řešena a navržené změny povodní 
koncepci neovlivní. 

Civilní ochrana 

Z hlediska civilní ochrany je postupováno v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona 
č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. 

V lokalitách změny Z3.1 – lokalita „Nad Družstevní“ pro výstavbu rodinných domů a Z3.2 pro 
občanskou vybavenost – sociální péči bude vnější zdroj požární vody (nový vodovod) navržen v 
souladu s platnou legislativou s dimenzí potrubí DN 100 s odběrem 6 l/s při tlaku min. 0,2 MPa. 
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Lokalita Z3.1 bud napojena v požadovaných parametrech na veřejný vodovod v ulici Družstevní. 
Lokalita Z3.2 bude napojena v požadovaných parametrech na stávající veřejný vodovod v ulici 
Hlavní. 

Ochrana zvláštních zájmů 

Celé správní území obce Vojkovice se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany ČR a to 
v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, zároveň do správního území obce zasahuje koridor 
RR směrů. Ochranné pásmo je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o 
civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. 

Případná výstavba především větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, 
venkovních vedení VVN a VN, retranslačních stanic a základnových stanic mobilních operátorů na 
daném území musí být nutně předem projednána s MO. Umístit či povolit stavbu lze jen na 
základě závazného stanoviska MO ČR zastoupeného VUSS Brno. 

 

Zdůvodnění přijatého řešení v lokalitách změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice 

 

Lokalita změny Z3.1 

Změnou je navržena úprava již vymezené návrhové plochy bydlení v rodinných domech, která je 
vyvolána potřebou respektování vlastnických vztahů v území a vedení stávajícího koridoru VN. 
Budoucí zastavění navazuje na rodinnou zástavbu kolem ulice Družstevní a pokračuje západním 
směrem k železniční trati. Plocha je vymezena mimo ochranné pásmo železnice a mimo území 
hypoteticky zasažené hlukem z dopravy na drahách. Toto posouzení se vztahuje na dnešní 
zatížení trati a povolenou rychlost do 160 km/hod. 

Pro zajištění dopravní obsluhy lokality jsou navrženy nové dopravní koridory napojené na ulici 
Družstevní. Oba dopravní koridory jsou středem lokality obousměrně propojeny. Vymezení 
dopravních koridorů v maximální možné míře respektuje vedení účelových komunikací v území, 
které jsou ve vlastnictví obce. Je navrženo nezbytné rozšíření veřejných prostranství pro vedení 
místních komunikací a to na soukromých pozemcích (dle § 22 odstavec 2 Vyhlášky 501/2006 Sb.).  

Dopravní koridor je navržen jako veřejný prostor sloužící pro lokalizaci obslužné komunikace, 
chodníků, veřejné zeleně a potřebné technické infrastruktury. Pro zajištění přístupu na 
zemědělské pozemky je na západní straně ponechán veřejný dopravní koridor s návazností na 
účelové zemědělské cesty umožňujících obhospodařování zemědělských pozemků. Navrhované 
řešení zároveň umožňuje obsluhu záhumeních částí stabilizovaných ploch bydlení, kde jsou 
umístěny vjezdy do garáží nebo je již v současnosti zajištěn přístup k těmto plochám. Nově 
navrhované komunikace jsou zařazeny do třídy místní zklidněné komunikace. Zajištění 
odstavování vozidel v souvislosti s navrhovanou výstavbou rodinných domků bude řešeno na 
vlastním pozemku každé stavby. 
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Schéma vlastnických vztahů v řešeném území 

Při vymezování ploch v území bylo použito mapového podkladu v měřítku katastrální mapy a 
informací o vlastnických vztazích 
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Schéma principů navrhovaného řešení 

 

 

 

Navržené řešení vytváří podmínky pro vymezení stavebních míst asi pro 24 rodinných domů a 
jejich zahrady, které odpovídají vlastnickým vztahům v území. Výška zástavby rodinných domů je 
stanovena na 1 plné nadzemní podlaží, s možností využití podkroví pro potřeby bydlení. 

Pro obsluhu lokality je navrženo řešení zásobení vodou, odkanalizování a napojení na energetické 
sítě, které je popsáno v předcházejícím textu.  
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Realizace záměru vyžaduje odejmutí zemědělských ploch s 1. třídou ochrany v rozsahu asi 
3,27ha. Z to 2,48ha bylo předmětem záboru ZPF již v původním ÚPN SÚ. Nad rámec ÚPN SÚ je 
tedy požadován zábor 0,79 ha. Úprava vymezení plochy je vyvolána požadavkem respektování 
vlastnických vztahů v území. Bez jejich respektování je realizace záměru v území problematická, 
což prokazuje dosavadní stavební vývoj v této lokalitě. 

Pro úspěšnou realizaci budoucí výstavby je stanovena etapizace výstavby. 

Schéma etapizace 
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V první etapě bude realizována výstavba kolem vymezeného severního veřejného dopravního 
koridoru. Podmínkou je vybudování dopravního koridoru, realizace obslužné komunikace a 
napojení na technickou infrastrukturu v ulici Družstevní. Pro tuto etapu je zároveň stanovena 
podmínka zpracování územní studie a dohody o parcelaci mezi vlastníky pozemků, která vytvoří 
právní rámec pro budoucí výstavbu z hlediska vlastnických vztahů. ÚS navrhne umístění stavební 
čáry, stavební hranice, prověří podmínky pro umístění technické infrastruktury. 

V druhé etapě, která může být realizována až po zainvestování etapy první, je možno realizovat 
výstavbu kolem vymezeného jižního veřejného dopravního koridoru za předpokladu propojení 
obou koridorů středem území. Sávající propojení do ulice Družstevní zůstane využito. Podmínkou 
je vybudování dopravního koridoru, realizace obslužné komunikace a napojení na technickou 
infrastrukturu v ulici Družstevní. Pro tuto etapu je zároveň stanovena podmínka zpracování 
územní studie a dohody o parcelaci mezi vlastníky pozemků, která vytvoří právní rámec pro 
budoucí výstavbu z hlediska vlastnických vztahů. ÚS navrhne umístění stavební čáry, stavební 
hranice, prověří podmínky pro umístění technické infrastruktury. 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice je v bezprostředním okolí plochy stanoveno zastavěné území dle 
zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon). Vymezení zastavěného území je provedeno na základě § 
58 v návaznosti na ustanovení §2 stavebního zákona. Pro zařazení pozemků do zastavěného 
území bylo využito informací z katastru nemovitostí. 

Lokalita změny Z3.1 je vymezena jako zastavitelná plocha. Zároveň je pro tato plochu stanovena 
podmínka, že rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územních studií pro 
etapy výstavby a dohod o parcelaci těchto území. Lhůta pro vložení dat o územní studii do 
evidence územně plánovací činnosti je stanovena 4 roky od doby nabytí účinnosti změny č. III. 
Tyto podmínky jsou stanoveny především z hlediska vytvoření předpokladů pro zdárnou realizaci 
budoucí výstavby a to jak po stránce majetkoprávní, tak i nezbytného zainvestování území. 

Změna využití území je kromě požadavku územní studie podmíněna dodržením regulativu 
vázaného k navrženému funkčnímu využití území a zároveň dodržením podmínek vyplývajícího z 
ochranného pásma VN, které územím prochází. 

 

Lokalita změny Z3.2 

Změna navrhuje využití stávající plochy bydlení v rodinných domech v zastavěném území obce 
pro funkci občanského vybavení – sociální péče – penzion pro seniory. Návrhová plochy je 
umístěna na ploše rodinného domu a k němu přilehlé zahradě, která pokračuje až k Mlýnskému 
náhonu. Zde dochází ke střetu se stanoveným záplavovým územím Svratky. Proto je území 
rozděleno na plochu pro výstavbu penzionu pro seniory a plochu pro realizaci relaxační zahrady 
tohoto zařízení. Vymezení relaxační zahrady vyplývá z existence stanoveného záplavového území 
řeky Svratky, jehož režim omezuje realizaci nových staveb. 

U silnice ve středu obce je tedy navržena plocha OP – plocha občanské vybavenosti - sociální 
péče (s možností výstavby objektů) a směrem k Mlýnskému náhonu je navržena plocha OP1 - 
plocha občanské vybavenosti - sociální péče – relaxační zahrada (v ploše se nepřipouští výstavba 
objektů). 

Plocha OP slouží pro umístění staveb penzionu pro seniory. Připouští se zastavění plochy objekty 
bydlení pro seniory doplněného nezbytnými službami zdravotní a sociální péče vyplývající 
z potřeby zajištění odpovídajícího servisu této sociální skupiny obyvatelstva. Zastavění bude 
vytvářet jeden funkční celek s nezbytným vnitřním sociálním a provozním zázemí funkční plochy. 
Plocha bude doplněna volnými plochami upravené zeleně. Přípustné jsou objekty bydlení pro 
seniory, společného sociálního zázemí a objekty a plochy provozního charakteru (parkoviště a 
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garáže). Nepřípustné jsou objekty obchodu a výrobních a nevýrobních služeb. Výška zástavby 
objektů penzionu pro seniory je stanovena na 2 plné nadzemní podlaží. 

Plocha OP1 plní doplňkovou funkci k přilehlé ploše OP - penzionu pro seniory. Plocha zajišťuje 
relaxační a odpočinkovou funkci formou parkově upravené zahrady penzionu pro seniory. V ploše 
se nepřipouští výstavba objektů. Přípustné jsou parkově upravené plochy s drobnými 
doplňkovými objekty sloužícími jako vybavení zahrady. 

Plocha OP přiléhá k průjezdnému úseku silnice II/425 obcí. Pro zajištění dopravní obsluhy 
vymezené plochy bude využito napojení na komunikaci II třídy. V souvislosti s touto změnou je 
rozšířen stávající dopravní koridor, čímž dochází k odstranění dopravní závady v území. Nové 
plochy dopravního koridoru zlepšují rozhledové poměry v území a zároveň umožňují realizaci 
chodníku kolem komunikace II. třídy. Odstavování vozidel bude řešeno na vlastním pozemku 
návrhové plochy. 

Vzhledem k poloze plochy, v těsné blízkosti silnice II/425, je možno očekávat zasažení plochy 
nadměrným hlukem ze silniční dopravy. Navrhované využití území pro občanskou vybavenost 
bude vyžadovat vymezení chráněných prostorů definovaných platnými právními předpisy na 
úseku ochrany veřejného zdraví (resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), 
kde celková hluková zátěž nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro tyto 
prostory. V dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny 
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. Nutno 
doložit, že celková hluková zátěž nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro 
chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Pro napojení plochy OP na technickou infrastrukturu bude využito stávající vedení sítí v uličním 
profilu kolem silnice II. třídy. 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice je v bezprostředním okolí plochy stanoveno zastavěné území dle 
zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon). Vymezení zastavěného území je provedeno na základě § 
58 v návaznosti na ustanovení §2 stavebního zákona. Plocha se nachází uvnitř zastavěného 
území. Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice je plocha vymezena jako plocha přestavby. 

Změna využití území je podmíněna dodržením regulativu vázaného k navrženému funkčnímu 
využití území. 

 

Lokalita změny Z3.3 

Změnou je vymezena smíšená plochy výroby a služeb – skladování označená SV2, která nahrazuje 
v ÚPN SÚ vymezenou smíšeno plochy výroby a služeb - škola výcviku psů pro nevidomé 
označenou SV1. 

Původní využití území plochy je v současnosti neaktuální, protože tato funkce byla již realizovaná 
v jiné části obce. Z těchto důvodů byl navržen nový regulativ využití plochy, který respektuje 
možnosti jejího využití a polohu v obci. 

Je navrženo využití pro skladovací účely na volných plochách. Připouští se částečné zastavění 
plochy objekty tvořící nezbytné sociální a provozní zázemí funkční plochy a to v části mimo OP 
VVN. Přípustné jsou objekty sociálního zázemí a provozního charakteru a parkoviště pro zajištění 
provozu skladovacího areálu. Nepřípustné jsou objekty obytného, výrobního a obchodního 
charakteru. 

Při dodržení všech ustanovení energetického zákona týkajících se ochranného pásma vedení 
400kV, které omezuje využití území v JZ části plochy, je využití plochy značně problematické, ale 
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nevylučuje možnost budoucího využití pro stanovený účel. Využití jednotlivých částí plochy bude 
stanoveno až v následných řízeních podle konkrétního investičního záměru. 

Vzhledem k charakteru plochy, jejímu minimálnímu stavebnímu využití a odlehlosti od 
zastavěného území se nepředpokládá její napojení na technickou infrastrukturu obce. 
Předpokládá se její dopravní napojení prostřednictvím stávající účelové komunikace. V případě 
potřeby zvýšené dopravní obsluhy návrhové plochy je nutno uvažovat s úpravou povrchu této 
účelové komunikace. Pro nezbytné provozní napojení plochy je navržený způsob dopravní 
obsluhy dostačující. Případné odstavování vozidel bude řešeno na vlastním pozemku návrhové 
plochy. 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice je plocha stanovena jako zastavěné území dle zákona 183/2006 
Sb. (stavební zákon). Vymezení zastavěného území je provedeno na základě § 58 v návaznosti na 
ustanovení §2 stavebního zákona. Zároveň je plocha vymezena jako zastavitelná plocha. 

Změna využití území je podmíněna dodržením regulativu vázaného k navrženému funkčnímu 
využití území a zároveň dodržením podmínek vyplývajícího z ochranného pásma VVN, které z jihu 
omezuje využití navrhované lokality. 

 

Veřejně prospěšné stavby 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice jsou vymezeny koridory pro vedení kanalizace, vodovodu a NTL 
plynovodu jako veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění dle §170 stavebního zákona 
(změna Z3.1). Koridory jsou graficky zobrazeny ve výkrese A. 4 změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice. 

Vymezené koridory zajišťují obsluhu budoucích stavebních ploch technickou infrastrukturou. 
Předpokládá se, že jejich realizace bude probíhat v plochách veřejných prostranství. 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice jsou vymezeny plochy pro veřejná prostranství (dopravní 
koridory) zajišťující přístup k jednotlivým pozemkům jako veřejně prospěšná stavba s možností 
uplatnění předkupního práva dle §101 stavebního zákona. Jedná se o: 

 veřejně prospěšná stavba označená C 4 (zajišťuje rozšíření veřejného dopravního koridoru 
kolem komunikace II. třídy v návaznosti na změnu Z3.2). 

 veřejně prospěšná stavba označená C 5 (zajišťuje příjezd a obsluhu lokality rodinných domů 
"Nad Družstevní" v návaznosti na změnu Z3.1); 

Předkupní právo je navrženo ve prospěch obce Vojkovice. 

Změna v lokalitě Z3.1 je koncipována tak, aby v maximální možné míře respektovala vlastnické 
vztahy v území a nové veřejné prostory pro místní dopravní koridory navazovaly na plochy ve 
vlastnictví obce. Pro splnění alespoň minimálních prostorových požadavků na šířku těchto 
veřejných prostorů (dle § 22 odstavec 2 Vyhlášky 501/2006 Sb. - o obecných požadavcích na 
využívání územím ve znění vyhlášky 269/2009 Sb. */) bylo nezbytné zasáhnout do vlastnických 
práv soukromých vlastníků. Navrženou změnou dojde k vymezení dopravnách koridorů pro 
zajištění obsluhy jednotlivých stavebních ploch, kde bude umístěna obslužná komunikace, 
chodníky a nezbytná technická infrastruktura. 

Plocha je navržena jako veřejně prospěšná stavba s označením C5 (plocha zajišťuje příjezd a 
obsluhu lokality rodinných domů "Nad Družstevní") s uplatnění předkupního práva dle §101 
stavebního zákona. Předpokládá se, že oddělení pozemků bude podmínkou pro realizaci výstavby 
v této lokalitě. 

Změna v lokalitě Z3.2 umožňuje přestavbu plochy bydlení v rodinných domech na plochu 
občanské vybavenosti – penzion pro seniory. Plocha je v zastavěném území obce a těsně přiléhá 
k ploše dopravního koridoru, kde je umístěna dopravně zatížená komunikace II/425. V současné 



Změna č. III ÚPN SÚ Vojkovice   Odůvodnění 

Atelier ERA  srpen 2 014 

-25- 

době zde dochází k nebezpečnému zúžení (špatné rozhledové poměry a nemožnost realizace 
chodníku). Z těchto důvodů byla část plochy navržena pro rozšíření dopravního koridoru, kde by 
bylo možno realizovat chybějící část chodníku. Zároveň rozšíření koridoru umožní zlepšit 
rozhledové poměry v lokalitě. 

Plocha je navržena jako veřejně prospěšná stavba s označením C4 (rozšíření veřejného 
dopravního koridoru kolem komunikace II. třídy) s uplatnění předkupního práva dle §101 
stavebního zákona. Předpokládá se, že oddělení pozemku bude podmínkou pro realizaci 
přestavby stávajícího rodinného domu na penzion pro seniory. 
 

*/ Vyhlášky 501/2006 Sb. - o obecných požadavcích na využívání územím ve znění vyhlášky 
269/2009 Sb. 
§ 22 Pozemky veřejných prostranství odstavec 2 - Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož 
součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. jednosměrném 
provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. 
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J. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

Změna v lokalitě Z3. 1 

Změnou je navržena úprava již vymezené návrhové plochy bydlení v rodinných domech, která je 
vyvolána potřebou respektování vlastnických vztahů v území a vedení stávajícího koridoru VN. 
Budoucí zastavění navazuje na rodinnou zástavbu kolem ulice Družstevní a pokračuje západním 
směrem k železniční trati. Plocha je vymezena mimo ochranné pásmo železnice a mimo území 
hypoteticky zasažené hlukem z železniční dopravy. Vymezená plocha Z3.1 rozšiřuje zastavitelné 
plochy oproti ÚPN o 0,7 ha. 

V ploše probíhala výstavba na soukromých pozemcích, které dle vymezení územního plánu bylo 
možno zainventovat a dopravně obsloužit. Zbývající část pozemků, především z důvodu 
nemožnosti dohody o změně vlastnických vztahů pro zajištění základního veřejného uličního 
skeletu a následného zainvestování území, nebyla stavebně využita. 

Navrhovaná úprava vymezení plochy v maximální možné míře zohlednila existující vlastnické 
vztahy a navržené veřejné dopravní koridory vytvářející uliční skelet respektují plochy ve 
vlastnictví obce. Pro plochu jsou změnou stanoveny podmínky etapizace, zpracování územní 
studie a dohody o parcelaci s cílem vytvořit předpoklady pro reálnou budoucí výstavbu. 

Bez úpravy vymezení plochy v lokalitě Z3.1 a respektování stanovených podmínek není další 
výstavba v tomto území reálná. Zároveň se jedná o poslední rozvojovou plochu bydlení v obci, 
která není využita. 

Změna v lokalitě Z3. 2 

Změna navrhuje využití stávající plochy bydlení v rodinných domech v zastavěném území obce 
pro funkci občanského vybavení – sociální péče – penzion pro seniory. Návrhová plochy je 
umístěna na ploše rodinného domu a k němu přilehlé zahradě, která pokračuje až k Mlýnskému 
náhonu. Zde dochází ke střetu se stanoveným záplavovým územím Svratky. Proto je území 
rozděleno na plochu pro výstavbu penzionu pro seniory a plochu pro realizaci relaxační zahrady 
tohoto zařízení. Vymezení relaxační zahrady vyplývá z existence stanoveného záplavového území 
řeky Svratky, jehož režim omezuje realizaci nových staveb. 

Změna využívá stávající zastavěné území obce, formou přestavby, pro nové funkční využití. 
Navrhované využití - penzion pro seniory je z hlediska dlouhodobých demografických trendů 
v obci žádoucí. 

Změna v lokalitě Z3. 3 

Změnou je vymezena smíšená plochy výroby a služeb – skladování označená SV2, která nahrazuje 
v ÚPN SÚ vymezenou smíšeno plochy výroby a služeb - škola výcviku psů pro nevidomé 
označenou SV1. Původní využití území plochy je v současnosti neaktuální, protože tato funkce 
byla již realizovaná v jiné části obce. 

Byl navržen nový regulativ využití plochy, který respektuje omezené možnosti jejího využití a 
polohu v obci. Změna využití území je podmíněna dodržením regulativu vázaného k navrženému 
funkčnímu využití území a zároveň dodržením podmínek vyplývajícího z ochranného pásma VVN, 
které z jihu omezuje využití navrhované lokality. 
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K. Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

Obec Vojkovice se nachází 16km jižně od Brna; patří do správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Židlochovice a je součástí Brněnské aglomerace. 

Na jižní hranice obce je umístěna křižovatka komunikací II/425 a II/416. z které je po silnici II/416 
zajištěno napojení na dálnici D2. Toto napojení zabezpečuje vztah obcí regionu k Brněnské 
aglomeraci. 

Spojení s okolními obcemi je realizováno stávajícími silnicemi II. a III. třídy: II/425 Rajhrad – 
Břeclav – Bratislava, II/416 ve východním okraji zastavěného území, III/41618 Vojkovice – 
Hrušovany u Brna, III/15266 Ořechov – Syrovice – Vojkovice, III/42510 těsně na severní hranici 
obce a III/41619 těsně na jižní hranici obce. 

Obec je propojena se sousedními obcemi zpevněnými účelovými komunikacemi (Holasice, 
Rajhradice, Blučina, Hrušovany u Brna). 

Obcí probíhá trať č. 2001 Břeclav – Brno. 

Obcí kolem toku Litavy je vedena cyklostezka Brno – Vídeň. 

Obcí protéká řeka Svratka a Vojkovický náhon. 

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Židlochovicko přívodním řadem od vodojemu 
Židlochovice 

Obec je napojena ČOV Židlochovice. 

Obec je napojena na STL plynovod ze Židlochovic. 

Obcí probíhá vedení Vírského oblastního vodovodu. 

Obcí probíhá vedení velmi vysokého napětí V435/V436 Slavětice-Sokolnice. 

Obcí má být veden záměr ČEPS – zdvojení vedení V435/V436. Záměr zdvojení vedení V435/V436 
je dle předaných údajů o území z února 2014: 
1. trasa – jižnější vede v souběhu se stávající trasou – údaje byly předány jako trasa vedení a 
zvětšení OP na každou stranu stávajícího OP o cca 0,7m - zasahuje lokalitu Z3.3 
2. trasa - mimo území řešené změnou. 
Střet plochy a OP vedení a tedy i záměru je řešen stanovenými podmínkami přípustnosti v lokalitě 
(způsob využití Smíšená plocha výroby a služeb – skladovací plocha – Sv2). 

Na území Vojkovic se nenacházejí nevýhradní ložiska nerostných surovin ani sesuvná území. 

Regionální ÚSES dle „Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému 
ekologické stability“ (odvětvový podklad orgánů ochrany přírody) prochází Vojkovicemi. 
Regionální biokoridor vymezený jako RK142 s názvem Slámová dle podkladu částečně okrajově 
zasahuje do lokality změny Z3.2. Dle vymezení ÚSES dle platného ÚPN SÚ změna s ÚSES jen 
hraničí zahradou. 

V technické infrastruktuře změna respektuje stávající systémy a nevymezuje žádné plochy ani 
koridory jako plochy změn. Respektuje všechny výše uvedené širší vazby - vazby dopravní, 
technické infrastruktury, vazby na regionální a lokální ÚSES, vazby na návrhy či ÚP v sousedních 
obcích.  
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L. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

(číslování dle příslušných kapitol Zadání změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice) 

a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané 
krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů 

 požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky, schválené vládou 20. 
července 2009, jsou v návrhu změny č. III ÚPN SÚ zohledněny a jsou popsány v kapitole B 
tohoto odůvodnění. 

 Ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále ZÚR) vydaných zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 22. 9. 2011 nevyplývají žádné požadavky v souvislosti se 
změnou č. III. ZUR byly zrušeny rozhodnutím Nejvyššího správního soudu dne 21. 6. 2012. 

 Vazby v širších vztazích v souvislosti se změnou č. III se oproti platnému ÚPN SÚ 
Vojkovice nemění. Význam sídla zůstává beze změny. Vazby na nadřazené inženýrské sítě 
a přírodní systémy zůstávají v platnosti a jsou popsány v kapitole K tohoto odůvodnění. 

b) Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů 

 Požadavky formulované v závěrech „Územně analytických podkladů ORP Židlochovice – 
aktualizace 2012“ jsou v návrhu změny č. III ÚPN SÚ zohledněny a popsány v kapitole F 
tohoto odůvodnění. 

c) Požadavky na rozvoj území obce 

Předmětem změny č. III ÚPN SÚ jsou ty dílčí změny: 

Lokalita Z3.1 - Nad Družstevní  

 Změnou je prověřeno území hlavně z hlediska jeho vnitřního členění a jejího celkového 
vymezení při respektování koridoru VN a při zohlednění vlastnickým vztahů v území. 

 Plocha pro bydlení je prověřena z hlediska možnosti dopravního napojení, vymezení 
potřebných veřejných dopravních koridorů a obsluhy technickou infrastrukturou. Plochy 
veřejných dopravních koridorů jsou vymezeny v trasách stávajících polních cest, které 
jsou ve vlastnictví obce. Plocha je upravena z hlediska vlastnických vztahů. Cílem návrhu 
bylo minimalizovat zásah do nezastavěného území. 

Lokalita Z3.2 - Penzion pro seniory 

 Změnou je prověřeno území z hlediska možnosti umístění plochy občanského vybavení 
(penzionu pro seniory) včetně možnosti dopravního napojení, parkování a obsluhy 
technickou infrastrukturou. Zároveň je řešen střet se stanoveným záplavovým územím 
Svratky. 

Lokalita Z3.3 – Změna regulativu plochy SV1v severovýchodní části obce 

 Změnou je prověřeno již vymezené území z hlediska možnosti obecnější formulace účelu 
využití plochy - smíšené plochy výroby a služeb. 

 Navrhované využití plochy dle ÚPN SÚ jako smíšené plochy výroby a služeb – škola 
výcviku psů pro nevidomé již není aktuální a je navrženo nové vymezení účelu využití - 
smíšené plochy výroby a služeb – skladování. 

d) Požadavky na řešení plošného a prostorového uspořádání území řešeného změnou 
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 změnou č. III ÚPN SÚ je stávající urbanistická koncepce zachována, nejsou vytvářeny 
podmínky pro umisťování dominant výrazně narušujících okolní prostředí a jsou 
zachovány urbanistické a civilizační hodnoty v území; 

 změnou č. III ÚPN SÚ (v lokalitě Z3.1) je navrženo takové řešení, které minimalizuje zábor 
půd I. třídy ochrany, i když v případě Vojkovic rozvoj mimo zastavěné území bude vždy se 
záborem této chráněné půdy v rozporu; 

 změnou č. III ÚPN SÚ jsou vymezeny 2 plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití 
územní studií podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití (lokalita Z3.1); v této 
lokalitě je navržena etapizace; 

 změnou č. III ÚPN SÚ není vymezena plocha, ve které je pořízení a vydání regulačního 
plánu podmínkou pro rozhodování; 

 změnou č. III ÚPN SÚ byly prověřeny požadavky na územní rozvoj z hlediska umístění 
souvisejících ploch s plochami změny; plochy byly posouzeny ve vzájemných vztazích tak, 
aby byly minimalizovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití; 

 změnou č. III ÚPN SÚ byly zohledněny projednávané komplexní pozemkové úpravy k. ú. 
Vojkovice; 

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Doprava 

 změnou č. III ÚPN SÚ je navrženo komunikační napojení nových lokalit na síť silnic a 
místních a účelových komunikací (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“); 

 změnou č. III ÚPN SÚ je zastavitelná plocha vymezená v dotyku se silnicí II. třídy (lokalita 
Z3.2) podmíněna požadavkem, že v dalším stupni projektové dokumentace bude 
prokázáno nepřekročení limitních hladin hluku pro chráněné prostory podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví; 

 změnou č. III ÚPN SÚ je v lokalitách bydlení formou regulací řešena doprava v klidu; 

 změnou č. III ÚPN SÚ je respektováno ochranné pásmo dráhy a nejsou do něj navrhovány 
objekty pro bydlení. 

Technická infrastruktura 

 změnou č. III ÚPN SÚ je odvádění dešťových vod řešeno tak, aby nedocházelo ke zhoršení 
odtokových poměrů v území v souladu s platnou legislativou, především vsakováním; 

 změnou č. III ÚPN SÚ je splašková kanalizace řešena svedením odpadních vod do 
kanalizace obce; 

 změnou č. III ÚPN SÚ je respektována koncepce zásobování obce vodou v souvislosti 
s budováním Vírského oblastního vodovodu; pro lokalitu Z3.1 je požadováno zpracování 
územních studií, kde bude prověřena spotřeba vody a tlakové poměry vzhledem ke 
Generelu skupinového vodovodu Židlochovice; 

 změnou č. III ÚPN SÚ je zásobování území elektrickou energií řešeno v souladu s ÚPN SÚ; 
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 změnou č. III ÚPN SÚ jsou respektována ochranná pásma vedení elektrické energie; 
lokalita Z3.3 je zasažena OP VVN 400 kV, v tomto ochranném pásmu jsou dodržena 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. formou podmínečného využitím části plochy 
ovlivněné limitem OP. Do koordinačního výkresu je OP zakresleno, v následných 
činnostech a řízeních v území bude postupováno dle platné legislativy. 

Nakládání s odpady 

 nakládání s odpadem je řešeno v souladu s ÚPN SÚ a se současnými požadavky na 
likvidaci odpadu a v souladu s platnou legislativou i vodohospodářskými zájmy. 

Občanská vybavenost 

 změnou č. III ÚPN SÚ byla vymezena plocha občanského vybavení - Penzion pro seniory 
v lokalitě Z3.2; 

 realizace záměrů v souvislosti se změnou č. III nevyvolává potřebu rozšíření občanské 
vybavenosti nad rámec stanovený ÚPN SÚ. 

Veřejná prostranství 

 změnou č. III ÚPN SÚ jsou vymezeny nové plochy veřejných prostranství a to v lokalitě 
Z3.1 a Z3.2 formou nového veřejného dopravního koridoru. 

f) Požadavky na řešení a rozvoj hodnot území 

 navržené změny zachovávají urbanistické a civilizační hodnoty v území, nejsou 
navrhovány nové dominanty v území a změny negativně neovlivňují okolní krajinu; 

 prostorová regulace zachovává urbanistické a architektonické hodnoty zastavěného 
území obce a v lokalitě bydlení se předpokládá charakter zástavby, který bude 
korespondovat s okolní obytnou zástavbou. 

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 

 změnou č. III ÚPN SÚ byly vymezeny veřejně prospěšné stavby dle § 170 zákona 
č.183/2006 Sb. (stavební zákon) s možností vyvlastnění (v lokalitě Z3.1); 

 změnou č. III ÚPN SÚ byly vymezeny veřejně prospěšné stavby dle § 101 zákona 
č.183/2006 Sb. (stavební zákon), na které by bylo uplatněno předkupní právo (v lokalitě 
Z3.1 a Z3.2). 

h) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 

 změnou č. III ÚPN SÚ jsou respektovány podmínky požární a civilní ochrany zejména co 
do možnosti umístění přístupových komunikací a nástupních ploch; 

 změnou č. III ÚPN SÚ jsou respektovány podmínky obrany státu, v odůvodnění je 
citováno požadované omezení “Celé správní území se nachází v zájmovém území 
Ministerstva obrany ČR a to v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, do správního 
území zasahuje koridor RR směrů“; 

 změna č. III ÚPN SÚ respektuje § 38 vodního zákona, koncepce odkanalizování obce je 
založena na oddílné kanalizaci a navrhované řešení odvodnění nesmí zhoršovat odtokové 
poměry v ploše dle § 27 vodního zákona; 

 změnou č. III ÚPN SÚ jsou umisťovány zastavitelné plochy mimo záplavové území Svratky; 

 součástí změny č. III ÚPN SÚ je vyhodnocení předpokládaných navrhovaného řešení na 
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ZPF v požadované metodice; 

 změna č. III ÚPN SÚ nemá vliv na kvalitu ovzduší; 

 změna č. III ÚPN SÚ zapracovává požadavky formulované Krajskou hygienickou stanicí 
Jihomoravského kraje z hlediska zákona 258/2000 Sb a jeho prováděcích předpisů 
v lokalitě Z3.1 a Z3.2; 

 v koordinačním výkrese dokumentace změny jsou zakresleny všechny limity, týkající se 
daného území tak, jak vyplývají z platné legislativy, tyto limity jsou návrhem plně 
respektovány. 

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 

 Změnou č. III ÚPN SÚ je řešen střet ploch penzionu pro seniory a záplavového území 
Svratky, zastavitelné plochy objekty byly vymezeny mimo záplavové území; 

 Změnou č. III ÚPN SÚ byl řešen střet zastavitelných ploch v lokalitě Z3.1 a půdy v I. třídě 
ochrany ZPF, navrhované řešení respektuje vlastnické vztahy v území, ale vyžaduje další 
zábor ZPF; 

 Změnou č. III ÚPN SÚ je řešen střet smíšené plochy výroby a služeb – skladování s 
ochranným pásmem VVN, vzhledem k navrhovanému účelu a minimálnímu zastavění 
plochy objekty je možno dodržet stanovená omezení vyplývající z ochranného pásma; 

 Změnou č. III ÚPN SÚ je řešen střet navrženého funkčního členění území dle ÚPN SÚ 
v lokalitě Z3.1 s reálnými vlastnickými vztahy, je navržena úprava vymezení plochy a 
systém obsluhy území, který respektuje vlastnické vztahy a vytváří podmínky pro realizaci 
budoucího využití území. 

j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch, na plochy přestavby s ohledem na obnovu a 
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 

 změnou č. III ÚPN SÚ jsou vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení a smíšené plochy 
výroby a služeb; je vymezena plocha přestavby pro občanskou vybavenost; 

 vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby podporují obnovu a rozvoj obce v rámci 
sídelní struktury rozvojové oblasti OB3 stanovené PÚR ČR 2 008, v níž obec leží; 

 v lokalitách změn je vymezeno zastavěné území dle stavebního zákona zejména § 58 
v návaznosti na ustanovení §2 stavebního zákona. 

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 
využití územní studií 

 změna č. III ÚPN SÚ vymezuje pro lokalitu Z3.1 dvě plochy s požadavkem prověření změn 
jejich využití územní studií a dohodou o parcelaci; zároveň stanovuje lhůtu 4 roky od 
doby nabytí účinnosti změny č. III pro vložení dat o územní studii do evidence územně 
plánovací činnosti. 

l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o 
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 

 změna č. III ÚPN SÚ nenavrhuje vymezení plochy, pro kterou budou podmínky pro 
rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem. 

m) Požadavky na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj 

 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je provedeno v kapitole K tohoto 



Změna č. III ÚPN SÚ Vojkovice   Odůvodnění 

Atelier ERA  srpen 2 014 

-32- 

odůvodnění, kde je zhodnocen vliv návrhu změny na rozvoj obce dle jednotlivých pilířů 
udržitelného rozvoje formulovaných v ÚAP ORP Židlochovice – aktualizace 2012. 

n) Požadavek na zpracování konceptu změny včetně požadavků na zpracování variant 

 požadavek na zpracování konceptu změny včetně požadavků na zpracování variant nebyl 
v zadání uplatněn. 

o) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu 
jeho odůvodnění 

 dokumentace návrhu změny územního plánu a jeho odůvodnění je zpracována v souladu 
s Vyhláškou č. 500/2006 Sb., v souladu s novými právními předpisy a dle požadavků 
zadání změny č. III ÚPN SÚ; 

 textová částí návrhu změny (výroku) je zpracována v návaznosti na závaznou část 
stávajícího ÚPN SÚ (vyhlášku, kterou byly vymezovány závazné části územního plánu); 

 grafická část návrhu změny je zpracována na čistý mapový list aktuální katastrální mapy a 
zobrazuje pouze měněné skutečnosti; jsou měněny pouze výřezy výkresů 2, 3, 4 a 10; 
v popisce výkresů jsou ponechány původní názvy výkresů dle ÚPN SÚ; legenda změny 
navazuje na legendu původního ÚPSÚ; 

 odůvodnění změny zpracované projektantem obsahuje textovou část dle přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., část II. odst. 1 písm. a) až e); komplexní zdůvodnění přijatého 

řešení obsahuje odůvodnění návrhu jednotlivých ploch; 

 grafická částí odůvodnění změny obsahuje koordinační výkres a výkres předpokládaných 
záborů ZPF se zapracováním všech provedených změn; orientace výkresů i jejich měřítka 
jsou shodné s výkresy původních výkresů ÚPN SÚ; 

 návrh změny ÚPN SÚ je zpracován v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), především pak s §188 odst. 4) tohoto 
zákona, plochy jsou vymezeny v návaznosti na stávající územní plán a dle vyhlášky 
č.501/2006 a v souladu s novými právními předpisy; 

 dokumentace návrhu změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice je zpracována ve 2 vyhotoveních 
tištěných a 1 vyhotovení v elektronické formě ve formátu *.pdf. 

Nad rámec zadání byla dokumentaci změny zohledněna přechodná ustanovení odstavce 4 
zákona č. 350/2012 Sb. 

V souvislosti s uplatněním přechodných ustanovení odstavce 4 zákona č. 350/2012 Sb. byla textová 
část výroku územního plánu SÚ Vojkovice upravena změnou č. III tak, aby odpovídala platné 
legislativě. 

Ve výrokové části byl doplněn článek XIV., kde jsou formulovány nezbytné úpravy původního textu. 

 

M. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 
odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice nejsou řešeny žádné záležitostí nadmístního významu. Lokality 
změny mají místní charakter. 
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N. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územního plánu na zemědělský 
půdní fond (ZPF) je provedeno ve smyslu: 

 Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
právních předpisů; 

 Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve 
znění pozdějších právních předpisů, a přílohy 3 této vyhlášky, 

 Vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, 

 Společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru 
horninového a půdního prostředí MŽO – „Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“ 

Jako podklad pro zpracování zemědělské přílohy byl použit návrh územního plánu, zpracovaný ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících předpisů. 
Dle § 58 tohoto zákona byla vymezena i hranice zastavěného území, a to způsobem, jakým ji 
interpretuje výklad poskytovaný MMR a jeho organizační složkou ÚUR. 

Předkládané změny se nedotýkají pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Zemědělský půdní fond v území 

Řešené území se nachází na katastrálním území Vojkovice u Brna. Z celkové rozlohy katastrálního 
území 697 ha tvoří zemědělská půda 566 ha, což je 81,2 % (stav k roku 2 008). 

Převážná část ZPF v katastru Vojkovic se rozkládá na půdách 1. třídy ochrany. (Půdy I. třídy 
ochrany, lze ze ZPF odejmout pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou 
ekologické stability krajiny, popřípadě pro liniové stavby zásadního významu.) Nižší bonity půd 
(III. a IV. třídy) se nachází v malém zastoupení na pozemcích severně od trati ve velké vzdálenosti 
od zastavěného území obce a jsou zatíženy větrnou erozí. 

Z hlediska vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Změnou č. III ÚPN SÚ 
Vojkovice na zemědělský půdní fond jsou posuzovány lokality Z3.1 a Z3.2, které jsou realizovány 
na ZPF. Lokality Z3.3 není předmětem záboru ZPF. 

Investice do půdy 

V lokalitách Změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice se nenacházejí žádné investice do půdy (systémy 
odvodňující nebo zavlažující území). 

Údaje o areálech a objektech zemědělské prvovýroby 

V lokalitách Změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice se žádné areály ani stavby tohoto druhu nevyskytují. 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

Plochy záboru ZPF v lokalitách dotčených Změnou č. III ÚPN SÚ Vojkovice jsou obhospodařovány 
jako orná půda a zahrady v drobné držbě. Jedna parcela je v současnosti vinicí. 

V katastrálním území Vojkovice probíhají komplexní pozemkové úpravy, které jsou ve fázi 
projednávání. Pozemkové úpravy nemají vliv na lokality změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice 

Opatření k zajištění ekologické stability. 

Schválený návrh místního ÚSES pro obec Vojkovice není změnou č. III narušen. 
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Tabulka bilancí záboru ZPF- lokalita Z3.1 

označení účel záboru poloha kultura BPEJ třída ochrany 
výměra 

(ha) 

Z3.1 
bydlení v RD, 

dopravní 
koridor 

mimo zastavěné 
území 

   3,5130 

   orná 0.01.00 1 2,6310 

   zahrada 0.01.00 1 0,5180 

   vinice 0.01.00 1 0,1280 

   není ZPF   0,2360 

zábor celkem    0.01.00 1 3,2770 

z toho       

řešeno ÚPN SÚ     0.01.00 1 2,4870 

nad rámec ÚPN SÚ     0.01.00 1 0,7900 

Tabulka bilancí záboru ZPF- lokalita Z3.2 

označení účel záboru poloha kultura BPEJ třída ochrany 
výměra 

(ha) 

Z3.2 

občanské 
vybavení, 
dopravní 
koridor 

zastavěné území    0,5630 

   zahrada 0.56.00 1 0,4690 

   není ZPF   0,0940 

zábor celkem    0.56.00 1 0,4690 

skutečný zábor    0.56.00 1 0,1840 

Přehled ZPF dotčeného navrhovaným řešením – celková bilance 

BPEJ třída ochrany výměra (ha) 

0.01.00 1 3,2770 

0.56.00 1 0,4690 

celkem 1 3,7460 

řešeno ÚPN SÚ  2,9560 

nad rámec ÚPN SÚ  0,7900 
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Zdůvodnění navrhovaného řešení 

Z hlediska záboru ZPF jsou posuzovány pouze lokality Z3.1 a Z3.2. Lokalita Z3.3 není předmětem 
záboru ZPF. 

Změna ÚPN SÚ v lokalitě Z3.1 upravuje vymezení již ÚPN SÚ Vojkovice vymezené návrhové 
plochy pro bydlení v rodinných domech a to z hlediska respektování majetkoprávních vztahů 
v území a vedení stávajícího koridoru VN. 

Je navržena úprava již vymezené návrhové plochy bydlení v rodinných domech (asi 24 rodinných 
domků – původní předpoklad ÚPN SÚ byl asi 36 rodinných domků), která je vyvolána potřebou 
respektování vlastnických vztahů v území. Zástavba navazuje na rodinnou zástavbu kolem ulice 
Družstevní a pokračuje západním směrem k železniční trati. Pro realizaci záměru a jeho dopravní 
obsluhu jsou navrženy nové dopravní koridory napojené na ulici Družstevní, které jsou ve středu 
lokality propojeny. Dopravní koridory jsou navrženy jako veřejný prostor sloužící pro lokalizaci 
obslužné komunikace, chodníků, veřejné zeleně a potřebné technické infrastruktury. Pro zajištění 
přístupu na zemědělské pozemky jsou na západní straně ponechány veřejné dopravní koridory 
s návazností na účelové zemědělské cesty umožňujících obhospodařování zemědělských 
pozemků. 

Realizace záměru vyžaduje odejmutí zemědělských ploch s 1. třídou ochrany v rozsahu asi 3,27 
ha. Z to 2,48 ha v původním ÚPN SÚ bylo předmětem záboru ZPF. 

Rozšíření záboru ZPF je vyvoláno potřebou zajištění dopravní obsluhy lokality při respektování 
reálných vlastnických vztahů v území, což je možno zajistit pouze ze severní strany lokality a to 
vybudováním nového dopravního obslužného koridoru, který umožní obousměrné napojení 
lokality. Střední koridor, vzhledem k šířkovým parametrům umožňuje pouze jednosměrný 
provoz. 

Navržené využití území předpokládá, že reálně dojde k odejmutí asi 50% z vymezené lokality pro 
výstavbu RD a veřejných dopravních koridorů. Zbytek ploch bude využíván jako zahrady 
rodinných domů. 

Lokalita "Nad Družstevní" je jednou z posledních doposud nevyužitých ploch pro realizaci bydlení 
v obci. Právě nemožnost dopravní a technické obsluhy lokality je limitujícím faktorem jejího 
zastavění, což prokazuje její dosavadní omezené stavební využití. Bez navrhované úpravy 
respektující vlastnické vztahy v území není možno s výstavbou v lokalitě pokračovat. 

V obci je v současnosti ještě nevyužita lokalita "Za hřištěm II", ve které je nyní vedeno řízení o 
vydání regulačního plánu. 

Změna ÚPN SÚ v lokalitě Z3.2 navrhuje využití stávající plochy bydlení v rodinných domech 
v zastavěném území obce pro funkci občanského vybavení – sociální péče – penzion pro seniory. 
Předmětem záboru je pouze stávající zahrada mezi plochou zastavěnou rodinným domem a 
Mlýnským náhonem. Plocha zahrady je návrhem rozdělena na plochu pro výstavbu penzionu pro 
seniory a plochu pro realizaci relaxační zahrady tohoto zařízení. Vymezení relaxační zahrady 
vyplývá z existence stanoveného záplavového území řeky Svratky, jehož režim omezuje realizaci 
nových staveb. Skutečný zábor ZPF je tedy omezen pouze na plochy původní zahrady, kde bude 
umístěna stavba domu s pečovatelskou službou (0,184ha). 

 

Grafické vymezení záboru ZPF je obsahem výkresu B. 2 – Vyhodnocení záboru ZPF. 
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O. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

Je součástí odůvodnění pořizovatele. Zpracuje pořizovatel na základě výsledků veřejného 
projednání. 

P. Vyhodnocení připomínek 

Je součástí odůvodnění pořizovatele a obsahuje vyhodnocení připomínek uplatněných 
k společnému jednání. 
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Součástí odůvodnění „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 
odůvodnění 

Koordinační výkres 3 1 : 2 000 Z 3.1  B1.1 

Koordinační výkres 3 1 : 2 000 Z 3.2 B1.2 

Koordinační výkres 3 1 : 2 000 Z 3.3  B1.3 

Vyhodnocení záboru ZPF 11 1 : 5 000 Z 3.1, Z 3.2, Z 3.3 B2 

Výkresy připojené grafické části – Odůvodnění změny č. III ÚPN SÚ Vojkovice  4 strany A4 

 

Obsah textové části odůvodnění zpracovatele: 

A. Postup při pořízení Změny č. III ÚP SÚ Vojkovice ......................................................................... 1 

B. Soulad návrhu Změny č. III ÚP SÚ Vojkovice s Politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem ...................................................................................................... 1 

C. Soulad návrhu Změny č. III ÚP SÚ Vojkovice s cíli a úkoly územního plánování ........................... 2 
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