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Změna č.IV územního plánu sídelního útvaru Popovice 
 
Zastupitelstvo obce Popovice 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.IV územního plánu sídelního útvaru Popovice, schváleného usnesením Zastupitelstva 
obce dne 10.2.1997, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Popovice a 
změněného těmito změnami: 
- změna č.I, schválená usnesením zastupitelstva obce vyhláškou č.1/2004 dne 23.3.2004, s účinností 
od 11.5.2004 
- změna č.II, schválená usnesením zastupitelstva obce Opatřením obecné povahy č.1 dne 24.11.2008, s 
účinností od 11.12.2008 
(změna č.III. nebyla schválena) 
 
závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:  
 
1) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
Uplatnění koncepce v plochách změny č.IV : 
 
Hlavní cíle rozvoje:   
- návrh nových ploch pro bydlení v blízkosti stávajících či návrhových ploch pro bydlení (IV.2, IV.3)  
- návrh plochy vodní a vodohospodářské (IV.5) 
- návrh plochy pro rekreační zeleň (IV.4) 
 
Hlavní cíle ochrany:   
- zachovat urbanistické a civilizační hodnoty v území 
- zajistit minimální dotčení krajiny  
 
2) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně 
 
1. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch 
 
Podmínky pro využití všech ploch změny č.II ÚPNSÚ Popovice: 
- veškerá výstavba především větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, venkovního 
vedení vvn a vn, retranslačních stanic a základnových stanic mobilních operátorů na dané území musí 
být nutně předem projednána s VUSS Brno. 
 
Nově se vymezují tyto plochy: 
 
Označení v grafické části této změny: IV.2 
Způsob využití plochy:   - B zóna bydlení (návrh), 
     - U plochy veřejných prostranství (návrh) 
Umístění: plocha směrem k lokalitě Louky, v severní části obce, ohraničená hlukovým pásmem 
železnice dle hlukové studie z r. 2006, za stávající zástavbou RD 
Vymezena jako zastavitelná plocha. 
Podmínka využití plochy: 
Chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy ( železnice ) navrhovány až na základě          
hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní     
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.  
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Označení v grafické části této změny: IV.3 
Způsob využití plochy:   - B zóna bydlení (návrh), 
Umístění: plocha v lokalitě směrem k lesu, jižně od obecního úřadu, za stávající zástavbou RD. 
Omezená rozlivem řeky Svratky 
Vymezena jako zastavitelná plocha. 
Podmínka využití plochy: 
- plocha je využitelná pouze pro realizaci 1 objektu pro bydlení  
- objekt lze umístit pouze mimo zónu rozlivu řeky 
 
Označení v grafické části této změny: IV.4 
Způsob využití plochy:   - ZR plochy rekreace  – rekreační zeleň (návrh) 
Umístění: Plocha jižně od rybníka za stávající zástavbou RD 
Není vymezena jako zastavitelná plocha.  
 
Označení v grafické části této změny: IV.5 
Způsob využití plochy:    - V plochy vodní a vodohospodářské (návrh), 
Umístění: Plocha v severovýchodní části katastrálního území, při hranici k.ú. Modřice 
Není vymezena jako zastavitelná plocha.  
Podmínky využití plochy: 
- navržené stavby nesmí tvořit zásadní překážku v odtoku povodňových vod a nesmí být ohrožena 
stabilita a konzistence hrází vodního toku,  
- všechny pevné stavby budou umístěny ve vzdálenosti min. 5m od paty hráze  
 
2. Vymezení ploch přestavby  
- nejsou vymezeny plochy přestavby jako plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného 
území 
- nejsou vymezeny plochy rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území - asanace - ozdravění 
území.  
 
3. Vymezení systému sídelní zeleně 
- nejsou vymezeny nové plochy 
 
 
3) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 
 
1.Doprava 
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 parametrech 
ČSN 73 6101, ČSN 736102 a ČSN 736110. 
 
Podmínkou realizace zástavby v IV.2 je dopravní napojení plochy prostřednictvím místní obslužné 
komunikace v ploše vymezeného veřejného prostranství. 
 
Podmínkou realizace zástavby v IV.2 je respektování hlukového pásma železnice dle studie z r. 2006. 
 
Podmínkou realizace zástavby v IV.3 je dopravní napojení plochy prostřednictvím přilehlé místní 
obslužné komunikace.  
 
  
2. Technická infrastruktura  
– koncepce se nemění, lokality změny budou napojeny na stávající a dobudované veřejné řady 
inženýrských sítí.  
 
3. Nakládání s odpady 
– koncepce se nemění 
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4. Občanská vybavenost 
– koncepce se nemění, nenavrhuje se nová OV, související OV bude umisťována v lokalitách změny 
dle podmínek regulativů. 
 
5. Veřejná prostranství 
Jsou nově vymezena v lokalitě IV.2. 
 
4) Koncepce uspořádání krajiny , včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v 
jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně 
 
Koncepce uspořádání krajiny 
- nemění se. 
 
Územní systém ekologické stability 
Změna č.IV nemění koncepci řešení ÚSES. 
Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů  
 - nejsou navrhována nová opatření. 
 
5) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného 
využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové 
regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) 
 
Stanovují se tyto nové regulativy: 
 
U - plochy veřejných prostranství 
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 a zastavitelného území obce 
 
ZR - plochy rekreace – rekreační zeleň 
Plochy vymezené za účelem zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním prostředí 
Přípustné jsou: 
- 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 
 
V - plochy vodní a vodohospodářské 
Plochy vymezené za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky 
a suchem, regulaci vodního režimu v území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími 
problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny 
Přípustné jsou: 
- pozemky vodních ploch 
- pozemky koryt vodních toků 
- jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití - pro nakládání s vodami, ochranu před jejich 
škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu v území a plnění dalších účelů stanovených právními 
předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny 
- související zeleň  
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- související dopravní a technická infrastruktura 
 
Pro jednotlivé lokality změny č.IV je navrženo: 
 
Lokalita IV.2 
Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí regulativy dle vyhlášky č.1 o závazných částech 
územního plánu sídelního útvaru obce Popovice : 
B  zóna bydlení  
a nové regulativy vymezené výše: 
U plochy veřejných prostranství 
Prostorová regulace:  
- výškový a hmotový soulad s navazujícími stavbami  
- nebudou vytvářeny dominanty vůči okolí a to jak z hlediska objemového, tak výškového 
- max. výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží  
 
Lokalita IV.3 
Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí regulativy dle vyhlášky č.1 o závazných částech 
územního plánu sídelního útvaru obce Popovice : 
B  zóna bydlení  
Prostorová regulace:  
- lze umístit 1 stavební objekt (1 rodinný dům) v této lokalitě 
- výškový a hmotový soulad s navazujícími stavbami  
- nebudou vytvářeny dominanty vůči okolí a to jak z hlediska objemového, tak výškového 
- max. výška zástavby 2 plná nadzemní podlaží  
 
Lokalita IV.4  
Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí nové regulativy vymezené výše: 
ZR plochy rekreace  – rekreační zeleň  
 
Lokalita IV.5  
Podmínky využití ploch: Pro tuto funkční plochu platí nové regulativy vymezené výše: 
V Plochy vodní a vodohospodářské 
 
Stanovují se značky pro tyto regulativy funkčního využití území, které vymezila vyhláškač.1 o 
závazných částech územního plánu sídelního útvaru obce Popovice a u nichž tyto značky nebyly 
stanoveny: 
 
B – zóna bydlení  
 
6) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit 
  
Jsou nově vymezeny veřejně prospěšné stavby  –  v lokalitě IV.2 stavba dopravní a technické 
infrastruktury ve vymezeném veřejném prostranství. 
 
Jsou nově vymezena veřejně prospěšná opatření –  v lokalitě IV.5 (celá lokalita) - pro snížení 
ohrožení území  - ochranu před škodlivými účinky vod.  
 
Plochy pro asanace nejsou nově vymezeny. 
 
Všechny dříve navržené VPS  v lokalitách dotčených změnou č.IV jsou nadále v platnosti dle ÚPNSÚ 
Popovice. 
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7) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 
uplatnit předkupní právo 
Nejsou vymezeny  
 
Počet listů textové části a počtu výkresů k němu připojené  grafické části Změny č.IV ÚPNSÚ 
Popovice: 
Textová část 6listů A4 
Grafická část: 
Výkresy změny č.IV ÚPNSÚ Popovice: 
Komplexní urbanistický návrh (hlavní výkres)- výkres č.2 - 2 listy A4, měř.: 1: 5000 
Dopravní řešení- výkres č.3     - 1 list A4, měř.: 1: 5000 
Veřejně prospěšné stavby a opatření - výkres č.8  - 2 listy A4, meř.: 1:5000 
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Odůvodnění: 
Odůvodnění  změny č. IV územního plánu sídelního útvaru Popovice 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  
 
Byl shledán soulad se závěry územního plánu VÚC BSRA (zpracovaného firmou Terplan Praha,a.s., 
schváleného v r. 1985), pro řešení změny z něj nevyplývají žádné konkrétní požadavky.  
Vazby v širších vztazích se oproti platnému ÚPNSÚ Popovice nemění. Vazby na nadřazené 
inženýrské sítě a dopravní stavby zůstávají v platnosti. Význam sídla se zpracovanou Změnou č.IV 
ÚPNSÚ Popovice nemění.  
 
b) Údaje o splnění zadání 
Požadavky zadání byly řešeny následujícím způsobem: 
 
Řešení střetu propojení lokality pro bydlení s obcí 
Ke střetu fakticky nedochází, lokality změny navazují na zastavěné území obce nebo jsou přímo jeho 
součástí, napojení lokalit na komunikační síť obce umožní vymezení veřejných prostranství v rámci 
návrhové plochy (IV.2) , plocha IV.3 navazuje bezprostředně na zastavěnou zástavbu obce a lze ji 
napojit prostřednictvím přilehlé místní komunikace . 
 
Zapracování podmínek  Ministerstva obrany -  VUSS 
Podmínky výstavby jsou zapracovány do Výroku kap.c) -1., takto jsou lokality změny  limitovány 
z důvodu, že  se  "celé katastrální území obce se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení" 
 
c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení 
předpokládaných důsledků tohoto řešení , zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje 
území  
 
Vymezení zastavěného území 
Zastavěné území nebylo nově vymezováno.  
 
Ochrana a rozvoj hodnot území 
- Využití ploch a prostorové regulativy lokalit změny č.IV jsou navrženy tak, aby byly zachovány 
urbanistické a civilizační hodnoty v území v soustředěné  zástavbě, s ohledem na stávající zástavbu 
jsou m.j. stanoveny prostorové regulativy, předepisující výškový a hmotový soulad s navazujícími 
stavbami. 
- Využití ploch a prostorové regulativy lokalit změny č.IV jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno 
minimální dotčení krajiny. 
- Změna č.II nemění koncepci řešení ÚSES 
 
Doprava 
Změna č.IV ÚPNSÚ Popovice nenavrhuje žádné zásadní změny v systému dopravní obslužnosti 
území, protože rozsah a povaha lokalit změny toto nevyžaduje. 
Změna ve jednotlivých plochách umožní dílčí zásahy do systému dopravní obsluhy a umožňuje v 
lokalitách změny situování dopravní infrastruktury, související s funkčním využitím plochy. 
 
Podmínkou realizace zástavby v IV.2 je respektování hlukového pásma železnice dle studie z r. 2006. 
„Hluková studie – Změna územního plánu sídelního útvaru Popovice“ byla zpracována v říjnu 2006 
Ing. D. Donaťákovou dle měření hluku od dopravy provedeného Ing. P. Berkou, PhDr. Ze závěrů 
studie vyplývá , že hygienický limit 50dB  pro chráněné venkovní prostory staveb bude prokazatelně 
dodržen ve vzdálenosti min. 165m od osy krajní koleje v přímé půdorysné vzdálenosti.  



 8

Tato limitní hranice je respektována při návrhu rozsahu lokality IV.2 – požadavek je splněn. 
 
Lokality změny jsou napojeny na stávající systém dopravní obsluhy - na stávající místní komunikace.  
Podmínkou realizace zástavby v IV.2 je dopravní napojení plochy prostřednictvím místní obslužné 
komunikace v ploše vymezeného veřejného prostranství. 
 
Podmínkou realizace zástavby v IV.3 je dopravní napojení plochy prostřednictvím přilehlé místní 
obslužné komunikace.  
Odstavování a parkování vozidel bude řešeno v navrhovaných plochách v souladu s platnou 
legislativou. 
 
Technická infrastruktura 
Zásady koncepce technické infrastruktury se nemění , návrhové lokality budou napojeny na veřejné 
rozvody technické infrastruktury, na úrovni ÚP nejsou řešeny uliční řady příslušných rozvodů, 
technickou infrastrukturu pro jednotlivé plochy bude nutno dobudovat dle kapacitních požadavků 
konkrétních investičních záměrů. 
Lokality s novými kapacitami jsou umisťovány 
IV.2 : - bydlení cca 15 bytových jednotek  
IV.3 : - bydlení cca 1 bytová jednotka  
Odkanalizování 
Všechny lokality změny - nově navržené zástavby v obci budou řádně odkanalizovány v souladu s 
platnou legislativou, nová kanalizace bude řešena jako oddílná (na ČOV odvádět pouze vody 
splaškové). Možnost připojení nových zdrojů znečištění je nutno odsouhlasit provozovatelem obecní 
ČOV - viz požadavky platné legislativy. 
Odvádění dešťových vod bude navrženo vždy tak, aby nedocházelo ke změně odtokových poměrů 
v území, především však vsakem na vlastním pozemku. 
Zásobení vodou 
Změna nevyvolává požadavky na rozšíření hlavních tras vodovodů a ostatních prvků zásobení vodou, 
kapacita odpovídá koncepci zakotvené v platném ÚPNSÚ Popovice. 
Zásobení plynem 
Nemění se koncepce. 
Zásobení el. energií 
Nemění se koncepce.  
Nejsou navrhována rozšíření el. energetické sítě - případné úpravy el. rozvodů jsou věcí následných 
řízení.  
Spoje , zařízení spojů  
– koncepce se nemění 
 
Nakládání s odpady 
Nakládání s odpadem je řešeno dle platného územního plánu a v souladu se současnými požadavky na 
likvidaci odpadu (soulad s platnou legislativou i vodohospodářskými zájmy). 
 
Občanská vybavenost  
Koncepce se nemění , stávající kapacity základní občanské vybavenosti v obci jsou vzhledem 
k očekávánému nárůstu obyvatelstva v lokalitách změny dostatečné. Většina OV je nadále zajišťována 
dojížďkou do okolních sídel. 
 
Veřejná prostranství 
V rámci změny č.IV byla prověřena a vyhodnocena potřeba zřízení nových veřejných prostranství. 
Byla navržena plocha veřejných prostranství v rámci lokality IV.2 tak, aby byla umožněna obsluha 
navržených ploch bydlení v souladu s platnou legislativou. 
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Koncepce uspořádání krajiny 
rozsah dílčích změn zahrnutých do změny č. IV, podmínky a regulace využití ploch zajišťuje  
minimální dotčení  krajiny. 
 
Územní systém ekologické stability 
Změna č.IV nemění koncepci řešení ÚSES dle platného ÚPNSÚ Popovice.  
 
 
Zdůvodnění přijatého řešení v lokalitách změny č.IV: 
 
 
Lokalita IV.2 
Funkční využití - B zóna bydlení (návrh), U plochy veřejných prostranství (návrh) je navrženo, 
protože: 
- koresponduje s konkrétními požadavky na využití daného území  
- není v rozporu s užíváním okolních pozemků, plynule navazuje na způsob užívání sousedících parcel  
- Způsob využití byl stanoven dle platné vyhlášky vyhlášky č.1 o závazných částech územního plánu 
sídelního útvaru obce Popovice , neboť platná regulace vyhovuje nárokům na využití plochy (bydlení) 
a dle vyhlášky č.501/2006Sb. a podrobněji specifikován neboť stávající ÚPNSÚ nezahrnuje regulativ 
pro plochy veřejných prostranství tak, aby bylo možné zde vymezit veřejné prostranství jako plochu 
zejména pro přístup k navrženým objektům bydlení v souladu s platnou legislativou. 
Plocha je vhodná pro zástavbu, protože je napojitelná na dopravní a technickou infrastrukturu. 
Vymezení plochy (její omezení na západním okraji) respektuje hygienické limity vyplývající z  
Prostorová regulace reflektuje polohu lokality v krajině a obci tak, aby využití bylo v souladu s 
okolním územím. 
 
Lokalita  IV.3 
Funkční využití - B zóna bydlení (návrh) je navrženo, protože: 
- koresponduje s konkrétními požadavky na využití daného území  
- není v rozporu s užíváním okolních pozemků, plynule navazuje na způsob užívání sousedících parcel  
- Způsob využití byl stanoven dle platné vyhlášky vyhlášky č.1 o závazných částech územního plánu 
sídelního útvaru obce Popovice, neboť platná regulace vyhovuje nárokům na využití plochy. 
Plocha je vhodná pro zástavbu, protože je napojitelná na dopravní a technickou infrastrukturu. 
- vzhledem k možnosti dopravní obsluhy a poloze území v návaznosti na již zastavěné pozemky je 
zastavitelnost pozemku omezena na 1 stavební objekt umístěný tak, aby bylo možno vytvořit 
dostatečný prostor pro odstavení vozidla před objektem (při komunikaci), ale aby nebyla stavba 
umisťována až do prostoru "vnitrobloku", který vytváří okolní stavby 
- poloha stavby vzhledem k příjezdové komunikaci je omezena také polohou záplavového území - 
příslušnou legislativu nutno dodržet v následných řízeních  
 
Lokalita  IV.4 
Funkční využití - ZR plochy rekreace  – rekreační zeleň  (návrh) je navrženo, protože: 
- koresponduje s konkrétními požadavky na využití daného území  
- poloha lokality za rybníkem vhodně umožňuje situování  této plochy 
- plocha je navržena pro realizaci přírodního , ale zároveň rekreačního zázemí obce 
- není v rozporu s užíváním okolních pozemků 
Způsob využití byl stanoven dle vyhlášky č.501/2006Sb. a podrobněji specifikován neboť stávající 
ÚPNSÚ nezahrnuje takový regulativ ploch zeleně mimo urbanizované území, který by umožňoval 
realizaci požadovaných úprav rekreační zeleně v návaznosti na lokalitu rybníka, který by splnil 
zároveň požadavek na realizaci plochy zeleně mimo zastavěné území spolu s požadavkem na rekreační 
funkci tohoto prostředí 
 
Lokalita IV.5 
Funkční využití - V plochy vodní a vodohospodářské (návrh) je navrženo, protože: 
- koresponduje s konkrétními požadavky na využití daného území  
- poloha lokality v sousedství vodního toku  umožňuje situování této funkce  
- není v rozporu s užíváním okolních pozemků 
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- Způsob využití byl stanoven dle vyhlášky č.501/2006Sb. a podrobněji specifikován neboť stávající 
ÚPNSÚ nezahrnuje regulativ ploch vodních a vodohospodářských  
- Podmínka využití plochy stanoví , že navržené stavby nesmí tvořit zásadní překážku v odtoku 
povodňových vod a nesmí být ohrožena stabilita a konzistence hrází vodního toku, všechny pevné 
stavby budou umístěny ve vzdálenosti min. 5m od paty hráze v souladu s požadavky správce toku 
 
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. 
 
Zábor půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa - nevyskytuje se. 
 
Zábor půdy ze ZPF trvalý pro zastavitelné plochy: 
čís.ozn.
dle 
přílohy 
výkr. 
č.7 

označení 
lokality 
změny 

navržené využití  výměra 
(ha) 

BPEJ Druh Poloha 
vzhledem 
k zastav. 
území 

2  IV.2 B plochy bydlení, 
U plochy veřejných prostranství 

0,90 25600 
20100 

zahrada 
orná půda 

vně 

3  IV.3 B plochy bydlení 0,12 25600 
 

sad vně 

 
Zábor půdy ze ZPF trvalý pro plochy, které nejsou vymezeny jako zastavitelné (vodohospodářské 
objekty): 
čís.ozn.
dle 
přílohy 
výkr. 
č.7 

označení 
lokality 
změny 

navržené využití  výměra 
(ha) 

BPEJ Druh Poloha 
vzhledem 
k zastav. 
území 

5  IV.5 V plochy vodní a 
vodohospodářské 

2,20 neevido
váno, 
25600 

orná 
půda 
 

vně 

 
Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 
Na dotčené zemědělské pozemky nejsou vynakládány dlouhodobé investice. 
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a jejich předpokládaném porušení 
Na zemědělské půdě určené k rozvojovým účelům se nenacházejí objekty a stavby zemědělské 
prvovýroby, ani zemědělské usedlosti, tudíž  při realizaci rozvojových cílů územního plánu nemůže 
dojít k jejich porušení. 
Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území 
Pozemky změny č.IV ÚPNSÚ Popovice se nacházejí v k.ú. Popovice. 
Zdůvodnění výhodnosti navrhovaného řešení 
- umístění ploch je v souladu s rozvíjením koncepce platného ÚPNSÚ Popovice  
- plochy změny byly lokalizovány a vymezeny na základě poptávky konkrétních záměrů 
Z výše uvedených důvodů se jeví navrhované řešení  jako invariantní a jednoznačné.  
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B. Grafická část 
Grafickou část tvoří výkresy: 
Zábor ZPF - výkres č.7      - 2 listy A4, měř.: 1: 5000 
Koordinační výkres - výkres č.9     - 2 listy A4, měř.: 1: 5000 
které jsou nedílnou součástí odůvodnění změny č. IV. 
 
 
 
Odůvodnění pořizovatele 
 
1. Postup při pořízení změny 
 
Vlivem změněných společensko-ekonomických podmínek se mění požadavky na využití území obce, 
zvláště v oblasti uspokojení poptávky obyvatel po plochách na výstavbu rodinných domů. Důvodem 
pro pořízení změny č. IV ÚPN SÚ Popovice je potřeba obce vymezit další plochy pro bydlení, protože 
stávající plochy jsou již z 80% zastavěny. V obci je velká poptávka po plochách určených na výstavbu 
rodinných domů. Další požadavek je na plochy vodní a plochy pro umístění fotovoltaických panelů. 

Z podnětu obyvatel obce, samosprávy a ostatních subjektů, zastupitelstvo obce  Popovice na svém 
zasedání dne 4.5.2009 rozhodlo o pořízení výše uvedené změny ÚPN SÚ.  

Projednání návrhu zadání změny č. IV ÚPN SÚ Popovice s dotčenými orgány státní správy, správci 
inženýrských sítí a ostatních organizacích ukončeno dne 25.8.2009. 

Návrh zadání změny č. IV  ÚPN SÚ Popovice  byl schválen zastupitelstvem dne 5.10.2009. 

Návrh změny č. IV byl projednán s dotčenými orgány státní správy a upraven na základě Zprávy o 
projednání návrhu změny č. IV ÚPN SÚ Popovice ze dne 15.3.2010. 

 
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 vyplývají následující požadavky s dopadem na řešení změny č. IV ÚPN 
SÚ  Popovice.  

Oblast se nachází v rozvojové oblasti OB3  Brno : řešit územní souvislosti  definitivního koridoru 
R43. 

Navrhované plochy pro uvažovanou změnu se nachází na k.ú. Popovice. Řešením změny č. IV 
vznikají požadavky na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů. Žádná ze sousedních 
obcí nevyjádřila požadavky ve lhůtě dané stavebním zákonem. 

Pro území řešeného změnou č.IV ÚPN SÚ Popovice neexistuje územně plánovací dokumentace 
vydaná krajem. 

Obec Popovice je součástí území řešeného ÚPN VÚC „ Brněnské sídelní regionální aglomerace“ ( 
schválen usnesením vlády ČSR č. 64 dne 13.3.1985), pro které byly pořízeny Změny a doplňky ( 
schváleny usnesením vlády ČR č. 196 ze dne 13.4.1994 a usnesením vlády ČR č. 891 ze dne 
13.9.2000 ). Změna respektuje závěry územního plánu VÚC BSRA, přičemž z něho pro řešení změny 
nevyplývají žádné konkrétní požadavky. 
Územní plán VÚC BSRA pozbyl dle § 187 odst. 1) ke dni 1.1.2010 platnosti.  
 
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. IV ÚPN SÚ. Tato změna je v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování. 
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4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
 
Po přezkoumání, sdělujeme že, změna č. IV  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 (KÚ JMK – OKPP, MŽP OVSS VII, HZS JmK , ČR – Ministerstvo obrany - VUSS, 
Ministerstvo vnitra ČR-OSM, Ministerstvo zdravotnictví ČR-OIR, České dráhy , a.s., SŽDC Brno,  
ČEZ Správa majetku, s.r.o., Čeps, a.s. ) 

 
Vírský oblastní vodovod – požaduje , aby veškerá projektová dokumentace týkající se změny č. IV( 
fotovoltaická elektrárna ) jim byla předložena k vyjádření. Jelikož během projednání návrhu byla 
lokalita IV.1 vypuštěna, požadavek je bezpředmětný. 

 
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. IV ÚPN SÚ Popovice 
uplatněna ve stanovených lhůtách v souladu s platnými právními předpisy. Na veřejném projednání 
návrhu změny neuplatnil své stanovisko žádný z dotčených orgánů. 

 
6. Vyhodnocení splnění zadání 
 

Schválené zadání bylo respektováno.  

 
7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
 
Je v části B.  návrhu změny č. IV  ÚPN SÚ Popovice.  
 
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 nedojde k záboru ZPF a pozemkům k plnění funkcí lesa. 
 
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 
Na veřejném projednání návrhu změny nebyly uplatněny námitky.  
 
11. Vyhodnocení připomínek 
 
Není. 
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Poučení 

 
Proti změně č.IV územního plánu sídelního útvaru Popovice - vydané formou opatření obecné povahy 
nelze podat opravný prostředek ( § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). 
 
 
 
Ing. Jiří Bednář 
Starosta obce 
 
Jaromír Zajíc 
Místostarosta obce 
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