
 
S O B O T O V I C E   

 ZMĚNA č. VIII ÚPO 
 

návrh  
 

 

 

Zm 17 – plocha sportu a rekreace (jezdectví, chov, výcvik koní) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brno, 09/ 2009 
 

 

Jarmila Haluzová , ATELIÉR PROJEKTIS,  Příční 32, 602 00 Brno                                             
pracovišt ě  Bratislavská 14, 602 00 Brno,  tel. 545213226 

 



  Změna č. VIII  ÚPO Sobotovice 

 2

 
 
 

                                
           ZÁZNAM O ÚČINNOSTI  ZMĚNY  ÚPO OBCE  SOBOTOVICE  Č. VIII 
 
  
Správní orgán, který změny vydal : Zastupitelstvo obce Sobotovice 
 
Číslo jednací :                     
Datum vydání : 
Datum nabytí účinnosti :                                             

 

Pořizovatel :  Městský úřad Židlochovice                               razítko 
                      Odbor Územního plánování a stavební úřad  
 
Jméno a příjmení : Ing. Karel Suchánek 
 Funkce :  vedoucí odboru Územního plánování                   
                 a stavebního úřadu 
 Podpis :       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zpracovatel :  Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS                                           
                       Příční 32, 602 00 Brno                                                                   
                       IČ 40459543, DIČ CZ455210197 

  Pracoviště Bratislavská 14, 602 00 Brno 

Projektant:   Ing. arch. Alena Dumková                   razítko    

          
Podpis : 

 

 



  Změna č. VIII  ÚPO Sobotovice 

 3

1.   Vymezení zastav ěného území  
Zastavěné území nebylo změnou nově vymezeno. 

 
 
2.   Změna ÚPO č. VI ve vztahu ke koncepci rozvoje území obce, ochr any a       

 rozvoje jeho hodnot  
Koncepce rozvoje obce se nemění. 
Je navrhováno: 

Změnou č. VIII je navržena plocha pro sport a rekreaci v části areálu zemědělského 
družstva a jeho přímé návaznosti. 

Ochrana hodnot v území se změnou č. VIII  nemění. 
 

 
3.   Vymezení zastavitelných ploch – urbanistická k oncepce  
 
 
Zastavitelné plochy  

- v zastav ěném území i mimo zastav ěné území se vymezuje díl čí změna  Zm17 
 
- plocha pro sport a rekreaci se zaměřením na jezdectví, chovatelství, hipoterapii a 
agroturistiku vč. zázemí  
- ozn. Osj 

vymezuje se v areálu ZD a nezastavěných plochách na něj navazujících jihozápadně 
od obce 

  
Podmínky pro využití plochy   

- k.ú. Sobotovice se nachází v ochranném pásmu radiolokačních zařízení, proto případná 
výstavba především větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, venkovního 
vedení vvn a vn, retranslačních stanic a základnových stanic mobilních operátorů na daném 
území musí být předem projednána s Ministrem obrany ČR 
 
 
4.  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílný m způsobem využití a  

stanovení podmínek prostorového uspo řádání, vč. základních podmínek  
ochrany krajinného rázu  
 

 
Podmínky využití pro zm ěnu č. VIII – Zm 17 - plochy zastavitelné   
 
Plochy pro sport a rekreaci ozn. Osj  

(podmínky využití se nov ě vymezují) 
 
Hlavní využití: 
- plochy pro sport a rekreaci se zaměřením na jezdectví, chovatelství, hipoterapii  a 
agroturistiku vč. zázemí 
Přípustné využití: 
- stavby technické infrastruktury 
- účelové a pěší komunikace, plochy zeleně 
- parkoviště, garáže zajišťující provoz zařízení 
- doplňkové stavby stravovací a ubytovací 
Podmíne čně přípustné využití: 
- výstavba objektů sloužících k obytným účelům, budovy školské, zdravotnické, sportovní, 
rekreační  jsou přípustné za podmínky zrušení vymezeného OP výkrmny krůt 
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Nepřípustné využití: 
- veškeré činnosti a zařízení, které narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají 
druhotně 
- jakákoli výstavba kromě výše uvedené 
 

 
5. Veřejná infrastruktura v č. podmínek pro její umís ťování  

 
NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Způsob napojení navržených změn bude řešen v souladu s ČSN 736 101 – 
Projektování silnic a dálnic, ČSN 736 102 – Projektování křižovatek na silničních 
komunikacích, ČSN 736 110 – Projektování místních komunikací. 

- plocha sportu a rekreace bude  dopravně napojena na účelovou komunikaci 
v areálu ZD napojenou na místní komunikaci, vedoucí na silnici III/39514. 

  
 
NÁVRH ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY   
 
Plyn   

– plocha rekreace a sportu bude napojena na STL plynovod vedený v blízkosti 
lokality, v místní komunikaci vedoucí do areálu ZD 

 
Kanalizace    
 

 - plocha pro rekreaci a sport - splaškové odpadní vody budou  svedeny do jímky na 
vyvážení do doby dobudování veřejné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod 
v Ledcích, do které budou splaškové vody svedeny. 
 

Vodovod   

– plocha rekreace a sportu – bude napojena na stávající vodovod vedený v blízkosti 
plochy, v místní komunikaci vedoucí do areálu ZD 
 
 
Elektro  
 

– plocha pro rekreaci a sport bude napojena na stávající rozvody NN v areálu 
bývalého ZD, který je zásobován z trafostanice TS4. 
 
Nakládání s odpady  

Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s platnou legislativou. 
 

 
Podmínky pro umís ťování ve řejné infrastruktury 
Nestanovují se 
 
 
 

6.  Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných opat ření,  
staveb a opat ření k zajiš ťování obrany a bezpe čnosti státu a ploch pro  
 asanaci, pro které lze práva k pozemk ům a stavbám vyvlastnit  

 
Nevymezuje se. 
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7. Vymezení ploch, ve kterých je po řízení a vydání regula čního plánu podmínkou pro 
rozhodování o zm ěnách jejího využití a zadání regula čního plánu        
 
Nevymezuje se. 
 
 
8. Údaje o po čtu list ů změn územního plánu a po čtu výkres ů k němu p řipojené  

 grafické části  
 
Počet listů územního plánu  - 5 
Počet výkresů    - 3 výkresy s příložkami 
 
 
 
Součástí zm ěny č. VIII ÚPO Sobotovice jsou tyto výkresy grafické části:  
 
I.1 Návrh funkčního využití ploch k.ú. dle ÚPO  
     + změna č. VIII – Zm17   Hlavní výkres      1:  10000       
I.2 Návrh funkčního využití ploch zastavěného území dle ÚPO  
     + změna č. VIII – Zm17   Hlavní výkres    1:  2000       
I.3 Regulační zásady dle ÚPO  
     + změna č. VIII – Zm17   Hlavní výkres    1:  2000       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Změna č. VIII  ÚPO Sobotovice 

 6

Odůvodn ění :  
 
Odůvodn ění  změny č. VIII územního plánu obce Sobotovice obsahuje text ovou a 
grafickou část. 
 
Odůvodn ění projektanta  
 
1. Vyhodnocení souladu s územn ě plánovací dokumentací vydanou krajem, 
vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska š irších vztah ů v území 
 

Obec Sobotovice je součástí území řešeného Územním plánem velkého územního 
celku “Brněnské sídelní regionální aglomerace“ (ÚP VÚC BSRA schválený v r. 1985), pro 
který byly pořízeny Změny a doplňky (usnesení vlády ČR č.196 ze dne 13. 4. 1994 a 
usnesení vlády ČR č. 891 ze dne 13. 9. 2000). Návrh změny č. VIII ÚPO Sobotovice není v 
rozporu s tím, co se dle § 187 odst. 7 stavebního zákona  považuje za závaznou část 
územního plánu velkého územního celku. 

Návrh změny č.VIII nemá vliv na řešení širších vztahů. 
 
 

2.  Údaje o spln ění zadání 
        
Vyhodnocení spln ění zadání zm ěny č. VIII ÚPO Sobotovice 

V průběhu projednávání návrhu zadání změny byla ze strany dotčených orgánů 
uplatněna  stanoviska, od sousedních obcí nebyly podány žádné podněty ani připomínky. 

Závěry schváleného zadání byly do návrhu zapracovány.  
- Ministerstvo obrany – zapracován požadavek na nutnost projednání výstavby výškových 
staveb 
 
 

3. Zdůvodn ění přijatého řešení 
 

Součástí původní změny byly dvě lokality pro bydlení ozn.Zm18, Zm19. Lokalita Zm18, 
byla ze změny vyňata na žádost obce. Lokalita Zm19 je vzdálená od lokalit pro bydlení - na 
žádnou nenavazuje, nenavazuje ani na zastavěné území obce. Potenciál území, co se týká 
bydlení není využit ani ve větších plochách navržených původním územním plánem a ani 
jeho změnami a to tyto plochy navazují na zastavěné území obce. Taktéž je území 
problematické z hlediska veřejné infrastruktury. Lokalita je proto ze změny vyňata. 
 
 Koncept změn nebyl řešen, což vyplynulo z projednaného a schváleného zadání 
změny.   Koncepce rozvoje obce je dána schváleným územním plánem.  

 

Zastavitelné plochy   
 

Plocha zm ěny  Zm17 
Ve schváleném ÚPO je tato plocha součástí areálu zemědělského družstva. Lokalita 

leží v zastavěném území tohoto areálu, pouze severovýchodní část je mimo zastavěné 
území, které přímo na areál navazuje a jihozápadní část je mimo zastavěné území na ploše 
s funkčním využitím – orná půda. Lokalita se nachází v jihozápadně od obce. Z východní, 
jižní a jihozápadní strany je dle ÚPO navržena veřejná a ochranná zeleň a z těchto stran je 
lokalita obklopena i plošnou meliorací. Od západní části lokality k jižní části je dle ÚPO 
navržen lokální biokoridor.  Severní část lokality navazuje na areál bývalého zemědělského 
družstva. 

Změna Zm17 řeší plochu rekreace a sportu – možnost provozovat výcvik koní a 
jezdců, agroturistiku a ostatní činnosti spojené s chovem a výcvikem koní. 

V následných činnostech a řízeních v území bude dodržena platná legislativa. 
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Zdůvodn ění dopravního řešení  
 
            Změna ÚPO č. VIII nemění koncepci dopravního řešení oproti schválenému  
ÚPO. Plocha sportu a rekreace bude  dopravně napojena na účelovou komunikaci v areálu 
ZD, ta je napojena na místní komunikaci. 
 

 
Zdůvodn ění řešení technické infrastruktury  

 
Plyn   
Obec je plynofikovaná, rozvody po obci jsou realizovány STL řady. 

Změna č. VIII Zm17– rekreace a sport – plocha bude napojena na stávající, popř. 
prodloužený STL plynovod, vedený v blízkosti lokality v místní komunikaci vedoucí k areálu 
ZD. 

Potřeba plynu   - odhad 
Hodinové maximum –  5-7 m³/hod                                      

             
Kanalizace    

 
Změna č. VIII Zm17  (plocha rekreace a sportu) - splaškové odpadní vody budou  

svedeny do jímek na vyvážení do doby dobudování veřejné splaškové kanalizace. 
 

       Při řešení odvádění dešťových  vod z návrhových ploch, jejich odtoku, zadržení a  
likvidaci, jakož i v ostatních oblastech bude v následných činnostech a řízeních 
dodržována platná legislativa. 
 

Vodovod   

Změna Zm17  (plocha pro rekreaci a sport) - je navržena k zásobování vodou 
z veřejného vodovodu, který je veden v blízkosti lokality v místní komunikaci vedoucí 
k areálu ZD. 

Potřeba vody   
Denní potřeba Qp 
Odhad -               1 170 l/den – 0,03 l/s                               
Max. denní potřeba Qmd 
- Qp x 1,4                                                                                      1 638 l/den – 0,04 l/s 
Maximální hodinová potřeba Qmh 
- Qmd x 1,80                                                                                 2 948 l/den – 0,08 l/s 

 

El. energie   

Napájecím vedením 22 kV je venkovní vedení VN 81. Odběry v areálu ZD jsou 
napájeny z jedné trafostanice. Trafostanice je napojena z vedení VN 81 venkovní přípojkou 
VN. Navržená plocha pro rekreaci a sport je napojitelná na stávající rozvody NN.  

Potřeba el. energie – odhad – 9 -10kW 
Při následných činnostech a řízeních v ochranných a bezpečnostních pásmech 

technické infrastruktury bude dodržena platná legislativa. 
 

 
Nakládání s odpady  
 

Nakládání s odpadem zůstává dle platného územního plánu a se současnými 
požadavky na likvidaci odpadu (soulad s platnou legislativou i vodohospodářskými zájmy).  
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4. Limity využití území  

V následných činnostech a řízeních v území bude dodržena platná legislativa. 
Plocha řešené změny se nachází v ploše archeologického naleziště. 

 
 Ministerstvo obrany ČR 

Případná výstavba především větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových 
hal, venkovního vedení vvn a vn, retranslačních stanic a základnových stanic mobilních 
operátorů musí být projednána s MO ČR z důvodu, že se  k.ú. obce nachází 
v ochranném pásmu radiolokačních zařízení a z důvodů ochrany zájmů vojenského  
letectva.  

 
 

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

 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPO Sobotovice – změny č. 
VIII   na zemědělský půdní fond (dle vyhl.č.13/1994 Sb.) 

1.Přehled o celkovém rozsahu požadovaných ploch podle navrhovaného způsobu využití 
pozemků,  na kterých se uvažuje s umístěním rozvojových záměrů. 
 

 

Zábor ZPF  
 

ozn. 
plochy 

 

kód   
BPEJ 

rozloha  - 
zábor 
v ha  

účel příp.      
záboru kultura  

 
tř. 

ochr. 
 

Zm17 0.08.10 0,06  sport a 
rekreace 

 
orná 
půda 

 

 
III. 
 

 
Celkem rozloha  - 0,06 ha 
 

 

2.  Investice do půdy : 
 jak ve formě závlah nebo meliorací se na dané parcele nevyskytují. 

3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby: daná lokalita  se nachází 
v nevyužívané části areálu zemědělské výroby, která bude sloužit pro sport a rekreaci se 
zaměřením na výcvik koní a jezdců, agroturistiku, hipoterapii a ostatní činnosti spojené 
s chovem a výcvikem koní. 
 
4. Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy : komplexní pozemkové 
úpravy byly v k.ú. Sobotovice ukončeny, platnost obnoveného katastrálního operátu byla 
vyhlášena od 5.8. 2002. 
 
5. Opatření k zajištění ekologické stability : k zajištění ekologické stability v řešeném území 
byl zpracován generel lokálního ÚSES a  navrhovaným řešením není tento systém narušen. 
Odvádění dešťových vod z plochy nezhorší odtokové poměry v území. 
 
6. Zdůvodnění vhodnosti řešeného území : změna respektuje urbanistickou koncepci 
schváleného ÚPO, kde se předpokládá vytvoření zázemí pro převládající obytnou funkci 
sídla, to je i ploch pro aktivní trávení volného času, v tomto případě i nadobecního významu,  
a při využití stávajících zastavěných ploch  jde tedy v podstatě o plochu přestavbovou. 
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL 
 
Změnou č. VIII ÚPO Sobotovice nedojde k záboru lesní půdy a ani nebude dotčena 

ochrana lesa 50m. 
 

 
 

 
Odůvodn ění po řizovatele – doplní pořizovatel 
 
1. Postup při pořízení změny územního plánu 
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem 
3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území 
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona  a jeho prováděcích právních 
předpisů 
5. Vyhodnocení souladu  s  požadavky zvláštních právních předpisů a soulad se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledky řešení rozporů 
6.Stanovisko KÚ k vyhodnocení vlivů na ŽP se sdělením, jak bylo zohledněno. Vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území 
7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 
8. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
9. Vyhodnocení  připomínek 
 

 
 
Grafickou část od ůvodn ění tvo ří výkresy: 
 
 
II.1 Návrh funkčního využití ploch zastavěného území  dle ÚPO  
     + změna č. VIII – Zm17    Koordina ční výkres                1 : 10 000       
II.2 Rozvojové plochy - zábor ZPF dle ÚPO  
     + změna č. VIII – Zm17  Výkres p ředpokládaných zábor ů půdního fondu     1 : 2 000       
 
Výkresy jsou nedílnou sou částí od ůvodn ění změny č. VIII. 
 
 

Poučení 
Proti změně č.VI územního plánu obce Sobotovice vydané formou opatření obecné povahy 
nelze podat opravný prostředek ( § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). 
 
V Sobotovicích dne ………… 
 
Terezie Jonesová 
Starostka obce 
 
Ing. Lukáš Seidl 
Místostarosta obce 

 
Razítko obce 
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I - Obsah  zm ěny ÚPO Sobotovice č. VIII  
 
Textová část změny územního plánu 

 
1. Vymezení zastavěného území 
2. Změna ÚPO č.VIII ve vztahu ke koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 

hodnot  
3. Vymezení zastavitelných ploch 
4. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení 

podmínek prostorového uspořádání, vč. základních podmínek ochrany krajinného 
rázu  

5. Veřejná infrastruktura vč. podmínek pro její umísťování 
6. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 

opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci 
7. Vymezení ploch, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro 

rozhodování o změnách jejího využití a zadání regulačního plánu       
8. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

 
 
Grafická část změny územního plánu 
 
I.1 Návrh funkčního využití ploch k.ú. dle ÚPO  
     + změna č. VIII – Zm17   Hlavní výkres      1:  10 000       
I.2 Návrh funkčního využití ploch zastavěného území dle ÚPO  
     + změna č. VIII – Zm17   Hlavní výkres    1:    2 000       
I.3 Regulační zásady dle ÚPO  
     + změna č. VIII – Zm17   Hlavní výkres    1:    2 000       
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II - Obsah Od ůvodn ění změny ÚPO Sobotovice č. VIII  
 
Textová část odůvodnění územního plánu 

 
Odůvodnění projektanta 
1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací  
      vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů    
      v území 
2. Údaje o splnění zadání  

      3.   Zdůvodnění přijatého řešení  
      4.   Limity využití území     
      5.   Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský  
            půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 
        
      Odůvodnění pořizovatele 

1.    Postup při pořízení změny územního plánu 
2.  Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací    
            vydanou krajem 

3.  Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu  
      architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu    
      nezastavěného území 
4.  Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona  a jeho prováděcích právních  
      předpisů 
5. Vyhodnocení souladu  s  požadavky zvláštních právních předpisů a soulad se   
      stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledky řešení    
      rozporů 
6. Stanovisko KÚ k vyhodnocení vlivů na ŽP se sdělením, jak bylo zohledněno. 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení      
      zastavitelných ploch 

       8.  Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
       9.  Vyhodnocení  připomínek 
      10. Zdůvodnění přijatého řešení 

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní    
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

 
 
 

Grafická část odůvodnění územního plánu 
 
II.1 Návrh funkčního využití ploch zastavěného území  dle ÚPO  
     + změna č. VIII – Zm17    Koordina ční výkres            1 : 10 000       
II.2 Rozvojové plochy - zábor ZPF dle ÚPO  
     + změna č. VIII – Zm17  Výkres p ředpokládaných zábor ů půdního fondu      1 : 2 000       
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