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Obr. 1 – Popovice, letecký snímek katastrálního území obce (Geodis Brno, 2009) 

Obr. 2 – Popovice, Císařský otisk stabilního katastru (1825) 

ÚVOD 

PŘEDMĚT STUDIE 

Cílem územní studie Popovice je celkové koncepční řešení obce Popovice – dotvoření urbanistické struktury obce v rámci 
vymezených rozvojových ploch a stanovení regulačních prvků nové zástavby, včetně návrhu etapizace a souvisejících změn 
v území, zpracované na základě současně platné územně plánovací dokumentace obce.  

Dokument bude sloužit jako územně plánovací podklad pro nový územní plán a pro rozhodování v území.  

POUŽITÉ PODKLADY 

 Zadání pořizovatele územní studie (Městský úřad Židlochovice, Odbor územního plánování a stavební úřad); 
 konzultace s objednatelem územní studie (Obec Popovice); 
 prohlídka řešeného území; 
 Územní plán sídelního útvaru Popovice (Ing. arch. Emil Navrátil, Urbanistické středisko Brno, s. r. o., 1997); 
 Popovice, 1. změna územního plánu sídelního útvaru (Ing. arch. Emil Navrátil, Urbanistické středisko Brno, s. r. o., 2004); 
 Změna č. II Územního plánu obce Popovice (Ing. arch. Emil Navrátil, Urbanistické středisko Brno, s. r. o., 2008); 
 Změna č. IV ÚPN SÚ Popovice (Ing. arch. Barbora Jenčková, Brno, 2010); 
 Hluková studie (Ing. Pavel Berka, BP akustika, 2006); 
 Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Židlochovice (Ageris, s. r. o., 2010); 
 výškopis a polohopis katastrální mapy; 
 aktuální snímek ortofotomapy (Geodis Brno, s. r. o., 2009). 

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Obec Popovice se nachází 10 km jižně od Brna, na pravém břehu Svratky. Se zhruba 350 obyvateli a rozlohou 262 ha jsou 
jednou z nejmenších obcí ORP Židlochovice, nachází se na jejím severním okraji, nejblíže k Brnu. Katastrální území obce sousedí 
s katastrálními územími Chrlice (městská část Brna), měst Modřice a Rajhrad, obcí Rajhradice, Rebešovice a Želešice. Obec se 
vyznačuje vynikající dopravní dostupností z Brna: na západní straně obce prochází významná rychlostní silnice R52, která je 
spojnicí Brna s Vídní, a významná železniční trať č. 250 Praha – Havlíčkův Brod – Brno – Kúty, úsek Brno – Břeclav. Samotná 
obec je dostupná silnicí III. třídy (III/00219), která zde končí, takže způsobuje minimální dopravní zatížení.  

Popovice jsou obcí s relativně dobrým životním prostředím, s vysokým podílem zemědělské půdy (58 %) a s nadprůměrným 
zastoupením lesních porostů (23 %) – Rajhradská bažantnice, která představuje biocentrum (RBC 322) regionální úrovně ÚSES, 
dalšími významnými krajinnými prvky jsou tok Svratky (RBK 1486) a Bobravy (RBK 1490) a soutok obou toků. Na území obce se 
rovněž nachází dvě vodní plochy – vodní nádrž Pastvisko ve střední části obce a nově vybudovaná nádrž v lokalitě Farářka.  

Obec je historickým sídlem, první zmínky se datují k roku 1045, kdy byly Popovice darovány knížetem Břetislavem I. 
břevnovským benediktinům pro zřízení kláštera v Rajhradě, nejstarší nálezy na území obce však pocházejí již z období mladší 
doby kamenné (4500–2000 let př. n. l). Struktura zástavby respektuje původní historickou zástavbu – kompaktní jádro obce 
ve východní části katastrálního území je doplněno zástavbou volně stojících, převážně rodinných domů mezi stávajícím jádrem 
obce a dopravním koridorem.  

Převážnou část zastavěného území zaujímají plochy obytné zástavby. V obci je pouze základní občanská vybavenost 
(obchod, obecní úřad), veřejná, dopravní a technická infrastruktura je dobrá. Výrobní plochy se nacházejí převážně v západní části 
obce, v pásmu mezi rychlostní silnicí a železnicí. 

VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH LOKALIT 

Podkladem pro řešení je platná územně plánovací dokumentace, včetně pozdějších změn, která vymezuje tři lokality určené 
pro rozvoj funkce bydlení v obci: 

První lokalita byla vymezena ve změně č. 2 ÚPSÚ Popovice z října 2008 jako plocha bydlení označená II.3. Plocha o rozloze 
cca 0,8 ha zaujímá část parcely p.č. 288/1 v k.ú. Popovice, která se nachází na jihozápadním okraji zastavěného území obce, 
jižně od hlavní příjezdové komunikace, na východní straně je ohraničena stávajícími pozemky rodinných domů a na západní 
straně hlukovým pásmem železnice dle hlukové studie z roku 2006. 
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Obr. 3 –  Lokality určené pro rozvoj bydlení vymezené územním plánem 

Druhá lokalita byla vymezena ve změně č. IV. ÚPSÚ Popovice z června 2010 jako plocha označená IV.2. Plocha se nachází 
v severozápadní části obce, směrem k lokalitě Louky, na jihu sousedí se stávajícími pozemky rodinných domů při hlavní 
příjezdové komunikaci, na severu je ukončena polní cestou a na západě je ohraničena hlukovým pásmem železnice dle hlukové 
studie z roku 2006. Územním plánem je plocha vymezena jako zóna bydlení a plocha veřejných prostranství podél nově 
vybudované komunikace. 

Třetí lokalita označená IV.3 se nachází jižně od historického centra obce, od hlavní komunikace směrem k Popovickému lesu. 
Plocha zaujímá část parcel p.č. 166/3 a 166/4 v k.ú. Popovice, na jižním okraji je vymezena místní komunikací, na ostatních 
stranách sousedí s pozemky ovocných sadů. Územním plánem je plocha navržena jako zóna bydlení a je využitelná pouze pro 
realizaci jednoho objektu pro bydlení. 

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OBSAH DOKUMENTACE 

Z hlediska územního plánování: 

 dotvořit urbanistickou strukturu obce na plochách již vymezených; 
- doplnění zástavby podél hlavní komunikace; 
- doplnění zástavby podél ulice ve východní části území obce, od hlavní komunikace směrem k Popovickému lesu; 

 prověřit možnosti využití stávajících návrhových lokalit – viz Zadání územní studie, bod 2. Rozsah územní studie; 
 prověřit možnosti případných nových lokalit z hlediska širších vztahů a dlouhodobého časového vývoje, a to zejména: 

- území na východním okraji obce, severně od nově vybudované vodní nádrže v lokalitě Farářka, na p.č. 138/1, 138/2, 139, 
143/1, 143/2, 150, 151/1 v k.ú. Popovice – prověřit možnost využití jako územní rezervy pro bydlení, včetně dopravního 
napojení a řešení přilehlých veřejných prostranství; 

- území na východním okraji obce, na p.č. 126 a 131 v k.ú. Popovice – prověřit možnost využití jako územní rezervy pro 
bydlení, včetně dopravního napojení a řešení přilehlých veřejných prostranství; 

- prověřit umístění návrhových komunikací v západní části obce, mezi železničním koridorem a stávající zástavbou, na p.č. 
288/1 a 299/1 v k.ú. Popovice; 

 řešit pěší propojení mezi hlavní komunikací a nově vzniklou obytnou ulicí v severozápadní části území. 

Vymezení pozemků a jejich využití: 

 stavební pozemky budou vymezeny tak, aby svou velikostí a polohou umožňovaly umístění staveb pro bydlení, převážně 
formou rodinných domů; 

 stavební pozemky budou dopravně napojeny na kapacitně vyhovující a veřejně přístupnou komunikaci a inženýrské sítě. 

Umístění a prostorové uspořádání: 

 řešení musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky; 
 vzájemné odstupy staveb se budou řídit § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (stanovení 

stavebních čar); 
 bude navržena výšková hladina zastavění měřená od stávajícího terénu; 
 bude navržen způsob oplocení pozemků. 

Ochrana a rozvoj hodnot území: 

 respektovat historickou strukturu sídla; 
 v maximální míře respektovat přírodní charakter okolní krajiny; 
 zachovat prostupnost sídla a krajiny; 
 řešením veřejných prostranství vytvořit podmínky pro výsadbu vzrostlých stromů. 

Řešení veřejné infrastruktury: 

 občanská vybavenost: 
- bez požadavků;  

 veřejná prostranství: 
- viz předchozí body, především řešit prostupnost územím; 

 dopravní: 
- řešení musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky v souladu s ČSN 73 6110; 

 technická: 
- řešit koncepci technické infrastruktury, tj. zásobování pitnou vodou, odkanalizování, zásobování el. energií a zemním 

plynem. 

Ostatní požadavky: 

 pokud se vyskytnou, budou vymezeny základní problémy k řešení mimo vlastní řešené území. 

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Technické limity využití území 

Západní částí území prochází rychlostní silnice R52, jejíž ochranné pásmo zaujímá pás v šířce 200 m, nezasahuje však 
do zastavěného ani zastavitelného území obce. Současně zde prochází železniční koridor, jehož ochranné pásmo bylo stanoveno 
60 m od osy krajní koleje. Limitujícím faktorem pro rozvoj ploch bydlení v obci západním směrem je hlukové pásmo železnice 
stanovené na základě hlukové studie (Ing. Dagmar Donaťáková, 2006), a to v půdorysné vzdálenosti  min. 165 m od osy krajní 
koleje pro hygienický limit 50 dB.  
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Obr. 4 –  Schéma lokalit 

Ve východní části obce se nachází ČOV s ochranným pásmem 100 m, které nezasahuje do zastavěného ani zastavitelného 
území obce.  

Východní a jihovýchodní částí katastrálního území obce prochází nadzemní vedení VN, včetně ochranného pásma, které 
nezasahuje do zastavěného ani zastavitelného území obce. Součástí vedení VN jsou dvě trafostanice – na východě území a pod 
vodní nádrží Pastvisko. 

Technické limity využití území jsou zobrazeny ve výkrese 08 – Širší vztahy. 

Přírodní limity využití území 

Část území se nachází v aktivní zóně záplavového území řeky Svratky, částečně i Bobravy, které bylo aktualizováno v roce 
2007 (Krajský úřad jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí).  

Na území obce částečně zasahuje regionální biocentrum Rajhradská bažantnice, která představuje izolovaný komplex lužního 
lesa (Popovický les), jehož ochranné pásmo bylo stanoveno 50 m od hranice lesa. Dále se na území nacházejí RBK 1490 (podél 
Bobravy), RBK 1486 (podél Svratky), RBK 1491 (v západní části území). LBC Díly, LBC Bobrava a LBC Soutok (Svratky 
a Bobravy).  

Řešené území leží na zemědělských půdách I. nebo II. třídy ochrany ZPF. 
Přírodní limity využití území jsou zobrazeny ve výkrese 08 – Širší vztahy. 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Územní studie rozvíjí funkci bydlení v obci a dotváří urbanistickou strukturu sídla, a to jak na plochách již vymezených – 
zahuštěním zástavby, vyplněním proluk, tak na plochách nově vymezených, které byly navrženy s ohledem na přirozené vazby 
v území a historickou strukturu sídla. Územní studie prověřuje možnosti území ve stávajících a nových lokalitách z hlediska širších 
vztahů a dlouhodobého časového vývoje, s ohledem na přírodní a technické limity území a na možnosti dopravního a technického 
napojení.  

Územní studie vymezuje jednotlivé stavební pozemky tak, aby svou velikostí a polohou umožňovaly umístění staveb pro 
bydlení, převážně formou rodinných domů, a napojení na kapacitně vyhovující a veřejně přístupnou komunikaci a inženýrské sítě. 
Navržené řešení splňuje požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Vzájemné odstupy staveb se 
budou řídit § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. V rámci jednotlivých lokalit jsou stanoveny 
regulační prvky, které definují charakter zastavění i přilehlých veřejných prostranství. Jedná se o tyto prvky:  
 profil komunikace – zahrnuje vozovky a chodníky, pásy zeleně podél komunikace, případně parkovací stání; 
 stavební čára – definuje rozhraní mezi zastavěnou a nezastavěnou částí parcely, tj. vzdálenost hrany budovy od veřejného 

prostranství (hrany vozovky, resp. chodníku či pásu zeleně), na kterou objekt musí být umístěn; 
 stavební hranice – definuje rozhraní mezi zastavěnou a nezastavěnou částí parcely, tj. vzdálenost hrany budovy od veřejného 

prostranství (hrany vozovky, resp. chodníku či pásu zeleně), kterou zástavba nesmí překročit (= hloubka zástavby) – v tomto 
případě se jedná o hloubku zástavby směrem dovnitř bloku; 

 způsob oplocení pozemků – oplocení pozemků v jednotlivých lokalitách bude řešeno úměrně již existujícímu oplocení 
v nejbližším okolí; 

 maximální výška zástavby – definuje nepřekročitelnou výšku zástavby nadzemní části budovy, počítá se v místě stavby 
otočené k sousedícímu veřejnému prostranství v místě původního terénu (je určená dvěma hodnotami, z nichž první je 
maximální výška římsy a druhá maximální výška hřebene střechy, respektive ustupujícího podlaží pod úhlem 45°. 

Územní studie nestanovuje koeficient zastavěnosti v řešených lokalitách. 
Územní studie respektuje historickou strukturu sídla a přírodní charakter okolní krajiny, v maximální míře zachovává 

prostupnost sídla a krajiny a definuje charakter nově vzniklých veřejných prostranství tak, aby byly vytvořeny podmínky pro 
výsadbu vzrostlých stromů – stromořadí, jakožto významného krajinného prvku, který zlepší klimatické a hygienické poměry 
v území.  

Územní studie zachovává koncepci stanovenou platným územním plánem a to tak, aby nová výstavba byla především účelná 
vzhledem k venkovskému způsobu života. Řadová zástavba by měla tvořit naprostou většinu nových objektů, propojení zahrady 
s ulicí (např. přes garáž), zásadně je třeba navrhovat objekty přízemní se sedlovými nebo pultovými střechami, s obytným 
podkrovím, u nové zástavby je nutné udržet úroveň podlahy v přízemí max. 50 cm nad terénem. Nové objekty i rekonstrukce je 
nezbytné hmotově přizpůsobit okolní zástavbě, v historické části zásadně řešit jako řadové a zvýšenou pozornost věnovat jejich 
výšce a architektonickému výrazu.  

Celková koncepce je podrobněji zpracována ve 12-ti lokalitách (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L-r): 

Dotvoření urbanistické struktury obce na plochách již vymezených 

Územní studie definuje lokality, ve kterých je doplnění urbanistické struktury obecně žádoucí a je v souladu s platným 
územním plánem, včetně pozdějších změn. Doplnění zástavby je navrženo výhradně na plochách obytné zástavby – stávajících 
i navržených, které jsou situovány podél stávajících komunikací, a to formou vyplnění proluk ve stávající uliční zástavbě nebo 
vytvořením souvislé uliční fronty.  

 Lokality C, D, E, F se nacházejí v západní části zastavěného území obce, podél hlavní příjezdové komunikace. Navržená 
struktura reaguje na již realizovanou zástavbu podél komunikace a vyplňuje proluky v uliční zástavbě formou samostatně 
stojících nízkopodlažních rodinných domů či dvoudomů do výšky 2 NP + podkroví, výjimečně i bytových domů ve velikosti 
úměrné okolní zástavbě. Jednotlivé stavby budou umístěny v souladu s § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, se vzájemnými odstupy a s odstupem od hlavní komunikace (stavební čára – 8 m), který bude sloužit 
k parkování na pozemku rodinného domu a k doplnění stromořadí, a to nejen ve vymezených lokalitách, ale po celé délce 
hlavní příjezdové komunikace. Stavební hranice (hloubka zástavby) je stanovena 40 m, resp. 48 m od stavební hranice, což 
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umožní případné umístění drobných staveb jako staveb doplňkových ke stavbě hlavní, např. garáží, zahradních altánů, 
skladů, kůlen apod. Vjezd na pozemky bude realizován z hlavní komunikace, jednotlivé domy budou napojeny na stávající 
hlavní řady technické infrastruktury v této ulici.  
Regulační podmínky navržené zástavby v lokalitách C, D, E, F jsou zobrazeny ve výkrese 18. 

 Lokalita I se nachází v jihovýchodní části zastavěného území obce, od hlavní komunikace směrem k Popovickému lesu. 
Předmětná lokalita zahrnuje dva stavební pozemky, respektive jejich části přiléhající k východní straně stávající komunikace, 
na kterých bude realizována výstavba dvou samostatně stojících nízkopodlažních rodinných domů do výšky 1 NP + podkroví, 
resp. 2 NP + plochá střecha. Jednotlivé stavby budou umístěny v souladu s § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, se vzájemnými odstupy a s odstupem od komunikace (stavební čára – 6 m), který bude 
sloužit k parkování na pozemku rodinného domu. Stavební hranice (hloubka zástavby) je stanovena 30 m od stavební čáry, 
což umožní případné umístění drobných staveb jako staveb doplňkových ke stavbě hlavní, např. garáží, altánů, skladů, kůlen 
apod. Vjezd na pozemky bude realizován z přilehlé komunikace, jednotlivé domy budou napojeny na nové (resp. stávající – 
NTL plynovod) řady technické infrastruktury v této ulici. Část pozemků se nachází v záplavovém území významného vodního 
toku Svratky pro Q100, umisťování staveb je možné za podmínky provedení protipovodňových opatření a pouze se 
souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu. 
Regulační podmínky navržené zástavby v lokalitě I jsou zobrazeny ve výkrese 19. 

 Lokalita J se nachází jižně od lokality I, v jihovýchodní části zastavěného území obce, od hlavní komunikace směrem 
k Popovickému lesu. Předmětná lokalita zahrnuje tři stavební pozemky přiléhající k východní straně stávající komunikace, 
na kterých bude realizována výstavba tří řadových nízkopodlažních domů do výšky 1 NP + podkroví, resp. 2 NP + plochá 
střecha. Jednotlivé stavby budou umístěny v souladu s § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, přičemž naváží na stávající objekty rodinných domů na sousedních pozemcích a vytvoří souvislou uliční frontu, 
s odstupem od komunikace (stavební čára – 6 m), který bude sloužit k parkování na pozemku rodinného domu. Stavební 
hranice (hloubka zástavby) je stanovena 30 m od stavební čáry, což umožní případné umístění drobných staveb jako staveb 
doplňkových ke stavbě hlavní, např. garáží, altánů, skladů, kůlen apod. Vjezd na pozemky bude realizován z přilehlé 
komunikace, jednotlivé domy budou napojeny na nové (resp. stávající – NTL plynovod) řady technické infrastruktury v této 
ulici. Část pozemků se nachází v záplavovém území významného vodního toku Svratky pro Q100, umisťování staveb je 
možné za podmínky provedení protipovodňových opatření a pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního 
úřadu. 
Regulační podmínky navržené zástavby v lokalitě J jsou zobrazeny ve výkrese 20. 

Prověření možností stávajících návrhových lokalit 

Platná územně plánovací dokumentace, včetně pozdějších změn, vymezuje tři hlavní rozvojové lokality pro rozvoj funkce 
bydlení, které byly jedním z výchozích podkladů pro řešení této územní studie:  

 Lokalita II.3 vymezená změnou č. 2 ÚPSÚ Popovice se nachází na jihozápadním okraji zastavěného území obce, jižně 
od hlavní příjezdové komunikace, na východní straně je ohraničena stávajícími pozemky rodinných domů a na západní straně 
hlukovým pásmem železnice dle hlukové studie z roku 2006. Po prověření možností lokality a stávajících vazeb v území, 
s ohledem na možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, považujeme tuto lokalitu jako nevhodnou pro rozvoj 
funkce bydlení a navrhujeme změnu funkčního využití plochy z návrhových ploch obytné zástavby zpátky do ploch orné půdy. 

 Lokalita IV.2 vymezená změnou č. IV ÚPSÚ Popovice se nachází v severozápadní části obce, směrem k lokalitě Louky, 
na jihu sousedí se stávajícími pozemky rodinných domů při hlavní silnici, na severu je ukončena polní cestou a na západě je 
ohraničena hlukovým pásmem železnice dle hlukové studie z roku 2006. Lokalita IV.2 představuje jeden z hlavních 
rozvojových potenciálů obce, doplnění urbanistické struktury je obecně žádoucí a v souladu s platným územním plánem, 

včetně pozdějších změn. Pro účely územní studie je rozsah lokality rozšířen a tato je dále zpracována ve dvou částech 
označených A a B: 

Lokality A, B jsou určeny pro rozvoj funkce bydlení individuálního venkovského / předměstského charakteru. Zástavba bude 
umístěna při jižní straně nově vytvořené obytné ulice v místě stávající polní (záhumenní) cesty, která ukončuje protáhlé 
pozemky přiléhající k hlavní příjezdové komunikaci v obci. Nové stavební pozemky budou vymezeny rozdělením stávajících 
pozemků tak, aby svou velikostí a polohou umožňovaly umístění staveb pro bydlení. Navržená zástavba bude realizována 
formou samostatně stojících nízkopodlažních rodinných domů a dvoudomů do výšky 1 NP + podkroví, resp. 2 NP + plochá 
střecha. Jednotlivé stavby budou umístěny v souladu s § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, se vzájemnými odstupy a s odstupem od komunikace (stavební čára – 6 m), který bude sloužit k parkování 
na pozemku rodinného domu. Stavební hranice (hloubka zástavby) je stanovena 40 m od stavební čáry, což umožní případné 
umístění drobných staveb jako staveb doplňkových ke stavbě hlavní, např. garáží, altánů, skladů, kůlen apod., případně 
staveb hospodářského charakteru. Vjezd na pozemky bude realizován z přilehlé komunikace, jednotlivé domy budou napojeny 
na nové řady technické infrastruktury v této ulici. Pro lepší dostupnost lokalit A a B je nově navrženo pěší propojení napříč 
územím mezi novou obytnou ulicí a hlavní příjezdovou komunikací přes parcelu p.č. 309, dopravní obslužnost je dále 
podrobněji řešeno v kapitole Dopravní řešení. Využití lokality pro rozvoj funkce bydlení je podmíněno změnou platné územně 
plánovací dokumentace, resp. změnou rozsahu rozvojové plochy pro obytnou zástavbu vymezené změnou IV. územního 
plánu (plocha IV.2). 
Regulační podmínky navržené zástavby v lokalitách A, B jsou zobrazeny ve výkrese 17.  

 Lokalita IV.3 se nachází jižně od historického centra obce, od hlavní komunikace směrem k Popovickému lesu, podle platné 
územně plánovací dokumentace je využitelná pouze pro realizaci jednoho objektu bydlení. Po prověření možností lokality 
a stávajících vazeb v území navrhujeme rozšíření funkční plochy pro zástavbu a dotvoření chybějícího segmentu zástavby 
ve vazbě na kompaktní historické jádro obce. Pro účely územní studie je rozsah lokality rozšířen a tato je dále zpracována 
ve dvou částech označených G a H: 

Lokalita G je určena pro rozvoj funkce bydlení individuálního venkovského / předměstského charakteru. Zástavba bude 
umístěna při západní straně stávající komunikace, na pozemcích, které budou nově vymezeny rozdělením stávajících 
pozemků, kolmo ke komunikaci tak, aby svou velikostí a polohou umožňovaly umístění staveb pro bydlení. Navržená zástavba 
bude realizována formou samostatně stojících nízkopodlažních rodinných dvoudomů do výšky 1 NP + podkroví, resp. 2 NP + 
plochá střecha. Jednotlivé stavby budou umístěny v souladu s § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, se vzájemnými odstupy a s odstupem od komunikace (stavební čára – 6 m), který bude sloužit 
k parkování na pozemku rodinného domu. Stavební hranice (hloubka zástavby) je stanovena 30 m od stavební čáry, což 
umožní případné umístění drobných staveb jako staveb doplňkových ke stavbě hlavní, např. garáží, altánů, skladů, kůlen 
apod. Vjezd na pozemky bude realizován z přilehlé komunikace na východní straně lokality, jednotlivé domy budou napojeny 
na nové (resp. stávající – NTL plynovod) řady technické infrastruktury v této ulici. Využití lokality pro rozvoj bydlení je 
podmíněno změnou platné územně plánovací dokumentace, resp. změnou funkčního využití ze stávajícího sady a zahrady 
do ploch obytné zástavby. 
Regulační podmínky navržené zástavby v lokalitě G jsou zobrazeny ve výkrese 19. 

Lokalita H se nachází jižně od lokality G, z jihu je ohraničena stávající polní cestou. Předmětná lokalita je určena pro rozvoj 
funkce bydlení individuálního venkovského / předměstského charakteru a je využitelná pouze pro realizaci jednoho objektu 
pro bydlení formou nízkopodlažního viladomu do výšky 2. NP + plochá střecha, resp. 1 NP + podkroví, který bude umístěn 
v severovýchodní části parcely, v souladu s § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
s odstupem od komunikace (stavební čára – 6 m), který bude sloužit k parkování na pozemku rodinného domu. Stavební 
hranice (hloubka zástavby) je stanovena 30 m od stavební čáry, což umožní případné umístění drobných staveb jako staveb 
doplňkových ke stavbě hlavní, např. garáží, altánů, skladů, kůlen apod. Vjezd na pozemek bude realizován z přilehlé 
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komunikace na východní straně parcely, stavba bude napojena na nové (resp. stávající – NTL plynovod) řady technické 
infrastruktury v této ulici. Část pozemku se nachází v záplavovém území významného vodního toku Svratky pro Q100, 
umístění stavby je možné za podmínky provedení protipovodňových opatření a pouze se souhlasem věcně a místně 
příslušného vodoprávního úřadu. Využití lokality pro rozvoj bydlení je podmíněno změnou platné územně plánovací 
dokumentace, resp. změnou rozsahu plochy pro obytnou zástavbu. 
Regulační podmínky navržené zástavby v lokalitě H jsou zobrazeny ve výkrese 20. 

Prověření možností nových lokalit 

Zadáním územní studie byly stanoveny dvě lokality v přímé návaznosti na stávající zastavěné území obce, ve kterých je 
žádoucí prověření možností rozvoje z hlediska širších vztahů a dlouhodobého časového vývoje. Zástavba těchto lokalit přispěje 
k dotvoření segmentu zástavby ve vazbě na kompaktní historické jádro obce 

 Územní studie nově vymezuje lokalitu K na východním okraji obce, na části parcel p.č. 126 a 131, které jsou na severní 
straně vymezeny stávající zástavbou domů přiléhajících k hlavní komunikaci, na jižní straně místní komunikací, na východní 
a západní straně sousedí se soukromými pozemky rodinných domů. Navržená zástavba bude realizována formou 
nízkopodlažních atriových domů se souvislou uliční čárou do výšky 1 NP + podkroví, resp. 2 NP + plochá střecha, a bude 
umístěna v souladu s § 25 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území s odstupem od komunikace 
(stavební čára – 6 m), který bude sloužit k parkování na pozemku rodinného domu. Stavební hranice (hloubka zástavby) je 
stanovena 25 m od stavební čáry, což umožní případné umístění drobných staveb jako staveb doplňkových ke stavbě hlavní, 
např. garáží, altánů, skladů, kůlen apod. Vjezd na pozemky bude realizován z přilehlé komunikace, jednotlivé řady budou 
napojeny na nové řady technické infrastruktury v této ulici. Využití lokality pro rozvoj bydlení je podmíněno změnou platné 
územně plánovací dokumentace, resp. změnou funkčního využití ze stávajícího sady a zahrady do ploch obytné zástavby. 
Regulační podmínky navržené zástavby v lokalitě K jsou zobrazeny ve výkrese 21. 

 Územní studie nově vymezuje lokalitu L-r, která bude sloužit jako územní rezerva pro bydlení. Předmětná lokalita se nachází 
ve východní části zastavěného území obce, severně od nově vybudované vodní nádrže v lokalitě Farářka, v zadní části parcel 
při komunikaci k Popovickému lesu (lokalita I). Zástavba bude umístěna při západní straně nově navržené komunikace, 
na pozemcích, které budou nově vymezeny rozdělením stávajících pozemků tak, aby svou velikostí a polohou umožňovaly 
umístění staveb pro bydlení. Navržená zástavba bude realizována formou samostatně stojících nízkopodlažních rodinných 
dvoudomů do výšky 1 NP + podkroví, resp. 2 NP + plochá střecha. Jednotlivé stavby budou umístěny v souladu s § 25 vyhl. 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, se vzájemnými odstupy a s odstupem od komunikace 
(stavební čára – 6 m od stavební hranice), který bude sloužit k parkování na pozemku rodinného domu. Stavební hranice 
(hloubka zástavby) je stanovena max. 22 m od stavební čáry, což umožní případné umístění drobných staveb jako staveb 
doplňkových ke stavbě hlavní, např. garáží, altánů, skladů, kůlen apod. Vjezd na pozemky bude realizován z přilehlé 
komunikace, jednotlivé domy budou napojeny na nové řady technické infrastruktury v této ulici. Převážná část pozemků 
se nachází v záplavovém území významného vodního toku Svratky pro Q100, umisťování staveb je možné za podmínky 
provedení protipovodňových opatření a pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu. Využití lokality 
pro rozvoj bydlení je podmíněno změnou platné územně plánovací dokumentace, resp. změnou funkčního využití 
ze stávajícího sady a zahrady do ploch obytné zástavby. 
Regulační podmínky navržené zástavby v lokalitě L-r jsou zobrazeny ve výkrese 22. 

 

 

 

Kapacitní údaje jednotlivých lokalit (tab. 1) 

označení 
lokality dotčené parcely (vše v k.ú. Popovice u Rajhradu) celková výměra 

lokality [m2] 
počet nových  
RD / obyv.* 

A části parcel p.č. 303/1, 303/2, 304, 306, 307/1, 308 6 997 6 21 
B části parcel p.č. 310, 311/1, 311/2, 312, 313, 314/1, 315/1, 316, 317/1, 318/2, 319 11 742 12 42 
C části parcel p.č. 299/5, 299/6, 299/7 2 836 1 3,5 
D části parcel p.č. 312 a 313  1 890 2 7 
E části parcel p.č. 280 a 284  2 819 2 7 
F parcely p.č. 271 a 272 4 104 2 7 
G p.č. 166/1, části parcel p.č. 154/1, 166/3, 166/4 a 167/1 6 389 6 21 
H části parcel p.č. 154/1, 166/3, 166/4 a 167/1 2 563 1 3,5 
I části parcel p.č. 143/2 a 150 2 042 2 7 
J parcely p.č. 236/11, 236/12 a 236/13 1 837 3 10,5 
K části parcel p.č. 126 a 131 2 396 2 7 

L-r parcela p.č. 139, části parcel p.č. 138/1, 138/2, 143/1, 143/2, 150, 151/1 3 386 6 21 
CELKEM 49 001 45 157,5 

* pozn.: přírůstek počtu obyvatel vychází z předpokladu ideálního zatížení rodinného domu jedním párem a 1,5 dítětem 

ČLENĚNÍ POZEMKŮ A ETAPIZACE VÝSTAVBY 

Navržené členění pozemků v rámci územní studie je patrné z výkresové dokumentace. 
Na stávajících plochách obytné zástavby byly v maximální možné míře respektovány vlastnické vztahy v území (viz přílohy 

P1 a P2 – Majetkoprávní vztahy). Na plochách nově vymezených pro rozvoj funkce bydlení budou nové pozemky vymezeny 
rozdělením stávajících pozemků tak, aby svou velikostí a polohou umožňovaly umístění staveb pro bydlení v souladu s § 25 
vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a v souladu se stanovenými regulativy v jednotlivých 
lokalitách. 

Součástí územní studie není návrh etapizace výstavby.  

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

V souvislosti s doplněním urbanistické struktury na plochách stávajících i nově navržených a pro zajištění prostupnosti 
územím jsou pro stávající i nově navržená veřejná prostranství stanoveny regulační prvky, které definují charakter těchto 
veřejných prostranství, stávajících i nově vymezených. Jedná se o tyto prvky: 
 profil komunikace – zahrnuje vozovky a chodníky, pásy zeleně podél komunikace, případně parkovací stání; 
 stavební čára – definuje rozhraní mezi zastavěnou a nezastavěnou částí parcely, tj. vzdálenost hrany budovy od veřejného 

prostranství (hrany vozovky, resp. chodníku či pásu zeleně), na kterou objekt musí být umístěn; 
 stavební hranice – definuje rozhraní mezi zastavěnou a nezastavěnou částí parcely, tj. vzdálenost hrany budovy od veřejného 

prostranství (hrany vozovky, resp. chodníku či pásu zeleně), kterou zástavba nesmí překročit (= hloubka zástavby) – v tomto 
případě se jedná o hloubku zástavby směrem dovnitř bloku; 

 způsob oplocení pozemků – oplocení pozemků v jednotlivých lokalitách bude řešeno úměrně již existujícímu oplocení 
v nejbližším okolí; 
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 maximální výška zástavby – definuje nepřekročitelnou výšku zástavby nadzemní části budovy, počítá se v místě stavby 
otočené k sousedícímu veřejnému prostranství v místě původního terénu (je určená dvěma hodnotami, z nichž první je 
maximální výška římsy a druhá maximální výška hřebene střechy, respektive ustupujícího podlaží pod úhlem 45°. 
Územní studie nestanovuje koeficient zastavěnosti v řešených lokalitách. 
V souvislosti s nově navrženou zástavbou v lokalitách A a B je vymezen uliční prostor v místě stávající polní (záhumenní) 

cesty. Šířka veřejného prostranství je stanovena 7,5 m, přičemž jeho součástí je pozemní komunikace šířky 6 m a pás zeleně 
v šířce 1,5 m přilehající k jižní straně ulice, resp. k zástavbě, stavební čára je navržena ve vzdálenosti 6 m od hranice pozemku. 
Severní strana komunikace je lemována vzrostlým stromořadím, které představuje významný krajinný prvek a chrání zástavbu 
před nepříznivými klimatickými a hygienickými účinky.  

Doplněním zástavby v lokalitách C, D, E a F, které se nacházejí podél stávající hlavní komunikace, nedojde k výraznějšímu 
zásahu do přilehlých veřejných prostranství. Regulační prvky reagují na stávající uliční profil a způsob zástavby, přičemž šířka 
veřejného prostranství je stanovena 10,4 m, jeho součástí je pozemní komunikace (6 m) a pásy chodníku / zeleně po obou 
stranách vozovky v šířce 2,2 m. Uliční čára je stanovena ve vzdálenosti 8 m od hranice pozemku, což umožní parkování 
na pozemku rodinného domu a doplnění stromořadí, a to nejen ve vymezených lokalitách, ale po celé délce hlavní komunikace, 
resp. tam, kde je to možné. 

Doplnění zástavby v lokalitách G, H, I a J je navrženo podél stávající komunikace směrem k Popovickému lesu. Šířka 
veřejného prostranství je stanovena 9 m, přičemž jeho součástí je komunikace šířky 6 m a pásy zeleně po obou stranách vozovky 
v šířce 1,5 m, stavební čára je navržena ve vzdálenosti 6 m od hranice pozemku.  

Pro obsluhu lokality K je navrženo prodloužení stávající komunikace východním směrem. Šířka veřejného prostranství je 
stanovena 8,5 m, přičemž jeho součástí je pozemní komunikace šířky 6 m, pás zeleně v šířce 1,5 m přiléhající severní straně 
komunikace, resp. k nově navržené zástavbě, a pás zeleně v šířce 1 m přiléhající ke stávající zástavbě podél jižní strany 
komunikace. 

Zástavba lokality L-r, která je vymezena jako územní rezerva pro bydlení, je podmíněna vybudováním nové komunikace 
na jihovýchodním okraji zastavěného území obce. Šířka veřejného prostranství je stanovena 7,5 m, přičemž jeho součástí je 
pozemní komunikace šířky 6 m a pás zeleně v šířce 1,5 m přilehající k západní straně ulice, resp. k zástavbě, stavební čára je 
navržena ve vzdálenosti 6 m od hranice pozemku. Východní strana komunikace je lemována vzrostlým stromořadím, které 
představuje významný krajinný prvek a chrání zástavbu před nepříznivými klimatickými a hygienickými účinky. 

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Dopravní obslužnost stávajících i nově navržených rozvojových lokalit v maximální možné míře respektuje stávající systém 
dopravní infrastruktury v obci a platnou územně plánovací dokumentaci.  

V rámci studie bylo prověřeno umístění návrhových komunikací v západní části obce, mezi železničním koridorem a stávající 
zástavbou, na p.č. 299/1. Vzhledem k návrhu zástavby v lokalitách A a B je tato komunikace posunuta východním směrem až 
k hranici parcely p.č. 299/1 a parcel p.č. 299/8, 299/9 a 299/12, kde bude sloužit k obsluze těchto  lokalit. Pro zlepšení 
prostupnosti napříč územím v této části obce je dále navrženo pěší propojení mezi novou obytnou ulicí a hlavní příjezdovou 
komunikaci přes parcelu p.č. 309. 

V souvislosti s dotvořením urbanistické struktury a rozvojem funkce bydlení na plochách nově vymezených jsou dále nově 
definována veřejná prostranství, která zajistí dostatečnou dopravní obslužnost území. Navržené dopravní řešení splňuje 
požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky v souladu s ČSN 73 6110 – Projektování místních 
komunikaci a je zobrazeno ve výkresech 13 a 14. 

HROMADNÁ DOPRAVA 

Území obce je obsluhováno integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje. Obcí prochází významná železniční 
trať č. 250 Praha – Havlíčkův Brod – Kúty, úsek Brno – Břeclav, dále je obsluhována městskou autobusovou linkou č. 511 Modřice 
– Popovice – Rajhrad – Syrovice. Lokality pro rozvoj funkce bydlení v obci vymezené územní studií se nacházejí v dostupnosti 
stávajících zastávek hromadné dopravy. Navržené řešení nevyžaduje rozšíření stávajícího systému hromadné dopravy. 

INDIVIDUÁLNÍ A NÁKLADNÍ DOPRAVA 

Obec je dostupná od Brna silnicí III. třídy (III/00219), která je napojena na významnou rychlostní silnici R52 (spojnice Brna 
s Vídní) a prochází celým zastavěným územím obce od západu k východu a v obci končí.  

Pro dopravní obsluhu lokalit A a B je navržena nová komunikace v místě stávající polní (záhumenní) cesty, která je vymezena 
jako dvoupruhová, obousměrná, směrově oddělená komunikace v režimu obytné zóny – s omezením rychlosti na max. 20 km/h. 
Pro zlepšení dopravní obslužnosti v severozápadní části obce je navrženo zaokruhování komunikace po okraji zastavěného území 
místní účelovou komunikací.  

Lokality C, D, E a F jsou dopravně napojeny na stávající hlavní komunikaci, která je definována jako silnice III. třídy, 
dvoupruhová, obousměrná, směrově oddělená, s běžným omezením rychlosti v zastavěném území na max. 50 km/h. Stávající 
komunikace umožní dopravní obsluhu jednotlivých objektů a její charakter se doplněním zástavby nezmění.  

Lokality G, H, I a J budou dopravně napojeny na stávající místní obslužnou komunikaci směrem k Popovickému lesu, která je 
v přímé vazbě na novou zástavbu navržena v režimu obytné zóny – s omezením rychlosti na max. 20 km/h. Pro zlepšení dopravní 
obslužnosti území je zachováno zaokruhování komunikace po jižním okraji zastavěného území obce místní obslužnou, resp. 
účelovou komunikací.  

Pro dopravní obsluhu lokality K je navrženo prodloužení stávající obslužné komunikace východním směrem, které je 
vymezeno jako dvoupruhová, obousměrná, směrově oddělená komunikace v režimu obytné zóny – s omezením rychlosti na max. 
20 km/h.  

Pro zajištění obsluhy lokality L-r, která je vymezena jako územní rezerva pro bydlení, a pro zaokruhování komunikací v této 
části obce je navržena dvoupruhová, obousměrná, směrově oddělená komunikace v kategorii obslužná komunikace, v přímé 
vazbě na novou zástavbu v režimu obytné zóny – s omezením rychlosti na max. 20 km/h. 

CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

V rámci územní studie není samostatně řešena cyklistická doprava. Západní částí katastrálního území obce prochází značená 
cyklotrasa, která však nemá vliv na řešení územní studie a zároveň navržené řešení nevyžaduje rozšíření stávajícího systému 
cyklistické dopravy. Individuální pohyb cyklistů v obci je umožněn na všech pozemních komunikacích.  

PĚŠÍ DOPRAVA 

V lokalitách A a B je pěší doprava zajištěna v rámci nově vybudovaného veřejného prostranství, které je navrženo v režimu 
obytné zóny. Pro zlepšení prostupnosti napříč územím je navrženo pěší propojení mezi novou obytnou ulicí a hlavní příjezdovou 
komunikaci přes parcelu p.č. 309, které zohledňuje stávající prostorové vazby v území (zastávka MHD – bus, sportovní 
vybavenost obce) i majetkové poměry.  

Lokality C, D, E, F jsou napojeny na stávající systém pěší dopravy.  
V lokalitách G, H, I, J, K je pěší doprava zajištěna v rámci nově vybudovaných veřejných prostranství, která jsou navržena 

v režimu obytné zóny. 
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Lokalita L-r – územní rezerva bude napojena na nově vybudovanou komunikaci navrženou v režimu obytné zóny, která bude 
sloužit obsluze území – pěší i automobilové. 

DOPRAVA V KLIDU 

V rámci lokalit řešených územní studií bude parkování osobních automobilů řešeno vždy na soukromých pozemcích rodinných 
domů, a to v počtu minimálně 2 stání (na 1 rodinný dům s více než 100 m2 obytné plochy). 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Napojení navržených lokalit na technickou infrastrukturu v maximální možné míře respektuje stávající stav technické 
infrastruktury v obci a platnou územně plánovací dokumentaci. Nově navržené lokality jsou napojeny na prodloužené řady 
technické infrastruktury, nová vedení jsou uvažována v dimenzích odpovídající kapacitě navrhovaných lokalit (viz tabulku 1).  

Stávající i navržené vedení technické infrastruktury je zobrazeno ve výkresech 15 a 16. 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Obec Popovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Rajhrad, jehož zdrojem je voda z vodárenské soustavy 
Březová II, Vírský oblastní vodovod. Vodovod, včetně vodovodních přípojek, byl realizován v roce 2001, je ve vlastnictví obce 
Popovice a je provozován společností VAS, a. s., divize Brno. Stávající řady je nutné chránit po dobu výstavby. 

Hlavní vodovodní řad v dimenzi DN 100, resp. DN 80, prochází obcí v trase hlavní komunikace, odbočky (DN 80) jsou vedeny 
v bočních ulicích. Nová zástavba v lokalitách A a B, bude napojena na prodloužený vodovodní řad vedený v nově navržené 
komunikaci. Lokality C, D, E a F budou napojeny na stávající vodovodní řad DN 80 vedený v hlavní komunikaci. Lokality G, H, I 
a J, budou napojeny na stávající, resp. prodloužený vodovodní řad DN 80 vedený v přilehlé komunikaci. Lokalita K bude napojena 
na prodloužený vodovodní řad DN 80, který bude dále pokračovat v nově navržené komunikaci pro napojení zástavby rozvojové 
lokality L-r. 

Bude respektováno ochranné pásmo vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění, které je do DN 500 stanoveno 
1,5 m od kraje potrubí na obě strany. 

ODKANALIZOVÁNÍ 

V obci je stávající jednotná kanalizační síť, odpadní vody jsou odvedeny na mechanicko-biologickou ČOV (oxidační příkop), 
která se nachází ve východní části území a její ochranné pásmo je stanoveno 50 m. ČOV  je ve správě Vodárenské akciové 
společnosti, a. s. Vyčištěné vody jsou odváděny do recipientu Bobrava, výhledově do Svratky. Stávající kanalizační řad je nutné 
chránit po dobu výstavby. 

Hlavní kanalizační řad v dimenzích DN 300–DN 600 je veden v trase hlavní komunikaci, odbočky (DN 300) jsou vedeny 
v bočních ulicích. Doplněná zástavba v lokalitách C, D, E a F bude napojena na stávající hlavní kanalizační řad v hlavní 
komunikaci, nová zástavba v lokalitách A, B, G, H, I a J bude napojena na prodloužený řad DN 300 v přilehlé komunikaci. 
Pro napojení lokalit K a L-r bude nově vybudována odbočka, která bude vedena v nově vybudované komunikaci. 

Bude respektováno ochranné pásmo kanalizace dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění, které je do DN 500 a hloubky 
2,5 m stanoveno 1,5 m od kraje potrubí na obě strany. 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Východní a jihovýchodní částí katastrálního území obce prochází nadzemní vedení VN, včetně ochranného pásma. Součástí 
vedení VN jsou dvě trafostanice – na východě území a pod vodní nádrží Pastvisko, ze kterých jsou vyvedena zemní vedení NN 
zásobující stávající zástavbu v obci. Doplněná zástavba v lokalitách C, D, E, a F bude napojena na stávající zemní vedení NN 
v hlavní komunikaci, nová zástavba v lokalitách A, B, G, H, I a H bude napojena na prodloužené zemní vedení NN v přilehlé 
komunikaci. Lokalita K bude napojena na prodloužené zemí vedení NN, které bude dále pokračovat v nově navržené komunikaci 
pro napojení zástavby rozvojové lokality L-r.  

Bude respektováno ochranné pásmo podzemního kabelového vedení do 110 kV, které je stanoveno 1,0 m od krajního kabelu 
na obě strany.  

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Obec je plynofikována stávajícím vedením STL (západní část) a NTL (východní část) plynovodu, součástí je rovněž regulační 
stanice plynu. Doplněná zástavba v lokalitách C, D, E, a F bude napojena na stávající STL plynovod vedený souběžně s hlavní 
komunikací. Nová zástavba v lokalitách A a B bude napojena na nový řad plynovodu (STL / NTL) vedený z regulační stanice 
plynu. Lokality G, H, I a J budou napojeny na stávající NTL plynovod v přilehlé komunikaci. Lokalita K bude napojena na 
prodloužený NTL plynovod, který bude dále pokračovat v nově navržené komunikaci pro napojení zástavby rozvojové lokality L-r. 

Bude respektováno ochranné pásmo plynovodu dle zákona 485/2000 Sb., v platném znění, které je u STL a NTL plynovodů 
v zástavbě stanoveno 1,0 m od okraje potrubí na obě strany. 

U rodinných domů je možnost využití alternativních zdrojů energií. 
 
 






































