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Změna č.III územního plánu obce Rajhradice 

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

v y d á v á 
tuto změnu  č.III územního plánu obce Rajhradice, schváleného usnesením Zastupitelstva obce dne 
29.9.1999, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Rajhradice č. 2/1999. 
 
Vyhláška č.2/1999 o závazných částech územního plánu obce Rajhradice  se touto změnou 
upravuje následovně: 
 
(nejsou uváděny články, které jsou platné beze změn, v původním znění) 
 
ČÁST I 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
Článek č.3  
se ruší (ruší se časový rozsah platnosti ÚPO Rajhradice) 
 
Článek č.4  
bod 4.2 se doplňuje: 
podle funkčního využití jsou v řešeném území rozlišovány ještě: 
- plochy rekreace individuální 
- plochy veřejných prostranství 
- plochy výrobních aktivit 
 
ČÁST II  
ZÁVAZNÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 
 
Článek č.5  
Urbanistická koncepce 
se doplňuje o nový odstavec 
Uplatnění koncepce v plochách změny č.III  : 
Hlavní cíle rozvoje:   
– vymezení ploch pro bydlení v lokalitách Z8a, Z8b, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z17, Z19, Z20,  
– vymezení ploch výrobních aktivit v lokalitě Z7 
– vymezení ploch rekreace individuální v ploše Z24 
– vymezení ploch plochy výrobních aktivit v ploše Z21 
– vymezení ploch pro obsluhu území – garáže v lokalitě Z9 
– vymezení ploch veřejných prostranství v lokalitě Z18 
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Nově se vymezují tyto zastavitelné plochy: 
 
Označení v grafické části této změny:  Z7   
Způsob využití plochy:    plochy výrobních aktivit (návrh) 
      -  značka Vp , Vs  - podnikatelské aktivity,  
      výrobní služby, řemesla  
 
 
Označení v grafické části této změny:  Z8a   
Způsob využití plochy:    plochy bydlení (návrh) 
      -  značka Br  -individuální bydlení v rodinných domech  
      plochy veřejných prostranství (návrh) 
      -  značka U  
Umístění: v lokalitě První habřina 
Podmínky využití ploch:  
- pro plochu je závazné  zpracování Regulačního plánu 
- v rámci dalšího stupně bude stanovena předpokládaná výška záplavové hladiny v případě rozlivu 
povodně pro stanovení kóty +0,0 u drobného vodního toku Ivanovický potok 
 
 
Označení v grafické části této změny:  Z8b   
Způsob využití plochy:    plochy bydlení (návrh) 
      -  značka Br  -individuální bydlení v rodinných domech  
Umístění: v lokalitě První habřina 
 
 
Označení v grafické části této změny:  Z9   
Způsob využití plochy:    plochy pro obsluhu území  a technickou infrastrukturu  
      -  značka G  - garáže 
Umístění: v lokalitě na konci ulice U Zvonice 
 
 
Označení v grafické části této změny:  Z10   
Způsob využití plochy:    plochy bydlení (návrh) 
      -  značka Br  -individuální bydlení v rodinných domech  
      plochy veřejných prostranství (návrh) 
      -  značka U  
Umístění: na konci ulice Svratecká 
Podmínky využití ploch:  
- pro plochu je závazné  zpracování Regulačního plánu 
- pro plochu je závazné respektování výšky srovnávací roviny184,54 m n.m. a z ní vyplývající 
výškové kóty  pro nejnižší možné situování  prostor staveb,  
+0,0 - podlaha 1.n.p stavby musí být umístěna na stávající úrovni terénu nebo výše 
 
 
Označení v grafické části této změny:  Z11   
Způsob využití plochy:    plochy bydlení (návrh) 
      -  značka Br  -individuální bydlení v rodinných domech  
      plochy veřejných prostranství (návrh) 
      -  značka U  
Umístění: při ulici Konopné 
Podmínky využití ploch:  
- pro plochu je závazné respektování výšky srovnávací roviny184,54 m n.m. a z ní vyplývající 
výškové kóty  pro nejnižší možné situování  prostor staveb,  
 +0,0 - podlaha 1.n.p stavby musí být umístěna na stávající úrovni terénu nebo výše 
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Označení v grafické části této změny:  Z12   
Způsob využití plochy:    plochy bydlení (návrh) 
      -  značka Br  - individuální bydlení v rodinných domech  
Umístění: na ulici Za Kapličkou 
 
 
Označení v grafické části této změny:  Z13   
Způsob využití plochy:    plochy bydlení (návrh) 
      -  značka Br  - individuální bydlení v rodinných domech  
Umístění: za pohostinstvím U Supa 
Podmínky využití ploch:  
Chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy ( silnice III. třídy ) navrhovány až na základě        
hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní i 
vnitřní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně zhodnocení reálnosti navržených 
protihlukových opatření, což musí být zohledněno v navazujících řízeních dle zák.č. 183/2006 Sb.,    
ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
Označení v grafické části této změny:  Z14   
Způsob využití plochy:    plochy bydlení (návrh) 
      -  značka Br  - individuální bydlení v rodinných domech  
      plochy veřejných prostranství (návrh) 
      -  značka U  
Umístění: na konci ul. Konopné 
Podmínky využití ploch:  
- pro plochu je závazné respektování výšky srovnávací roviny184,54 m n.m. a z ní vyplývající 
výškové kóty  pro nejnižší možné situování  prostor staveb,  
+0,0 - podlaha 1.n.p stavby musí být umístěna na stávající úrovni terénu nebo výše 
 
 
Označení v grafické části této změny:  Z15   
Způsob využití plochy:    plochy bydlení (návrh) 
      -  značka Br  - individuální bydlení v rodinných domech  
Umístění: na ulici Trávníky 
 
 
Označení v grafické části této změny:  Z17  
Způsob využití plochy:    plochy bydlení (návrh) 
      -  značka Br  - individuální bydlení v rodinných domech  
      a  
      plochy pro individuální rekreaci  - zahrádky 1 (návrh) 
      -  značka Rz1  
Umístění: na ulici Trávníky u mateřské školy 
 
 
Označení v grafické části této změny:  Z18   
Způsob využití plochy:    plochy pro obsluhu území a technickou infrastrukturu (návrh) 
      -  značka P - parkoviště  
Umístění: na křižovatce ul. Trávníky a silnice III/41617 
 
 
Označení v grafické části této změny:  Z19   
Způsob využití plochy:    plochy bydlení (návrh) 
      -  značka Br  - individuální bydlení v rodinných domech  
Umístění: v ulici Za školou 
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Označení v grafické části této změny:  Z20   
Způsob využití plochy:    plochy bydlení (návrh) 
      -  značka Br  - individuální bydlení v rodinných domech  
Umístění: v prodloužení  ulice Nové směrem k zemědělskému družstvu 
Podmínky využití ploch:  
V lokalitě označené Z 20 může být využití území a realizace staveb v jednotlivých případech 
nepřípustné, pokud celková hluková zátěž na hranici funkční plochy překročí hodnoty stanovených 
hygienických limitů hluku pro chránění venkovní prostor a chráněné o venkovní prostory staveb. 
Hlukové zhodnocení bude doloženo v navazujících řízeních ( např. podle zák.č. 100/2001 Sb., zák.č. 
183/2006 Sb.) 

 
Označení v grafické části této změny:  Z21   
Způsob využití plochy:    plochy výrobních aktivit (návrh) 
      -  značka Vp , Vs  - podnikatelské aktivity,  
      výrobní služby, řemesla  
Umístění: za bývalým vojenským areálem při silnici směrem na Otmarov 
 
 
Označení v grafické části této změny:  Z24   
Způsob využití plochy:    plochy rekreace (návrh) 
      -  značka Ri  
Umístění: v severovýchodní části katastru - bývalá závlahářská budova 
 
 
Nově se vymezují tyto plochy, které nejsou vymezeny jako zastavitelné: 
 
Označení v grafické části této změny:  Z8c   
Způsob využití plochy:    plochy pro individuální rekreaci (návrh) 
      -  značka Rz  - zahrádky  
Umístění: v lokalitě První habřina 
 
 
 
Článek č.6  
Regulativy prostorového uspořádání území obce 
se doplňuje o nový odstavec 
- je stanovena prostorová regulace zástavby v lokalitách změny č.III v návaznosti na prostorovou 
regulaci platného ÚPO - stanovuje se kódovou značkou spolu s funkčním vymezením plochy : výška 
zástavby v nadzemních podlažích a sklonitost střechy (je-li požadována) 
 
(Br/1s  značí : plochy bydlení - rodinné - 1 nadzemní podlaží, sedlové zastřešení) 
 
- mění se prostorová regulace v lokalitě změny Z23 na : Br/2s a Bb/2,5s (dvě nadzemní podlaží, 
šikmá střecha pro rodinnou zástavbu, dvě a půl nadzemního podlaží, sedlová střecha pro bytovou 
zástavbu) 
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Článek č.7  
Regulativy funkčního využití území 
 
v odstavci: 
7.1       Plochy bydlení  - (Br, Bb)  
se doplňuje: 
Přípustné je umisťování pozemků veřejných prostranství, související dopravní a technické 
infrastruktury. 
Přípustné je umisťování související občanské vybavenosti. 
 
v odstavci: 
7.8        Plochy pro individuální rekreaci  - Rz 
se doplňuje: 
plochy se vymezují v zastavěném a zastavitelném území i v plochách nezastavitelného území 
 
 
dále se doplňují nové odstavce: 
 
 
7.11        U - plochy veřejných prostranství 
Hlavní využití 
Plochy vymezené za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných 
prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem 
Přípustné jsou: 
- stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství 
- místní komunikace obslužné a zklidněné 
- pěší chodníky, cyklistické trasy, veřejně přístupné cesty 
- související občanská vybavenost včetně veřejně přístupných ploch hřišť a sportovišť - pouze v plochách 
zastavěného a zastavitelného území obce 
- související zeleň a zahradní úpravy 
- související dopravní a technická infrastruktura 
-  plochy pro dopravu v klidu - pouze v plochách zastavěného území ,  
- drobné stavby pro užívání veřejností (např. přístřešky), drobný mobiliář např. lavičky, zařízení pro informování 
veřejnosti 
- technická zařízení, která nejsou v rozporu s veřejným užíváním ploch 
Nepřípustné jsou: 
- jiné než hlavní a přípustné využití 
 
 
7.12        Ri - plochy rekreace  
Hlavní využití 
Plochy vymezené za účelem zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním prostředí 
Přípustné jsou: 
- plochy rodinné a  individuální rekreace  
- plochy rekreačních luk 
- zeleň rekreační a krajinná, zahradní úpravy 
- stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství 
- pěší chodníky, cyklistické trasy, veřejně přístupné cesty 
- související dopravní a technická infrastruktura 
Nepřípustné jsou: 
- jiné než hlavní a přípustné využití 
Prostorová regulace:  
- nebudou vytvářeny dominanty vůči okolí a to jak z hlediska objemového, tak výškového 
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7.13        Rz1 - plochy pro individuální rekreaci - zahrádky 1 
Hlavní využití 
Plochy vymezené pro rekreační činnost zahrádkaření 
Přípustné jsou: 
- zahrádky jako zařízení sloužící individuální rekreaci  
Podmínečně přípustné jsou: 
- stavba zahradní chatky pro úschovu nářadí a výpěstků za podmínky, že objekt má výměru do 16m2 
- stavba garáže a zpevněných ploch za podmínky, že celková zastavěná plocha pozemku nepřesáhne 30% 
Nepřípustné jsou: 
- jiné než hlavní,  přípustné a podmínečně přípustné využití 
Prostorová regulace:  
- max. 1 nadzemní podlaží 
- prostorový soulad s okolní zástavbou 
 
Pro lokality Změny č.III zůstávají v platnosti všechny ostatní regulativy vymezené v čl.7 obecně 
závazné vyhlášky obce č.2/1999. 
 
 
Článek č.8  
Koncepce dopravy 
se doplňuje o nový odstavec: 
 
Dopravní koncepce se nemění. 
Podmínkou pro umísťování komunikací v lokalitách změny je: 
 - umístění a křížení místních komunikací  a jejich napojení na silnici III. třídy bude v proporcích ČSN 
73 6101, ČSN 736102 a ČSN 736110. 
 
Podmínkou realizace zástavby v lokalitách plochy bydlení je dopravní napojení ploch prostřednictvím 
místních obslužných komunikací a nově navržených veřejných prostranství. 
 
Lokality nelze napojovat přímo ze silnic III/41614, III/41617 s výjimkou lokality Z13, Z7 a Z21. V 
případě lokalit Z7 a Z21 budou využívány přednostně stávající sjezdy. Při napojení lokalit na silnice 
III. tř.budou vždy respektovány ČSN 73 6101, ČSN 736102 a ČSN 736110. 
 
Podmínkou dopravní obsluhy zástavby lokalit Z7, Z21: 
- dopravní obsluha nesmí obtěžovat nadlimitním hlukem, zápachem, prašností apod. pohodu bydlení 
stávající a návrhové zástavby v obci, obsluha traktory a jinými hospodářskými vozidly bude řešena po 
účelových komunikacích mimo zástavbu 
 
 
Článek č.9  
Koncepce technické infrastruktury 
se doplňuje o nový odstavec: 
 
Lokality změny č.III budou řádně odkanalizovány v souladu s koncepcí odkanalizování obce 
oddílným kanalizačním systémem. 
 
 
Článek č.10  
Limity využití území 
bude doplněn o odstavec: 
 
Podmínky pro využití  ploch změny č.III ÚPO Rajhradice: 
Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy  vojenského 
letectva a obrany státu. 
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V rámci dalšího stupně dokumentace (regulační plán, územní řízení) pro lokalitu Z8a bude stanovena 
předpokládaná výška záplavové hladiny v případě rozlivu povodně pro stanovení kóty +0,0 u 
drobného vodního toku Ivanovický potok.  
 
Zástavba lokalit bude situována min. 6m od břehové čáry vodních toků. 
 
Zástavba lokality Z8a bude umístěna v dostatečné vzdálenosti od VKP Ivanovický potok 
 
 
 
Článek č.13  
Veřejně prospěšné stavby 
se doplňují o nové odstavce: 
 
Vymezují se tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 
 
VPS 3/1    Místní komunikace na ploše veřejného prostranství v lokalitě Z8a 
VPS 3/2    Místní komunikace na ploše veřejného prostranství v lokalitě Z10 
VPS 3/3    Místní komunikace na ploše veřejného prostranství v lokalitě Z11 
VPS 3/4    Místní komunikace na ploše veřejného prostranství v lokalitě Z14 
 
Nejsou vymezena veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
 
Všechny dříve navržené VPS v lokalitách dotčených změnou č.III jsou nadále v platnosti dle ÚPO 
Rajhradice. 
 
Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit 
předkupní právo nejsou nově vymezeny. 
 
 
Za článek 13 obecné závazné vyhlášky obce č.2/1999 se  doplňuje nový článek : 
 
 
Článek 14 
Pořízení územních studií a regulačních plánů  
 
Celá plocha lokality Z8a, Z10 se vymezují jako vybrané plochy, kde je pořízení a vydání regulačního 
plánu podmínkou pro rozhodování o změnách využití tohoto území. 
 
Zadání regulačního plánu lokalit Z8a, Z10: 
- vymezení řešeného území 
je vymezeno rozsahem lokalit (Z8a, Z10), vyznačeném v grafické části změny č.III ÚPO Rajhradice, 
zahrnuje i související přilehlé pozemky. 
 
- požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 
Lokalita je určena pro umístění staveb rodinných domů tak, aby byly vhodně urbanisticky začleněny v 
rámci dané lokality a optimálně zpřístupněny z přilehlých komunikací a veřejných prostranství. 
Návrh zástavby bude respektovat prostorové poměry lokality a vztah k okolní zástavbě. 
Návrh zástavby bude respektovat venkovský ráz. 
 
- bude stanovena maximální kapacita nové rodinné zástavby v lokalitě. Bude stanovena zastavěnost 
pozemků (popř. lokality). 
- pozemky budou vymezeny jako plochy pro individuální bydlení vesnického charakteru 
- v lokalitách bude dodržena  prostorová a výšková regulace  -  výstavba nadzemních objektů je možná 
do 2 n.p. a  max. do výšky 12m na terén 
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Budou vymezeny plochy veřejných prostranství a dopravních ploch v dané lokalitě tak, aby tyto 
odpovídaly nárokům na obsluhu území a nárokům na vymezení veřejných prostranství v souladu s §22 
Vyhlášky 501/2006 Sb. Veřejná prostranství a komunikace budou odpovídat parametrům lokality, 
zajištění pěšího přístupu a dopravy v klidu. Komunikace budou navrženy dle požadavků na řešení 
veřejné infrastruktury ve vazbě na kapacitu nové rodinné zástavby.  
Regulační plán stanoví prostorovou regulaci v území a vzájemné prostorové vztahy objektů tak, aby 
byl zajištěn hmotový a výškový soulad s okolní stávající zástavbou.  
Budou navrženy takové prostorové regulace, aby nebyl narušen krajinný ráz a pohoda bydlení 
v lokalitě a v navazujícím území. 
 
- požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 
Pozemky jsou vymezeny jako plochy individuálního bydlení v rodinných domech a plochy veřejných 
prostranství. Veřejná prostranství potřebné kapacity budou Regulačním plánem vymezena v souladu s  
§22 Vyhlášky 501/2006 Sb. i v rámci funkčních ploch bydlení (v souladu s regulativy). Bude zváženo 
stanovení nezastavitelných ploch v rámci ploch bydlení v rodinných domech. 
 
- požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území 
Nejsou uplatňovány žádné požadavky na rozvoj kulturních hodnot ani z hlediska chráněných území, 
nicméně je požadováno zajistit minimální dotčení krajiny a zachovat urbanistické a civilizační 
hodnoty území a zachovat venkovský ráz obce, není přípustné budování dominant. 
 
- požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
Dopravní přístup do lokality je ze stávající místní komunikace přes pozemky nově vymezených 
veřejných prostranství.    
Přístupová komunikace musí odpovídat parametrům dle ČSN 73 6110. 
 Šířkové uspořádání komunikace musí umožnit průjezd vozidel hasičských záchranných sborů (tzn. 
volný dopravní prostor musí být minimálně 3,5 m) 
Bude navrženo řešení dopravy v klidu. V ploše veřejných prostranství, resp. přilehlé vhodné ploše 
musí být zajištěno minimální požadované množství parkovacích stání dle výpočtu dle ČSN 73 6110 
včetně stání pro tělesně postižené, doložené výpočtem potřebné kapacity pro danou lokalitu. 
 
Pro návrh bude požadovaná šířka veřejného prostranství vymezeného uvnitř funkčních ploch min. 
8,5m (při umístění výhradně rodinné zástavby),  pro přístupový koridor veřejného prostranství je 
požadováno dodržet šířku 10m. 
 
Odstavná parkovací místa nové zástavby musí být vymezena na vlastních pozemcích včetně parkování 
návštěv.   
Součástí návrhu musí být odvedení povrchových dešťových vod. 
Součástí návrhu bude řešení napojení technické infrastruktury  včetně odkanalizování. 
 
- požadavky na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
stavby místních komunikací v ploše veřejných prostranství pro přístup do lokality včetně ploch 
dopravy v klidu, chodníků, technické infrastruktury - jsou veřejně prospěšnými stavbami , pro které 
lze pozemky vyvlastnit  
 
- požadavky na asanace 
nejsou vzneseny  
 
- další požadavky vyplývající z ÚAP a ze zvláštních právních předpisů 
- Je nutno respektovat při návrhu výšku srovnávací roviny184,54 m n.m. dle aktivní zóny rozlivu a z 
ní vyplývající výškové kóty  pro nejnižší možné situování  prostor staveb  v lokalitách Z10 a Z11 
- Je třeba v rámci dalšího stupně stanovit předpokládanou výšku záplavové hladiny v případě rozlivu 
povodně pro stanovení kóty +0,0 u drobného vodního toku Ivanovický potok v lokalitě Z8a 
 
- výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 
regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí 
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- požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí podle 
zvláštního právního předpisu, včetně případného požadavku na posouzení vlivů záměru na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
není vznesen vzhledem  k charakteru lokality – bydlení a protože se evropsky významná lokalita se 
poblíž nevyskytuje   
 
- požadavek na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 
není požadována plánovací smlouva a dohoda o parcelaci 
 
- požadavky na uspořádání návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na 
charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
Obsah regulačního plánu: 
- textová část zprac.dle přílohy č.11, část I. vyhl. 500/2006Sb.  
- grafická část zprac.dle přílohy č.11, část I. vyhl. 500/2006Sb.  
Obsah odůvodnění regulačního plánu: 
- textová část zprac.dle přílohy č.11, část II. vyhl. 500/2006Sb.  
- grafická část zprac.dle přílohy č.11, část II. vyhl. 500/2006Sb.  
Měřítko výkresů zpravidla bude 1:1000, event. 1:500,  
výkres VPS 1:2000, výkres širších vztahů 1:5000. Výkresy vzhledem k povaze lokalit a potenciálnímu 
ohrožení záplavami musí obsahovat výškopis v přesnosti odpovídající zpracovávanému měřítku. 
Počet vyhotovení RP bude pro projednání odevzdán ve 2 vyhotoveních tištěných + 1.elektronickou 
formou ( JPG,PDF, Word). Dle výsledků projednání bude vyhotoven čistopis RP,který bude odevzdán 
ve 4 vyhotoveních. 
Dokumentace návrhu RP i čistopisu bude vypracována digitálně, data budou předána pořizovateli i 
objednateli na nosiči CD.Pro projednání bude pořizovateli předána dokumentace ve formě PDF o 
takové velikosti, aby bylo možno ji vyvěsit způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Předání výkresů regulačního plánu v souřadné soustavě S-JTSK ve formátu DGN (Microstation),nebo 
DXF, DWG (AutoCad) a nebo SHP(ESRI) a zároveň v souřadnicově umístěných rastrech ve formátu 
TIF a nebo JPG bez katastrální mapy pro přímé vložení do geografického informačního systému úřadu 
a  zároveň ve formátu PDF s katastrální mapou pro vystavení na webových stránkách obce. 
 
 
 
 
Součástí změny č. III ÚPO Rajhradice jsou tyto výkresy grafické části: 
Hlavní výkres - zájmové území - výkres č.1    - 1 list A3,  měř.:1:10000 
Hlavní výkres - urbanistické řešení - výkres č.2    - 2 listy A3, 4 listy A4, měř.:1:2000 
Veřejně prospěšné stavby - výkres č.8    - 3 listy A4,  měř.:1:2000 
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Odůvodnění: 
Odůvodnění  změny č. III územního plánu obce Rajhradice  obsahuje textovou a grafickou část. 
 

A. Textová část 
Odůvodnění projektanta 
a)Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně 

souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
Z politiky územního rozvoje nevyplývají žádné požadavky s dopadem na řešení změny č. III ÚPO 
Rajhradice. 
Ze závěrů územního plánu VÚC BSRA, který již pozbyl platnosti, ale je podkladem pro rozhodování 
v území  pro řešení změny nevyplývají žádné konkrétní požadavky.  
Vazby v širších vztazích se oproti platnému ÚPO Rajhradice nemění.  
Vazby na nadřazené inženýrské sítě a dopravní stavby zůstávají v platnosti. Význam sídla se 
zpracovanou Změnou č.III ÚPO Rajhradice nemění.  
 
 

b) Údaje o splnění zadání 
Požadavky zadání byly řešeny následujícím způsobem: 
Řešení střetu lokality Z20 a PHO zemědělského družstva  
Ke střetu již prakticky nedochází, neboť původní PHO zemědělského družstva bylo zrušeno Územním 
rozhodnutím č.j. 2218/09-No, které nabylo právní moci 19.2.2010 a lokalitu lze využít pro zástavbu 
rodinnými domy. 
 
Řešení střetu lokality Z13 s dopravou na silnici III. třídy - ochrana před nepříznivmi vlivy hluku a 
vibrací na venkovní i vnitřní chráněný prostor a venkovní chráněný prostor stavby 
Střet je řešen zapracováním podmínky pro zástavbu lokality ve výrokové části, která stanoví, že  
"chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy ( silnice III. třídy ) navrhovány až na základě        
hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní i 
vnitřní  prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně zhodnocení reálnosti navržených 
protihlukových opatření, což musí být zohledněno v navazujících řízeních dle zák.č. 183/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů."  
 
Řešení střetu propojení lokalit pro bydlení v obci s lokalitou - Z8, Z10, Z11 
Lokality Z8 (tedy zejména Z8a), Z10, Z11se nacházejí v okrajových částech obce v návaznosti na 
zastavěné území obce. Jejich napojení na stávající zástavbu a systém dopravní obsluhy i inženýrské 
sítě obce je navržen prostřednictvím navržených ploch veřejných prostranství, která využívají zčásti 
stávajících tras účelových cest, zčásti je nutné jejich rozšíření (směrem do návrhových ploch lokalit) 
tak, aby veřejná prostranství měla dostatečné šířkové parametry a umožňovala umístění místní 
komunikace pro dopravní obsluhu, včetně chodníku, ploch dopravy v klidu a uložení řadů veřejných 
inženýrských sítí. 
 
Řešení střetu lokalit Z10, Z11 se záplavovým územím 
Lokality Z10, Z11 a také Z14 se nachází zčásti nebo úplně v aktivní zóně záplavového území řeky 
Svratky (č.j. S-JMK 151413/2006 OŽP- Pol ze dne 24.10.2007)  a Litavy( č.j. S-JMK 39810/2008 
OŽP-Bu ze dne 16.9.2008). Na lokality se tudíž vztahují omezení vyplývající z § 67 vodního zákona.  
V daném území byla útvarem hydroinfomatiky Povodí Moravy  stanovena výška hladiny při stoleté 
povodni 184,04 m n.m., výška srovnávacích rovin v úrovni 184,54 m n.m.  
Z geodetického zaměření předmětných lokalit  (pořízených obcí Rajhradice) však vyplývá, že 
nadmořská výška terénu v lokalitách Z10, Z11, Z14 se pohybuje v rozmezí 185,55 - 186,35 m n.m. 
(Bpv), je tedy v současnosti cca 1m nad doporučenou hodnotou) - srovnávací rovinou. 
Do výrokové části byla tudíž zapracována podmínka, která vyžaduje závazné respektování výšky 
srovnávací roviny184,54 m n.m. a z ní vyplývající výškové kóty  pro nejnižší možné situování  prostor 
staveb, zároveň +0,0 - podlaha 1.n.p stavby musí být umístěna na stávající úrovni terénu nebo výše. 
Nadále je doporučeno uvažovat výstavbu hráze, která by ochránila zástavbu Rajhradic před možnými 
extrémními povodňovými rozlivy - lze ji však prakticky realizovat až po provedení komplexních 
pozemkových úprav. 
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Ve výrokové části ÚP je uvedena podmínka :„Ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které 
negativně neovlivní zájmy   vojenského letectva a obrany státu“.  Tato podmínka byla zařazena 
z důvodu, že se celé území obce nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je 
zájmovým územím Ministerstva obrany České republiky dle § 175 stavebního zákona. Projednávání 
staveb v tomto území podléhá platné legislativě z hlediska obrany ČR. 
 
 

c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení 
předpokládaných důsledků tohoto řešení , zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje 
území  
 
Upozornění: Dodržení platné legislativy v následných řízeních a činnostech v území změny 
v oblasti horního práva, energetiky, vodního práva, dopravy, ochrany památek, zdraví, přírody, 
zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF)  atd. je důležitou podmínkou pro dodržení 
urbanistické koncepce a koncepce krajiny ÚPO Rajhradice. 
 
 
Vymezení zastavěného území 
V rámci návrhu Změny č.III ÚPO Rajhradice není nově vymezováno zastavěné území. 
Lokality změny se nacházejí většinou v návaznosti na zastavěné území obce a v zastavěném území 
obce. 
 
Ochrana a rozvoj hodnot území 
- Řešení zachovává urbanistické a civilizační hodnoty v území , protože rozsah a způsob zástavby 
lokalit je regulován prostřednictvím regulativů funkčního využití území včetně prostorové regulace, u 
rozsáhlejších lokalit je požadováno pořízení regulačních plánů lokalit tak, aby nedocházelo k 
nadlimitnímu využívání lokalit, narušování charakteru zástavby obce jako celku nebo krajiny. 
- Je zajištěno minimální dotčení  krajiny - lokality změny se vyskytují v zastavěném území obce a v 
bezprostřední návaznosti na něj, nezasahují do přírodního prostředí a území, která podléhají ochraně 
přírody a krajiny.  Ojedinělý případ mimo zastavěné území - lokalita  Z24 - nepředstavuje novou 
parcelu pro zástavbu a  využívá pouze původní budovu závlahového zařízení k jinému účelu. 
- Nejsou uplatňovány žádné požadavky na rozvoj kulturních hodnot ani z hlediska chráněných území, 
nicméně  
- Funkční a prostorová regulace území včetně požadavku zpracování regulační plánů vybraných lokalit 
sleduje především požadavek zachování venkovského rázu obce. 
 
Doprava 
- Změna č.III ÚPO Rajhradice nenavrhuje žádné zásadní změny v systému dopravní obslužnosti 
území, protože rozsah lokalit změny toto nevyžaduje - napojení lokalit využívá stávající systém silnic, 
místních komunikací a účelových cest. Kapacita většiny lokalit neovlivní dopravní zátěž na stávající 
dopravní systém, větší lokality Z8a, Z10 a Z11 budou dále řešeny Regulačním plánem, který 
konkretizuje kapacitu území a její dopad na dopravní obsluhu. 
 
- Lokality nebudou napojovány přímo ze silnic III/41614, III/41617 s výjimkou lokality Z13, Z7 a 
Z21.  
V případě lokality Z13 není vzhledem k poloze lokality možné jiné napojení, aniž by toto vyvolalo 
věcné břemeno průjezdu přes stávající stavbu. 
V případě lokalit Z7 a Z21 budou využívány přednostně stávající sjezdy, jejich počet lze navýšit jen v 
odůvodněném případě a pouze, je-li to v souladu s  ČSN 73 6101, ČSN 736102 a ČSN 736110.  
 
- Odstavování a parkování vozidel bude řešeno v rámci návrhových ploch - na vlastních pozemcích v 
souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb. 
 
- Lokality změny č.III se nenacházejí v ochranném pásmu dálnice. 
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- V ploše Z18 je nově navržena plocha pro obsluhu území a technickou infrastrukturu (návrh) -  
značka P - parkoviště, pro řešení odstavování vozidel v centrální části obce, s přístupem z přilehlé 
místní komunikace.  
 
 
Technická infrastruktura 
Není měněna koncepce technické infrastruktury. 
Využití lokalit změny vyžaduje napojení na technickou infrastrukturu, předpokládá se rozšíření 
technické infrastruktury v rozsahu prodloužení řadů veřejné infrastruktury. Prodloužení veřejných 
řadů bude řešeno ve vymezených plochách veřejných prostranství a plochách určených pro veřejná 
prostranství a komunikace, která budou situována v rámci funkčních ploch. 
 
Lokality s novými kapacitami jsou umisťovány v rámci ploch : 
(odhad kapacity ploch, který nutno upřesnit dle konkrétních záměrů v dalších stupních projektové 
dokumentace ) 
Z7 - výrobní aktivity, služby, kapacitu lze stanovit až dle konkrétních záměrů 
Z8a - rodinná zástavba cca 25 rodinných domů - cca 30 bytových jednotek 
Z8b - 1 rodinný dům - cca 1 bytová jednotka 
Z10 - rodinná zástavba cca 18 rodinných domů - cca 22 bytových jednotek 
Z11 - rodinná zástavba cca 7 rodinných domů - cca 11 bytových jednotek 
Z12- 1 rodinný dům - cca 1 bytová jednotka 
Z13- 1 rodinný dům - cca 1 bytová jednotka 
Z14 - 1 rodinný dům - cca 2 bytové jednotky 
Z15- 1 rodinný dům - cca 1 bytová jednotka 
Z17- 1 rodinný dům - cca 1 bytová jednotka 
Z19 - 2 rodinné domy - cca 2 bytové jednotky 
Z20 - 4 rodinné domy - cca 6 bytových jednotek 
Z21 - podnikatelské aktivity, kapacitu lze stanovit až dle konkrétních záměrů 
Z24 - 1 rekreační objekt  
 
 Z23 je  plochou původního ÚP, změna ÚP pouze upravuje prostorovou regulaci. 
 
Odhadovaný počet bytových jednotek v nově navrhovaných lokalitách (navýšení oproti kapacitám dle 
platného ÚP Rajhradice) je 78 bytových jednotek, což může představovat 78 x 2,5 = 195 obyvatel - 
tedy cca 200 obyvatel (EO). 
 
Odkanalizování 
Rodinné domy budou  řádně odkanalizovány.  
Pro výstavbu v obci je v současnosti limitní počet 1400 EO započtený v kapacitě intenzifikované ČOV 
Rajhrad, v současnosti je na ČOV Rajhrad přiváděno průměrné zatížení ve výši 1200 EO (obec má dle 
statistických údajů 1226 obyvatel). Nárůst 200 obyvatel je tedy limitní. V případě realizace výstavby 
nad dnešní limitní hranicí 1400 EO musí být odkanalizování a likvidace odpadních vod řešena v 
souladu se schváleným "Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje" (PRVK JmK), 
jiné řešení je třeba řešit změnou PRVK JmK . 
Nároky nové výstavby je třeba konkretizovat v navazujících stupních ÚPD a PD, tyto posoudit v 
návaznosti na časovou posloupnost záměrů a stanovit nutná navazující opatření. 
 
Odvádění dešťových vod bude navrženo vždy tak, aby nedocházelo ke změně odtokových poměrů  
v území dle platné legislativy, především vsakem na vlastní pozemku 
Odvádění odpadních a povrchových vod bude řešeno v souladu s vodním zákonem. 
 
Zásobení vodou 
Změna nevyvolává požadavky na změnu koncepce zásobení vodou, zakotvené v platném ÚPO 
Rajhradice, vyvolá potřebu prodloužení uličních řadů vodovodů.  
Bude respektováno ochranné pásmo vírských vodovodních řadů - přiváděcího řadu z vodojemu 
Rajhrad I do vodojemu Těšany  a zásobovacího řadu z vodoměrné šachty Rajhradice do Rebešovic. 
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Zásobení plynem 
Změna nevyvolává požadavky na změnu koncepce zásobení plynem, zakotvené v platném ÚPO 
Rajhradice, vyvolá potřebu prodloužení uličních řadů vodovodů.  
 
Plochy změny jsou dotčeny trasováním zásobovacích řadů infrastruktury včetně jejich ochranných 
pásem, což představuje limit využití dotčených ploch - užívání pozemků dotčených OP nadzemního 
vedení VN upravuje příslušná legislativa. 
 
Nakládání s odpady 
Změna č.III nenavrhuje využití, které by mohlo ovlivnit koncepci obce v nakládání s odpady.  
Vymezení plochy Z21umožňuje sběr a třídění odpadu jakožto podnikatelské aktivity, provozované v 
rámci limitu daného regulativy funkční plochy. 
 
Občanská vybavenost  
Koncepce se nemění. Obec á základní občanskou vybavenost, která je nyní dostatečná. Novou 
občanskou vybavenost, vyvolanou nárůstem kapacit bydlení lze v případě potřeby umístit i v rámci 
funkčních ploch bydlení - především případná potřeba školských zařízení (doplněn regulativ 
přípustného využití). Je nezbytné provést bilanci nároků na občanskou vybavenost spolu s 
konkretizací nárůstu počtu obyvatel ve stadiu pořízení Regulačních plánů vybraných lokalit. 
 
Veřejná prostranství 
V rámci změny č.III  jsou navrhovány plochy veřejných prostranství pro zpřístupnění některých lokalit 
bydlení - Z8a, Z10, Z11, Z14, regulativ ploch bydlení byl doplněn tak, aby bylo možné zřízení 
veřejných prostranství i v rámci funkčních ploch bydlení - zejména při návrhu Regulačních plánů 
větších lokalit zástavby v souladu s §22 Vyhlášky 501/2006 Sb. 
 
Koncepce uspořádání krajiny 
Je zajištěno minimální dotčení krajiny - viz výše  odst. "Ochrana a rozvoj hodnot území" 
 
Územní systém ekologické stability 
Změna č.III nemění koncepci řešení ÚSES dle platného ÚPO Rajhradice.  
 
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní 
studií, vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich 
využití stanoveny regulačním plánem 
 Byly vymezeny lokality Z8a, Z10  kde byla shledána nutnost pořízení regulačních plánů. 
 
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 
Nebyly vymezeny. 
 
Zdůvodnění přijatého řešení v lokalitách změny č.III: 
 
Lokalita Z7  
Funkční využití  plochy výrobních aktivit (návrh)-  značka Vp , Vs  - podnikatelské aktivity, výrobní 
služby, řemesla  
je navrženo, protože: 
- odpovídá využití navazujících funkčních ploch, stávající využití plochy jako občanská vybavenost  - 
není již nadále aktuální - jedná se o bývalý areál armády ČR a z hlediska budoucího rozvoje 
podnikatelských aktivit se situován areálu jeví jako výhodné, umístění výrobních aktivit v této poloze 
nemá přímý dopad na obytné části obce, nachází se uvnitř zastavěného území 
 
Lokalita Z8a  
Funkční využití  plochy bydlení (návrh) -  značka Br  -individuální bydlení v rodinných domech, 
plochy veřejných prostranství (návrh)-  značka U  
je navrženo, protože: 
- odpovídá využití navazujících funkčních ploch, nachází se v zastavěném území obce 
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- plochy byly již součástí stabilizovaných ploch pro bydlení - jedná se prakticky o zahrady, funkčně 
navazující na stávající rodinnou zástavbu 
- plocha veřejného prostranství byla vymezena jako veřejně přístupná plocha pro realizaci 
odpovídajícího dopravního napojení plochy bydlení a napojení inženýrských sítí. Byl navržen funkční 
regulativ veřejného prostranství dle vyhl.  501/2006Sb., neboť funkční regulativy původního ÚPO 
neobsahují  vhodný funkční regulativ. 
- vzhledem k rozsahu lokality bude zastavěnost řešena regulačním plánem 
- vzhledem k možnému povodňovému ohrožení lokality bude v rámci dalšího stupně bude stanovena 
předpokládaná výška záplavové hladiny v případě rozlivu povodně pro stanovení kóty +0,0 u 
drobného vodního toku Ivanovický potok 
- vzhledem k situování lokality při Ivanovickém potoce bude zástavba lokality řešena min. 6m od 
břehové čáry toku a umístěna v dostatečné vzdálenosti od VKP Ivanovický potok. 
 
 
Lokalita Z8b 
Funkční využití  plochy bydlení (návrh) -  značka Br  -individuální bydlení v rodinných domech 
je navrženo, protože: 
- odpovídá využití navazujících funkčních ploch, nachází se v zastavěném území obce 
- jedná se o proluku ve stávající zástavbě, zástavbou plochy bude logicky doplněn zástavba stávající. 
- v rámci lokality nebude vymezována stavební hranice nebo čára, objekt  je nutno co nejlépe umístit 
konkrétním návrhem, zohledňujícím prostorové vazby úzké parcely k sousedním pozemkům 
 
 
Lokalita Z8c 
Funkční využití  plochy pro individuální rekreaci (návrh) -  značka Zr  - zahrádky  
je navrženo, protože: 
- odpovídá stávajícímu využití ploch ve vazbě na stávající zástavbu 
- vymezuje zahrady jako plochy, které nejsou vymezeny jako zastavitelné 
- vymezuje plochy individuálních zahrad jako přirozené zázemí ploch bydlení 
 
 
Lokalita Z9 
Funkční využití  plochy pro obsluhu území  a technickou infrastrukturu  -  značka G  - garáže 
je navrženo, protože: 
- odpovídá funkční regulaci vyhlášky č. 2/1999 obce Rajhradice 
Plocha již byla jednou řešena v rámci změny Z2, avšak pominul požadavek na řešení konkrétně 
prefabrikovaných garáží, jak uváděla změna Z2. Rovněž rozsah lokality je upraven vzhledem k 
současnému požadavku. 
- prostorová regulace zohledňuje požadavek sedlového zastřešení (navazuje na prostorové regulativy 
stávajícího ÚPO ve výkresové části) 
 
Lokalita Z10 
Funkční využití  plochy bydlení (návrh) -  značka Br  -individuální bydlení v rodinných domech, 
plochy veřejných prostranství (návrh)-  značka U  
je navrženo, protože: 
- odpovídá využití navazujících funkčních ploch, nachází v návaznosti na zastavěné území obce, 
plochy byly využívány jako zahrady 
- návrhové plochy této lokality se sice nacházejí na velmi kvalitních půdách zemědělského půdního 
fondu (I. třída), ale v obci se pozemky, které by byly využitelné pro individuální výstavbu obyvatel 
obce na horších bonitách půdy prakticky nenacházejí.  
Z lokalit řešených v platném ÚPO a jeho změnách není z podstatné části využita doposud pouze větší 
lokalita v severní části obce, která je ve stavu zpracované územní studie - a je nadále řešena i touto 
změnou jako lokalita Z23, neboť ve vazbě na podrobnější zpracování územní studie je třeba upravit 
regulativy dané lokality, lokalita Z23 není však případem plochy pro postupnou individuální zástavbu 
pro zájemce z řad obyvatel obce, obec nemá vliv na dispozici s plochou, která byla a je v soukromém 
vlastnictví. Plochu Z23 je nutno řešit jako celek včetně z tohoto faktu vyplývajících podmínek napojení 
na inženýrské sítě  - je nutno dořešit se správci či vlastníky infrastruktury zejména plynofikaci území, 
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odkanalizování splaškových a dešťových vod, což se jeví jako záležitost pro dlouhodobější řešení a 
nedokáže ji vyřešit jednotlivý zájemce o individuální výstavbu. 
V rámci zastavěného území obce je snaha nezahušťovat nadměrně zástavbu a ponechat plochy zahrad 
bez možnosti zástavby - z toho důvodu byla vymezena plocha Z8c jako plocha, která není zastavitelná. 
Z výše uvedených důvodů je navržena plocha lokality Z10 pro výstavbu individuální rodinné 
zástavby.  
Předpokládá se pouze zástavba podél přístupových cest do lokality a není žádoucí nadměrné 
zahušťování zástavby uvnitř plochy, pro vymezení přístupových komunikací se předpokládá výhradně 
využití tras stávajících komunikací a účelových cest. 
Vzhledem k potřebě konkrétněji vymezit možnosti zástavby v rámci lokality a vzhledem k rozsahu 
lokality bude zastavěnost řešena regulačním plánem, neboť není možno změnou ÚPO tyto podmínky 
dostatečně stanovit. Zastavitelnost lokality bude regulačním plánem omezena a rozsah skutečného 
záboru ZPF bude podstatně menší než rozsah lokality. 
- lokalita byla do návrhu zahrnuta také proto, že existuje konkrétní poptávka zástavby pozemků v 
lokalitě v návaznosti na dlouhodobé užívání pozemků jako zahrad pro individuální rekreaci 
soukromých osob. Realizace zástavby se předpokládá v blízkém časovém horizontu. 
  - plocha veřejného prostranství byla vymezena jako veřejně přístupná plocha pro realizaci 
odpovídajícího dopravního napojení plochy bydlení a napojení inženýrských sítí a pro ponechání 
prostupu územím v trase stávající účelové cesty. Byl navržen funkční regulativ veřejného prostranství 
dle vyhl.  501/2006Sb., neboť funkční regulativy původního ÚPO neobsahují  vhodný funkční 
regulativ. 
- vzhledem k možnému povodňovému ohrožení lokality je závazné respektování výšky srovnávací 
roviny184,54 m n.m. a z ní vyplývající výškové kóty  pro nejnižší možné situování  prostor staveb, 
zároveň +0,0 - podlaha 1.n.p stavby musí být umístěna na stávající úrovni terénu nebo výše. 
 
 
Lokalita Z11 
Funkční využití  plochy bydlení (návrh) -  značka Br  -individuální bydlení v rodinných domech, 
plochy veřejných prostranství (návrh)-  značka U  
je navrženo, protože: 
- odpovídá využití navazujících funkčních ploch, nachází v návaznosti na zastavěné území obce, 
sousedící lokalita byla již pro návrhové plochy bydlení řešena změnou Z4, lokalita Z11 je tedy jen 
logickým doplněním zástavby rodinnými domy 
- návrhové plochy této lokality se sice nacházejí na velmi kvalitních půdách zemědělského půdního 
fondu (I. třída), ale v obci se pozemky, které by byly využitelné pro individuální výstavbu obyvatel 
obce na horších bonitách půdy prakticky nenacházejí.  
Z lokalit řešených v platném ÚPO a jeho změnách není z podstatné části využita doposud pouze větší 
lokalita v severní části obce, která je ve stavu zpracované územní studie - a je nadále řešena i touto 
změnou jako lokalita Z23, neboť ve vazbě na podrobnější zpracování územní studie je třeba upravit 
regulativy dané lokality, lokalita Z23 není však případem plochy pro postupnou individuální zástavbu 
pro zájemce z řad obyvatel obce, obec nemá vliv na dispozici s plochou, která byla a je v soukromém 
vlastnictví. Plochu Z23 je nutno řešit jako celek včetně z tohoto faktu vyplývajících podmínek napojení 
na inženýrské sítě  - je nutno dořešit se správci či vlastníky infrastruktury zejména plynofikaci území, 
odkanalizování splaškových a dešťových vod, což se jeví jako záležitost pro dlouhodobější řešení a 
nedokáže ji vyřešit jednotlivý zájemce o individuální výstavbu. 
V rámci zastavěného území obce je snaha nezahušťovat nadměrně zástavbu a ponechat plochy zahrad 
bez možnosti zástavby - z toho důvodu byla vymezena plocha Z8c jako plocha, která není zastavitelná. 
Z výše uvedených důvodů je navržena plocha lokality Z11 pro výstavbu individuální rodinné 
zástavby.  
Plocha lokality byla oproti prvotnímu návrhu zmenšena - zúžena tak, aby bylo možno zastavět pouze 
jednu řadu samostatně stojících rodinných domů podél komunikace, navazující na sousedící již 
realizovanou zástavbu. 
Vzhledem k jediné možnosti zástavby lokality podél komunikace bylo upuštěno od požadavku 
regulačního plánu pro tuto lokalitu. 
Lokalita byla do návrhu zahrnuta zejména proto, že existuje konkrétní poptávka zástavby pozemků v 
lokalitě v blízkém časovém horizontu (záměry staveb jsou již připravovány).  
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- plocha veřejného prostranství byla vymezena jako veřejně přístupná plocha pro realizaci 
odpovídajícího dopravního napojení plochy bydlení a napojení inženýrských sítí a pro ponechání 
prostupu územím v trase stávající účelové cesty. Byl navržen funkční regulativ veřejného prostranství 
dle vyhl.  501/2006Sb., neboť funkční regulativy původního ÚPO neobsahují  vhodný funkční 
regulativ. 
- vzhledem k možnému povodňovému ohrožení lokality je závazné respektování výšky srovnávací 
roviny184,54 m n.m. a z ní vyplývající výškové kóty  pro nejnižší možné situování  prostor staveb, 
zároveň +0,0 - podlaha 1.n.p stavby musí být umístěna na stávající úrovni terénu nebo výše. 
 
Lokalita Z12    
Funkční využití  plochy bydlení (návrh) -  značka Br  -individuální bydlení v rodinných domech 
je navrženo, protože: 
- odpovídá využití navazujících funkčních ploch, nachází se v zastavěném území obce 
- jedná se o proluku ve stávající zástavbě, zástavbou plochy bude logicky doplněna zástavba stávající 
- plochu lze napojit na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
- lokalitu lze vymezit mimo stávající pěší cestu, která tímto není narušena 
 
Lokalita Z13 
Funkční využití  plochy bydlení (návrh) -  značka Br  -individuální bydlení v rodinných domech 
je navrženo, protože: 
- odpovídá využití navazujících funkčních ploch, nachází se v zastavěném území obce 
- pominula potřeba užívání plochy pro občanskou vybavenost 
- jedná se o proluku ve stávající zástavbě, zástavbou plochy bude logicky doplněn zástavba stávající 
- plochu lze napojit na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
- plochu lze zastavět po prokázání splnění hygienických limitů v souladu s podmínkou ve výrokové 
části Změny č.III ÚPO  
 
 
Lokalita Z14  
Funkční využití  plochy bydlení (návrh) -  značka Br  -individuální bydlení v rodinných domech, 
plochy veřejných prostranství (návrh)-  značka U  
je navrženo, protože: 
- odpovídá využití navazujících funkčních ploch, nachází se v návaznosti na zastavěné území obce 
- jedná se logické doplnění stávající zástavby v návaznosti na lokalitu Z11  
- plocha veřejného prostranství byla vymezena jako veřejně přístupná plocha pro realizaci 
odpovídajícího dopravního napojení plochy bydlení a napojení inženýrských sítí a pro ponechání 
prostupu územím v trase stávající účelové cesty. Byl navržen funkční regulativ veřejného prostranství 
dle vyhl.  501/2006Sb., neboť funkční regulativy původního ÚPO neobsahují vhodný funkční 
regulativ. 
- vzhledem k možnému povodňovému ohrožení lokality je závazné respektování výšky srovnávací 
roviny184,54 m n.m. a z ní vyplývající výškové kóty  pro nejnižší možné situování  prostor staveb, 
zároveň +0,0 - podlaha 1.n.p stavby musí být umístěna na stávající úrovni terénu nebo výše. 
 
 
Lokalita Z15 
Funkční využití  plochy bydlení (návrh) -  značka Br  -individuální bydlení v rodinných domech 
je navrženo, protože: 
- odpovídá využití navazujících funkčních ploch, nachází se v zastavěném území obce 
- pominula potřeba užívat plochu jako plochu veřejné zeleně a veřejných prostranství - parkové zeleně 
- zástavbou plochy bude logicky doplněna zástavba stávající 
- plochu lze napojit na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Lokalita Z16 
Lokalita byla  na žádost objednatele v průběhu prací vypuštěna a není dále projednávána. 
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Lokalita Z17 
Funkční využití  plochy bydlení (návrh) -  značka Br  -individuální bydlení v rodinných domech 
je navrženo, protože: 
- odpovídá využití navazujících funkčních ploch, nachází se v zastavěném území obce 
- pominula potřeba užívat plochu jako plochu veřejné zeleně a veřejných prostranství - parkové zeleně 
- zástavbou plochy bude logicky doplněna zástavba stávající 
- plochu lze napojit na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Funkční využití  plochy pro individuální rekreaci (návrh) -  značka Zr1 - plochy pro individuální 
rekreaci - zahrádky 1 
je navrženo, protože: 
- vymezuje plochy individuálních zahrad jako přirozené zázemí ploch bydlení 
- umožní v ploše v omezené míře situovat i stavební objekty garáží jako zázemí sousedící plochy pro 
bydlení 
 
Lokalita Z18 
Funkční využití  plochy pro obsluhu území a technickou infrastrukturu (návrh) -  značka P - 
parkoviště   je navrženo, protože: 
- pominula potřeba užívat plochu jako plochu veřejné zeleně a veřejných prostranství - parkové zeleně, 
je potřeba vymezení plochy pro dopravu v klidu pro odstavování vozidel v centrální části obce 
- plochu lze napojit na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, dopravní obsluhu lze realizovat z 
přilehlé komunikace, pozemek nebude napojen přímo na silnici III. třídy. 
 
Lokalita Z19 
Funkční využití  plochy bydlení (návrh) -  značka Br  -individuální bydlení v rodinných domech 
je navrženo, protože: 
- odpovídá využití navazujících funkčních ploch, nachází se v zastavěném území obce 
- pominula potřeba užívat plochu jako plochu občanské vybavenosti v návaznosti na školské zařízení 
- zástavbou plochy bude logicky doplněna zástavba stávající 
- plochu lze napojit na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 
Lokalita Z20 
Funkční využití  plochy bydlení (návrh) -  značka Br  -individuální bydlení v rodinných domech 
je navrženo, protože: 
- odpovídá využití navazujících funkčních ploch, nachází se v návaznosti na zastavěné území obce 
- bylo zrušeno pásmo hygienické ochrany zemědělského družstva, které původně neumožňovalo 
obytnou zástavbu lokality 
V sousedství lokality se však nadále nacházejí pozemky navržené pro výrobní a podnikatelské aktivity 
(návrhové plochy původního ÚPO a Změny č. II  ÚPO Rajhradice) a tuto skutečnost je nutno 
zohlednit při návrhu zástavby lokality Z20 při konkrétním zpracování návrhu.  
 
Lokalita Z21 
Funkční využití  plochy výrobních aktivit (návrh)-   značka Vp,Vs je navrženo, protože: 
- odpovídá konkrétnímu záměru v dané lokalitě 
- plocha navazuje na výrobní a podnikatelské plochy v okrajové poloze obce a nemůže mít tudíž přímý 
vliv na obytnou zástavbu obce 
- je umožněna dobrá dopravní obsluha území bez nutno průjezdu zastavěnou částí obce 
Lokalita byla v průběhu projednávání upravena - zmenšena a byla upraveno i funkční vymezení 
plochy, neboť lokalita zasahovala svým tvarem a využitím nevhodně do celistvých ploch ZPF, navíc 
původní požadavek pro využívání pro fotovoltaickou výrobu energie pozbyl aktuálnosti. Plocha Z21 
nyní zahrnuje území, které je dnes pro daný účel užívána na základě řádného povolení - je tedy do 
ÚPO pouze promítnut reálný stav využití území. 
 
Lokalita Z23 
Rozsah vymezení lokality zůstává shodný s vymezením změny Z3, rovněž funkční využití  - plochy 
bydlení (návrh) - se nemění. 
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Změna upravuje funkční a prostorový regulativ tak, aby byl v souladu se současnými požadavky na 
využití pozemků - je proto navrženo:  -  značka Br  -individuální bydlení v rodinných domech a 
značka Bb -  bydlení v bytových domech, výška zástavby byla upravena na 2 nadzemní podlaží pro 
rodinnou zástavbu a 2,5 nadz. podlaží  pro bytovou zástavbu, sedlová střecha tak, aby využití 
pozemků bylo optimalizováno a zároveň nebyl narušen venkovský charakter prostředí. 
 
 
Lokalita Z24 
Funkční využití  plochy rekreace (návrh) -  značka Ri  - je navrženo, protože: 
- odpovídá konkrétnímu záměru v dané lokalitě 
- jedná se o objekt a přilehlou plochu zemědělského závlahového zařízení, která má být druhotně 
využita pro rekreační zařízení individuální rekreace 
- objekt je mimo zastavěné území obce, je přístupný pro účelových komunikacích 
- využíváním pro individuální rekreaci lze plochu zhodnotit 
Byl navržen funkční regulativ Ri - individuální rekreace jako specificky vymezený regulativ ploch 
rekreace  dle vyhl.  501/2006Sb., neboť funkční regulativy původního ÚPO neobsahují vhodný 
funkční regulativ ("plochy pro individuální rekreaci" dle ÚPO, označeny v gr. části Rz jsou vymezeny 
pouze pro zahrádkaření, jedná se o plochy bez možnosti zástavby) 
 
Prostorová regulace funkčních ploch byla navržena s využitím prostorových regulativů 
stávajícího ÚPO ve výkresové části a v návaznosti na prostorovou regulaci sousedících ploch 
proto, aby byl zachován venkovský ráz obce. 
 
 
 

d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, 
zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě 
zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno 
 
Vyhodnocení vlivů není požadováno. 
 

e) Vyhodnocení předpokládaného důsledku navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 
 
Není vznesen nárok na zábor půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
Zábor půdy ZPF: 
čís.ozn. 
dle 
přílohy 
výkr. 
č.11 

označ. 
lokality 
změny 

navržené využití  výměra 
(ha) 

BPEJ Druh Poloha 
vzhledem 
k zastav. 
území 

III/1 Z24 plochy rekreace 0,127 neevid. orná půda vně 
III/2 *) Z20 plochy bydlení 0,488 neevid. orná půda vně 
III/3 Z13 plochy bydlení 0,039 05600 zahrada uvnitř 
III/4 Z19 plochy bydlení 0,123 05600 zahrada uvnitř 
III/5 Z14 plochy bydlení 0,200 05600 trvalý 

travní 
porost 

vně 

III/6 Z11 plochy bydlení 
plochy veřejných prostranství 

0,950 05600 orná půda vně 

III/7 Z18 plochy pro obsluhu území  a 
technickou infrastrukturu - 
parkoviště 

0,077 05600 orná půda uvnitř 

III/8 **) Z15 plochy bydlení 0,065 05800 orná půda uvnitř 
III/9 Z8a plochy bydlení 

plochy veřejných prostranství 
1,851 05800 orná půda 

zahrada 
uvnitř 
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III/10 Z8b plochy bydlení 0,086 05800 orná půda uvnitř 
III/11 
***) 

Z9 plochy pro obsluhu území  a 
technickou infrastrukturu - 
garáže 

0,044 05600 orná půda vně 

III/12 Z10 plochy bydlení 
plochy veřejných prostranství 

2,819 
 

05600 orná půda 
zahrada 

vně 

III/13 Z21 plochy pro odpadové 
hospodářství, fotovoltaickou 
výrobu energie 

0,290 02213 orná půda vně 

 
*): Lokalita Z20 byla součástí návrhové plochy Vp, Vs, byla již zahrnuta do bilance záboru ZPF v 
ÚPO Rajhradice 
**): Lokalita Z8a obsahovala malou návrhovou plochu pro bydlení v proluce, která již byla zahrnuta 
do bilance záboru ZPF v ÚPO Rajhradice 
***): Lokalita Z9 byla předmětem změny Z2, byla tedy již bilancována z hlediska záboru 
zemědělského půdního fondu, vzhledem k tomu, že došlo k mírné úpravě rozsahu lokality, je zde pod 
označením záboru III/11 bilancována z hlediska záboru zemědělského půdního fondu opětovně - 
nejedná se tedy o nový zábor. 
 
Lokalita Z23 byla v nezměněném rozsahu předmětem změny Z3, kde byla již bilancována z hlediska 
záboru zemědělského půdního fondu. 
 
 

Odůvodnění pořizovatele 
 
1. Postup při pořízení změny 
Vzhledem ke své poloze v jižní části okresu, dostupnosti do města Brna, dobré obslužnosti mají 
Rajhradice předpoklady pro další rozvoj a intenzifikaci bydlení s přiměřeným rozvojem občanského 
vybavení a podnikatelských aktivit. Již v územním plánu bylo předpokládáno se zvýšeným zájmem 
obyvatel o bydlení v obci i díky přirozené spádovosti do Brna, dostupnosti i městskou hromadnou 
dopravou, ovšem tyto plochy nebyly vymezeny ani územní rezervou v tomto plánu. V obci je velká 
poptávka po plochách určených na výstavbu rodinných domů. Důvodem pro pořízení změny č. III 
ÚPO Rajhradice je potřeba obce vymezit další plochy pro bydlení, protože stávající plochy jsou již z 
80% zastavěny či připraveny k zastavění. 

Dále je nutno vymezit plochy pro podnikání, plochy pro výrobní aktivity,  plochu pro záchytné 
parkoviště v původní části obce a plochu pro výstavbu sběrného dvora a plochu pro třídění a likvidaci 
odpadu,  plochu pro výrobu el. energie.  

Z podnětu obyvatel obce, samosprávy a ostatních subjektů, zastupitelstvo obce Rajhradice na svém 
zasedání dne 25.6.2008 a rada obce 6.4.2009 rozhodli o pořízení výše uvedené změny ÚPO. Dále na 
svém zasedání dne 9.3.2009 schválili další změnu. 

 

Projednání návrhu zadání změny č. III ÚPO Rajhradice s dotčenými orgány státní správy, správci 
inženýrských sítí a ostatních organizacích ukončeno dne  11.9.2009. 

Návrh zadání změny č. III  ÚPO Rajhradice  byl schválen zastupitelstvem dne 30.9.2009. 

Návrh změny č. III byl projednán s dotčenými orgány  a upraven na základě Zprávy o projednání 
návrhu změny č. III ÚPO Rajhradice ze dne 1.11. 2010. 

 
 
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
 
Z politiky územního rozvoje vyplývá, že obec Rajhradice patří do rozvojové oblasti OB3 – Brno ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice. 
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Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části 
mezinárodní významový přesah.  

 
A. Z politiky územního rozvoje nevyplývají žádné požadavky s dopadem na řešení změny č. III ÚPO 
Rajhradice.  

Navrhované lokality změny č. III ÚPO se nachází na k.ú. Rajhradice. Řešením změny č.III nevznikají 
požadavky na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů. Žádná ze sousedních obcí 
nevyjádřila požadavky ve lhůtě dané stavebním zákonem. 

 

B. Pro území řešeného změnou č. III ÚPO Rajhradice neexistuje územně plánovací dokumentace 
vydaná krajem. 

Návrh změny č. III ÚPO Rajhradice není v rozporu s tím, co se dle § 187 odst. 7 stavebního zákona 
považuje za závaznou část územního plánu velkého územního celku. 
 

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 
 
Požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území nejsou v místě změny č. III ÚPO. Tato změna je v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování. 
 
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
 
Po přezkoumání, sdělujeme že, změna č. III  je v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích právních předpisů. 

 
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
 
Stanoviska dotčených orgánů a ostatní stanoviska jsou souhlasná, vyjádření dalších organizací jsou 
také souhlasná. 
Projednaný návrh změny je tedy v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, a to se všemi, která byla v rámci projednávání návrhu změny č. III ÚPO Rajhradice 
uplatněna ve stanovených lhůtách v souladu s platnými právními předpisy. 

 

Na veřejném projednání návrhu změny neuplatnil své stanovisko žádný z dotčených orgánů, pouze  

MO – VUSS – po telefonické konzultaci dne 31.1. 2011 ohledně podmínek využití území z hlediska 
zájmů armády ČR, bylo domluveno že bude požádáno o „Dosažení souladu návrhu změny č. III ÚPO 
Rajhradice se stanoviskem DO vydaným podle zvláštních právních předpisů – vypořádání stanoviska“, 
z důvodu uvedení procesní podmínky v návrhu změny, která není dle NSS přípustná.  

Dne 22.2.2011 bylo podepsáno „Dosažení souladu návrhu změny č. III ÚPO Rajhradice se 
stanoviskem dotčeného orgánu vydaným podle zvláštních právních předpisů – vypořádání stanoviska, 
Zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, dle   §53, odst. 4 písmena d) zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění.  
 
Nový text dle výše uvedeného byl doplněn do čistopisu  návrhu změny č. III ÚPO Rajhradice 
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Tato organizace dala vyjádření s připomínkou  : 
 

České Radiokomunikace -  
1. správním celkem Rajhradice neprochází žádné podzemní vedení SEK Českých 

Radiokomunikací, a.s. 
2. Nad částí řešeného správního celku prochází paprsek radioreléového spoje SEK Českých 

radiokomunikací, a.s. ( viz.situace ). Žádáme Vás o zařazení na seznam účastníků stavebních 
řízení, která budou řešit výstavbu nadzemních objektů nacházejících se do 100 m od 
vyznačené osy paprsku radioreléového spoje.  

Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací, a.s. nemáme k návrhu změny č. III ÚPO 
Rajhradice žádné námitky či připomínky. 
  
Zařazení na seznam účastníků  stavebních řízení není předmětem řešení v územním plánu.  
Paprsek radioreléového spoje byl zakreslen v čistopise a respektován, ovšem zakreslený paprsek 
v přiložené situaci se nedotýká jednotlivých změn.  
 
 
Žádné obce neuplatnily připomínky. 
 
 
6. Vyhodnocení splnění zadání 
Schválené zadání bylo respektováno.  

 
7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
 
Je v části B.  návrhu změny č. III  ÚPO Rajhradice.  
 
8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno 
 
Změna nemá významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, nejsou 
dotčeny ani žádné další zájmy ochrany přírody.  
 
 
9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 
Změnou dojde k záboru ZPF, návrhové plochy se sice nacházejí na velmi kvalitních půdách 
zemědělského půdního fondu ( I.třída ), ale v obci se pozemky, které by byly využitelné pro 
individuální výstavbu obyvatel obce na horších bonitách půdy prakticky nevyskytují.  
Změnou nedojde k záboru pozemkům k plnění funkcí lesa. 
 
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 
Na veřejném projednání návrhu změny nebyly uplatněny námitky.  
 
11. Vyhodnocení připomínek 
 
Připomínku uplatnil p. Homola – Žádá o změnu , aby na uvedené parcele v lokalitě Z17b mohly být 
zbudované dvě garáže v zadní části parcely při soumezí v místě stavby jsou vysoko spodní vody a 
z tohoto důvodu nelze použít podzemní stavby. ( viz. Příloha zápisu č. 1 ) 

 

Připomínka byla zapracována v čistopisu  návrhu změny č. III ÚPO Rajhradice. 
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Připomínku uplatnil p. Jan Mátl a Václav Mátl : 
Žádáme tímto o zařazení parcely č. 157/35 do návrhu změny č. III ÚPO Rajhradice. Požadujeme tuto 
parcelu zahrnout k lokalitě Z11 určenou pro výstavbu rodinných domů. Naše parcela sousedí se všemi 
dotčenými pozemky, jež jsou zahrnuty do výstavby rodinných domů a v celé uvedené uzavřené 
lokalitě je jako poslední nezařazená k výstavbě rodinných domů. V uvedené lokalitě již domy stojí, i 
když se nyní projednává změna územního plánu a někde stojí domy včetně oplocení, které zasahuje i 
daleko za náš pozemek. ( viz. Příloha zápisu č. 2)  
 
Připomínka nebyla zapracována do čistopisu  návrhu změny č. III ÚPO Rajhradice. 
 
Lokalita Z11 byla v průběhu společného jednání zmenšena na polovinu, z důvodu kvalitní 
zemědělské půdy  a nezasahuje na celé pozemky, které sousedí s pozemkem výše uvedeným. Ve 
změně je navrženo více lokalit pro bydlení a další lokalita by byla těžko odůvodnitelná z hlediska 
záboru ZPF.  
Zahrnutí výše uvedené připomínky do návrhu změny č. III ÚPO Rajhradice v této části – veřejné 
projednání - by znamenalo nové projednání s dotčenými orgány a organizacemi a znamenalo by to 
zpoždění ostatních již projednaných lokalit.  Tuto připomínku obec nepožadovala zapracovat do 
návrhu změny č. III ÚPO Rajhradice, protože by to neúměrně prodloužilo již tak vleklé projednání 
změny  ( zahájení změny v květnu 2009 ). 
 

 
 
 
 
 
B. Grafická část 
Grafickou část odůvodnění tvoří výkresy: 
Zábor zemědělského půdního fondu - výkres č.7  - 2 listy A3, 3 listy A4, měř.:1:2000 
Koordinační výkres - výkres č.10    - 2 listy A3, 4 listy A4, měř.:1:2000 
Širší vztahy - výkres č.9     - 1 list A4, měř.:1:25000 
které jsou nedílnou součástí odůvodnění změny č. III. 
 
 
 

Poučení 
 
Proti změně č.III územního plánu obce Rajhradice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek ( § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). 
 
 
 
 
Luboš Přichystal 
Starosta obce 
 
 
Ing. Elen Klašková 
Místostarosta obce 
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Textová část změny č.III ÚPO Rajhradice 
doplnění článků Vyhlášky č.2/1999 o závazných částech územního plánu obce Rajhradice   
 
Grafická část změny č.III ÚPO Rajhradice 
Hlavní výkres - zájmové území - výkres č.1    - 1 list A3,  měř.:1:10000 
Hlavní výkres - urbanistické řešení - výkres č.2    - 2 listy A3, 4 listy A4, měř.:1:2000 
Veřejně prospěšné stavby - výkres č. 8    - 3 listy A4,  měř.:1:2000 
 
Odůvodnění změny č.III ÚPO Rajhradice 
Textová část odůvodnění změny č.III ÚPO Rajhradice 
Odůvodnění projektanta 
a)Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem   
b) Údaje o splnění zadání 
c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných 
důsledků tohoto řešení , zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území  
d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak 
bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč 
toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno 
e) Vyhodnocení předpokládaného důsledku navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa. 
Odůvodnění pořizovatele 
 
Grafická část odůvodnění změny č.III ÚPO Rajhradice 
Zábor zemědělského půdního fondu - výkres č.7  - 2 listy A3, 3 listy A4, měř.:1:2000 
Širší vztahy - výkres č.9     - 1 list A4, měř.:1:25000 
Koordinační výkres - výkres č.10    - 2 listy A3, 4 listy A4, měř.:1:2000 
 


