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Městys Nosislav 
 
 
číslo jednací : ..........……………. 
v Nosislavi dne : .....……………….. 
 
Zastupitelstvo městyse Nosislav příslušné podle § 6 odst. 5 písmena c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) za použití § 43 odst. 4 
stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti 
 

v y d á v á 
 

Ú Z E M N Í   P L Á N   N O S I S L A V. 
 
 

I. T E X T O V Á   Č Á S T   Ú Z E M N Í H O   P L Á N U 
 
I.1 Vymezení zastav ěného území  
 
Je vymezeno 10 zastavěných územích, která odpovídají stavu ke dni 31.7.2011 : 
- hlavní zastavěné území Nosislavi uprostřed svého správního území podél levého břehu 

Svratky 
- zastavěné území lokality Za Mostem na pravém břehu Svratky 
- zastavěné území zemědělské farmy na jihovýchodním okraji městyse 
- zastavěné území s obytnou stavbou na nároží ulic Vinohradská a Horní Kroupná 
- zastavěné území s čerpací stanicí závlah na severozápadním okraji městyse 
- zastavěné území s malou stavbou u severozápadního okraji městyse 
- zastavěné území s vodojemem v lokalitě Krajina 
- zastavěné území s čerpací stanicí závlah na Kasperkách severně od městyse 
- zastavěné území s čističkou odpadních vod v lokalitě Urban 
- zastavěné území lesního závodu Forota v Knížecím lese západně od středu městyse 
 
I.2 Koncepce rozvoje území m ěstyse, ochrany a rozvoje jeho hodnot  
 
I.2.1 Koncepce rozvoje území 
 
Koncepce rozvoje území vychází ze stávajícího způsobu využití. Rozvoj Nosislavi je vymezen 
prakticky okolo celého zastavěného území na obou březích řeky Svratky, zejména směrem do 
přilehlých svahů Přírodního parku Výhon. Zastavěné území je doplněno návrhem 32 
zastavitelných ploch a 1 plochou územní rezervy. 
Koncepce je založena na rozvoji městyse mimo zastavěná území v menších zastavitelných 
plochách, které přiléhají k hlavnímu zastavěnému území podél jeho celé vnější strany na 
levém břehu Svratky a severovýchodním směrem od silnice II/425. V menší míře je vymezen 
rozvoj městyse i na pravém břehu Svratky v Za Mostem. Těžiště rozvoje zástavby spočívá 
zejména v rozvoji bydlení na severním a severovýchodním okraji městyse, v menší míře v 
rozvoji výroby, to na východním a jižním okraji městyse. Je vymezen rozvoj občanského 
vybavení sportovního a rozvoj veřejných prostranství v údolní nivě na pravém břehu Svratky. 
V návaznosti na rozvoj bydlení a rozvoj dalších funkcí v území je vymezen přiměřený rozvoj 
dopravní a technické infrastruktury zejména pro komunikace v souvislosti s rozvojem bydlení. 
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v přímé návaznosti na plochy stabilizované. Přestavbové 
plochy určené k oživení území či k asanaci nejsou vymezeny. 
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Pro příznivý rozvoj krajiny jsou vymezeny plochy nezastavěného území - zeleně krajinné k 
doplnění a založení prvků územního systému ekologické stability v nezalesněných částech 
území, to zejména v severní části katastru v místních tratích Zajíčky, Kyndlířky, Záhoří, 
Šimperky, Lišky a Prostřední dílce. 
 
I.2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
 
Hodnotami v území jsou krajina, příroda, tradiční venkovská zástavba a kulturní památky.  
Tradiční venkovskou zástavbu tvoří původní zemědělské jednopodlažní usedlosti s obytnou 
částí budov podél ulice a hospodářskou částí budov směrem do dvora. Tato zástavba se 
nachází zejména v historickém jádru městyse, přičemž historické jádro tvoří zejména ulice 
Městečko, Masarykova, Komenského, Pod Baštou a Pod Kopcem. 
Další hodnotou v zastavěném území jsou historické vinné sklepy a památkově chráněné 
areály obou kostelů. Ochrana těchto hodnot je stanovena v článku I.6.3 a spočívá v dodržení 
výškové hladiny zástavby a v zachování měřítka zástavby při respektování jejího charakteru.  
Rozvoj krajinných hodnot nezastavěného území je podpořen návrhem územního systému 
ekologické stability s četnými plochami zeleně krajinné vymezené zejména v Přírodním parku 
Výhon severovýchodně od zastavěného území. 
 
I.3 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch p řestavby a 

systému sídelní zelen ě 
 
I.3.1 Urbanistická koncepce 
 
Jako plochy stabilizované jsou vymezeny plochy se stávajícím způsobem využití, zejména v 
zastavěném území. Zastavitelné plochy se změnou způsobu využití jsou vymezeny tak, že 
přiléhají k plochám stabilizovaným se stejným způsobem využití z jejich vnější strany.  
Zastavitelné plochy bydlení jsou vymezeny zejména po vnějším obvodu hlavního zastavěného 
území - to na jeho severním okraji v souběhu se silnicí II/425 směrem na Židlochovice (Z2), 
dále podél severovýchodního okraje zastavěného území v lokalitách Kotle - nad Nivkou (Z3, 
Z6-9), Vinohradská - Horní Kroupná - Dolní Kroupná (Z10-14), Krefty - Ke Slatině - U Hřbitova 
(Z16-19) a na východním okraji zastavěného území v souběhu se silnicí II/425 směrem na 
Boudky (Z20). Zastavitelná plocha bydlení Z1 je vymezena v lokalitě Za Mostem. 
Zastavitelné plochy výroby a skladování jsou vymezeny vesměs v návaznosti na stávající 
výrobní areály - před zemědělskou farmou (Z25) a v lokalitě Za Mostem (Z24). S vyjímkou 
plochy na Špici (Z36) jsou tyto oddělené od ploch bydlení. V lokalitě Za Mostem je vymezena 
též plocha občanského vybavení sportovní (Z21) navazující na stávající plochu sportovní a 
plocha veřejného prostranství (Pv) směrem ke Knížecímu lesu. Zastavitelné plochy smíšené 
obytné vinných sklepů (Z22-23) jsou vymezeny u komunikace navazující na ulici 
Vinohradskou podél vinic směrem východním na trať Kozelky. 
Nadřazený dopravní systém zůstává beze změn, pro dálnici i obě silnice II. třídy jsou 
vymezeny stabilizované plochy dopravní infrastruktury silniční. Dopravní obsluha 
zastavitelných ploch bude zabezpečena stávajícími a navrženými komunikacemi vymezenými 
v plochách dopravní infrastruktury místní (Z29-32, Z34-35). 
 
I.3.2 Vymezení zastavitelných ploch 
 
Je vymezeno 32 zastavitelných ploch, které jsou označeny Z1-3, Z5-25, Z29-32, Z34-36. 
Podle způsobu využití jsou plochy dále rozlišeny značkami způsobu využití (B), (Os), (Sl), (Vs) 
a (Dm). Je vymezeno 20 zastavitelných ploch bydlení, 1 plocha občanského vybavení, 2 
plochy vinných sklepů, 3 plochy výroby a skladování a 6 ploch dopravní infrastruktury : 
Z1 plocha bydlení (B) Za Mostem 
Z2 plocha bydlení (B) na konci ulice Masarykova (na Židlochovice) 
Z3 plocha bydlení (B) za kapličkou 
Z5 plocha bydlení (B) mezi silnicí a ulicí Masarykova 
Z6 plocha bydlení (B) v lokalitě Kotle 
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Z7 plocha bydlení (B) u bývalé cihelny 
Z8 plocha bydlení (B) nad Nivkou (zadní část) 
Z9 plocha bydlení (B) nad Nivkou  (přední část) 
Z10 plocha bydlení (B) Vinohradská - Horní Kroupná 
Z11 plocha bydlení (B) Horní Kroupná 
Z12a plocha bydlení (B) na konci Dolní Kroupné (přední část) 
Z12b plocha bydlení (B) na konci Dolní Kroupné (zadní část) 
Z13 plocha bydlení (B) na konci Dolní Kroupné (špice) 
Z14 plocha bydlení (B) Dolní Kroupná 
Z15 plocha bydlení (B) Ke Slatině (přední část) 
Z16 plocha bydlení (B) Ke Slatině - Kozelky 
Z17 plocha bydlení (B) Ke Slatině (zadní část) 
Z18 plocha bydlení (B) Ke Slatině - Krefty 
Z19 plocha bydlení (B) Ke Slatině - U Hřbitova 
Z20 plocha bydlení (B) na konci ulice Komenského (na Boudky) 
Z21 plocha občanského vybavení - sportovní (Os) za hřištěm 
Z22 plocha smíšená obytná - vinných sklepů (Sl) na konci ul. Vinohradské 
Z23 plocha smíšená obytná - vinných sklepů (Sl) podél cesty na Kozelky 
Z24 plocha výroby a skladování (Vs) za Elakovem 
Z25 plocha výroby a skladování (Vs) před farmou 
Z29 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) nad Nivkou 
Z30 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) Ke Slatině (severní část) 
Z31 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) Ke Slatině (jižní část) 
Z32 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) na ulici Družstevní 
Z34 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) na konci ulice Komenského (na Boudky) 
Z35 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) za hřbitovem 
Z36 plocha výroby a skladování (Vs) na Špici 
Pro změnu využití zastavitelných ploch jsou stanoveny následující podmínky : 
- změna využití zastavitelných ploch Z2 a Z20 je podmíněna zpracováním územní studie, 

jejich zastavitelnost je podmíněna též provedením dopravní a technické infrastruktury 
- změna využití zastavitelných ploch Z2, Z5 a Z20 je podmíněna prokázáním, že hluková 

zátěž z dopravního provozu silnice nepřekročí přípustné hodnoty hygienických limitů pro 
chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb stanovených 
legislativou na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 

- změna využití zastavitelných ploch Z2-3, Z6, Z8-9 a Z20 je podmíněna provedením 
opatření pro odvedení extravilánových a přívalových vod z přilehlých svahů kopce Výhon 

- změna využití zastavitelné plochy Z21, je možná za podmínky, že zde nebudou 
umísťovány stavební objekty, které by bránily odtoku vody, či které by zmenšovaly 
průtočný profil záplavového území 

- změna využití zastavitelné plochy Z19 je podmíněna pietním režimem, nelze zde zřizovat 
stavby, jejich změny nebo provozovat činnosti, které by mohly ohrozit řádný provoz 
veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost (zejména hlukem) 

- změna využití zastavitelných ploch Z1, Z21 a Z24 v lokalitě Za Mostem je podmíněna 
vyřešením zásobování pitnou vodou před zahájením výstavby 

- u zastavitelných ploch nepodmíněných územní studií s předpokládaným napojením na 
veřejný vodovod bude před výstavbou hydrotechnickým výpočtem prokázáno, že nedojde 
k významnému zatížení odběrem pitné vody ze skupinového vodovodu Hustopeče 

- změna využití zastavitelné plochy Z36 je podmíněna tak, že před umístěním staveb a 
zařízení na ploše bude prokázáno, že celková hluková zátěž včetně zátěže z dopravy na 
silnici II/425 nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory 
a chráněné venkovní prostory staveb definované platnou legislativou na úseku ochrany 
veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, dále že při 
umisťování nových zdrojů hluku na ploše musí být respektovány stávající i v územně 
plánovací dokumentaci nově vymezené chráněné prostory definované platnou legislativou 
ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 



 

(Územní plán Nosislav) 

 
4

- změna využití zastavitelných ploch bydlení a občanského vybavení je podmíněna tím, že 
nový způsob jejich využití nenaruší užívání staveb v okolí plochy či v ní a nesníží kvalitu 
prostředí souvisejícího území 

 
I.3.3 Vymezení ploch p řestavby 
 
Nejsou vymezeny plochy přestavby. 
 
I.3.4 Vymezení systému sídelní zelen ě 
 
Jsou vymezeny stabilizované plochy sídelní zeleně označené : 
Zsv  plochy veřejných prostranství - plochy zeleně sídelní veřejné 
Zsz plochy smíšené obytné - plochy zeleně sídelních zahrad 
Stabilizované plochy Zsv jsou vymezeny zejména na obecních neoplocených (přístupných) 
pozemcích a na veřejných prostranstvích podél silnice II/425 a podél místních komunikací. 
Nejsou vymezeny návrhové plochy zeleně sídelní veřejné. 
Stabilizované plochy Zsz jsou vymezeny zejména na soukromých pozemcích zahrad v 
zastavěném území. Je vymezena 1 návrhová plocha zeleně sídelních zahrad mimo zastavěné 
území mezi zastavitelnou plochou Z20 a plochou veřejného prostranství s místní komunikací 
na konci ulice Masarykova (na Židlochovice). 
 
I.4 Koncepce ve řejné infrastruktury v četně podmínek pro její umís ťování  
 
I.4.1 Koncepce dopravní infrastruktury 
 
Stabilizované plochy i plochy změn dopravní infrastruktury jsou označeny : 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční (zejména dálnice, silnice I.- III. třídy a místní 

komunikace I. a II. třídy mimo zastavěné území) 
Dm plochy dopravní infrastruktury - místní (zejména místní komunikace III. a IV. třídy, 

účelové komunikace a ostatní komunikace podle katastru mimo zastavěné území, 
garáže a parkoviště aut mimo zastavěné území) 

Pv plochy veřejných prostranství (zejména silnice, místní komunikace a ostatní 
komunikace podle katastru v zastavěném území) 

 
a) Koncepce dálni ční a silni ční dopravy 
V severovýchodní částí území Nosislavi je vymezena stabilizovaná plocha dopravní 
infrastruktury silniční s procházející dálnicí D2 Brno - Břeclav - státní hranice. 
Jako stabilizované plochy dopravní infrastruktury silniční jsou mimo zastavěné území 
vymezeny plochy se silnicemi II. třídy : 
- II/425 Rajhrad - Břeclav - státní hranice, která prochází prostředkem katastru a 

zastavěným územím Nosislavi 
- II/416 Slavkov - Židlochovice - Pohořelice, která prochází podél severozápadní části 

hranice katastru 
Nejsou vymezeny nové plochy ani měněny trasy dálniční a silniční dopravy. 
Podmínky pro umísťování : 
- úpravy dálnice v ploše Ds budou prováděny ve stávající trase v parametrech ČSN 736101 
- úpravy silnice II/425 v ploše Ds mimo zastavěné území budou prováděny ve stávající 

trase v parametrech kategorie S 9,5 normy ČSN 736101 
- úpravy silnice II/425 v ploše Pv v zastavěném území budou prováděny v parametrech 

kategorie MS2 X/9 normy ČSN 736110, funkční skupiny B šířkově odpovídající 
intravilánové úpravě 

- úpravy silnice II/416 v ploše Ds mimo zastavěné území budou prováděny ve stávající 
trase v parametrech kategorie S 7,5 normy ČSN 736101 
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b) Koncepce místní dopravy 
Pro stabilizaci systému místní dopravy v zastavěném území jsou vymezeny stabilizované 
plochy veřejných prostranství Pv zejména s umístěnými místními komunikacemi. 
Pro navrženou koncepci místní dopravy jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury místní 
(Dm) určené zejména pro umístění nových místních komunikací, které budou zabezpečovat 
dopravní obslužnost zastavitelných ploch bydlení : 
- místní komunikace k zastavitelné ploše bydlení Z9 nad Nivkou (přední část), pro její 

umístění je vymezena zastavitelná plocha (Dm) označená Z29 
- místní komunikace k zastavitelným plochám bydlení Z15-17 (Ke Slatině, propojení ulice 

Dolní Kroupná a ulice Krefty), pro její umístění je vymezena zastavitelná plocha (Dm) 
označená Z30 

- místní komunikace k zastavitelným plochám bydlení Z18-19 (Ke Slatině, propojení ulice 
Krefty s ulicí U Hřbitova), pro její umístění je vymezena zastavitelná plocha (Dm) 
označená Z31 

- místní komunikace k zastavitelné ploše bydlení Z20 na konci ulice Komenského 
(souběžně se silnicí na Boudky), pro její umístěn je vymezena zastavitelná plocha (Dm) 
označená Z34 

Podmínky pro umísťování : 
- místní komunikace budou umísťovány a prováděny v parametrech normy ČSN 736110, 

kategorie MO 8/50 ve funkční skupině C3 
- v zastavěném území budou místní komunikace řešeny jako zklidněné v obytné zóně, 

součástí místních komunikací mohou být chodníky pro pěší v místech s přiléhající 
zástavbou 

 
c) Koncepce ú čelové dopravy  
Pro stabilizaci systému účelové dopravy mimo zastavěné území jsou vymezeny stabilizované 
plochy dopravní infrastruktury místní Dm s umístěnými účelovými komunikacemi, které 
zabezpečují přístup k pozemkům v katastru městyse. Účelové komunikace jsou dále přípustné 
zejména v plochách zemědělských Zz, Zp. 
 
d) Koncepce dopravy v klidu 
Garáže a parkoviště aut jsou součástí stabilizovaných ploch v zastavěném území a 
zastavitelných ploch tam, kde jsou přípustné podle článku I.6.2. 
Jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy dopravní infrastruktury místní (Dm) mimo zastavěné 
území, které umožní umístění většího množství garáží a parkování aut : 
Z32 plocha dopravní infrastruktury místní (Dm) na ulici Družstevní 
Z35 plocha dopravní infrastruktury místní (Dm) za hřbitovem 
Podmínky pro umísťování : 
- garáže a parkoviště aut budou v plochách Dm umísťovány v parametrech ČSN 736056 
 
e) Koncepce ve řejné dopravy osob 
Systém veřejné dopravy je v území stabilizovaný. Nové plochy pro provozování veřejné 
dopravy osob ani plochy pro umístění dalších zastávek veřejné dopravy nejsou vymezeny. 
 
f) Koncepce p ěší a cyklistické dopravy  
Pěší komunikace mohou být součástí všech vymezených stabilizovaných ploch a 
zastavitelných ploch, zejména ploch dopravní infrastruktury místní Dm a ploch veřejných 
prostranství Pv, dále ploch zemědělských Zz, Zp. 
Cyklistická doprava je součástí zejména vymezených ploch dopravní infrastruktury místní Dm 
a ploch veřejných prostranství Pv. Je navrženo umístění 2 cyklostezek (cyklotras) : 
- z Knížecího lesa přes most a zastavěné území Nosislavi okolo hřbitova na vrchol kopce 

Výhon (směrem k rozhledně) a do katastru Blučiny 
- od mostu podél pravého břehu Svratky do katastru Velkých Němčic 
V plochách Dm, Pv lze umísťovat další cyklistické stezky, které jsou přípustné i v plochách 
zemědělských Zz, Zp, lesních L a v plochách zeleně krajinné Zk. 
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I.4.2 Koncepce technické infrastruktury 
 
Jsou vymezeny stabilizované plochy technické infrastruktury označené Ti (zejména plochy s 
čerpací stanicí závlah, regulační stanicí plynu, čističkou odpadních vod, odpadovým dvorem). 
Nejsou vymezeny zastavitelné plochy technické infrastruktury. Jsou navrženy trasy vedení 
technické infrastruktury v plochách s různým způsobem využití. 
Podmínka pro umísťování společná pro následující články a) - f) : 
- trasy technické infrastruktury budou umísťovány zejména na přístupných neoplocených 

pozemcích či podél komunikací 
 
a) Koncepce zásobování elektrickou energií 
Jsou navrženy tyto změny v trasách zásobovacího vedení vysokého napětí 22kV : 
- trasa elektrického vedení vysokého napětá 22kV okolo zastavitelných ploch Z16-18 a Z11-

13 od ulice U hřbitova vnějším obchvatem zakončená distribuční trafostanicí na konci ulice 
Vinohradské 

- trasa přeložení elektrického vedení vysokého napětí 22kV u nároží ulice Pod Kopcem 
 
b) Koncepce za řízení spoj ů 
Nejsou navrženy změny v trasách zařízení spojů. 
 
c) Koncepce zásobování plynem  
Nesou navrženy změny v trasách velmi vysokotlakých, vysokotlakých a středotlakých vedení 
ani na jiných plynárenských zařízení. 
 
d) Koncepce zásobování pitnou vodou  
Nejsou navrženy změny v trasách vedení pitné vody. Pro zastavitelné plochy budou 
umísťovány rozvody pitné vody s ohledem na kapacitní možnosti vodovodní sítě a na 
vydatnost vodních zdrojů skupinového vodovodu. 
Podmínky pro umísťování : 
- pro možnost využití zastavitelných ploch v lokalitě Za Mostem bude třeba vybudovat či 

posílit vodovodní řad vedoucí na pravý břeh Svratky 
- u zastavitelných ploch nepodmíněných územní studií s předpokládaným napojením na 

veřejný vodovod bude třeba před výstavbou hydrotechnickým výpočtem prokázat, že 
nedojde k významnému zatížení odběrem pitné vody ze skupinového vodovodu 

 
e) Koncepce odkanalizování  
Nejsou navrženy změny na kanalizaci, která je nová s odvedením do čističky odpadních vod 
na levém břehu Svratky. U zastavitelných ploch bude prověřena možnost oddílného 
odkanalizování s podílem vsakování povrchových vod do terénu. 
 
f) Koncepce odvodn ění území  
Systém odvodnění území pomocí otevřených příkopů, dešťové kanalizace a melioračních 
příkopů do vodotečí zůstává zachován a je předmětem územní ochrany. Hlavní odtokové 
trasy v území - vodní toky, odvodňovací příkopy a svodnice jsou vymezeny jako plochy a trasy 
stabilizované a jsou nezastavitelné. Odvedení povrchových vod okolo zastavěného území ze 
svahů Přírodního parku Výhon bude řešeno pomocí příkopů, dešťové kanalizace a dalších 
opatření v území. 
 
g) Koncepce nakládání s odpady  
Není vymezena plocha pro provozování skládky odpadů. Ekologické či sběrné dvory pro 
časově omezené skladování komunálního odpadu jsou přípustné v plochách výroby a 
skladování Vs a v plochách technické infrastruktury Ti. 
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I.4.3 Koncepce ob čanského vybavení 
 
Jsou vymezeny stabilizované plochy občanského vybavení označené : 
Ov plochy občanského vybavení - veřejné 
Os plochy občanského vybavení - sportovní 
Ozs plochy občanského vybavení - zvláštní sportovní 
Oh plochy občanského vybavení - hřbitovy 
Pro rozvoj občanského vybavení je vymezena 1 zastavitelná plocha : 
Z21 plocha občanského vybavení - sportovní (Os) v lokalitě za hřištěm 
Podmínka pro umísťování : 
- způsob využití plochy občanského vybavení nenaruší svým provozem či umísťovaným 

technickým zařízením užívání staveb v okolí či v ploše a nesníží kvalitu prostředí 
souvisejícího území  

 
I.4.4 Koncepce ve řejných prostranství 
 
Pro stabilizaci této funkce jsou jako stabilizované vymezeny plochy stávajících veřejných 
prostranství označené Pv. Plochy veřejných prostranství jsou vymezeny zejména v 
zastavěném území a jsou určeny zejména pro dopravní infrastrukturu (silnice, místní 
komunikace), pro pěší přístup k domům, pro trasy technické infrastruktury a pro zeleň sídelní 
veřejnou. Je vymezena 1 plocha (Pv) veřejného prostranství mimo zastavěné území : 
(Pv) plocha veřejného prostranství Za Mostem v lokalitě u lesa navazující na zastavitelnou 

plochu sportovní Z21 
Podmínka pro umísťování : 
- na vymezené ploše (Pv) nejsou přípustné objekty, které by bránily odtoku vody či 

zmenšovaly průtočný profil záplavového území 
 
I.5 Koncepce uspo řádání krajiny v četně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 

změny v jejich využití, územní systém ekologické stabi lity, prostupnost krajiny, 
protierozní opat ření, ochrana p řed povodn ěmi, rekreace, dobývání nerost ů 

 
I.5.1 Koncepce uspo řádání krajiny v četně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 

změny v jejich využití 
 
Pro systém uspořádání krajiny jsou vymezeny jako stabilizované zejména stávající plochy s 
rozdílným způsobem využití mimo zastavěné území a mimo zastavitelné plochy označené :  
W plochy vodní a vodohospodářské (zejména Svratka, Šatava, potok Slatina, vodní 

nádrže, meliorační vodní příkopy) 
Z plochy zemědělské - skladovací (zejména polní stožiště či hnojiště) 
Zp plochy zemědělské - plochy půdy velkoplošně obdělávané (zejména orná půda, ovocné 

sady, vinice a trvalé travní porosty velkoplošně obdělávané) 
Zz plochy zemědělské půdy - zahrady (zejména orná půda, ovocné sady a vinice 

maloplošně obdělávané či na záhumenních zahradách) 
Zk plochy smíšené nezastavěného území - plochy zeleně krajinné (zejména břehové a 

doprovodné porosty, ostatní plochy, nelesní porosty a pozemky skladebných prvků 
územního systému ekologické stability) 

L plochy lesní (zejména plochy určené k plnění funkce lesa) 
 
Jsou vymezeny tyto plochy změn využití v krajině označené : 
(Zk1-24) plochy smíšené nezastavěného území - plochy zeleně krajinné 
(W3) plocha vodní a vodohospodářská 
Koncepce uspořádání krajiny vychází ze stávajícího způsobu využití, který je doplněn 
návrhem 24 ploch zeleně krajinné (Zk) vymezených k doplnění či založení prvků územního 
systému ekologické stability a návrhem 1 plochy vodní a vodohospodářské vymezené pro 
možnost umístění vodní nádrže. 
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Dále je možno umísťovat stromořadí v rámci jiných ploch s různým způsobem využití, 
zejména podél silnic, účelových komunikací a vodních toků jako doprovodnou zeleň, která se 
bude podílet na tvorbě krajiny. 
Podmínky pro změny využití území v krajině : 
- podmínkou je zachování přírodní, ekologické a produkční hodnoty krajiny se zřetelem na 

životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší 
 
I.5.2 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 
a) Koncepce řešení ÚSES 
Řešení územního systému ekologické stability (dále bude použita zkratka ÚSES) zahrnuje 
vymezení 30 základních segmentů nebo jejich částí náležících k následujícím 
biogeografickým úrovním : 
• Regionální ÚSES 
Regionální ÚSES tvoří v Nosislavi 3 jeho složené mezofilní větve a 1 větev hydrofilní : 
- mezofilní větev regionálního ÚSES vymezená při severní hranici městyse je v území 

zastoupena jen malou částí úseku regionálního biokoridoru označeného RBK 1510 (087) 
- mezofilní větev regionálního ÚSES protínající prakticky celé území městyse je zastoupena 

částí regionálního biocentra RBC 191 (143) Výhon, pěti vloženými biocentry v lokálních 
parametrech označených RBK 126 (086) /LBC 1-5 a šesti úseky regionálního biokoridoru 
označenými RBK 126 (086) /1-6 

- mezofilní větev regionálního ÚSES vymezená v nivě Svratky a Šatavy je v území 
zastoupena regionálním biocentrem RBC 47 (144) Nosislav, třemi vloženými biocentry v 
lokálních parametrech označenými RBK 114 (089) /LBC 6-8 a čtyřmi úseky regionálniho 
biokoridoru označenými RBK 114 (089) /1-4 

- hydrofilní větev regionálního ÚSES vymezená v korytě řeky Svratky je v území 
zastoupena regionálním biocentrem RBC 47 (144) Nosislav, jedním vloženým biocentrem 
v lokálních parametrech označeným RBK 114 (089) /LBC 9 a jedním úsekem regionálniho 
biokoridoru označeným RBK 114 (089) /5 

• Lokální ÚSES 
Lokální ÚSES tvoří v Nosislavi 1 jeho mezofilní větev a jedna 1 větev hydrofilní : 
- mezofilní větev lokálního ÚSES vymezená při severním okraji městyse je tvořena jediným 

biokoridorem označeným LBK 1 propojujícím vložené biocentrum RBK 126 (086) /LBC 1 s 
regionálním biokorodorem RBK 1510 (087) směrem do území obce Blučina 

- hydrofilní větev lokálního ÚSES vymezená v přímé vazbě na vodní tok Šatavy je tvořena 
čtyřmi lokálními biokoridory označenými LBK 2-5, jedním lokálním biocentrem označeným 
LBC 10 a dvěma biocentry v lokálních parametrech vloženými do trasy regionálního 
biokoridoru RBK 114 (089) /LBC 7 a RBK 114 (089) /LBC 8 

• Charakteristika typ ů větví ÚSES 
Mezofilní větve 
V mezofilních biocentrech budou převažovat mezofilní lesní společenstva tvořená biogeo-
graficky původními druhy, zde většinou doubravami. Lesní společenstva mohou být v menší 
míře doplněna společenstvy nelesními (plochy v mladších stádiích či úspěšná stádia 
blokovaná místními podmínkami). Biokoridory budou obdobného složení jako biocentra, 
případně mohou být tvořeny mozaikou stromových, keřových a travinobylinných společenstev. 
Hydrofilní větve 
V biocentrech a biokoridorech budou převládat společenstva dřevinná (lesní i nelesní) tvořená 
biogeograficky původními druhy vegetace, vždy ale doprovázená společenstvy vodními za 
spoluúčasti vlhkých luk a mokřadních společenstev vodních toků. 
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b) Přehled vymezených skladebných částí ÚSES 

• Prvky regionálního ÚSES 
označení a název 

prvku 
biogeografická úroveň 

větve 
typ větve 

návaznost prvku mimo řešené 
území 

RBK 1510 (087) regionální biokoridor mezofilní návaznost na území Blučiny 
RBC 47 (144) 

Nosislav 
regionální biocentrum hydrofilní návaznost na území 

Židlochovic 
RBC 191 (143) 

Výhon 
regionální biocentrum mezofilní (vymezeno v Nosislavi) 

RBK 126 (086) /1 reg. biokoridor - úsek 1 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 126 (086) /2 reg. biokoridor - úsek 2 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 126 (086) /3 reg. biokoridor - úsek 3 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 126 (086) /4 reg. biokoridor - úsek 4 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 126 (086) /5 reg. biokoridor - úsek 5 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 126 (086) /6 reg. biokoridor - úsek 6 mezofilní návaznost na území 

Židlochovic 
RBK 126 (086) 

/LBC 1 Randla a 
Flaneky 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní (vymezen v Nosislavi) 

RBK 126 (086) 
/LBC 2 Křenky 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní (vymezen v Nosislavi) 

RBK 126 (086) 
/LBC 3 Kozelky 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní (vymezen v Nosislavi) 

RBK 126 (086) 
/LBC 4 Dlouhá 

liška 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní (vymezen v Nosislavi) 

RBK 126 (086) 
/LBC 5 

U Zelňáku 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní návaznost na území 
Velkých Němčic 

RBK 1510 (087) regionální biokoridor 
(malá část) 

mezofilní vymezen na území Blučiny 

RBK 114 (089) /1 reg. biokoridor - úsek 1 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 114 (089) /2 reg.biokoridor - úsek 2 mezofilní (vymezen v Nosislavi) 
RBK 114 (089) /3 regionální biokoridor - 

úsek 3 
mezofilní možná návaznost na území 

Přísnotic 
RBK 114 (089) /4 regionální biokoridor - 

úsek 4 
mezofilní návaznost na území 

Velkých Němčic 
RBK 114 (089) /5 regionální biokoridor - 

úsek 5 (Svratka) 
hydrofilní (vymezen v Nosislavi) 

RBK 114 (089) 
/LBC 6 

V Nosislav. lese 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní (vymezen v Nosislavi) 

RBK 114 (089) 
/LBC 7 Knížecí les 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní možná návaznost na území 
Přísnotic 

RBK 114 (089) 
/LBC 8 U oken 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

mezofilní návaznost na území Přísnotic 

RBK 114 (089) 
/LBC 9 Holubí les 

reg. biokoridor - vložené 
lokální biocentrum 

hydrofilní návaznost na území 
Velkých Němčic 
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• Prvky lokálního ÚSES 
označení a název 

prvku 
biogeografická úroveň 

větve 
typ větve 

návaznost prvku 
mimo řešené území 

LBC 10 
Přísnotický les 

lokální biocentrum hydrofilní možná návaznost na území 
Přísnotic 

LBK 1 lokální biokoridor mezofilní návaznost na území Blučiny 
LBK 2 lokální biokoridor 

(Šatava) 
hydrofilní návaznost na území Přísnotic, 

Unkovic a Žabčic 
LBK 3 lok. biokoridor (Šatava) hydrofilní (vymezen v Nosislavi) 
LBK 4 lok. biokoridor (Šatava) hydrofilní návaznost na území Přísnotic 
LBK 5 lok. biokoridor (Šatava) hydrofilní návaznost na území Přísnotic 

 
c) Vymezená zele ň krajinná k dopln ění a založení ÚSES  
Za účelem doplnění či založení skladebných prvků ÚSES je vymezeno 24 smíšených ploch 
nezastavěného území - ploch zeleně krajinné označených (Zk1-24) : 
- (Zk1) pro doplnění RBK 114 (089) /5 řeky Svratky 
- (Zk2) pro doplnění RBC 47 (144) Nosislav 
- (Zk3) pro založení RBK 126 (086) /6 na Židlochovice 
- (Zk4) pro doplnění RBK 126 (086) /1 - západní část 
- (Zk5) pro doplnění RBK 126 (086) /1 - východní část 
- (Zk6) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 1 Randla a Flaneky 
- (Zk7) pro doplnění LBK 1 - jižní část 
- (Zk8) pro doplnění LBK 1 - severní část 
- (Zk9) pro doplnění RBK 126 (086) /2 - severní část 
- (Zk10) pro doplnění RBK 126 (086) /2 - jižní část 
- (Zk11) pro založení RBK 126 (086) /LBC 2 Křenky - západní část 
- (Zk12) pro založení RBK 126 (086) /LBC 2 Křenky - východní část 
- (Zk13) pro založení RBK 126 (086) /3 
- (Zk14) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 3 Kozelky - západní část 
- (Zk15) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 3 Kozelky - východní část 
- (Zk16) pro doplnění RBK 126 (086) /4 - západní část 
- (Zk17) pro doplnění RBK 126 (086) /4 - východní část 
- (Zk18) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 4 Dlouhá liška 
- (Zk19) pro založení RBK 126 (086) /5 
- (Zk20) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 5 U Zeleňáku 
- (Zk21) pro doplnění RBK 114 (089) /LBC 9 Holubí les 
- (Zk22) pro založení LBK 5 řeky Šatavy - severní část 
- (Zk23) pro založení LBK 5 řeky Šatavy - jižní část 
- (Zk24) pro doplnění RBC 191 (143) Výhon 
 
d) Podmínky pro zm ěnu využití území v plochách ÚSES  
Do doby realizace chybějících částí ÚSES bude možno dotčené plochy využívat stávajícím 
způsobem (zejména plochy zemědělské Zp, Zz a plochy lesní L) při splnění podmínky, že 
nebude snížena míra aktuální ani potenciální funkčnosti ÚSES, tzn. že minimálně zůstane 
zachována současná ekologická hodnota těchto ploch. 
 
I.5.3 Prostupnost krajiny 
 
Nejsou navržena opatření ke změně či zvýšení prostupnosti krajiny. Prostupnost krajiny vč. 
přístupu k pozemkům je zajištěna sítí stabilizovaných účelových komunikací vymezených 
zejména v plochách dopravní infrastruktury místní Dm. Umísťování dalších účelových 
komunikací je umožněno i v jiných plochách s různým způsobem využití (např. v plochách 
zemědělských Zz, Zp). 
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I.5.4 Protierozní opat ření a ochrana území p řed povodn ěmi 
 
a) Protierozní opat ření 
Nejsou vymezeny speciální plochy s protierozními opatřeními. Protierozní opatření lze 
realizovat zejména v plochách označených Zp, Zz, Zk a W. V plochách zemědělských lze z 
důvodu protierozních opatření měnit kulturu  na krajinnou zeleň, les či na trvalé travní porosty. 
 
b) Ochrana území p řed povodn ěmi 
Pro ochranu území před lokálními povodněmi je vymezena 1 plocha vodní a 
vodohospodářská, na níž lze realizovat zejména stavbu retenční vodní nádrže : 
(W3) plocha vodní a vodohospodářská na potoce Slatina 
Plocha bude sloužit k zadržení přívalových vod ze svahů kopce Výhon. Jako součást systému 
ochrany před extravilánovými vodami jsou vymezeny hlavní odtokové trasy v území - vodní 
toky, odtokové svodnice, odvodňovací příkopy. Tyto jsou vymezeny jako plochy či trasy 
stabilizované a jsou nezastavitelné. Jsou vymezeny nové odtokové svodnice v lokalitách 
Straně a Přední hory. Nejsou vymezeny plochy pro doplnění protipovodňové ochrany ze 
záplavového území Svratky a Šatavy. 
 
I.5.5 Rekreace 
 
Je vymezena stabilizovaná plocha, jejíž stávající způsob využití je možno charakterizovat jako 
rekreaci, která je označena Re. Zastavitelné plochy rekreace nejsou vymezeny. 
Rekreace je podmíněně přípustná v plochách bydlení B. 
 
I.5.6 Dobývání nerostných surovin 
 
Nejsou vymezeny plochy dobývání nerostných surovin. Dobývání nerostných surovin je 
podmíněně přípustné v plochách zemědělských Zp a plochách zeleně krajinné Zk a (Zk), které 
jsou součástí chráněného ložiskového území cihlářské suroviny. 
 
I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílný m způsobem využití a podmínek 

prostorového uspo řádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu  
 
I.6.1 Členění ploch s rozdílným zp ůsobem využití 
 
Jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití (plochy stabilizované jsou označeny na 
výkresech bez závorky, plochy změn využití jsou označeny v závorce) : 
B plochy bydlení 
Sk plochy smíšené obytné - komerční 
Ov plochy občanského vybavení - veřejné 
Os plochy občanského vybavení - sportovní 
Ozs plochy občanského vybavení - zvláštní sportovní 
Oh plochy občanského vybavení - hřbitovy 
Re plochy rekreace 
Sl plochy smíšené obytné - plochy vinných sklepů 
Vs plochy výroby a skladování 
Ti plochy technické infrastruktury 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční 
Dm plochy dopravní infrastruktury - místní 
Pv plochy veřejných prostranství 
Zsv  plochy veřejných prostranství - plochy zeleně sídelní veřejné 
Zsz plochy smíšené obytné - plochy zeleně sídelních zahrad 
W plochy vodní a vodohospodářské 
Z plochy zemědělské - skladovací 
Zp plochy zemědělské - plochy půdy velkoplošně obdělávané 
Zz plochy zemědělské - zahrady 
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Zk plochy smíšené nezastavěného území - plochy zeleně krajinné 
L plochy lesní 
 
I.6.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp ůsobem využití  
 
Podmínky pro využití jednotlivých druhů ploch jsou stanoveny pomocí přípustnosti využití pro 
stabilizované i zastavitelné (návrhové) plochy stejně. Přitom platí, že : 
Hlavní využití území - určuje převažující účel využití plochy které je totožné s názvem plochy 
Přípustné využití území - určuje přípustný způsob využití, kdy využití odpovídá druhu plochy. 
Podmíněně přípustné využití území - určuje přípustný způsob využití plochy, který je 
podmíněn konkrétní podmínkou či podmínkami. 
Nepřípustné využití území - určuje nepřípustný způsob využití plochy, zejména způsob využití 
neuvedený jako hlavní, přípustný či podmíněně přípustný. 
Dále platí následující podmínky : 
- v plochách navržených změn se připouští stávající způsob využití za podmínky, že tento 

trvale neznemožní navrženou změnu způsobu využití 
- v plochách občanského vybavení - sportovní, plochách výroby a skladování, plochách 

zemědělských a plochách zeleně krajinné nezačleněných do územního systému 
ekologické stability je přípustná výstavba posilovacích a retranslačních stanic mobilních 
sítí za podmínky, že tato zařízení budou umísťována v blízkosti komunikací 

- na území městyse se nepřipouští výstavba větrných elektráren 
- změna využití ploch obsahujících chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní 

prostory staveb podél silnic II. třídy bude umožněna prokázáním, že hluková zátěž z 
dopravního provozu nepřekročí přípustné hodnoty hygienických limitů stanovených 
legislativou na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 

- ve všech plochách lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 
letectva a obrany státu 

- plochy bydlení, plochy smíšené obytné - komerční, plochy občanského vybavení, plochy 
vinných sklepů, plochy výroby a skladování a plochy veřejných prostranství budou 
realizovány v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a 
musí být z těchto ploch přístupné 

 
B plochy bydlení  (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky a stavby rodinných domů, pozemky a stavby bytových domů vč. penzionů, 

pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a 
zeleně sídelní veřejné, pozemky zeleně sídelních zahrad, pozemky dalších staveb a 
zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou 
slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 

Podmíněně přípustné využití území : 
- pozemky staveb pro rekreaci za podmínky, že budou dopravně napojeny s možností 

parkovacího stání na vlastním pozemku, budou mít vyřešeno odkanalizování a odvodnění 
pozemku, dále pozemky a budovy obchodního prodeje, řemeslné výroby a občanského 
vybavení za podmínky, že jejich celková výměra nebude větší než 1.000 m2 a svým 
provozováním či technickým zařízením (zejména hlukem a prachem) nesníží kvalitu 
prostředí souvisejícího území 

 
Sk plochy smíšené obytné - komer ční (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky občanského vybavení s komerčním zaměrěním (zejména prodejny, služby, 

stravování, zdravotnictví, ubytování, opravny a související sklady a pod.), pozemky staveb 
pro bydlení a ubytování, pozemky dalších staveb a zařízení nesnižující svým 
provozováním či technickým zařízením kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména 
nerušící řemeslná výroba a služby které svým charakterem a kapacitou nezvyšují 
dopravní zátěž v území) a sloužící především obyvatelům obce, pozemky související 
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dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a zeleně sídelní 
veřejné, související garáže a související parkoviště aut 

Podmíněně přípustné využití území : 
- výrobní provozovny za podmínky, že tyto svým provozováním a technickým zařízením 

nenaruší užívání staveb v okolí, nebudou zvyšovat dopravní zátěž v území a nesníží 
kvalitu prostředí souvisejícího území 

Nepřípustné využití území : 
- zejména těžba surovin, hutnictví, chemická výroba, asanační služby 
 
Ov plochy ob čanského vybavení - ve řejné  (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělání a výchovu, sociální služby, 

péči o rodinu, zdravotnictví, kulturní zařízení, pro veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, 
pro obchodní prodej, pro tělovýchovu, pro ubytování a veřejné stravování, pro služby, 
vědu a výzkum, pro lázeňství, pro církevní stavby a církevní zařízení, služební byty 
nevytvářející chráněné prostory a chráněné prostory staveb podle legislativy na úseku 
ochrany veřejného zdraví, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 
pozemky veřejných prostranství a zeleně sídelní veřejné, související garáže a související 
parkoviště aut 

Podmíněně přípustné využití území : 
- sklady zboží, provozovny řemeslných služeb či jiné provozovny, jejichž účel je v souladu s 

plochami občanského vybavení za podmínky, že svým provozováním a technickým 
zařízením nenaruší užívání staveb či nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území 

 
Os plochy ob čanského vybavení - sportovní  (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky veřejných sportovních zařízení a staveb pro sport a sportovní aktivity - veřejná 

venkovní sportoviště a jejich zázemí, sportovní objekty (zejména tělocvičny, posilovny, 
koupaliště), pozemky dalších souvisejících zařízení (zejména restaurace, bufety, sklady 
potřeb, klubovny), služební byty nevytvářející chráněné prostory a chráněné prostory 
staveb podle legislativy na úseku ochrany veřejného zdraví, pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství a zeleně sídelní veřejné, 
související garáže a související parkoviště aut 

Podmíněně přípustné využití území : 
- zařízení jiných druhů občanského vybavení (např. školská, kulturní, ubytovací zařízení, 

autokempy) za podmínky že tyto svým provozováním a technickým zařízením nenaruší 
užívání staveb v okolí, nebudou zvyšovat dopravní zátěž v území a nesníží kvalitu 
prostředí souvisejícího území 

 
Ozs plochy ob čanského vybavení - zvláštní sportovní  (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky sportovní střelnice v nezastavěném území, pozemky staveb a zařízení 

souvisejících s provozem sportovní střelnice, pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury a související parkoviště aut 

Nepřípustné využití území : 
- jiné stavby než stavby určené pro provoz sportovní střelnice, jakýkoliv jiný způsob využití, 

který by vedl k narušení přírodních podmínek či narušení způsobu ochrany lokality 
 
Oh plochy ob čanského vybavení - h řbitovy  (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky pro veřejná pohřebiště, obřadní síně, urnové háje, pozemky pro zařízení 

související s provozem hřbitova, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 
pozemky  zeleně sídelní veřejné 
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Re plochy rekreace  (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky staveb pro individuální a rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení 

které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, pozemky rekreačních zahrad a luk, dále 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí 
ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami 

 
Sl plochy smíšené obytné - plochy vinných sklep ů (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky vinných sklepů, pozemky vinných domů s možností rekreačního ubytování, 

lisovny, sklady vína, pozemky dalších zařízení pro výrobu vína a údržbu vinic, pozemky 
zemědělské - zejména vinice, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 
související garáže a související parkoviště aut 

Podmíněně přípustné využití území : 
- provozovny prodeje a služeb za podmínky, že tyto souvisejí s výrobou vína, jsou 

zaměřeny na turistiku a za podmínky, že tyto svým provozováním či technickýcm 
zařízením nenaruší užívání staveb v okolí, nebudou zvyšovat dopravní zátěž v území a  
nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území 

 
Vs plochy výroby a skladování  (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, zejména zemědělská výroba, 

průmyslová a řemeslná výrobní zařízení, čerpací stanice pohonných hmot, energetická 
výrobní zařízení vč. fotovoltaických elektráren, zařízení pro výrobu a skladování potravin, 
správní budovy, sběrné dvory, zemědělské pozemky, technologické vodní nádrže, 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, související garáže a související 
parkoviště aut, pozemky izolační zeleně a stromořadí 

Podmíněně přípustné využití území : 
- výuková zařízení, občanské vybavení (zejména služby, prodejny) a stravovací provozovny 

za podmínky, že tyto souvisí s umístěnou výrobou, služební byty či ubytovny pokud 
obsahují obytné či pobytové místnosti, které nejsou chráněným vnitřním prostorem staveb 
ve smyslu legislativy na úseku ochrany veřejného zdraví a souvisejí s umístěnou výrobou 
a skladováním 

Nepřípustné využití území 
- zejména pozemky rodinných domů, bytových domů, pozemky staveb pro školní a 

předškolní výchovu, pozemky rekreačních staveb 
 
Ti plochy technické infrastruktury  (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky vedení, staveb a s nimi provozně souvisejících technických zařízení, zejména 

pro vodovody, vodojemy, čerpací vodovodní a zavlažovací stanice, pro vodní zdroje, 
kanalizaci, čističky odpadních vod, technické vodní nádrže, pro trafostanice, energetická 
elektrická zařízení, pro komunikační zařízení, pro zařízení plynovodů a produktovodů, 
pozemky související dopravní infrastruktury, pozemky izolační zeleně a stromořadí 

Podmíněně přípustné využití území : 
- stavby a zařízení pro skladování a likvidaci odpadů za podmínky, že tyto svým 

provozováním či technickýcm zařízením nenaruší užívání staveb v okolí, nebudou 
zvyšovat dopravní zátěž v území a  nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území, garáže a 
parkoviště aut za podmínky, že tyto souvisejí se stavbami či zařízeními umístěné 
technické infrastruktury 

 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silni ční (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky dálnic a silnic I.- III. třídy, pozemky místních komunikací I. a II. třídy včetně ploch 

mostů, náspů, zářezů a opěrných zdí, pozemky souvisejících dopravních zařízení, 
zastávek a přístřešků veřejné dopravy, vedení a zařízení souběžné či křižující technické 
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infrastruktury, pozemky doprovodné silniční zeleně a stromořadí 
Podmíněně přípustné využití území : 
- pěší komunikace za podmínky, že zabezpečují dopravní přístupnost přilehlé zástavby 
 
Dm plochy dopravní infrastruktury - místní  (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky obslužných místních komunikací III. a IV. třídy, to včetně ploch mostů, náspů, 

zářezů a opěrných zdí, odstavná a parkovací stání automobilů, garáže, účelové 
komunikace zabezpečující přístup k pozemkům, pozemky ostatních komunikací podle 
katastru, pěší komunikace, vedení a zařízení technické infrastruktury, pozemky veřejných 
prostranství a zeleně sídelní veřejné, stromořadí 

 
Pv plochy ve řejných prostranství  (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství zejména v zastavěném území a další 

pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky občanského vybavení 
slučitelné s účelem veřejných prostranství - zejména související pozemky silničních, 
místních, účelových a pěších komunikací, pozemky ostatních komunikací podle katastru, 
odstavná a parkovací stání automobilů, zastávky a přístřešky veřejné dopravy, inženýrské 
sítě a jejich zařízení, pozemky zeleně sídelní veřejné, zpevněné plochy, pozemky 
dětských hřišť, pozemky drobné architektury (zejména pro pomníky, kašny, sakrální a 
výtvarná díla, odpočívadla, lavičky), stromořadí 

 
Zsv plochy ve řejných prostranství - plochy zelen ě sídelní ve řejné  (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky veřejných prostranství určených pro travnatou, keřovou a stromovou zeleň v 

zastavěném území, pozemky dětských hřišť, pozemky drobné architektury (zejména pro 
pomníky, kašny, sakrální a výtvarná díla, odpočívadla, lavičky), pro pěší komunikace, 
komunikace příjezdů k objektům, procházející inženýrské sítě a jejich zařízení, vodní 
nádrže o velikosti do 500 m2 

 
Zsz plochy smíšené obytné - plochy zelen ě sídelních zahrad  (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- zemědělské pozemky zejména v zastavěném území související s bydlením, pozemky 

dalších staveb a zařízení souvisejících s bydlením (nikoliv staveb bydlení), které nesnižují 
kvalitu prostředí souvisejícího území, pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury 

 
W plochy vodní a vodohospodá řské  (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky vodních ploch a jejich hrází, pozemky koryt vodních toků a jiné pozemky určené 

pro převažující vodohospodářské využití (zejména pro retenční vodní nádrže, suché 
poldry, hráze, odvodňovací příkopy a svodnice), související vodohospodářské objekty a 
jejich zařízení, související vedení či objekty dopravní a technické infrastruktury 

 
Z plochy zem ědělské - skladovací  (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky staveb, zařízení a jiných opatření určených pro zemědělství (zejména sklady 

zemědělských plodin, polní hnojiště, úložiště slámy - stožiště), pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury, stromořadí 

 
Zp plochy zem ědělské - plochy p ůdy velkoplošn ě obdělávané  (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky zemědělského půdního fondu nezastavěného území velkoplošně obdělávané 

(zejména orná půda, ovocné sady, zahrady, vinice a trvalé travní porosty), pozemky 
staveb, zařízení a jiných opatření určených pro zemědělství, pozemky související dopravní 
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a technické infrastruktury (zejména pro účelové komunikace a procházející inženýrské 
sítě), protierozní opatření - meze, průlehy a stromořadí 

Podmíněně přípustné využití území : 
- změna kultury na zahradu, trvalý travní porost, zeleň krajinnou, vodní plochu do 0,5 ha, 

popř. na les za podmínky, že se bude jednat o protierozní opatření, odpočívadla pro 
turistiku do 60 m2 a turistické rozhledny do 150 m2 za podmínky, že tato zařízení budou 
umísťována poblíž komunikací a nenaruší zemědělské využití ploch, dobývání nerostných 
surovin za podmínky, že plocha se nachází v chráněném ložiskovém území 

 
Zz plochy zem ědělské - zahrady  (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky zemědělského půdního fondu nezastavěného území maloplošně obdělávané 

(zejména záhumenní zahrady, orná půda, ovocné sady, vinice), pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury (zejména pro účelové komunikace), protierozní 
opatření - meze, průlehy a stromořadí, dále nepodsklepené hospodářské stavby o 1 
nadzemním podlaží do 25 m2 plochy a do 5 m výšky neobsahující pobytové místnosti či 
ustájení zvířat, nepodsklepené stavby pro zemědělství o 1 nadzemním podlaží do 70 m2 
plochy a do 5 m výšky, stavby pro chovatelství o 1 nadzemním podlaží do 16 m2 plochy a 
do 5 m výšky, zimní zahrady a skleníky o 1 nadzemním podlaží do 40 m2 plochy a do 5 m 
výšky, vinné sklepy a vinné domy na pozemcích vinic, které svým provozem či technickým 
zařízením nesníží kvalitu prostředí a nenaruší užívání staveb souvisejícího území 

Podmíněně přípustné využití území : 
- změna kultury na zeleň krajinnou popř. na les či vodní plochu do 0,5 ha za podmínky, že 

se bude jednat o protierozní opatření, odpočívadla pro turistiku do 60 m2 za podmínky, že 
tato zařízení budou umísťována poblíž komunikací 

 
Zk plochy smíšené nezastav ěného území - plochy zelen ě krajinné  (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky mimo zastavěné území a mimo zastavitelné plochy určené zejména pro porosty 

s výsadbou geograficky původních dřevin, křovin a travin, nezemědělské plochy určené 
pro protierozní meze a průlehy nebo pro izolační zeleň, vodní plochy a pozemky vodních 
toků (zejména pobřežní porosty vodních toků), plochy začleněné do vymezených 
biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability 

Podmíněně přípustné využití území : 
- trasy dopravní a technické infrastruktury (např. účelové komunikace, cyklostezky) za 

podmínky minimalizace jejich plošného střetu s plochami zeleně krajinné, odpočívadla pro 
turistiku do 60 m2 a turistické rozhledny do 150 m2 za podmínky, že tato zařízení budou 
umísťována poblíž komunikací, dobývání nerostných surovin za podmínky, že plocha se 
nachází v chráněném ložiskovém území, hospodářské využití za dodržení podmínky, že 
jeho způsob nenaruší nevratně přírodní podmínky ani nesníží aktuální ekologickou úroveň 
v lokalitě 

 
L plochy lesní  (hlavní využití) 
Přípustné využití území : 
- pozemky lesní půdy určené k plnění funkce lesa, pozemky staveb a zařízení lesního 

hospodářství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, vodní plochy, vodní 
toky a vodohospodářská zařízení (zejména odvodňovací příkopy) 

Podmíněně přípustné využití území : 
- odpočívadla pro turistiku do 60 m2 a turistické rozhledny do 400 m2 za podmínky, že tato 

zařízení budou umísťována poblíž komunikací a nenaruší lesní hospodářství ani lesnickou 
dopravu 

 
I.6.3 Podmínky prostorového uspo řádání 
 
Jsou stanoveny 2 podmínky prostorového uspořádání společně pro zastavěné území, pro 
zastavitelné plochy i pro plochy nezastavěného území s různým způsobem využití : 
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a) Výšková hladina zástavby 
Maximální výška zástavby je dvě plná nadzemní podlaží a podkroví. Na území Přírodního 
parku Výhon nesmí výška budov v zastavitelných plochách přesáhnout 10 m. 
Do plného podlaží se započítává podkroví v případě, kdy více jak 3/4 půdorysné plochy 
podkroví (vzhledem k ploše pod ním ležících podlaží) má výšku požadovanou pro obytné 
místnosti. Do plného podlaží se započítává i podzemní podlaží v případě, kdy rovina jeho 
podhledu vystupuje více než 1,4 m nad úroveň průměrné výšky okolního terénu. Nejsou 
přípustná ustupující podlaží. 
Případná výstavba vyšších nadzemních staveb technického charakteru (zejména komínů, 
stožárů elektrického vedení o napětí 22 a více kV, stanic mobilních operátorů) nesmí vytvářet 
nevhodné výškové dominanty narušující krajinu. 
 
b) Měřítko zástavby 
V zastavěném území je třeba respektovat jednotné hmotové i výškové měřítko okolní 
zástavby. Toto je nutno dodržet především v historickém jádru městyse a v okolí kulturních 
památek, přičemž historické jádro tvoří zejména ulice Městečko, Masarykova, Komenského, 
Pod Baštou a Pod Kopcem. Stavby umísťované v zastavěných územích a v zastavitelných 
plochách nesmí významným způsobem narušit měřítko zástavby městyse ani jeho sídelní 
strukturu. 
 
I.6.4 Podmínky ochrany krajinného rázu 
 
• Plochy mimo Přírodní park Výhon 
Krajinný ráz nemusí být nutně posuzován v zastavěném území a v zastavitelných plochách v 
případě staveb bydlení, staveb smíšených obytných - komerčních a staveb občanského 
vybavení s výškou do 2 plných nadzemních podlaží a podkroví při respektování měřítka okolní 
zástavby. Dále nemusí být krajinný ráz nutně posuzován při umísťování staveb dopravní a 
technické infrastruktury a veřejných prostranství. V ostatních plochách s rozdílným způsobem 
využití bude umísťování staveb posuzováno z hlediska jejich vlivu na krajinný ráz. 
• Plochy na území Přírodního parku Výhon 
Na území Přírodního parku Výhon bude výstavba v plochách s různým způsobem využití 
posuzována z hlediska jejich vlivu na krajinný ráz. 
 
I.7 Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných opat ření, staveb a 

opat ření k zajiš ťování obrany a bezpe čnosti státu a ploch pro asanaci, pro které 
lze práva k pozemk ům a stavbám vyvlastnit  

 
I.7.1 Veřejně prosp ěšné stavby, pro které lze práva k pozemk ům a stavbám vyvlastnit 
 
Jsou vymezeny plochy a koridory veřejně prospěšných staveb dopravní a technické 
infrastruktury označené vps 1-11, u kterých lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo 
omezit : 
vps 1  stavba komunikace a inženýrské sítě k ploše Z3 za kapličkou 
vps 2  stavba komunikace a inženýrské sítě k ploše Z8 nad Nivkou 
vps 3  stavba komunikace na ploše Z29 a inženýrské sítě k ploše Z9 nad Nivkou 
vps 4  stavba místní komunikace a inženýrské sítě k plochám Z12-13 na ulici Dolní 

Kroupná 
vps 5  stavba komunikace na ploše Z31 a inženýrské sítě k plochám Z18-19 pro ulici Ke 

Slatině 
vps 6  stavba komunikace na ploše Z34 a inženýrské sítě k ploše Z20 u silnice na Boudky 
vps 7  stavba inženýrských sítí v koridoru k ploše Z2 
vps 8  stavba inženýrských sítí v koridoru k ploše Z6 
vps 9  stavba inženýrských sítí v koridoru k ploše Z10 z ulice Horní Kroupná 
vps 10  stavba elektrického vedení 22 kV na severovýchodním okraji městyse 
vps 11  stavba přeložení elektrického vedení 22 kV u nároží ulice Pod Kopcem 
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Je vymezena plocha pro umístění veřejně prospěšné stavby vodohospodářské ke zvýšení 
retenčních schopností území, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo 
omezit : 
vps 12  stavba retenční nádrže (W3) na potoce Slatina 
 
I.7.2 Veřejně prosp ěšná opat ření, pro která lze práva k pozemk ům a stavbám vyvlastnit 
 
Jsou vymezeny plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření určená pro zeleň krajinnou k 
doplnění a založení skladebných prvků územního systému ekologické stability označená vpo 
1-24, pro která lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit : 
vpo 1  opatření (Zk1) pro doplnění RBK 114 (089) /5 řeky Svratky 
vpo 2  opatření (Zk2) pro doplnění RBC 47 (144) Nosislav 
vpo 3  opatření (Zk3) pro založení RBK 126 (086) /6 na Židlochovice 
vpo 4  opatření (Zk4) pro doplnění RBK 126 (086) /1 (západní část) 
vpo 5  opatření (Zk5) pro doplnění RBK 126 (086) /1 (východní část) 
vpo 6  opatření (Zk6) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 1 Randla a Flaneky 
vpo 7  opatření (Zk7) pro doplnění LBK 1 (jižní část) 
vpo 8  opatření (Zk8) pro doplnění LBK 1 (severní část) 
vpo 9  opatření (Zk9) pro doplnění RBK 126 (086) /2 (severní část) 
vpo 10  opatření (Zk10) pro doplnění RBK 126/ (086) 2 (jižní část) 
vpo 11  opatření (Zk11) pro založení RBK 126 (086) /LBC 2 Křenky (západní část) 
vpo 12  opatření (Zk12) pro založení RBK 126 (086) /LBC 2 Křenky (východní část) 
vpo 13  opatření (Zk13) pro založení RBK 126 (086) /3 
vpo 14  opatření (Zk14) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 3 Kozelky (západní část) 
vpo 15  opatření (Zk15) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 3 Kozelky (východní část) 
vpo 16  opatření (Zk16) pro doplnění RBK 126/ (086) 4 (západní část) 
vpo 17  opatření (Zk17) pro doplnění RBK 126 (086) /4 (východní část) 
vpo 18  opatření (Zk18) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 4 Dlouhá liška 
vpo 19  opatření (Zk19) pro založení RBK 126 (086) /5 
vpo 20  opatření (Zk20) pro doplnění RBK 126 (086) /LBC 5 U Zeleňáku 
vpo 21  opatření (Zk21) pro doplnění RBK 114 (089) /LBC 9 Holubí les 
vpo 22  opatření (Zk22) pro založení LBK 5 (severní část) 
vpo 23  opatření (Zk23) pro založení LBK 5 (jižní část) 
vpo 24  opatření (Zk24) pro doplnění RBC 191 (143) Výhon 
 
I.7.3 Stavby a opat ření k zajišt ění obrany a bezpe čnosti státu, pro které lze práva 

k pozemk ům a stavbám vyvlastnit 
 
Nejsou vymezeny. 
 
I.7.4 Plochy ur čené k asanaci, pro které lze práva k pozemk ům a stavbám vyvlastnit 
 
Nejsou vymezeny. 
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I.8 Vymezení dalších ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejně prosp ěšných opat ření, 
pro které lze uplatnit p ředkupní právo  

 
Městys Nosislav uplatňuje předkupní právo pro veřejně prospěšné stavby podle následujícího 
seznamu. Předkupní právo se uplatňuje v katastrálním území Nosislav č. 584720. Čísla 
dotčených parcel či jejich částí jsou uvedena podle katastru k datu vydání územního plánu : 
 

pro vps č. účel vps č. parcel pro uplatnění předkupního práva 
vps 1  komunikace a inženýrské 

sítě k ploše Z3 za 
kapličkou 

1239/2, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/6, 
1239/7, 1239/8, 1239/9, 1239/10 

vps 2  komunikace a inženýrské 
sítě k ploše Z8 nad Nivkou 

910, 912, 913/1, 915, 919, 921/1, 926, 928/1, 
932/1, 940/3, 940/1, 941, 942, 943/1, 947, 
949/1, 949/2, 949/3, 949/4, 949/5, 949/6, 
949/7, 949/8, 949/9, 949/10, 949/11, 949/12, 
949/13, 949/14 

vps 3  komunikace na ploše Z29 
a inženýrské sítě k ploše 
Z9 nad Nivkou 

867/1, 868, 872, 873, 876, 877, 880, 882, 
885, 887, 889, 891, 893/1, 897, 900/1, 904, 
907/1 

vps 4  komunikace a inženýrské 
sítě k plochám Z12-13 na 
ulici Dolní Kroupná 

1336/25, 1336/26, 1334/1, 1334/4 

vps 5  komunikace na ploše Z31 
a inženýrské sítě k 
plochám Z18-19 pro ulici 
Ke Slatině 

567, 564 

vps 6  komunikace na ploše Z34 
a inženýrské sítě k ploše 
Z20 u silnice na Boudky 

1375/7, 1377/1, 1377/5, 1377/6, 1377/7, 
1377/8, 1373/1, 1373/7, 1373/8, 1373/9 

vps 7  stavba inženýrských sítí v 
koridoru k ploše Z2 

1539/13, 1539/15, 1541/1, 1557/2, 1558/2, 
1559/2, 1560/1, 1561/1, 1562/1, 1563/1, 
1564/1 

vps 8  inženýrské sítě v koridoru 
k ploše Z6 

1023/1, 1023/4 

vps 9  inženýrské sítě v koridoru 
k ploše Z10 z ulice Horní 
Kroupná 

782/2, 788, 791/2, 795, 798, 801, 803 

vps 1 2 stavba retenční nádrže 
(W3) na potoce Slatina 

453/6, 453/10, 453/12, 453/13, 453/14, 
453/15, 453/16, 453/17, 453/18, 453/19 

 
I.8.1 Další ve řejně prosp ěšné stavby, pro které lze uplatnit jen p ředkupní právo 
 
Nejsou vymezeny. 
 
I.8.2 Další ve řejně prosp ěšná opat ření, pro která lze uplatnit jen p ředkupní právo 
 
Nejsou vymezena. 
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I.9 Údaje o po čtu list ů územního plánu a po čtu výkres ů k němu p řipojené grafické 
části  

 
Textová část územního plánu obsahuje 20 číslovaných listů na stranách 1 až 20. Grafická 
část územního plánu obsahuje 3 barevné výkresy označené 1 až 3 : 
1 Výkres základního členění území, 1 : 5.000 
2 Hlavní výkres, 1 : 5.000 
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 1 : 5.000 
 
I.10 Vymezení ploch a koridor ů územních rezerv a stanovení možného budoucího 

využití v četně podmínek pro jeho prov ěření 
 
Je vymezena plocha územní rezervy označená R1 s možným budoucím využitím pro bydlení : 
R1 územní rezerva bydlení (B) na ulici U hřbitova 
Pro budoucí změnu využití územní rezervy R1 jsou stanoveny následující podmínky jejího 
prověření : 
- budoucí změna využití bude prověřena z hlediska její návaznosti na stabilizovanou plochu 

občanského vybavení - hřbitovy a možného střetu s pietním režimem v okolí veřejného 
pohřebiště 

 
I.11 Vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je prov ěření změn jejich využití  

územní studií podmínkou pro rozhodování, stanovení lhůty pro po řízení 
územní studie, její schválení a vložení dat studie do evidence  

 
Jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití 
územní studií jako podmínka pro rozhodování o změnách v území : 
Z2 plocha bydlení (B) na konci ulice Masarykova (na Židlochovice) 
Z20 plocha bydlení (B) na konci ulice Komenského (na Boudky) 
Studie mohou být vypracovány pro každou plochu zvlášť nebo pro obě plochy společně. Lhůta 
pro pořízení, schválení územní studie a vložení dat o této studii (ev. o těchto studiích) do 
evidence územně plánovací činnosti je stanovena do 1.10.2020. 
Územní studie navrhne, prověří a posoudí řešení zejména způsobu využití plochy, její 
podrobnější členění a řešení dopravní a technické infrastruktury. To včetně bilancí potřeby 
elektrické energie, pitné vody a plynu, řešení způsobu odkanalizování a odvedení 
extravilánových vod, prověření řešení zásobování pitnou vodou, vč. hydrotechnických výpočtů 
s přihlédnutím k tlakovým poměrům a vydatnosti skupinového vodovodu, řešení umístění 
inženýrských sítí do veřejně přístupných ploch, prověření jejich zaokruhování atd. 
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II. O D Ů V O D N Ě N Í   Ú Z E M N Í H O   P L Á N U 
 
A.   O D Ů V O D N Ě N Í   P R O J E K T A N T A 
 
II.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hledi ska širších vztah ů v území v četně 

souladu s územn ě plánovací dokumentací vydanou krajem  
 
II.1.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hle diska širších vztah ů v území 
 
Nosislav se nachází v jižní části rozvojové oblasti Brno s označením OB3 podle aktuální 
Politiky územního rozvoje ČR. Potenciál městyse ve struktuře osídlení je místní a odpovídá 
jeho velikosti, která činí v současné době cca 1300 trvalých obyvatel. Nosislav náleží do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností města Židlochovice, které je i zdrojem 
pracovních příležitostí. Využívání území městyse o velikosti 1.706,10 ha odpovídá členění 
jeho katastru, kde 72,54 % rozlohy tvoří zemědělské pozemky a 18,11 % rozlohy tvoří lesní 
pozemky (i tak je zde nejvíce lesů v nejbližším okolí). Vymezené plochy změny využití vychází 
ze stávajícího způsobu využití území doplněného o návrhové zastavitelné plochy určené 
zejména k rozvoji bydlení a o návrhové plochy nezastavěného území určené k doplnění 
územního systému ekologické stability. Územím Nosislavi prochází prvky územního systému 
ekologické stability na regionální úrovni, které jsou respektovány a označeny RBC 191 (143) 
Výhon, RBC 47 (144) Nosislav, RBK 114(089) a RBK 126 (086), přičemž je zohledněno 
řešení i označení (v závorkách) podle návrhu Zásad územního rozvoje JM kraje. 
Význam využívání území Nosislavi z hlediska širších vztahů je zemědělský, částečně 
lesnický. Nemalý je význam vinařský, v Nosislavi se vyskytují vinice a registrované viniční 
tratě I. - III. kategorie. 
Správní území městyse sestává z jediného katastrálního území Nosislav. Územím Nosislavi 
prochází dálnice mezinárodního významu D2 a silnice krajského významu II/425 a II/416, 
jejichž plochy jsou vymezeny jako stabilizované. Dobrá dostupnost z krajského města Brna je 
důležitá především z hlediska nabídky pracovních příležitostí. Územím Nosislavi prochází 
trasy nadřazené technické infrastruktury - svazek velmi vysokotlakých vedení plynu a 
elektrické vedení velmi vysokého napětí nadmístního významu. 
Severovýchodní polovina území městyse je součástí Přírodního parku Výhon, vyskytují se zde 
zvláště chráněná území přírody soustavy Natura 2000 označené EVL CZ 0623801 Přísnotický 
les a EVL CZ 0623800 Knížecí les. Katastrem Nosislavi i zastavěným územím protéká 
významný vodní tok řeka Svratka a Šatava se stanoveným záplavovým územím, jejichž 
plochy jsou v území vymezeny jako stabilizované. S ohledem na polohu ve struktuře osídlení 
nedaleko krajského města Brna se jedná o městys s vysokým potenciálem dalšího rozvoje 
zejména v oblasti bydlení a komerčních aktivit, což je promítnuto do návrhu zastavitelných 
ploch zejména bydlení. 
 
II.1.2 Vyhodnocení souladu územního plánu s územn ě plánovací dokumentací 

vydanou krajem 
 
Pro Nosislav není územně plánovací dokumentace vydaná krajem. Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) se projednávají, proto není posouzení souladu s tímto 
dokumentem provedeno. Nicméně je přihlédnuto k závěrům z projednávání tohoto dokumentu 
mj. v oblasti územního systému ekologické stability (např. nové značení biokoridorů), tak aby 
po vydání ZÚR JMK nebyl územní plán Židlochovice v rozporu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. 
Správní území Nosislavi nebylo součástí území řešeného Územním plánem velkého 
územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace ani Územním plánem velkého 
územního celku Břeclavsko, které by plnily funkci vyšší územně plánovací dokumentace ve 
smyslu § 187, odst. 7 stavebního zákona. Oba plány již pozbyly platnost. Nicméně jsou 
respektovány skutečnosti vyplývající z návaznosti území Nosislavi na území řešená v obou 
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zmíněných plánech - je respektován nadřazený územní systém ekologické stability, jsou 
respektovány koridory a trasy nadřazené dopravní a technické infrastruktury. 
 
II.2 Údaje o spln ění zadání, v p řípadě zpracování konceptu též údaje o spln ění  

pokyn ů pro zpracování návrhu  
 
II.2.1 Údaje o spln ění zadání územního plánu 
 
Projednané zadání územního plánu Nosislav doplněné o požadavky dotčených orgánů a 
připomínky organizací přítomných v území bylo schváleného zastupitelstvem městyse 
11.3.2009. Na základě výsledků projednávání návrhu byla část zadání v bodech a) a c) 
upravena. Úprava zadání se týkala přeformulování požadavku na neumísťování ploch v 
záplavovém území, přeformulování požadavku na vymezení plochy pro fotovoltaickou 
elektrárnu a požadavku týkajícího se vymezování ploch výroby a skladování. Úprava zadání 
byla schválena zastupitelstvem městyse 9.3.2011. 
Požadavky upraveného zadání jsou v návrhu splněny podle jednotlivých článků zadání a 
podle jednotlivých (níže kurzívou uvedených) požadavků takto : 
 
a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoj e a z územně plánovací 

dokumentace vydané krajem a z dalších širších územn ích vztah ů 
Návrh ÚP neomezí budoucí využití dopravních koridorů. 
- řešení je navrženo tak, aby nebylo omezeno budoucí využití dopravních koridorů, návrh 

nezasahuje do dopravních koridorů, které jsou vymezeny jako plochy stabilizované 
Nebudou vymezovány zastavitelné plochy v záplavovém území s výjimkou prověření umístění 
plochy pro fotovoltaické elektrárny (FVE) a ploch, které jsou součástí návrhu předchozího 
Územního plánu sídelního útvaru Nosislav. 
- od umístění zastavitelné plochy pro fotovoltaickou elektrárnu v záplavovém území bylo 

upuštěno po společném jednání na základě učiněných dohod po vysloveném nesouhlasu 
dotčených orgánů 

- je vymezena 1 zastavitelná plocha Z21 (Os) občanského vybavení - sportovní za hřištěm 
v záplavovém území, protože její většinová část je vymezena podle původního Územního 
plánu sídelního útvaru Nosislav z důvodu zachování právní kontinuity a nezbytné 
návaznosti na stávající sportoví areál, podmínky využití plochy jsou nastaveny tak, aby 
objekty na ní umísťované nemohly zhoršit odtokové poměry v záplavovém území, též viz 
článek II.3.1d) odůvodnění 

Respektovat trasy nadřazené dopravy, nadřazených tras inženýrských sítí a respektování 
nadřazeného systému ÚSES. 
- za účelem respektování systému nadřazené dopravy jsou stabilizovány plochy dopravní 

infrastruktury pro dálnici D2 ve východní části katastru, pro silnici II/425 procházející celým 
městysem a pro silnici II/416 na severozápadním okraji katastru 

- jsou respektovány koridory nadřazených inženýrských sití (VVTL a VTL plynovodů, 
elektrických vedení VVN) tak, že do jejich tras nejsou vymezeny zastavitelné plochy 

- v řešení ÚSES jsou zapracovány prvky na regionální úrovni podle celorepublikové 
koncepce se zohledněním řešení podle projednávaného návrhu Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje označené RBC 47 (144), RBC 191 (143), RBK 114 (089), RBK 126 
(086), RBK 1510 (087) 

Respektovat návaznosti vyplývající z řešení ÚPN VÚC BSRA, respektovat návaznosti 
vyplývající z řešení ÚPN VÚC Břeclavska. 
- požadovaná návaznost na dnes již zrušené oba ÚPN VÚC je dodržena respektováním 

tras nadřazené dopravy, inženýrských sítí a nadřazeného systému ÚSES - viz výše 
Respektování cyklistické trasy Židlochovice - Nosislav a navázání na turistické trasy 
v Židlochovicích s výhledem zpřístupnění plánované rozhledny na vrcholu Výhon i ze strany 
Nosislavi. 
- cyklistická trasa Židlochovice - Nosislav je vyznačena, nově jsou umístěny 2 cyklistické 

stezky  a cyklotrasy - viz článek II.3.1f) odůvodnění 
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Případný návrh ploch v inundaci nesmí zhoršit odtokové poměry ve vztahu k protipovodňové 
ochraně Židlochovic. 
- v inundaci vymezené plochy Z21 a (Pv) nezhorší odtokové poměry ve vztahu k 

protipovodňové ochraně Židlochovic - viz článek II.3.1d) odůvodnění, podmínky změny 
využití ploch v záplavovém území jsou nastaveny tak, aby objekty na nich umísťované 
nemohly zhoršit odtokové poměry - viz podmínky uvedené v článku I.3.2 a I.4.4 

 
b) Požadavky vyplývající z územn ě analytických podklad ů 
Návrh prostorových regulací přizpůsobit historickému jádru obce jako hodnotě a prostředí 
kulturních památek nacházejících se v něm a poblíž něj. 
- v podmínkách prostorového uspořádání (článku I.6.3) výrokové části jsou stanoveny 

podmínky prostorové regulace (výšková hladina zástavby, měřítko zástavby) 
přizpůsobené historickému jádru městyse a okolí kulturních památek tak, že zaručují 
respektování jejich hodnot (přičemž historické jádro tvoří ulice Městečko, Masarykova, 
Komenského, Pod Baštou a Pod Kopcem) 

Respektovat přírodně cenná území. 
- jsou respektována přírodně cenná území, zejména Evropsky významné lokality označené 

EVL CZ 0623801 Přísnotický les a EVL CZ 0623800 Knížecí les, dále plochy vyhlášených 
i navrhovaných přírodních památek, do kterých nezasahují zastavitelné plochy 

Respektovat cyklotrasy, popř. navrhnout jejich doplnění cyklotrasami a cyklostezkami. 
- respektováno a doplněno - viz článek II.3.1f) odůvodnění 
Nevytvářet předpoklady pro nevhodné dominanty narušující hodnotné krajinné dominanty. 
- proti nevhodným krajinným dominantám jsou stanoveny podmínky prostorového 

uspořádání a v článku I.6.3, to i se zákazem umísťování větrných elektráren 
Zohlednit vývoj očekávaného rozvoje bydlení dle ÚAP. 
- tempo rozvoje bydlení v období 2001-2009 podle tabulky na str. 69 ÚAP .............. 109 % 

odborný odhad vlivu polohy městyse v rozvojové oblasti OB3 osídlení  ................. + 10 % 
vliv přírustku trvalých obyvatel podle tabulky na str. 59 ÚAP v období 1990-2009 
(+ 97 obyvatel = 7 % z počtu 1.260 trvalých obyvatel)  ............................................ + 7 % 
celkem odhad tempa rozvoje bydlení  ................................. 109 % + 10 % + 7 % = 126 % 
potřeba počtu bytů  ............................................................. 432 bytů x 126 % = 544 bytů 
předpokládaný nárust bytů  ............................................... 544 bytů - 432 bytů = 112 bytů 
potřeba zastavitelné plochy na 1 byt  ............................................. 1.000 m2 = 0,1000 ha 
potřeba nárustu zastavitelných ploch bydlení  ............ 112 bytů x 0,1000 ha = 11,2000 ha 
v návrhu ÚP jsou vymezeny zastavitelné plochy bydlení o celkové velikosti 11,0648 ha, 
což odpovídá předpokládanému tempu rozvoji bydlení i podle ÚAP - viz článek II.3.1b) 

Respektovat historické vinné sklepy na ulici Masarykova jako hodnotu. 
- pro vinné sklepy je stanoven samostatný druh ploch způsobu využití označený Sl - plochy 

vinných sklepů, jejich ochrana spočívá ve stabilizaci těchto ploch v území a v přípustnosti 
způsobu jejich využití, kde není možno umísťovat např. stavby trvalého bydlení 

 
c) Požadavky na rozvoj území obce 
(ÚPN SÚ = původní Územní plán sídelního útvaru Nosislav, FVE = fotovoltaická elektrárna) 
Přizpůsobit územní plán městyse požadavkům rozvoje městyse jako sídla, vymezit nové 
(oproti platnému ÚPN SÚ) plochy pro bydlení. 
- jsou vymezeny nové (oproti platnému původnímu územnímu plánu sídelního útvaru 

Nosislav) zastavitelné plochy bydlení Z1, Z2, Z3, Z5, Z7, Z13, Z20 na základě konkrétních 
požadavků rozvoje městyse jako sídla 

Vymezit nové (oproti platnému ÚPN SÚ) plochy pro jiné druhy dopravy - cyklotrasy, 
cyklostezky. 
- pro jiné druhy dopravy - cyklotrasy a cyklostezky, jsou určeny zejména plochy dopravní 

infrastruktury místní Dm, částečně i plochy veřejných prostranství Pv, kde mohou být tyto 
umísťovány 

Prověřit možnost vymezení plochy pro FVE. 
- od umístění plochy fotovoltaické elektrárny Z27 bylo upuštěno po společném jednání z 

důvodu nesouhlasu zejména orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a nemožnosti 
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situovat takovou plochu mimo záplavové území (původní požadavek zadání na umístění 
FVE byl byl 9.3.2010 zastupitelstvem městyse upraven) 

Vymezit nové (oproti platnému ÚPN SÚ) plochy pro občanskou vybavenost, včetně plochy s 
možností umístění penzionu. 
- je vymezena zastavitelná plocha Z21 pro občanskou vybavenost - sportovní, penziony je 

možno umísťovat v plochách bydlení B a v plochách občanského vybavení Ov 
Nevymezovat výrazné rozšíření ploch pro výrobu než ty, které jsou vymezeny schváleným 
ÚPN SÚ jako návrhové či jako územní rezerva. 
- zastavitelná plocha výroby a skladování Z36 na Špici je vymezena již v původním ÚPN 

SÚ Nosislav a jeho změně, plocha výroby a skladování Z25 je vymezena v místě územní 
rezervy navržené v ÚPN SÚ Nosislav 

- je vymezena 1 nová zastavitelná plocha Z24 výroby a skladování za Elakovem pro 
možnost rozšíření stávajícího výrobního areálu 

- od zastavitelné plochy Z26 výroby a skladování, která byla vymezena v lokalitě za farmou 
v souladu s rezervou výroby podle ÚPN SÚ, bylo po společném jednání upuštěno z 
důvodu ochrany zemědělské půdy 

Vymezit plochy jako smíšené tam, kde je to účelné. 
- jsou vymezeny plochy smíšené obytné - komerční Sk a plochy smíšené obytné - pl. 

vinných sklepů Sl, protože vzhledem ke způsobu využití těchto ploch nebylo účelné určit 
využití pro bydlení (jedná se o plochy jejichž využití jen souvisí s funkcí bydlení) 

Upravit prostorové regulace na všech plochách tak, aby odpovídaly požadavkům rozvoje 
městyse. 
- prostorové regulace stanovené v článku I.6.3 - podmínkách prostorového uspořádání 

výrokové části (výšková hladina zástavby, měřítko zástavby) odpovídají požadavkům 
rozvoje městyse s ohledem na skutečnou výšku staveb 

Zohledňovat při návrhu schválený platný ÚPN SÚ. 
- je zohledněn původní (do vydání ÚP platný) Územní plán sídelního útvaru Nosislav včetně 

jeho provedených změn č. 1 a 2 tak, že jsou do řešení ÚP převzaty zastavitelné plochy (či 
jejich části) Z2, Z6, Z8-12, Z14-19, Z21-23, Z29-32, Z36-36, dále je zohledněn návrh 
územního systému ekologické stability 

Při návrhu ÚSES zohlednit taktéž Územní prognózu JmK, okresní generel ÚSES a ÚSES na 
území sousedních obcí. 
- je zohledněno - viz článek II.3.1h) odůvodnění 
Zapracovat v odůvodnění zmínku o dodržení platné legislativy v činnostech a následných 
řízeních v území. 
- zmínka o dodržení platné legislativy v následných řízeních a činnostech v území je 

uvedena jako „upozornění“ v záhlaví článku II.3.1 odůvodnění 
 
d) Požadavky na řešení plošného a prostorového uspo řádání území (na urb. koncepci 

a koncepci uspo řádání krajiny) 
Prověřit možnost vedení cyklostezky v souběhu s komunikací směrem Velké Němčice. 
- stezka je vyznačena, jako vhodnější se ukázalo umístění cyklostezky v ploše Dm na 

pravobřežní hrázi Svratky 
Zajistit minimální dotčení  krajiny. 
- zastavitelné plochy jsou vymezeny v nezbytném rozsahu a přiléhají těsně k zastavěnému 

území, volná krajina je dotčena pouze návrhem doplnění prvků ÚSES 
Bydlení bude rozšiřováno v plochách v návaznosti na zastavěné území a to poblíž 
komunikace II/425 směrem k Židlochovicím a směrem k Velkým Němčicím. 
- poblíž komunikace II/425 směrem k Židlochovicím je vymezena zastavitelná plocha 

bydlení Z2, směrem k Velkým Němčicím (na Boudky) je vymezena zastavitelná plocha 
bydlení Z20 

Prověřit možnost umístění ploch pro bydlení v lokalitě mezi řekou Svratkou, komunikací II/425 
a hranicí k.ú. městyse. 
- byla prověřena možnost umístění zastavitelné plochy bydlení mezi Svratkou, silnicí II/425 

a hranicí katastru v lokalitě Urban, přičemž tato plocha nebyla vymezena z těchto důvodů : 
jedná se o bezodtokové území s obtížným způsobem odvodnění, je zde ochranné pásmo 
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čističky odpadních vod, lokalitou prochází vedení vysokotlakého plynovodu a nachází se 
zde hodnotná zemědělská půda ve II. třídě ochrany 

Větší plochy pro rozvoj bydlení nebudou vymezovány směrem severním či severovýchodním 
od ploch schválených původním ÚPN SÚ směrem do Přírodního parku Výhon, plochy pro 
rozvoj bydlení navrhované směrem do PP Výhon budou rozšiřovány jen minimálně. 
- zastavitelné plochy bydlení navržené severovýchodním směrem do Přírodního parku 

Výhon jsou vymezeny s ohledem na návrhové plochy vymezené v původním ÚPN SÚ a 
jeho změnách, k rozšíření ploch Z16, Z17, Z18 došlo díky již vydanému územnímu 
rozhodnutí, návrh zastavitelné plochy Z2 vychází z požadavku zadání (viz výše) 

Bude zohledněn Krajinný plán Nosislavi a Protipovodňová a protierozní opatření Slatina (oba 
dokumenty byly schváleny zastupitelstvem obce 
- tyto dokumenty se týkají vesměs ploch v Přírodním parku Výhon, kde jsou zapracovány 3 

stabilizované vodní nádrže pro zvýšení retenčních vlastností území, 1 návrhová retenční 
nádrž a stabilizované plochy zeleně krajinné 

Bude zváženo a prověřeno zařazení územních rezerv, které byly schváleny v ÚPN SÚ do ÚP 
Nosislav jako zastavitelných ploch (plochy pro bydlení, plochy pro výrobu). 
- po prověření je jako zastavitelná plocha bydlení Z3 využita územní rezerva v lokalitě za 

kapličkou, jako zastavitelná plocha výroby Z25 je využita územní rezerva v lokalitě před 
farmou, jako zastavitelná plocha bydlení Z20 je využita část územní rezervy v lokalitě 
Špice (na Boudky) - zde se využití rezerv ukázalo jako vhodné 

- po prověření nebyla využita územní rezerva bydlení za ulicí Komenského směrem ke 
hřbitovu, nebyla využita územní rezerva pro rozšíření hřbitova, od využití územní rezervy 
výroby na plochu zastavitelnou Z26 v lokalitě za farmou bylo upuštěno po společném 
jednání z důvodu nesouhlasu dotčeného orgánu - zde se využití rezerv ukázalo jako 
problematické zejména s ohledem na ochranu zemědělské půdy 

Zohlednit při návrhu funkční a prostorové regulace dosud platného ÚPN SÚ. 
- funkční regulace stanovené v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

(článku I.6.2 výrokové části) odpovídají funkčním plochám podle původního ÚPN SÚ a 
jeho změnám v mezích vyhlášky č. 500/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, která je závazná 

- prostorové regulace stanovené v podmínkách prostorového uspořádání výrokové části 
(výšková hladina zástavby, měřítko zástavby) odpovídají prostorovým regulacím 
původního ÚPN SÚ 

Zohlednit při návrhu návaznost prvků ÚSES na platné ÚP sousedních obcí. 
- návaznost prvků ÚSES je zajištěna tím, že jsou zohledněny návrhy ÚSES podle 

sousedních územních plánů - viz článek II.3.1h) 
Navrhnout pro plochy podmínky pro jejich využití s ohledem na dosavadní hodnoty v území. 
- ve výrokové části jsou stanoveny podmínky změny využití ploch s cílem ochrany užívání 

staveb bydlení a občanského vybavení a nesnížení kvality prostředí souvisejícího území 
- na území městyse se nepřipouští výstavba větrných elektráren 
Návrhové plochy pro bydlení nebudou umisťovány v záplavovém území. 
- v záplavovém území nejsou umístěny plochy pro bydlení 
Návrh ploch v inundaci nesmí zhoršit odtokové poměry ve vztahu k protipovodňové ochraně 
Židlochovic. 
- v inundaci vymezené plochy Z21 a (Pv) nezhorší odtokové poměry ve vztahu k 

protipovodňové ochraně Židlochovic - viz článek II.3.1d) odůvodnění, podmínky změny 
využití ploch v záplavovém území jsou nastaveny tak, aby objekty na nich umísťované 
nemohly zhoršit zmíněné odtokové poměry (viz podmínky uvedené v článku I.3.2, I.4.4) 

Plochy FVE nelze umístit na plochách půdy s I. a II. třídou ochrany. 
- zastavitelná plocha pro fotovoltaickou elektrárnu Z27 (Ve) byla po společném jednání z 

návrhu vypuštěna z důvodu nesouhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
Požadavek vyplývající z vyjádření MO ČR - VUSS, že v celém katastrálním území veškerá  
výstavba především větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, venkovního 
vedení VVN a VN, retranslačních stanic a základnových stanic mobilních operátorů bude 
předem projednána s MO ČR bude zapracován (pravděpodobně jako podmínka pro využití 



 

(Územní plán Nosislav) 

 
26

území) do výroku OOP, důvod těchto opatření a to, že katastrální území Nosislav se nachází 
v ochranném pásmu radiolokačního zařízení bude uveden v odůvodnění. 
Další požadavek vyplývající z vyjádření MO ČR-VUSS - veškerá nadzemní výstavba v části 
území v koridoru RR směrů a v trase mikrovlnného spoje bude předem projednána s MO ČR 
bude zapracován (pravděpodobně jako podmínka pro využití území) do výroku OOP, důvod 
těchto opatření a to, v části katastrálního území Nosislav se nachází zájmové území AČR - 
koridor RR směrů a trasa mikrovlnného spoje (tzv. Fresnelova zóna) ze stanoviště Hády, bude 
uveden v odůvodnění. 
- tyto požadavky MO ČR jsou zapracovány ve výrokové části ve znění, které bylo 

dohodnuto s dotčeným orgánem po veřejném projednání (jednalo by se o podmínky 
procesní) v podmínkách ploch v článku I.6.2 výrokové části, v článku II.3.1e) a v 
poznámkách na koordinačním výkrese 

 
e) Požadavky na řešení ve řejné infrastruktury 
Nevymezovat jednotlivé místní komunikace, pokud mohou být umístěny v plochách jiného 
využití dle vyhl. 501/2006 Sb., a  nejsou veřejně prospěšnými stavbami. 
- nejsou vymezovány jednotlivé místní komunikace, ale jsou vymezeny plochy dopravní 

infrastruktury - místní, kde takové komunikace mohou být umístěny, tyto plochy jsou 
vymezeny zvlášť z toho důvodu že zde budou umístěny veřejně prospěšné stavby 

Řešit i dopravu v klidu - odstavování a parkování vozidel v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. 
- dopravu v klidu lze řešit na základě přípustnosti způsobu využití ploch zejména v 

zastavěném území, pro dopravu v klidu lze využít zejména zastavitelné plochy Z32, Z35 
dopravní infrastruktury místní (Dm), protože jsou na to kapacitně uzpůsobeny 

K zajištění dopravní obslužnosti řešit přiměřeně měřítku a podrobnosti ÚP silnice a dálnice, 
křižovatky, místní komunikace, odstavné plochy a parkovací plochy tak, aby bylo možno splnit 
ČSN 736101, 736102, 736110, 736056 a v souhlasu platnou legislativou (zákon č. 13/1997, 
vyhláška č. 104/97) hlavně co do možnosti zřízení křižovatek, přípustných podélných sklonů 
komunikací, připojení sjezdů, zajištění rozhledů (požadavek z vyjádření KŘ Policie JmK). 
- požadavek odkazující na platnou legislativu je řešen upozorněním v záhlaví článku II.3.1 
Respektovat trasu dálnice D2 (prochází SV cípem katastru), silnici II. třídy č. 381 (tvoří hranici 
jižního cípu katastru), silnici II. třídy č. 416 (tvoří kus západní hranice katastru) a silnici II. třídy 
č. 425 (která prochází celou obcí) včetně jejich ochranných pásem, respektování OP D2. 
- trasy výše zmíněných pozemních komunikací jsou respektovány, pro D2, II/425 a II/416 

jsou vymezeny stabilizovaní plochy dopravní infrastruktury, silnice II/381 nezasahuje do 
řešeného území 

V návrhu respektovat kategorizaci krajských silnic JMK schválenou radou JmK 19.6.2008 a 
stanovit typy MK dle ČSN 736110 pro průjezdní úseky krajských silnic, tj. II/425 bude mimo 
zastavěné území navrhována v parametrech kategorie S 9,5, v průjezdním úseku bude 
zařazena ve funkční skupině B a bude rámcově určen její typ dle ČSN 736110, II/416 a II/381 
budou navrhovány v parametrech šířkové kategorie S7,5. 
- požadovaná kategorizace silnic s odkazem na normy ČSN 736110 a ČSN 736101 je 

zapracována v podmínkách využití v článku I.4.1a) a I.4.1b) výrokové části a zdůvodněna 
v článku II.3.1f) 

Minimalizovat počet přímých napojení na silnice II a III. třídy. 
- není navrženo přímé napojení zastavitelných ploch na silnici II/425, ale jen prostřednictvím 

místních komunikací z důvodu minimalizace počtu křižovatek 
Vymezit nové plochy pro jiné druhy dopravy - cyklotrasy, cyklostezky. 
- pro jiné druhy dopravy - cyklotrasy a cyklostezky, jsou určeny zejména plochy dopravní 

infrastruktury místní Dm, částečně i plochy veřejných prostranství Pv, kde mohou být tyto 
umísťovány 

Požadavek respektování cyklistické trasy Židlochovice - Nosislav, řešení navázání na 
turistické trasy v Židlochovicích s výhledem zpřístupnění plánované rozhledny na vrcholu 
výhon i ze strany Nosislavi. 
- cyklistická trasa Židlochovice - Nosislav je vyznačena, nově jsou umístěny 2 cyklistické 

stezky a cyklotrasy, rozhledna bude pro cykloturistiku zpřístupněna - viz článek II.3.1f) 
odůvodnění 
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Vymezit plochy pro technickou infrastrukturu pouze tam, kde využití pozemku pro tuto 
infrastrukturu vylučuje začlenění do ploch jiného způsobu využití (ČOV, trafostanice a pod.) 
- je respektováno, nejsou vymezeny jiné plochy technické infrastruktury než pro ČOV 
Zakreslení a respektování STL plynovodu a VTL regulační stanice bude zapracováno do 
koordinačního výkresu v měřítku a podrobnosti ÚP - jen páteřní vedení, nikoliv uliční řady. 
Zapracování VVTL plynovodů vč. jejich OP a BP do koordinačního výkresu v podrobnosti ÚP, 
chování v OP a BP bude zapracováno zmínkou o dodržení platné legislativy v následných 
činnostech a řízeních v území. 
- je respektováno, v koordinačním výkrese jsou zakreslena stávající plynárenská zařízení 

včetně bezpečnostních pásem, zmínka o platné legislativě je v čl. II.3.1 odůvodnění 
Do koordinačního výkresu bude zapracována trasa kabelu Dial Telecom podél tras VVTL. 
- trasa kabelu je zakreslena v koordinačním výkrese 
Zapracovat přiměřeně měřítku a podrobnosti ÚP připomínky vyplývající z vyjádření Vodovody 
a Kanalizace Břeclav a.s. na řešení vodovodní sítě jako zaokruhované, na situování 
vodovodních řadů do veřejně přístupných ploch, na zohlednění tlakových poměrů vodovodní 
sítě v návrhu ploch, vyčíslení předpokládané spotřeby vody pro navrhovanou zástavbu - pro 
možnost posouzení kapacity technické infrastruktury bude u zastavitelných ploch uvažováno 
s velikostí pozemku min. 800 m2 na 1 rodinný dům (3,6 osoby/1 RD) - bude uvedeno 
v odůvodnění. 
- požadavky majitele skupinového vodovodu Hustopeče jsou zapracovány v článku I.3.2 - v 

podmínkách změny využití ploch, bilance potřeby pitné vody pro zastavitelné plochy 
bydlení a ostatní požadavky jsou zapracovány v článku II.3.1g) odůvodnění 

Neřešit Ti tam, kde je možné umístit ji do ploch jiného využití, pokud nebudou řešeny jako 
veřejně prospěšné stavby. 
- je respektováno - viz článek II.3.1g) odůvodnění 
Odvádění dešťových vod řešit tak, aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v území, 
vymezit hlavní odtokové trasy v k.ú. a chránit je regulací způsobu využití, popř. navrhnout 
opatření pro jejich zlepšení. 
- pro ochranu a stabilizaci hlavních odtokových tras a svodnic v území jsou jejich plochy a 

polohy v územním plánu vymezeny, jsou vymezeny 2 nové svodnice v lokalitě Přední hory 
Nakládání s odpady řešit v souladu se současnými požadavky na likvidaci odpadu (soulad 
s platnou legislativou i vodohospodářskými zájmy dle § 3, 17 a 50 zákona č. 86/2002 Sb.) - v 
textu odůvodnění bude uvedeno, že při následných činnostech a řízeních bude dodržena 
platná legislativa. 
- je respektován stávající systém nakládání s odpady, zmínka o dodržení platné legislativy 

je uvedena v záhlaví článku II.3.1 odůvodnění 
Zvážit vymezení nových (oproti platnému ÚPN SÚ) ploch pro OV. 
- toto bylo zváženo spolu s určeným zastupitelem, pro občanské vybavení je vymezena 

plocha Z21 za hřištěm za účelem možnosti rozšíření stávajících sportovišť 
Vymezit veřejná prostranství tak, aby jejich umístění bylo v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. 
- jsou vymezeny plochy veřejných prostranství Pv, Zsv zejména v zastavěném území v 

souladu s jejich posláním dle § 7 zmíněné vyhlášky, je vymezena 1 plocha (Pv) veřejného 
prostranství mimo zastavěné území 

 
f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Navrhovaný způsob využití území v CHLÚ Nosislav neohrozí vytěžitelnost všech zásob tohoto 
dosud netěženého ložiska cihlářské suroviny č. 3 136800 (dle ÚAP je nad ním biocentrum) a 
bude respektován horní zákon. 
- vytěžitelnost zásob netěženého ložiska cihlářské suroviny č. 3 136800 je v území 

zachována bez ohledu na vymezené prvky územního systému ekologické stability (viz 
článek I.5.6 výrokové části), nad ložiskem nejsou vymezeny zastavitelné plochy ani jiné 
plochy umožňující umísťování staveb 

Z připomínek NPÚ vyplývají požadavky, které budou zapracovány přiměřeně měřítku a 
podrobnosti ÚP v urbanistické koncepci, která bude navazovat na ÚAP - pokud z bližších 
dodatečných průzkumů vyplynou, lze zapracovat vymezení historicky a architektonicky 
cenných staveb, které je možno označit jako památky místního významu, stanovit typ 
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tradičního domu a dalších typických staveb jako podklad pro stanovení tradičního rázu a 
obrazu sídla, vyhodnotit obraz sídla v krajině a stanovit zásady pro novostavby s ohledem na 
lokality nově navrhovaných staveb a jejich polohu v obci (vymezit i lokality již zaniklé a 
možnost jejich půdorysné obnovy). 
- podle dodatečného urbanistického průzkumu a po dohodě s určeným zastupitelem nejsou 

vymezeny historicky a architektonicky cenné stavby označené jako památky místního 
významu, není stanoven typ tradičního domu jako podklad pro stanovení rázu a obrazu 
sídla z toho důvodu, že zástavba městyse je rozmanitá a tím, že jsou stávající funkční 
plochy v územním plánu stabilizovány, je zabezpečena i dostatečná ochrana těchto 
staveb (např. Husův sbor, fara, vinné sklepy na ulici Masarykova) 

Respektovat maloplošná chráněná území, zajistit minimální dotčení krajiny v případě 
zastavitelných ploch navrhovaných mimo zastavěné území. 
- v plochách významných krajinných prvků nejsou vymezeny zastavitelné plochy ani plochy 

umožňující umísťování staveb, z důvodu zachování krajiny nejsou vymezeny zastavitelné 
plochy bez navázání na zastavěná území 

Zohlednit regulace PP Výhon v lokalitách, které do něj zasahují i když se nacházejí 
v zastavěném území. 
- možnost regulace na území Přírodního parku Výhon (i v zastavěním území) je zakotvena 

v podmínkách ochrany krajinného rázu (viz. článek I.6.4 výrokové části) při posuzování 
vlivu staven na krajinný ráz (regulační zóny přírodní parku Výhon nejsou součástí jeho 
vydaného předpisu) 

Požadavek ZVS na respektování drobného toku na daném území (tedy pravděpodobně  
pruhu v šířce 6 m od břehové hrany vodního toku dle § 49, odst. 2 písm. c vodního zákona) 
bude zapracován částečně jako limit užívání pozemků sousedících s drobným vodním tokem 
od břehové čáry správcem toku, v odůvodnění bude zmíněn postup dle platné legislativy při 
následných  činnostech řízeních a limit bude zapracován do koord. výkresu. 
- limit užívání pozemků sousedících s vodními toky od břehové čáry správcem toku je 

zapracován jako manipulační pruh vodního toku v zákonem předepsané velikosti 8 a 6 m 
na koordinačním výkrese (též viz poznámka č. 6 na koordinačním výkrese), postup dle 
platné legislativy je zmíněn v upozornění v záhlaví článku II.3.1 odůvodnění 

 
g) Požadavky na ve řejně prosp ěšné stavby, ve řejně prosp ěšná opat ření a asanace 
Vymezit veřejně prospěšná opatření dle § 2 odst. 1) písm. m), dle § 101 a dle § 170 odst. 1) 
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), vymezit veřejně prospěšné stavby dle § 2 
odst. 1 písm. l) a dle § 170 odst. 1) písm. a)  zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 
- vymezené veřejně prospěšné stavby označené Vps 1-12 a veřejně prospěšná opatření 

označená Vpo 1-24 jsou zdůvodněny v článku II.3.1j) odůvodnění 
Zvážit vymezení asanací dle § 43 odst. 1 jako ploch vymezených ke změně stávající zástavby 
a dle § 3 od. 2 písm. b) vyhl. 501/2006 Sb., jako plochy rekultivačních zásahů do území ve 
vazbě na § 170 odst. 1 písm. d stavebního zákona - asanace (ozdravění) území. 
- v návrhu pro společné jednání byla vymezena 1 plocha ke změně stávající zástavby s 

asanací 2 hospodářských objektů na ulici U Hřbitova, po zvážení potřeby nutnosti 
takového řešení a po dohodě s určeným zastupitelem, bylo od těchto asanací upuštěno s 
tím, že zde vymezená plocha Zsz existenci hospodářských objektů připouští 

Odlišit barevně ve výkrese veřejně prospěšných staveb VPS a VPO, na která se vztahuje jak 
předkupní právo dle  § 101 stavebního zákona tak vyvlastnění dle § 170 SZ, dále VPS a VPO, 
na která se vztahuje jen předkupní právo dle § 101 stavebního zákona a na VPS a VPO, na 
která se vztahuje jen vyvlastnění dle  § 170 stavebního zákona. 
- je vymezeno 12 veřejně prospěšných staveb a 24 veřejně prospěšných opatření, které 

jsou na výkrese 3 od sebe barevně odlišeny podle požadavku tohoto bodu zadání 
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h) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních p ředpis ů (například požadavky na 
ochranu ve řejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe čnosti státu, ochrany 
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území , ochrany p řed povodn ěmi a 
jinými rizikovými p řírodními jevy) 

Respektovat z hlediska požární ochrany ČSN 73 0802 a zákon č. 133/1985 Sb., v platném 
znění a zákon č. 425/1990 Sb., v platném znění, civilní ochranu osob řešit a rozpracovat 
v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., a vyhláškou MVČR č. 380/2002 Sb., § 20 písm. a) -i) 
co se týká ploch a jevů v měřítku a podrobnosti ÚP. 
- řešené území není ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní, protože se v 

blízkosti Nosislavi nenachází vodního dílo, které by takovou vlnu způsobilo s vyjímkou 
ohrožení ze záplavového území 

- nejsou vymezeny zóny havarijního plánování, protože řešené území se nenachází v 
blízkosti ohrožení např. atomové elektrárny 

- nejsou vymezeny plochy pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí, 
protože ukrytí obyvatelstva je řešeno v tzv. improvizovaných úkrytech v rámci 
stabilizovaných ploch bydlení a občanského vybavení 

- řešení evakuace obyvatelstva a jeho ubytování bude řízeno orgány státní správy a 
nevyžaduje vymezení speciálních ploch 

- skladování materiálů civilní ochrany a humanitární pomoci je umožněno zejména v rámci 
stabilizovaných ploch občanského vybavení a nevyžaduje vymezení dalších ploch 

- nejsou vymezeny plochy určené pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo 
zastavěná území, protože takové látky se na území nevyskytují 

- k usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací civilní ochrany obyvatelstva 
jsou v urbanistickém řešení zohledněny následující zásady : 
- výrobní plochy jsou prostorově a dopravně odděleny od obytné zástavby 
- nejsou vymezeny zcela uzavřené vnitrobloky 
- obslužné komunikace jsou umístěny tak, aby umožňovaly příjezd zásahových jednotek 

a nouzovou obsluhu obce i v případě zneprůjezdnění části komunikací, které je možno 
objet po jiných místních komunikacích 

- při umísťování nových místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v 
důsledku rozrušení okolní zástavby, kdy jejich šířka prostoru pro komunikaci = 
minimálně (v1+v2)/2 + 6m, kde „v1“ a „v2“ jsou výšky budov po hlavní římsu v metrech 
na protilehlých stranách ulice 

- zaokruhování sítí technické infrastruktury (za účelem operativní úpravy dodávek 
z jiných, na území nezávislých zdrojů) není předmětem řešení územního plánu, ale 
dalších řízení v území, u ploch Z2, Z20 bude toto řešeno v územní studii  

- v řešeném území se nepočítá se skladováním nebezpečných látek 
- nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií není předmětem řešení 

územního plánu,  jedná se o organizační opatření bez plošných nároků 
Respektovat  ložiska nerostných surovin. 
- jsou respektována ložiska nerostných surovin a zakreslena do koordinačního výkresu, 

vytěžitelnost zásob netěženého ložiska cihlářské suroviny je v území zachována bez 
ohledu na vymezené prvky územního systému ekologické stability, nad ložiskem nejsou 
vymezeny zastavitelné plochy ani jiné plochy umožňující umísťování staveb 

Respektovat  záplavová území  z hlediska zastavitelných ploch s výjimkou prověření umístění 
plochy pro FVE, je nutno dodržet stanovené záplavové území řeky Svratky dle vyhlášení KÚ 
JmK Sp. zn. JMK 151413/2006 - Pol. ze dne 24.10.2007. 
- záplavové území řeky Svratky dle zmíněného vyhlášení KÚ JmK zasahuje celou západní, 

jihozápadní a jižní část území Nosislavi, kde případná povodeň může způsobit 
pravobřežní rozliv Svratky směrem od Židlochovic, záplavové území na stoletou vodu Q100 
nezasahuje zastavěné území městyse s vyjímkou sportovního areálu, čističky odpadních 
vod a lesního závodu Forota, ochrana území spočívá v zachování, resp. v nezmenšování 
průtočného profilu inundačního území - viz podmínky využití ploch v článku I.3.2 výrokové 
části, limit záplavového území vč. aktivní zóny je zapracován v koordinačním výkrese, 
plochy Z21 a (Pv) umístěné v záplavovém území jsou zdůvodněny v článku II.3.1d) 
odůvodnění 
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Minimalizovat možnost ohrožení hlukem a vibracemi ploch s chráněnými vnitřními prostory 
budov a chráněnými prostory, zvláště u komunikací II. a III. třídy, z vyjádření KHS JmK 
vyplývá požadavek, že chráněné prostory u silnic II a III. třídy lze navrhovat až na základě 
hlukového vyhodnocení prokazujícího splnění hygienických limitů - nutno uvést v textu výroku 
např. jako podmínku využití plochy 
- ohrožení hlukem podél komunikací je minimalizováno již v urbanistickém řešení, kdy 

nejsou vymezovány plochy bydlení podél silnic, zmíněné požadavky Krajské hygienické 
stanice stran ochrany veřejného zdrav, proti škodlivým účinkům hluku a vibrací u ploch s 
chráněnými venkovními prostory a chráněnými venkovními prostory staveb boblíž 
komunikací jsou zapracovány v podmínkách využití ploch v článku I.3.2 a článku I.6.2 
výrokové části 

Respektovat zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, při dodržení zásad § 4 a § 5 zákona, a 
dále § 3 a § 4 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků 
na ZPF bude zpracován podle přílohy č. 3 uvedené vyhlášky do přehledné tabulkové formy. 
- ochrana ZPF je zohledněna v urbanistickém řešení, vyhodnocení důsledků navrhovaného 

řešení na zemědělský půdní fond je provedeno v článku II.5 odůvodnění, to v souladu se 
zákonem č. 334/1992 Sb., podle vyhlášky č. 13/1994 Sb. z 1.10.1996 a vyhlášky č. 
48/2011 Sb., součástí vyhodnocení je výkres č. 6 odůvodnění 

Navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější, přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením (dle požadavku OŽP KÚ JmK), v případě, kdy výměra některé z lokalit či případně 
několika lokali spolu souvisejících a tvořících jeden celek přesahuje 10 ha předložit podklady 
s dostatečným předstihem, aby mohly být projednány s MŽP. 
- zdůvodnění navrženého řešení z hlediska ochrany ZPF je provedeno v článku II.5.1f) 

odůvodnění, nejsou vymezeny zastavitelné plochy tvořící 1 celek v lokalitě se záborem 
ZPF převyšujícím 10 ha 

Zapracovat ochranné pásma ČOV stanovené územním rozhodnutím č.j. Su 7574/04-Such  z 
8.11.2004. 
- je zapracováno jako limit v koordinačním výkrese 
V textové případně i grafické části ÚP uvést názvy vodních toků - uvést v koordinačním 
výkrese a případně v odůvodnění. 
- názvy vodních toků jsou zapracovány do výkresové části 
Dle požadavku správců toků stanovit volné manipulační a ochranné pruhy podél toků 
(v odůvodnění bude zmíněn postup dle platné legislativy při následných  činnostech a 
řízeních) dle § 49 odst. 2 vodního zákona o užívání pozemků sousedících s drobným vodním 
tokem v určité vzdálenosti od břehové čáry správcem toku - pásmo ve smyslu § 49, odst. 2 
zákona č. 254/2001 Sb., u významného vodního toku Svratka a Šatava bude respektováno 
dle tohoto zákona a bude zapracováno do grafické části jako limit - manipulační pásmo v šířce 
8 m od horní břehové hrany oboustranně. 
- do koordinačního výkresu je zapracován limit „manipulační pruh vodního toku“ ve 

vzdálenosti 8 m od břehové čáry Svratky a Šatyvy a 6 m od břehové čáry u ostatních 
vodotečí, jedná se o omezení užívání pozemků sousedících s vodními toky za účelem 
přístupu a jejich údržby podle odst. 2, § 49 vodního zákona, které může být uplatňováno v 
následných činnostech a řízeních v území podle zmíněného zákona - viz též poznámka 6) 
na koordinačním výkrese a upozornění v záhlaví článku II.3.1 odůvodnění 

Zakreslit do území v koordinačním výkrese všechny limity týkající se daného území tak, jak 
vyplývají z platné legislativy, z vydaných správních rozhodnutí, či tak jak byly či budou s DO 
dohodnuty. 
- limity jsou zakresleny v koordinačním výkrese v podrobnosti s ohledem na použité měřítko 

výkresu - jen jevy v daném měřítku znázornitelné 
Respektovat v území všechny limity týkající se daného území tak, jak vyplývají z platné 
legislativy, či tak jak byly či budou s DO dohodnuty (vnější OP vodního zdroje). 
- respektování limitů vyplývajících z platné legislativy v území je podmínkou pro dodržení 

urbanistické koncepce a koncepce řešení krajiny v územním plánu - viz upozornění v 
záhlaví článku II.3.1 odůvodnění 
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Zapracovat podmínku, že umístěním plochy pro FVE v záplavovém území nebudou zhoršeny 
odtokové poměry v území (nutnost hydrotechnického posouzení vlivu stavby na odtokové 
poměry s návrhem vhodného technického řešení - asi jako podmínka využití plochy). 
- zastavitelná plocha pro fotovoltaickou elektrárnu Z27 (Ve) v záplavovém území byla po 

společném jednání z návrhu vypuštěna z důvodu nesouhlasu zejména orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu (zadání pak bylo v tomto bodě upraveno) 

Připomínka navrhování nové kanalizace jako oddílné bude prověřena - obec má vydáno 
územní rozhodnutí i stavební povolení na kanalizační systém (pokud bude zapracována, bude 
to přiměřeně měřítku a podrobnosti ÚP). 
- ev. prověření navrhování kanalizace pro zastavitelné plochy jako oddílné bude řešeno v 

následných řízeních, u zastavitelných ploch Z2, Z20 toto bude předmětem řešení územní 
studie, vodoprávní úřad neuložill ve svém stanovisku pro vypouštění odpadních vod v 
Nosislavi požadavky na oddílnou kanalizaci 

Připomínka zajištění dostatečné látkové a hydraulické kapacity na plánované ČOV, aby byly 
plněny požadavky nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod pro napojení nové zástavby bude 
prověřena - obec má na ČOV vydáno jak územní rozhodnutí, tak stavební povolení (splaškové 
vody likviduje v žumpách). 
- kanalizace i ČOV pro stabilizované plochy zastavěného území jsou již realizovány a 

připravuje se jejich zprovoznění, připojování dalších větví či řadů kanalizace bude řešeno 
v následných vodoprávních řízeních, dodržení přípustného znečištění vod vyplývá z platné 
legislativy (viz upozornění v záhlaví čl. II.3.1 odůvodnění) 

Dle místních podmínek řešit problematiku extravilánových vod - viz výše Ti. 
- pro odvedení extravilánových vod jsou vymezeny hlavní odtokové trasy a svodnice v 

území, které jsou předmětem územní ochrany a jsou nezastavitelné (viz čl. I.4.2f) 
výrokové části), pro doplnění tohoto systému jsou vymezeny 2 navržené nové svodnice v 
lokalitě Přední hory 

- pro změnu využití zastavitelných ploch Z2-3, Z6, Z8-9 a Z20 je stanovena podmínka 
provedení opatření pro odvedení extravilánových a přívalových vod z přilehlých svahů 
kopce Výhon 

V rámci zpracování návrhu územně plánovací dokumentace upřednostnit protierozní opatření, 
která zamezí vodní erozi a splachům půdy. 
- podle přípustnosti využití ploch v článku I.6.2 lze realizovat protierozní opatření v plochách 

zemědělských Zp, Zz, dále v plochách zeleně krajinné Zk a plochách vodních a 
vodohospodářských W, tedy podle potřeby prakticky kdekoliv v katastru mimo chráněná 
území přírody, toto řešení skýtá více možností 

Řešit vyhovujícím způsobem likvidaci všech druhů odpadů ze zájmového území v souladu 
s platnou legislativou a v souladu s vodohospodářskými zájmy (viz. výše nakládání s odpady). 
- není měněn stávající systém nakládání s odpady, zmínka o dodržení platné legislativy je 

uvedena v záhlaví článku II.3.1 odůvodnění 
 
i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních st řetů zájmů a problém ů  v území 
Prověřit možnost řešení střetu ploch pro bydlení v lokalitě mezi řekou Svratkou, komunikací 
II/425 a hranicí k.ú. městyse a půdy ve II. třídě ochrany (dále je tato plocha vedena 
v materiálech KÚ jako bezodtoková plocha. 
- po prověření bylo upuštěno od umístění zastavitelné plochy bydlení mezi Svratkou, silnicí 

II/425 a hranicí katastru v lokalitě Urban na základě střetu tohoto záměru s limity využití 
území z toho důvodu, že se jedná o bezodtokové území s obtížným způsobem odvodnění, 
do plochy zasahuje ochranné pásmo čističky odpadních vod, bylo by nutno přeložit vedení 
vysokotlakého plynovodu a nachází se zde zemědělská půda ve II. třídě ochrany ZPF 

Řešit střet ploch pro bydlení a ochranou před nepříznivými vlivy hluku a vibrací na venkovní i 
vnitřní chráněné prostory a venkovní chráněné prostory staveb. 
- s vyjímkou zastavitelných ploch Z2, Z5, Z20 jsou všechny ostatní zastavitelné plochy 

bydlení vymezeny mimo bezprostřední blízkost silnice II. třídy jako zdroje hluku 
- u zastavitelných ploch Z2, Z5, Z20, Z36 je tento střet řešen podmínkou prokázání splnění 

hygienických limitů v článku I.3.2, na všechny plochy bydlení vč. stabilizovaných se 
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vztahuje podmínka prokázání přípustné hodnoty hygienických limitů uvedená v záhlaví 
článku I.6.2 výrokové části 

Řešit možný střet ploch pro bydlení a PP Výhon. 
- směrem do Přírodního parku Výhon jsou vymezeny zastavitelné plochy bydlení Z2-3, Z6-

19, důvodem umístění těchto ploch v PP Výhon je zejména skutečnost, že převážná 
většina těchto ploch je zde vymezena s ohledem na původní územní plán sídelního útvaru 
a jeho změny z důvodu zachování kontinuity právního stavu v území 

- možný střet ploch bydlení a Přírodním parkem Výhon je řešen v podmínkách prostorového 
uspořádání - článku I.6.3 výrokové části, kde je pro tyto plochy z důvodu ochrany 
přírodního parku stanovena maximální výška staveb do 10 m nad terénem a podmínka 
posuzování vlivu staveb na krajinný ráz 

Prověřit možnost řešení střetu ploch pro FVE a záplavového území. 
- zastavitelná plocha pro fotovoltaickou elektrárnu Z27 (Ve) v záplavovém území byla po 

společném jednání z návrhu vypuštěna z důvodu nesouhlasu orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu a nesouhlasu vodoprávního orgánu 

Řešit střet zastavitelných ploch a ochrany hodnot v území. 
- zastavitelné plochy jsou vymezeny takovým způsobem, aby nezasahovaly do chráněných 

území přírody ani do významných krajinných prvků 
- pro ochranu civilizačních hodnot v území - ochranu charakteru tradiční zástavby, jsou 

stanoveny podmínky prostorového uspořádání v článku I.6.3 výrokové části s maximální 
výškovou hladinou do 2 plných nadzemních podlaží a podkroví a s podmínkou 
respektovat jednotné hmotové i výškové měřítko okolní zástavby především v historickém 
jádru městyse a v okolí kulturních památek, přičemž historické jádro tvoří zejména ulice 
Městečko, Masarykova, Komenského, Pod Baštou a Pod Kopcem 

 
j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch, na p lochy p řestavby s ohledem na 

obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v r ozvojové oblasti nebo v 
rozvojové ose 

Zastavitelné plochy nebudou zasahovat do blízkosti chráněných kulturních a přírodních 
památek či  do jejich ochranných pásem, ani do registrovaných významných krajinných prvků. 
- zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby nezasahovaly do blízkosti kulturních a 

přírodních památek či do jejich ochranných pásem ani do významných krajinných prvků 
Bude vymezeno zastavěné území. 
- je vymezeno zastavěné území podle § 2 a § 58 stavebního zákona, které je vyznačeno na 

výkresech č. 1 - 6 ve stavu ke dni 31.7.2011 
Zvážit vymezení ploch přestavby jako ploch k obnově nebo opětovnému využití 
znehodnoceného území. 
- po zvážení a prověření potřeby řešení nejsou vymezeny plochy přestavby jako plochy k 

obnově či k opětovnému využití znehodnoceného území z toho důvodu, že znehodnocená 
území se v Nosislavi nevyskytují 

Zvážit vymezení ploch ke změně stávající zástavby - asanace. 
- v návrhu pro společné jednání byla vymezena 1 plocha ke změně stávající zástavby s 

asanací 2 hospodářských objektů na ulici U Hřbitova (před hřbitovem), po zvážení potřeby 
takového řešení a po dohodě s určeným zastupitelem, bylo od těchto asanací upuštěno s 
tím, že zde vymezená plocha Zsz, existenci takových objektů připouští 

 
k) Požadavky na vymezení ploch a koridor ů, ve kterých bude uloženo prov ěření změn  

jejich využití územní studií 
Zvážit toto vymezení zejména v případě ploch, které mají jako přípustný či podmínečně 
přípustný způsob využití území bydlení. 
- po prověření celého řešení a po dohodě s určeným zastupitelem jsou vymezeny 

zastavitelné plochy bydlení Z2 a Z20, ve kterých je rozhodování o změně jejich využití 
podmíněno zpracováním územní studie z důvodu plošné rozsáhlosti těchto ploch (2 
největší plochy bydlení) a zejména z důvodu potřeby podrobnějšího vyřešení dopravní a 
technické infrastruktury a s ohledem na podmínky v území 
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l) Požadavky na vymezení ploch a koridor ů, pro které budou podmínky pro 
rozhodování o zm ěnách jejich využití stanoveny regula čním plánem 

Zvážit toto vymezení zejména v případě ploch, které mají jako přípustný či podmínečně 
přípustný způsob využití území bydlení. 
- po prověření řešení nejsou vymezeny plochy ani koridory, jejichž změna využití by byla 

podmíněna zpracováním a vydáním regulačního plánu z toho důvodu, že žádná ze 
zastavitelných ploch není tak rozsáhlá či komplikovaná, aby její využití vyžadovalo řešení 
se stanovením podrobnějších regulativů (změna využití větších zastavitelných plochy 
bydlení Z2, Z20 je podmíněna zpracováním územní studie, což je dostatečné). 

 
m) Požadavky na vyhodnocení vliv ů územního plánu na udržitelný rozvoj, pokud 

dot čený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatn í požadavek na 
zpracování vyhodnocení z hlediska vliv ů na životní prost ředí nebo pokud nevylou čil 
významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 

Tyto požadavky nejsou, protože KÚ JmK ve svém stanovisku vyslovil, že hodnocený návrh 
nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a 
neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. 
 
n) Případný požadavek na zpracování konceptu řešení včetně požadavk ů na 

zpracování variant 
Požadavek z hlediska vypracování variant neměl ani městys ani pořizovatel, případné 
zpracování konceptu bylo závislé na stanovisku dotčeného orgánu dle § 47 odst. 3 stavebního 
zákona (viz. výše) - koncept nebude vypracován. 
- tyto požadavky zadání neobsahovalo, nebylo nutno zpracovat varianty ani se nedělalo 

posouzení vlivů na životní prostředí z kterého by ev. vyšel takový požadavek, proto 
koncept řešení nebyl zpracován 

 
o) Požadavky na uspo řádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo řádání obsahu 

jeho od ůvodn ění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně  měřítek 
výkres ů a počtu vyhotovení 

Obsah ÚP - celý ÚP bude zpracován tak, aby bylo možné jeho vydání jako opatření obecné 
povahy, dle § 174-176 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řádu), textová část i výkresová část 
bude vypracována dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., obsah odůvodnění ÚP - 
textovou část odůvodnění územního plánu bude tvořit odůvodnění projektanta podle  písmene 
a)-e) vyhlášky č. 500/2006 Sb., odůvodnění pořizovatele bude doplněno po projednání. 
Výkresová část odůvodnění bude zpracována dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
Výkresy budou zpracovány v měřítcích dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. Plochy s rozdílným 
způsobem využití budou vymezeny dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., přičemž plochy lze  dále 
podrobněji členit dle § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
Návrh bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškami  č. 500/2006 Sb., a č. 501/2006 Sb., a taktéž dle 
metodických pokynů uveřejněných na webových stránkách Ústavu územního rozvoje a 
Ministerstva pro místní rozvoj. Počet vyhotovení dokumentace bude pro projednání odevzdán 
ve 2 vyhotoveních. Dle výsledků projednání bude vyhotoven čistopis ÚP, který bude 
odevzdán ve 3 vyhotoveních. Dokumentace návrhu ÚP i čistopisu bude vypracována 
digitalizovaně, data budou předána pořizovateli i objednateli na nosiči CD. 
- dokumentace územního plánu je provedena podle současné legislativy v rozsahu podle 

přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

- plochy s rozdílným způsobem využití označené B, Re, Vs, Ti, Pv, W, L jsou vymezeny 
podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, plochy 
označené Sk, Ov, Os, Oh, Ozs, Sl, Ds, Dm, Zsv, Zsz, Z, Zp, Zz, Zk jsou dále podrobněji 
členěny z důvodu požadovaných rozdílů v jejich využití s ohledem na specifické podmínky 
a na charakter území ve smyslu článku 4, § 3 zmíněné vyhlášky - podrobněji viz článek 
II.3.1i) odůvodnění 
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- výkresová dokumentace je vypracována digitalizovaně v měřítku 1 : 5.000, z důvodu 
možnosti vizuální identifikace parcel a přehlednosti řešení vlastního sídla je vypracován 
detail koordinačního výkresu v měřítku katastrální mapy 1 : 2.000, požadovaná data jsou 
předána i na nosiči CD 

 
II.2.2 Údaje o spln ění pokyn ů pro zpracování návrhu územního plánu 
 
Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu ve smyslu odstavce 1) § 49 stavebního 
zákona nebyly pořizovatelem vypracovány, protože nebyl zpracován koncept řešení. 
Po společném jednání byl návrh přepracován. Pokyny k úpravě návrhu před veřejným 
projednáním zpracované pořizovatelem na základě stanovisek dotčených orgánů a po 
konzultacích se správci inženýrských sítí, dopravní infrastruktury a správců toků z 19.7.2010 
jsou splněny takto : 
- zastavitelná plocha pro fotovoltaickou elektrárnu Z27 (Ve) byla z návrhu vypuštěna z 

důvodu nesouhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a je nahrazena plochou 
nezastavěného území vymezenou pro veřejné prostranství (Pv) 

- zastavitelná plocha Z24 (Vs) výroby a skladování byla zredukována podle dohody s 
orgánem ochrany zemědělského půdního fondu na velikost pod 2 ha 

- zastavitelná plocha Z26 (Vs) výroby a skladování byla z návrhu vypuštěna z důvodu 
nesouhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

- po konzultaci s určeným zastupitelem byla zastavitelná plocha Z12 (B) bydlení rozdělena 
na 2 části Z12a, Z12b mimo parcelu 1334/2 

- bylo upuštěno od vymezení zastavitelných ploch Z4 (B) bydlení, Z28 (Ti) technické 
infrastruktury a Z33 (Di) dopravní infrastruktury, protože stavby na těchto plochách jsou již 
realizovány, plochy byly proto zařazeny jako stabilizované 

- byla zapracována další zastavitelná plocha Z35 (Dm) dopravní infrastruktury - místní za 
hřbitovem, protože stavba parkoviště zde nebyla dosud územně rozhodnuta 

- změna využití zastavitelných ploch Z2 (B) a Z20 (B) bydlení je podmíněna zpracováním 
územní studie zejména z toho důvodu, že pro obě lokality musí být před výstavbou 
vyřešena dopravní a technická infrastruktura 

- do všech výkresů byla vložena aktuálnější katastrální mapa se všemi parcelami 
- v koordinačním výkrese bylo upraveno ochranné pásmo čističky odpadních vod (80 m) 

podle vydaného rozhodnutí, bylo zapracováno upřesnění limitu koridoru RR směrů a 
mikrovlnného spoje 

- zastavitelná plocha Z21 (Os) a plocha veřejného prostranství (Pv), které jsou vymezeny v 
záplavovém území jsou odůvodněny v článku II.3.1d) 

- do článku I.6.3a) výrokové části byl doplněn požadavek stanoviska orgánu ochrany 
přírody a krajiny MěÚ Židlochovice na maximální výšku objektů do 10 m v zastavitelných 
plochách na území Přírodního parku Výhon z důvodu ochrany krajinného rázu 

- upozornění na důležitost dodržení platné legislativy v následných řízeních a činnostech v 
území jako podmínky pro dodržení vymezené urbanistické koncepce a koncepce řešení 
krajiny je uvedeno v záhlaví článku II.3.1 

- obraz sídla v krajině byl vyhodnocen a zásady pro umísťování novostaveb v měřítku a 
podrobnosti územního plánu byly zapracovány do podmínek prostorového uspořádání v 
článku I.6.3 výrokové části z důvodu ochrany tradičního rázu městyse a krajiny 

Po veřejném projednání byl návrh opět upraven. Určený zastupitel požádal o zařazení 
zastavitelné plochy Z36 výroby a skladování vymezené již v původním územním plánu 
sídelního útvaru. Dále bylo třeba zapracovat dohodnutou část požadavků vyplývajících z 
námitky majitele skupinového vodovodu. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu na 
základě veřejného projednání ve smyslu odstavce 3) § 53 stavebního zákona zpracované 
pořizovatelem 9.3.2011 jsou splněny takto : 
- byla zapracována další zastavitelná plocha Z36 (Vs) výroby a skladování na Špici 

vymezená původním územním plánem sídelního útvaru, protože majitel dotčeného 
pozemku by tuto plochu rád k tomuto účelu využil a obec toto využití k posílení 
hospodářského pilíře udržitelného rozvoje podpořila 
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- zastavitelná plocha Z2 (B) bydlení byla zredukována na velikost pod 2 ha protože část 
terénu mezi touto plochou a komunikací je pro daný účel nevyužitelná (terénní vlna) 

- bylo upuštěno od návrhových plochy (W1), (W2) vodních a vodohospodářských, které jsou 
vymezeny jako plochy stabilizované, protože obě vodní nádrže v lokalitě Loučky byly 
během zpracování územního plánu realizovány 

- byla upřesněna poloha trasy přívodního vodovodního řadu skupinového vodovodu přes 
zastavitelnou plochu Z20 (B), která zde zůstala vymezena z toho důvodu, že součástí 
ploch bydlení jsou podle § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., i pozemky související technické 
infrastruktury, tedy i vodovody a konkrétní podmínky pro zajištění údržby tohoto zařízení 
dle platné legislativy (ochranné pásmo, vstupy na pozemky) mohou být stanoveny a 
zajištěny územním rozhodnutím, plocha Z20 je vymezena jako plocha, kde je uloženo 
prověření změn jejich využití územní studií jako podmínka pro rozhodování o změnách 
v území, kdy tato územní studie bude prověřovat rozvoj funkčních systémů v území a 
veřejná infrastruktura je takovýmto systémem. 

- do článku I.3.2 výrokové části byly zapracovány dohodnuté požadavky majitele veřejného 
vodovodu týkající se podmínky vyřešení zásobování zastavitelných ploch Z1 (B), Z21 (Os) 
a Z24 (Vs) v lokalitě Za Mostem vč. podmínky hydrotechnických výpočtů pro ostatní 
plochy napojené na pitný vodovod, o tyto podmínky byly v článku I.11 doplněny 
požadavky na územní studie pro zastavitelné plochy Z2 (B) a Z20 (B) 

- do textové části bylo zapracováno dohodnuté znění požadavku Ministerstva obrany ČR 
týkající se zájmů vojenského letectva a obrany státu včetně doplnění odůvodnění, proč je 
tato podmínka vymezována 

- v článku I.3.2 výrokové části byly zapracovány podmínky využití zastavitelné plochy Z36 
výroby a skladování na Špici podle požadavku Krajské hygienické stanice, to z důvodu 
aby při realizaci záměru nemohlo dojít k nadlimitnímu ovlivnění okolních ploch bydlení 
hlukem z této plochy popř. kombinací hluku z této plochy a nedaleké silnice II/425 

 
II.3 Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení a vybrané varianty v četně vyhodnocení  

předpokládaných d ůsledk ů tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru  
udržitelného rozvoje území  

 
II.3.1 Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení a vybrané varianty 
 
Vypracování variant řešení nebylo v zadání územního plánu požadováno, varianty proto 
nebyly řešeny. 
UPOZORNĚNÍ : 
Dodržení platné legislativy v následných řízeních a činnostech v území v oblasti horního 
práva, energetiky, spojů, vodního práva, dopravy, kulturních památek, veřejného zdraví, 
ochrany přírody a krajiny, nakládání s odpady, vojenských zájmů atd. je důležitou podmínkou 
pro dodržení urbanistické koncepce a koncepce řešení krajiny v územním plánu. 
 
a) Zdůvodn ění celkového řešení a urbanistické koncepce 
Urbanistická koncepce rozvoje Nosislavi spočívá v rozvoji zastavěného území, zejména ve 
vymezení zastavitelných ploch (viz níže). To proto, že vymezené zastavitelné plochy umožní 
postupný nárust velikosti, vybavenosti a významu městyse. Změny ploch v nezastavěném 
území jsou vymezeny za účelem zkvalitnění krajiny. 
Jsou vymezeny především zastavitelné plochy bydlení, protože demografická tendence 
Nosislavi (jak vyplývá z Územně analytických podkladů ORP Židlochovice z roku 2010) je 
příznivá a počítá s nárustem počtu obyvatel. 
V menší míře jsou vymezeny zastavitelné plochy výroby a skladování, protože tyto umožní 
vznik pracovních příležitostí a hospodářský rozvoj městyse a podpoří vyvážený rozvoj všech 
pilířů udržitelného rozvoje (dle aktualizace ÚAP ORP Židlochovice je městys hodnocen jako 
obec s vyváženými podmínkami všech tří pilířů rozvoje). Dále jsou vymezeny zastavitelné 
plochy smíšené obytné - plochy vinných sklepů, protože tyto umožní další rozvoj v oblasti 
vinařství a turistiky. Jsou vymezeny zastavitelné plochy dopravní infrastruktury - místní, které 
zabezpečí zejména dopravní obsluhu zastavitelných ploch bydlení. Rozsah vymezených 
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zastavitelných ploch se opírá o výpočet potřeby zastavitelných ploch vycházející z aktuálních 
územně analytických podkladů. Rozsah vymezených zastavitelných ploch dále zohledňuje 
požadavky městyse Nosislav podložené žádostmi vlastníků pozemků o změnu využití ploch a 
požadavky orgánů a organizací na veřejnou infrastrukturu, které jsou obsaženy v zadání a 
podporují vyvážený rozvoj městyse. 
Dále jsou vymezeny četné plochy zeleně krajinné jako smíšené plochy nezastavěného území 
za účelem doplnění skladebných prvků územní systém ekologické stability. Nejsou vymezeny 
návrhové plochy zeleně sídelní veřejné, protože tyto plochy mohou být umístěny v jiných 
plochách s různým způsobem využití (zejména v zastavěném území) a nevyžadují 
samostatné vymezování. 
V souladu s požadavkem zadání je do řešení územního plánu zohledněn původní Územní 
plán sídelního útvaru Nosislav schválený v roce 1998 a jeho 2 provedené změny č. 1 a č. 2 
schválené v letech 2000 a 2005. Změna způsobu využití dříve vymezených zastavitelných 
ploch zůstává zachována zejména z důvodu kontinuity právního stavu území a z ní vyplývající 
předvídatelnosti dalšího rozvoje. V zastavitelných plochách vymezených v původním 
územním plánu sídelního útvaru a jeho změnách lze do doby vydání nového územního plánu 
získat územní rozhodnutí a stavební povolení. Na základě současných požadavků městyse 
obsažených v zadání jsou další zastavitelné plochy vymezeny nově (Z2, Z3, Z5, Z13, Z20, 
Z24-25). Návrhové plochy původního územního plánu sídelního útvaru, které byly již využity 
pro stavební činnost a jsou zastavěny, byly zahrnuty do zastavěného území v souladu s 
ustanovením § 58 stavebního zákona. Počítá se se zvýšeným zájmem o Nosislav v oblasti 
trvalého bydlení i v oblasti turistiky s ohledem na skutečnost, že převážná část území 
Nosislavi je součástí Přírodního parku Výhon, územím protéká řeka Svratka a jsou zde 
pozemky Knížecího lesa. V plochách dopravní infrastruktury - místní jsou umístěny značené 
cyklostezky v Přírodním parku Výhon, podél Svratky i v Knížecím lese. 
Osou hlavního zastavěného území je vymezená plocha pro silnici II. třídy č. 425, která 
prochází celým městysem podél levého břehu Svratky a je uprostřed městyse obklopena 
zástavbou. Proto má zastavěné území Nosislavi podélný (původně ulicový) tvar. 
Prostorové možnosti rozvoje zástavby Nosislavi jsou značně omezeny přírodními 
podmínkami. Řeka Svratka a její záplavové území determinují možný prostorový rozvoj 
městyse z jižní a západní strany. Z opačné strany je rozvoj městyse omezen rychle se 
zvedajícím terénem Přírodního parku Výhon, který se nachází v celé severovýchodní polovině 
katastru Nosislavi. Přírodní park zasahuje i do zastavěného území severním směrem od ulic 
Masarykova - Komenského - Družstevní. Rozvoj zastavitelných ploch ztěžují i hodnotné 
zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany, které se nacházejí okolo i uvnitř zastavěného území. 
Z tohoto důvodu je navržený stavební rozvoj rozdroben do poměrně velkého množství 
zastavitelných ploch zejména podél severovýchodní strany zastavěného území. Podlouhlé 
hlavní zastavěné území se návrhem vymezených ploch doplní do kompaktnějšího tvaru. 
 
Po prověření urbanistické koncepce s požadavky městyse, s požadavky zadání územního 
plánu, s požadavky územně analytických podkladů, s cíly a úkoly územního plánování a s 
požadavky vyplývajícími z rozboru udržitelného rozvoje : 
a) Je vymezena 1 plocha územní rezervy R1, která nevyplývá z územně plánovací 

dokumentace vydané krajem. Tato rezerva je vymezena s přihlédnutím k územní rezervě 
navržené na ulici U Hřbitova v původním územním plánu sídelního útvaru s ohledem na 
předvídatelnost budoucího možného využití plochy. Jako územní rezerva je tato plocha 
vymezena zejména s ohledem na pietní režim přiléhajícího veřejného pohřebiště. 

b) Jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy bydlení Z2, Z20, ve kterých je rozhodování o změně 
jejich využití podmíněno zpracováním územní studie. To z toho důvodu rozsáhlosti těchto 
ploch a zejména z důvodu potřeby podrobnějšího vyřešení dopravní a technické 
infrastruktury. 

c) Nejsou vymezeny plochy ani koridory ve kterých by byla změna jejich využití podmíněna 
pořízením a vydáním regulačního plánu. To z toho důvodu, že žádná ze zastavitelných 
ploch není tak rozsáhlá či komplikovaná, aby její využití vyžadovalo řešení se stanovením 
podrobnějších regulativů (změna využití větších zastavitelných plochy bydlení je 
podmíněna zpracováním územní studie). 
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d) Není stanoveno pořadí změn v území - etapizace. To z toho důvodu, že městys nehodlá 
tímto způsobem předjímat či určovat pořadí změn v území. Nicméně změna využití 
zastavitelných ploch  Z2, Z20 je podmíněna zpracováním územní studie s termínem 
vložení dat studie do 1.10.2020, další plochy jsou podmíněny vybudováním technické 
infrastruktury (Z1-2, Z20-21, Z24). 

e) Nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které by musel 
vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. To z 
toho důvodu že v Nosislavi se nevyskytují urbanisticky či architektonicky významné stavby 
ani městské či památkové zóny. 

f) Nejsou vymezeny stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení. To ze stejných 
důvodů jako v bodě e). 

 
b) Zdůvodn ění řešení zastavitelných ploch 
Poznámka : 
V návrhu pro společné jednání původně vymezené zastavitelné plochy Z4 (plocha B bydlení), 
Z28 (plocha Ti s umístěnou čističkou odpadních vod), Z33 (plocha Dm s umístěnou 
komunikací k čističce odpadních vod) byly během projednávání územního plánu zastavěny, 
tedy využity. Totéž platí i pro kanalizaci a vedení VN s trafostanicí k čističce odpadních vod. 
Od návrhu zastavitelných ploch Z26 (plochy Vs výroby a skladování) a Z27 (plochy Ve pro 
fotovoltaickou elektrárnu) bylo během projednávání upuštěno kvůli nesouhlasu orgánu 
ochrany zemědělského půdního fondu a na základě následné změny zadání. S ohledem na 
skutečnost, že o zmíněných zastavitelných plochách se vedla jednání, zůstalo číslování 
zastavitelných ploch nezměněné a plochy Z4, Z26-28, Z33 proto v číslování chybí. Na druhou 
stranu byl návrh po společném jednání doplněn o zastavitelné plochy Z35 (Dm) a 36 (Vs), 
které byly pořizovatelem projednány s dotčenými orgány zvlášť. Plocha Z12 (B) byla po 
společném jednání rozdělena na dvě části Z12a, Z12b. 
 
• Zdůvodnění řešení zastavitelných plochy bydlení Z1-3, Z5-20 
Návrh vymezených zastavitelných ploch bydlení je rozdroben do relativně mnoha menších 
lokalit podle členité zástavby městyse, podle možností jejich snadné dopravní přístupnosti a 
podle možností jejich napojení na technickou infrastrukturu. Tento způsob řešení umožní 
budoucí zastavění částí zahrad bezprostředně za stávající zástavbu a zároveň i pokračování 
a doplnění oboustranné zástavby stávajících ulic - prodloužení ulice Horní Kroupná (Z10-11), 
ulice Dolní Kroupná (Z12-14) a zejména doplnění oboustranné zástavby nové ulice Ke Slatině 
(Z15-19), včetně protažení zástavby podél ulic Masarykova a Komenského na obou opačných 
koncích zastavěného území městyse (Z2, Z20). Dojte tak k lepšímu ekonomickému využití 
zastavěného i nezastavěného území. 
Je vymezeno 15 zastavitelných ploch bydlení či jejich částí tak, aby byly zachovány návrhové 
plochy původního Územního plánu sídelního útvaru Nosislav a jeho 2 provedených změn 
(část Z2, část Z6, Z8-9, část Z10, část Z11, část Z12a,b, Z14-15, část Z16-19, část Z20). To i 
v Přírodním parku Výhon, protože zde na některých plochách podle původního územního 
plánu sídelního útvaru (Z6, Z8-9, Z14-18) již probíhá územní příprava. 
Ostatní zastavitelné plochy bydlení nebo jejich části jsou vymezeny v územním plánu nově 
(Z1, část Z2, Z3, Z5, část Z6, Z7, část Z10, část Z11, část Z12a,b, Z13, část Z16-19, část 
Z20). Všechny plochy jsou vymezeny v přímé návaznosti na zastavěné území nebo (a to 
většinou) rozšiřují a doplňují zastavitelné plochy vymezené v poloze podle původního 
územním plánu sídelního útvaru a jeho dvou změn. V neposlední řadě je důvodem některých 
zastavitelných ploch bydlení zájem vlastníků o výstavbu podpořený městysem, který byl 
prověřen z hlediska úkolů a cílů územního plánování. Další zdůvodnění jsou tato : 
Z1 plocha bydlení (B) Za mostem - jedná se rozšíření stabilizované plochy bydlení v 

lokalitě na pravém břehu Svratky, do které nezasahuje záplavové území, plocha je 
vymezena mimo Přírodní park Výhon 

Z2 plocha bydlení (B) na konci ulice Masarykova (na Židlochovice) - jedná se o dostavění, 
resp. o prodloužení stabilizované obytné zástavby ulice Masarykova s existujícím a 
kvalitním dopravním napojením, tedy s předpokladem minimálních požadavků na 
dopravní a technickou infrastrukturu 
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Z3 plocha bydlení (B) za kapličkou - ve změně č. 1 původního územního plánu sídelního 
útvaru zde byla vymezena územní rezerva bydlení, možnost využití této rezervy byla 
prověřena a její využití je ekonomické 

Z5 plocha bydlení (B) mezi silnicí a ulicí Masarykova - v lokalitě je vybudována dopravní i 
technická infrastruktura, využití tohoto území je ekonomické, plocha je vymezena 
mimo Přírodní park Výhon 

Z6 plocha bydlení (B) v lokalitě Kotle - zde již byla zahájena výstavba na základě změny 
č. 2 územního plánu sídelního útvaru a vydaného územního rozhodnutí 

Z7 plocha bydlení (B) u bývalé cihelny - jedná se o malou plochu která vhodně doplňuje 
proluku v zastavěném území a zastavitelné plochy Z6 a Z8 v lokalitě 

Z8 plocha bydlení (B) nad Nivkou (zadní část) - plocha je vymezena s ohledem na změnu 
č. 2 územního plánu sídelního útvaru a s jejím využitím se dlouhodobě počítá, plocha 
vhodným způsobem rozšiřuje protáhlé zastavěné území městyse 

Z9 plocha bydlení (B) nad Nivkou  (přední část) - totéž zdůvodnění jako u plochy Z8 
Z10 plocha bydlení (B) Vinohradská/Horní Kroupná - plocha je vymezena s ohledem na 

původní územní plán sídelního útvaru a s jejím využitím se počítá, plocha vhodně 
doplní blok zástavby Masarykova - Vinohradská - Horní Kroupná do kompaktního 
tvaru, je zde velmi dobré napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Z11 plocha bydlení (B) Horní Kroupná - plocha je vymezena s ohledem na původní územní 
plán sídelního útvaru a s jejím využitím se dlouhodobě počítá, plocha vhodně doplní 
chybějící zástavbu na konci ulice Horní Kroupná, v lokalitě je stávající dopravní i 
technická infrastruktura 

Z12a plocha bydlení (B) na konci Dolní Kroupné (přední část) - plocha je vymezena s 
ohledem na původní územní plán sídelního útvaru a s jejím využitím se počítá, plocha 
vhodně doplní chybějící zástavbu na konci ulice Dolní Kroupná, je zde velmi dobré 
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Z12b plocha bydlení (B) na konci Dolní Kroupné (zadní část) - část plochy je vymezena s 
ohledem na původní územní plán sídelního útvaru, plocha je nově rozšířena směrem k 
vinicím, je zde velmi dobré napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Z13 plocha bydlení (B) na konci Dolní Kroupné (špice) - jedná se o změnu využití plochy, 
která doplní zástavbu na konci ulice Dolní Kroupná, plocha je vymezena nově, bude 
zde velmi dobré napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Z14 plocha bydlení (B) Dolní Kroupná - plocha je vymezena s ohledem na původní územní 
plán sídelního útvaru a s jejím využitím se dlouhodobě počítá, plocha doplňuje 
chybějící zástavbu v proluce na konci ulice Dolní Kroupná, je zde velmi dobré napojení 
na dopravní a technickou infrastrukturu 

Z15 plocha bydlení (B) Ke Slatině (přední část) - plocha je s ohledem na změnu č. 2 
původního územního plánu sídelního útvaru a s jejím využitím se dlouhodobě počítá, 
plocha umožní dostavění uličního bloku Dolní Kroupná - Ke Slatině - Krefty zástavbou 
z jeho vnitřní strany, lokalita je částečně již v realizaci 

Z16 plocha bydlení (B) Ke Slatině/Kozelky - část plochy je vymezena s ohledem na změnu 
č. 2 územního plánu sídelního útvaru a s jejím využitím se počítá, plocha umožní 
doplnění uličního bloku Dolní Kroupná - Ke Slatině - Krefty zástavbou z jeho vnější 
strany, korekce umístění plochy vychází z vydaného územního rozhodnutí 

Z17 plocha bydlení (B) Ke Slatině (zadní část) - totéž zdůvodnění jako u plochy Z16 
Z18 plocha bydlení (B) Ke Slatině/Krefty - většina plochy je vymezena s ohledem na změnu 

č. 2 územního plánu sídelního útvaru a s jejím využitím se dlouhodobě počítá, plocha 
umožní prodloužení nově vznikající ulice Ke Slatině a její navázání na ulici U Hřbitova, 
probíhá zde již územní příprava pro výstavbu 

Z19 plocha bydlení (B) Ke Slatině/U hřbitova -  totéž zdůvodnění jako u plochy Z18 
Z20 plocha bydlení (B) na konci ulice Komenského (na Boudky) - částečně se jedná o 

doplnění zástavby ulice Komenského s existujícím dopravním napojením, částečně o 
využití pozemků v tzv. Špici mezi silnicí II. třídy a místní komunikací na ploše, která 
byla v původním územním plánu sídelního útvaru vymezena jako územní rezerva 
výroby a skladování, přičemž od využití větší části plochy územní rezervy bylo 
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upuštěno, plocha je vymezena mimo Přírodní park Výhon a je dostatečně vzdálena od 
zemědělské farmy 

Vymezené plochy bydlení navazují vesměs přímo na zastavěná území se stejným způsobem 
využití, tj. na stabilizované plochy bydlení. 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY ZASTAVITELNÝCH PLOCH BYDLENÍ 
(ÚAP ORP Židlochovice = územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Židlochovice va smyslu aktualizace z roku 2010) 
Při vypočtu se vycházelo z následujících údajů a ÚAP Židlochovice 2010 ukazatel: 
počet trvale obydlených bytů 2009 podle tabulky na str. 69 ÚAP  ............................. 432 bytů 
velikost zastavitelné plochy pozemku bydlení na 1 byt 
podle čl. 5.8.4 na str. 71 ÚAP (dole)  .......................................................................... 800 m2 
velikost zastavitelné plochy pozemku bydlení na 1 byt podle skutečné poptávky 
s ohledem na venkovský charakter zástavby a provedené parcelace  ....................... 1.000 m2 
tempo rozvoje bydlení v období 2001-2009 podle tabulky na str. 69 ÚAP ................. 109 % 
odborný odhad vlivu polohy městyse v rozvojové oblasti OB3 osídlení  .................... + 10 % 
vliv přírustku trvalých obyvatel podle tabulky na str. 59 ÚAP v období 1990-2009 
(+ 97 obyvatel = 7 % z počtu 1.260 trvalých obyvatel)  ............................................... + 7 % 
celkem odhad tempa rozvoje bydlení  ................................... 109 % + 10 % + 7 % = 126 % 
potřeba počtu bytů  ................................................................ 432 bytů x 126 % = 544 bytů 
předpokládaný nárust bytů  ................................................... 544 bytů - 432 bytů = 112 bytů 
potřeba zastavitelné plochy na 1 byt  ................................................. 1.000 m2 = 0,1000 ha 
potřeba nárustu zastavitelných ploch bydlení  ................. 112 bytů x 0,1000 ha = 11,2000 ha 
 
Jsou vymezeny zastavitelné plochy bydlení Z1-3, Z5-20 o celkové velikosti 11,0648 ha včetně 
ploch vymezených s ohledem na původní Územní plán sídelního útvaru Nosislav a ploch nově 
navržených v územním plánu. Teoretická kapacita vymezených zastavitelných ploch bydlení 
je 110.648 m2 : 1.000 m2 = 110,6 bytů při velikosti pozemku 1.000 m2/1 byt a dům, což 
odpovídá předpokládanému nárustu počtu potřeby bytů podle výše provedeného výpočtu o 
teoretické potřebě 112 bytů. Při stanovení plochy pozemku na 1 byt byla zohledněna 
současná poptávka realizace bytů pouze v rodinných domech (viz. tabulka na str. 60 ÚAP z r. 
2010, kde podíl nárustu bytové výstavby 1997-2005 činil 0 %). 
Vymezený návrh zastavitelných ploch bydlení je úměrný demografickému vývoji, přirozenému 
a migračnímu přírustku obyvatel a poloze městyse v rozvojové oblasti osídlení. 
 
• Zdůvodnění řešení zastavitelných ploch občanského vybavení - sportovní, zastavitelných 

ploch smíšených obytných - vinných sklepů, zastavitelných ploch výroby a skladování 
Z21-25, Z36 

Návrh vymezených zastavitelných ploch občanského vybavení (Os), zastavitelných ploch 
smíšených obytných - ploch vinných sklepů (Sl), zastavitelných ploch výroby a skladování (Vs) 
je rozdroben do samostatných lokalit v okrajových částech Nosislavi mimo zastavěná území, 
na které tyto zastavitelné plochy navazují. Tyto plochy jsou vymezeny podle možností jejich 
snadné dopravní přístupnosti a podle možností jejich napojení na technickou infrastrukturu. 
Část těchto zastavitelných ploch je vymezena tak, aby byly zachovány návrhové plochy podle 
původního Územního plánu sídelního útvaru Nosislav a jeho 2 provedených změn (části Z21 
a Z22 a Z23, celá plocha Z36). Další zdůvodnění jsou tato : 
Z21 plocha občanského vybavení - sportovní (Os) za hřištěm - podstatná část zastavitelné 

plochy Z21 je vymezena s ohledem na původní územní plán sídelního útvaru, plocha 
navazuje na stávající fotbalové hřiště v lokalitě Za Mostem za účelem možnosti 
rozšíření sportoviště, se změnou jejího využití se dlouhodobě počítá přestože je plocha 
Z21 vymezena v záplavovém území (pro využití plochy je stanovena podmínka 
zachování průtočnosti záplavového území), plocha je vymezena mimo Přírodní park 
Výhon, jiné umístění než v návaznosti na stávající sportovní areál by bylo 
neekonomické a nesmyslné, obec nemá pro tuto plochu jiné či vhodnější pozemky 

Z22 plocha smíšená obytná vinných sklepů (Sl) na konci ulice Vinohradské - plocha je 
vymezena s ohledem na návrh původního územního plánu sídelního útvaru na 
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pozemcích převážně ve vlastnictví městyse, pro tyto nezemědělské pozemky v úvozu 
místní komunikace nebylo nalezeno jiné vhodnější využití 

Z23 plocha smíšená obytná vinných sklepů (Sl) podél cesty na Kozelky - větší část 
zastavitelné plochy Z23 je vymezena s ohledem na změnu č. 2 územního plánu 
sídelního útvaru, plocha je součástí stávajících soukromých vinic podél stabilizované 
účelové komunikace, která bude zabezpečovat dopravní obsluhu ke sklepům, 
návrhem je podpořeno vinařství jako funkce hospodářská podporující udržitelný rozvoj 
území s návazností na vinařskou turistiku 

Z24 plocha výroby a skladování (Vs) za Elakovem - jedná se o možnost rozšíření stávající 
plochy výroby a skladování s ohledem na hospodářský rozvoj městyse v lokalitě Za 
mostem, na kterou plocha Z24 přímo navazuje, zdůvodnění plochy spočívá i ve 
skutečnosti, že mezi zástavbou obce a záplavovým územím je pro územní rozvoj v 
této lokalitě k dispozici jen nevelký prostor podél pravého břehu Svratky, s ohledem na 
již stávající výrobní areál nebylo nalezeno vhodnější řešení 

Z25 plocha výroby a skladování (Vs) před farmou - tato plocha byla v původním územním 
plánu sídelního útvaru územní rezervou „F“ výroby a s jejím využitím se dlouhodobě 
počítalo přesto, že je součástí Přírodního parku Výhon, plocha logicky navazuje na 
stávající zemědělskou farmu a jiné řešení se nenabízí s ohledem na skutečnost, že od 
plochy výroby a skladování za farmou (Z26) obsažené v návrhu pro společné jednání 
bylo při projednávání z důvodu ochrany zemědělské půdy upuštěno 

Z36 plocha výroby a skladování (Vs) na Špici - plocha je s ohledem na návrh původního 
územním plánu sídelního útvaru a jeho změn a s jejím využitím se počítá, plocha je 
vymezena mimo přírodní park Výhon a navazuje na zastavěné území 

Vymezené plochy navazují vesměs na zastavěná území se stejným způsobem využití. 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY ZASTAVITELNÝCH PLOCH VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
(ÚAP ORP Židlochovice = územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Židlochovice va smyslu aktualizace z roku 2010) 
Při vypočtu se vycházelo z následujících údajů a ÚAP Židlochovice 2010 ukazatel: 
odhad tempa rozvoje bydlení (viz vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch bydlení) 126 % 
vyjížďka za prací podle tabulky na str. 66 ÚAP (chybějící pracovní místa 
podle sčítání lidu 2001)  ................. 422 osob, tj. 75,49 % z ekonomicky aktivních 559 obyv. 
zohlednění vlivu nedostatku pracovních příležitostí  ................................................. 130 % 
stávající plochy výroby a skladování podle tabulky na str. 87 ÚAP  ......................... 11,76 ha 
odhad potřeby ploch výroby a skladování  .............. 11,76 ha x 126 % x 130% = 19,2629 ha 
potřeba nárustu zastavitelných ploch výroby a skladování  19,2629 ha - 11,76 ha = 7,5029 ha 
 
Jsou vymezeny zastavitelné plochy výroby a skladování Z24 (1, 9706 ha), Z25 (4,6079 ha), 
Z36 (0,0734 ha) o celkové velikosti 6,6519 ha. Tato velikost vymezených zastavitelných ploch 
výroby a skladování odpovídá předpokládané potřebě ploch výroby a skladování podle výše 
provedeného výpočtu o teoretické potřebě 7,5029 ha. Při stanovení velikosti ploch výroby a 
skladování bylo zohledněno předpokládané tempo rozvoje bydlení a potřeba pracovních 
příležitostí v místě bydliště. Dalším zdůvodněním návrhu zastavitelných ploch výroby a 
skladování je jejich nedostatek. Tento nedostatek je mj. zapříčiněn i tím, že v původním 
územním plánu sídelního útvaru byly rozvojové plochy výroby navrženy jako územní rezervy o 
výměře 7,82 ha (viz tabulka na str. 87 ÚAP z r. 2010), které nebylo možno využít. 
Vymezený návrh zastavitelných ploch výroby a skladování je úměrný demografickému vývoji, 
poloze městyse v rozvojové oblasti osídlení a potřebě nových pracovních příležitostí. 
 
• Zdůvodnění řešení zastavitelných ploch dopravní infrastruktury - místní Z29-32, Z34-35 
Vymezené zastavitelné plochy dopravní infrastruktury - místní (Dm) jsou určeny zejména pro 
umístění místních komunikací III. a IV. třídy, účelových komunikací a ostatních komunikací 
mimo zastavěné území, dále pro garáže a parkoviště aut mimo zastavěné území. Tyto plochy 
jsou vymezeny tak, že navazují přímo na vymezené plochy bydlení, pro které budou 
zabezpečovat jejich dopravní obsluhu, včetně možnosti napojení na technickou infrastrukturu. 
Z tohoto důvodu taky nelze dopravní řešení v území zaměnit či jinak alternovat. Vymezení 
ploch dopravní infrastruktury - místní je pro rozvoj městyse nezbytné. 
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V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., jsou „plochy dopravní infrastruktury - místní“ 
podrobněji specifikovány z toho důvodu, že dopravní napojení k lokalitám jsou veřejně 
prospěšnými stavbami, které musí být v území jednoznačně vymezeny. Jinak by bylo obtížné 
umístit místní komunikace v jiných plochách, kde jsou soukromé pozemky a realizace 
takových staveb by byla pak problematická. Nevymezením ploch dopravní infrastruktury - 
místní jako veřejně prospěšných staveb by mohl být dlouhodobě zablokován rozvoj sociálního 
a hospodářského pilíře udržitelného rozvoje. Další zdůvodnění jsou tato : 
Z29 plocha dopravní infrastruktury místní (Dm) nad Nivkou - plocha je vymezena s 

ohledem na změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru a bude zabezpečovat 
dopravní a inženýrské napojení zastavitelné plochy bydlení Z9 

Z30 plocha dopravní infrastruktury místní (Dm) Ke Slatině (severní část) - plocha je 
vymezena s ohledem na změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru a bude 
zabezpečovat dopravní a inženýrské napojení zastavitelných ploch bydlení Z15-17, 
část plochy je již k dopravě využita 

Z31 plocha dopravní infrastruktury místní (Dm) Ke Slatině (jižní část) - plocha je vymezena 
s ohledem na změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru a bude zabezpečovat 
dopravní a inženýrské napojení zastavitelných ploch bydlení Z18-19, část plochy je již 
k dopravě využita 

Z32 plocha dopravní infrastruktury místní (Dm) na ulici Družstevní - plocha je vymezena s 
ohledem na změnu č. 1 územního plánu sídelního útvaru a s jejím využitím se počítá, 
s ohledem na velikost a umístění plochy lze na ní umístit i parkoviště aut či garáže 

Z34 plocha dopravní infrastruktury místní (Dm) na konci ulice Komenského (na Boudky) - 
plocha bude zabezpečovat dopravní a inženýrské napojení vymezené zastavitelné 
plochy bydlení Z20 

Z35 plocha dopravní infrastruktury - místní (Dm) za hřbitovem - plocha je vymezena s 
ohledem na změnu č. 1 územního plánu sídelního útvaru a s jejím využitím se počítá, 
záměrem městyse je vybudovat na ploše Z35 parkoviště aut pro hřbitov 

 
• Zdůvodnění řešení plochy veřejného prostranství (Pv) 
Nejedná se o zastavitelnou plochu, ale o plochu (Pv) veřejného prostranství vymezenou mimo 
zastavěné území. V návrhu pro společné jednání zde byla vymezena zastavitelná plocha Z27 
pro fotovoltaickou elektrárnu, od které bylo pro nesouhlas dotčených orgánů upuštěno :  
(Pv) plocha veřejného prostranství Za Mostem v lokalitě u lesa - plocha je vymezena v 

blízkosti stávajícího sportovního areálu a navazuje na zastavitelnou plochu Z21 (Os) 
občanského vybavení - sportovní, plocha bude plnit zejména rekreační funkci, pro 
kterou městys nemá jiné či vhodnější pozemky (které vlastní) než právě zde, plocha je 
vhodně vymezena poblíž navržené přírodní památky Knížecí les, bude se jednat o 
plochu s parkovou úpravou a zelení bez vyššího podílu zastavění s ohledem na 
umístění plochy v záplavovém území, aby nebyly omezeny povodňové průtoky 

 
c) Zdůvodn ění řešení ploch a koridor ů územních rezerv 
Z územně plánovací dokumentace vydané krajem nevyplývají žádné plochy ani koridory 
územních rezerv (například nadřazené dopravní a technické infrastruktury), proto tyto nejsou 
vymezeny. Je vymezena 1 plocha územní rezervy R1 s možným budoucím využitím bydlení : 
R1 územní rezerva bydlení (B) na ulici U hřbitova 
Rezerva R1 je vymezena v místech, kde byla podle původního Územního plánu sídelního 
útvaru Nosislav vymezena územní rezerva a s využitím této plochy se počítalo. Dalším 
zdůvodněním je skutečnost, že budoucí změnou využití plochy R1 se vyplní proluka v ulici U 
hřbitova a vytvoří se souvislý obytný blok mezi ulicemi Dolní Kroupná - Krefty - Ke Slatině - U 
hřbitova. Jako rezerva je tato plocha vymezena zejména s ohledem na pietní režim 
přiléhajícího veřejného pohřebiště. Její využití bude zřejmě změněno až po využití 
zastavitelných ploch bydlení. 
 
d) Zdůvodn ění řešení ploch Z21 a (Pv) vymezených v záplavovém územ í 
Zastavitelná plocha Z21 občanského vybavení - sportovní (Os) a plocha veřejného 
prostranství (Pv) jsou vymezeny v záplavovovém území Q100, protože obec pro umístění 
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těchto 2 ploch a těchto funkcí nemá k dispozici jiné nebo vhodnější pozemky. Využití těchto 
ploch se váže na stávající sportovní areál a na nedaleký Knížecí les. 
Plocha Z21 bude využita pro rozšíření stávajícího sportoviště, na které přímo navazuje a její 
podstatná část byla vymezena již v původním územním plánu sídelního útvaru. Plocha Z21 je 
zde vymezena i z důvodu zachování právní kontinuity v území, které lze i v době do vydání 
územního plánu využít pro rozšíření sportovišť. Na ploše Z21 budou umístěna zejména 
venkovní sportoviště bez větších stavebních objektů, které by mohly bránit přirozenému 
odtoku  vody. Plocha (Pv) veřejného prostranství navazuje na výše zmíněnou plochu 
sportovní Z21 a bude využita zejména pro veřejnou rekreaci bez větších stavebních objektů 
(např. dětská hřiště, zpevněné plochy, veřejná zeleň s parkovou úpravou a pod.). Umístění 
plochy (Pv) v návaznosti na plochu zaměřenou na sport je logické. Zdůvodnění návrhu ploch 
Z21 a (Pv) na pravém břehu Svratky spočívá i ve skutečnosti, že na levém břehu Svratky se 
nachází souvislé zastavěné území a Přírodní park Výhon ve svažitém terénu, kde umístění 
takových ploch není ani z prostorových či z terénních důvodů možné. 
Pro změnu využití plochy Z21 v záplavovém území je v článku I.3.2 výrokové části stanovena 
podmínka, že zde nebudou umísťovány stavební objekty, které by bránily odtoku vody či které 
by zmenšovaly průtočný profil záplavového území. Stejná podmínka změny využití je v článku 
I.4.4 výrokové části stanovena i pro plochu veřejného prostranství (Pv) podle požadavků 
dotčených orgánů. 
 
e) Zdůvodn ění podmínek využití ploch 
Podmínka neumísťování staveb, které by mohly negativně ovlivnit zájmy vojenského letectva 
a obrany státu v záhlaví článku I.6.2 výrokové části byla zařazena z toho důvodu, že část 
území se nachází v koridoru rádioreléových spojů a mikrovlnných spojů vojenských zařízení. 
Jelikož je celé území v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, je tudíž zájmovým územím 
armády České republiky podle § 175 stavebního zákona. Projednávání staveb v tomto území 
podléhá  platné legislativě z hlediska obrany České republiky. 
Doporučení : 
Ve vzdálenosti 100 m od paprsku nevojenského radioreléového spoje sítě elektronických 
komunikací se doporučuje projednat dokumentace v následných řízeních s vlastníkem těchto 
paprsků, to z důvodu částečného či krátkodobého zastínění nebo narušení tohoto paprsku. 
 
f) Zdůvodn ění řešení koncepce dopravní infrastruktury 
Jsou vymezeny stabilizované plochy dopravní infrastruktury (Ds, Pv) s umístěnou silnicí II. 
třídy č. 425 (Rajhrad - Břeclav - stát. hranice), která prochází skoro celým zastavěným 
územím. Silnice II./425 zajišťuje hlavní dopravní spojení do Nosislavi včetně dopravní obsluhy 
přilehlé zástavby v průjezdu přes městys a je součástí tahu krajského významu K11 Lanžhot - 
Břeclav - Hustopeče - Rajhrad - Modřice. Je  vymezena stabilizovaná plocha dopravní 
infrastruktury silniční (Ds) s umístěnou silnicí II. třídy č. 416 (Slavkov - Židlochovice - 
Pohořelice) procházející podél severozápadní části hranice katastru. Silnice II/416 se na 
dopravní obsluze Nosislavi přímo nepodílí. 
Ve výrokové části (článku I.4.1) uvedené podmínky pro umísťování dopravní infrastruktury s 
uvedenými parametry kategorií silnic a komunikací vč. odkazu na současně platné normy 
ČSN vyplývají z požadavku odboru dopravy Krajského úřadu a z nadřazeného územně 
plánovacího podkladu - Kategorizace krajských silnic Jihomoravského kraje. Není navrženo 
přímé napojení zastavitelných ploch na silnici II/425, ale jen prostřednictvím místních 
komunikací z toho důvodu, že je třeba omezit počet přímých výjezdů na silnici, což bylo 
rovněž požadavkem zmíněného orgánu dopravy a požadavkem zadání. 
Zastavitelné plochy dopravní infrastruktury - místní jsou zvlášť vymezeny z toho důvodu, že se 
bude jednat o koridory veřejně prospěšných staveb s podílem pozemků v soukromém 
vlastnictví, kde je nutno plochy pro tyto stavby v území jednoznačně vymezit. Místní 
komunikace budou umísťovány ve stabilizovaných plochách Dm a Pv a v zastavitelných 
plochách dopravní infrastruktury - místní Z29-32, Z34-35. Nejsou vymezeny plochy pro nové 
účelové komunikace či plochy pro zvýšení prostupnosti krajiny z toho důvodu, že tyto mohou 
být součástí ostatních ploch s jiným způsobem využití podle článku I.6.2 výrokové části. 
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Počítá se s možným řešením účelových komunikací zejména v rámci budoucí komplexní 
pozemkové úpravy. 
V koordinačním výkrese jsou znázorněna rozhledová pole křižovatek za účelem možnosti 
dodržení volných rozhledů křižovatek místních komunikací mezi sebou či s průtahem silnice 
II/425 pro rychlost 50 km/hod na silnici a 30 km/hod na místních komunikacích. 
Z důvodů vyhodnocení dostupnosti veřejné dopravy jsou znázorněny docházkové vzdálenosti 
zastávek Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, plochy pro další zastávky 
nebylo na základě tohoto vyhodnocení nutno umísťovat. Systém veřejné dopravy je v území 
stabilizovaný včetně umístění autobusových zastávek na silnici II/425, které jsou vyznačeny v 
koordinačním výkrese. Prostor nutný pro otáčení autobusů veřejné dopravy je v Nosislavi 
umožněn okolo dopravního ostrůvku na ulici Městečko před poštou. 
Západním okrajem katastru Nosislavi prochází evropská cyklistická stezka - Jantarová ECS č. 
4 Krakow - Wien, územím prochází též regionální cyklostezky Židlochovice - Nosislav a 
Židlochovice - Forota - Přísnotice, které jsou umístěny zejména v plochách dopravní 
infrastruktury místní. Ve stabilizovaných plochách Dm a Pv jsou umístěny 2 nové cyklistické 
stezky (cyklotrasy) : 
- z Knížecího lesa přes most a přes zastavěné území Nosislavi okolo hřbitova, pak 

severním směrem do katastru Blučiny, jedná se o splnění požadavku zadání vymezit nové 
plochy pro cyklostezky či cyklotrasy a zpřístupnit novou rozhlednu na kopci Výhon 

- od mostu podél pravého břehu Svratky do katastru Velkých Němčic, jedná se o splnění 
požadavku zadání (viz výše), po prověření možností v území a účelnosti řešení je 
cyklotrasa vymezena v ploše Dm na pravobřežní hrázi podél řeky 

Na území Nosislavi se nenachází zařízení vodní, letecké ani železniční dopravy, proto nejsou 
plochy pro tyto druhy dopravy vymezeny. 
 
g) Zdůvodn ění řešení koncepce technické infrastruktury 
S ohledem na použité měřítko vydávané dokumentace 1 : 5.000 podle § 13 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., (kde „výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku“) nejsou v územním 
plánu vyznačeny, tedy ani navrženy uliční rozvody technické infrastruktury pro zastavitelné 
plochy. To též z toho důvodu, že taková podrobnost by předjímala či znemožnila možná 
technická řešení, která budou věcí následných činností a řízení v území. Stávající trasy 
technické infrastruktury zobrazené na koordinačním výkrese byly převzaty z aktualizovaných 
Územně analytických podkladů správního obvodu ORP Židlochovice (2010). Pro možnost 
umístění tras inženýrských sítí jsou vymezeny plochy a koridory veřejně prospěšných staveb 
dopravní a technické infrastruktury označené na výkrese č. 3 jako vps 1-11. 
V některých stabilizovaných plochách zastavěného území i v některých zastavitelných 
plochách se nacházejí procházející trasy vedení technické infrastruktury (např. nadzemní 
vedení elektrické energie VN 22kV u Z1 a Z5, zásobovací pitný vodovod u Z10, Z20), kde 
dochází ke střetům zájmů v území. Tyto střety nejsou řešeny přizpůsobením vymezených 
ploch, ale budou řešeny v následných řízeních respektováním platné legislativy či přeložením 
těchto tras. 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY PITNÉ VODY PRO ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
Podle požadavku Vodovodů a kanalizací Břeclav, a. s., obsaženého v zadání územního plánu 
je zapracována bilance teoretického nárustu potřeby pitné vody pro zastavitelné plochy Z1-3, 
Z5-20 bydlení. Podle zmíněného požadavku je uvažováno s velikostí pozemků 1.000 m2/1 
dům a počtem 3,6 obyvatel/1 dům : teoretický nárust obyvatel = 11,0648 ha : 1.000 m2 = cca 
110,6 domů x 3,6 obyvatel = cca 398 obyvatel; teoretická průměrná potřeba pitné vody  = 130 
l/den/ob. x 398 ob. = 51.740 l/den = 18.885 m3/rok = cca 0,60 l/sec. 
Potřebu pitné vody pro zastavitelné plochy občanského vybavení, plochy vinných sklepů a pro 
zastavitelné výroby a skladování Z21-25, Z36 nelze přesně vypočítat. Může se jednat o nárust 
odpovídající cca 30 % nárustu z titulu zastavitelných ploch bydlení, tedy o další cca 0,18 
l/sec., celkem 0,60 l/sec + 0,18 l/sec = 0,78 l/sec. 
Ve výrokové části zapracovaná podmínka týkající se požadavku hydrotechnického výpočtu 
prokazujícího, že nedojde k významnému zatížení odběrem pitné vody ze skupinového 
vodovodu Hustopeče byla dohodnuta s majitelem vodovodní sítě Vodovody a kanalizacemi 
Břeclav, a.s. Bilance a hydrotechnické výpočty jsou požadovány z důvodu omezené kapacity 
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skupinového vodovodu Hustopeče, který nelze v současné době významně zatěžovat bez 
předchozího rozšíření vydatnosti vodních zdrojů s následnými investicemi. 
 
h) Zdůvodn ění řešení územního systému ekologické stability (ÚSES) 
Řešení regionálního územního systému ekologické stability (dále bude použita zkratka ÚSES) 
je koncepčně převzato z Generelu ochrany přírody a krajiny Jihomoravského kraje, 
zpřesněného v měřítku dokumentace územního plánu Nosislav. Koncepce řešení regionální 
úrovně ÚSES respektuje i řešení rozpracovaného návrhu Zásad územního rozvoje (dále ZÚR) 
Jihomoravského kraje a požadavky a úkoly stanovené v bodě (186) návrhu textové části 
zásad územního rozvoje ve znění z února 2011. 
Řešení místního ÚSES vychází koncepčně z Územně analytických podkladů správního 
obvodu ORP Židlochovice 2010 a je zpřesněno v měřítku dokumentace územního plánu. 
ÚSES na území Nosislavi zohledňuje řešení obsažené v následujících dokumentacích : 
- Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - aktualizovaný návrh (Atelier T-plan, 

s.r.o., 2011) 
- Územně technický podklad regionálních a nadregionálních ÚSES České republiky (1996) 
- Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihomoravského kraje (2004) 
- Okresní generel ÚSES Brno-venkov 
- Územně analytické podklady správního obvodu Hustopeče a Židlochovice (2010) 
- návrh Územního plánu Židlochovice (v projednávání 2011) 
- Územní plán Žabčice (2008) 
- Územní plán obce Blučina (1997) včetně provedených změn 
- Územní plán obce Velké Němčice (2000) 
- Územní plán obce Hrušovany u Brna (1997) včetně provedených změn 
- Územní plán sídelního útvaru Nikolčice (1996) včetně provedených změn 
- Územní plán obce Měnín (2005) 
V územním plánu jsou skladebné části regionálního ÚSES přednostně označeny původními 
republikovými kódy (RBC 191 Výhon, RBC 47 Nosislav, RK 1492, RBK 114, RBK 126, RBK 
1510). Označení podle návrhu ZÚR Jihomoravského kraje (RBC 143, RBC 144, RBK 089, 
RBK 086, RBK 087) je uvedeno v závorkách. Hlavním důvodem pro zachování původního 
označení je jeho jednoznačnost v rámci republiky. 
Za účelem doplnění a založení chybějících částí nebo celých skladebných prvků ÚSES jsou 
vymezeny smíšené plochy nezastavěného území - plochy zeleně krajinné Zk1-24. Dalším 
důvodem návrhu těchto ploch je zvýšení ekologické stability a posílení autoregulační 
schopností krajiny. Co se týká charakteristiky vymezených větví ÚSES, spektrum možných 
společenstev může být u hydrofilních (tj. vodních) větví pestřejší než v případě větví 
mezofilních (tj. suchých). 
Řešení ÚSES zohledňuje chráněná území přírody a významné krajinné prvky. 
Severovýchodní část území Nosislavi se nachází v Přírodním parku Výhon, část toku Svratky 
je Přírodní památkou Nosislavská zátočina. Do jihozápadní části řešeného území zasahují 
evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 - Evropsky významná lokalita Přísnotický 
les a Evropsky významná lokalita Knížecí les. V koordinačním výkrese vyznačené vyhlášení 
Přírodních památek Knížecí les a Přísnotický les se v současné době projednává. Všechny 
tyto lokality jsou zapojeny do ÚSES, resp. tvoří jeho kostru. 
Změnou využití souvislých zemědělských pozemků na zeleň krajinnou se zvýší jímavost 
povrchových vod v území. Vymezené plochy zeleně krajinné v rámci ÚSES se budou 
významně podílet i na ochraně proti erozi, resp. realizací prvků ÚSES bude zároveň řešena 
vodní a větrná eroze zejména v nezalesněných a svažitých částech katastru. Vysoká 
ohroženost zemědělské půdy vodní erozí v nivě Svratky je zapříčiněna skutečností, že téměř 
celá polovina katastru na pravém břehu Svratky se nachází v záplavovém území. 
Hlavní větev regionálního biokoridoru RBK 114 (089) se třemi biocentry je vymezena přes 
celé území Nosislavi v lesních porostech v nivě Svratky a Šatavy. Poloha RBK 114 (089) 
včetně vložených biocenter je odůvodněna ekologickou úrovní jednotlivých částí lesa. Druhá 
(hydrofilní) větev RBK 114 (089) je vedena jednoznačně korytem toku Svratky s 1 vloženým 
lokálním biocentrem. Regionální biokoridor RBK 126 (086) s pěti biocentry je vymezen přes 
území Nosislavi v pahorkatém terénu Přírodního parku Výhon a jeho poloha se váže na 



 

(Územní plán Nosislav) 

 
45

roztroušené segmenty zeleně krajinné v návaznosti na významné krajinné prvky, které tvoří 
kostru této větve ÚSES. Poloha RBC 191 (143) Výhon byla po společném jednání upřesněna 
tak, že nezasahuje zemědělskou půdu v trati Zajíčky. V návaznosti na řešení ÚSES v 
územním plánu sousedních Židlochovic je regionální biocentrum RBC 191 (143) Výhon 
rozdělen na část nosislavskou a část židlochovickou (RBC 191a). Podstatou řešení lokálního 
ÚSES jsou hydrofilní lokální biokoridory s vloženými biocentry vodního toku Svratky a Šatavy, 
přitom řešení ÚSES na území Nosislavi navazuje na řešení ÚSES sousedních obcí. V rámci 
jiných ploch s různým způsobem využití mohou být umísťována stromořadí jako doprovodná 
zeleň podél vodních toků a podél komunikací. Stromořadí mohou být jako interakční prvky 
volně zapojena do územního systému ekologické stability. 
 
i) Zdůvodn ění ploch s podrobn ějším členěním způsobu využití 
Plochy s rozdílným způsobem využití vycházejí z definic stanovených pro různé druhy ploch 
uvedených v § 4 až § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. Plochy bydlení B, rekreace Re, výroby a skladování Vs, technické infrastruktury Ti, 
veřejných prostranství Pv, vodní a vodohospodářské W, plochy lesní L a plochy přírodní Pp 
odpovídají vyhlášce i v názvu ploch v paragrafovém znění. Níže uvedené další plochy s 
rozdílným způsobem využití jsou s ohledem na specifické podmínky a na charakter území 
podrobněji členěny ve smyslu článku 4, § 3 vyhlášky s následujícím zdůvodněním : 
Sk plochy smíšené obytné - komer ční 
Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky) jsou podrobněji specifikovány na „komerční“ s ohledem 
na jejich využití, kde se například nepočítá se stavbami rekreace. 
Ov plochy ob čanského vybavení - ve řejné 
Os plochy ob čanského vybavení - sportovní 
Ozs plochy ob čanského vybavení - zvláštní sportovní 
Oh plochy ob čanského vybavení - h řbitovy 
Zmíněné 4 druhy ploch občanského vybavení (§ 6 vyhlášky) jsou podrobněji členěny s 
ohledem na jejich odlišné využití, které vyplývá z jejich podrobnějších názvů, např. plochy 
„sportovní“ jsou určeny zejména pro sportovní zařízení, „hřbitovy“ jsou určeny jen pro zařízení 
veřejných pohřebišť, zatímco plochy „veřejné“ nejvíce odpovídají paragrafovému znění 
Sl plochy smíšené obytné - plochy vinných sklep ů 
Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky) podrobněji specifikované jako „plochy vinných sklepů“ 
jsou určeny pro vinné sklepy, vinné domky s možností ubytování, vinice a vybavení související 
s vinařstvím a výrobou vína, popřípadě s turistikou. Nejsou určeny pro trvalé bydlení. 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silni ční 
Dm plochy dopravní infrastruktury - místní 
Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhlášky) jsou podrobněji členěny s ohledem na to, že zde 
nejsou určeny např. pro drážní a leteckou dopravu či pro dopravní terminály. Oba druhy 
podrobněji členěných ploch mají stanovenou jinou přípustnost využití - plochy „silniční“ 
dopravy zahrnují zejména pozemky dálnice, silnic I.-III. třídy mimo zastavěné území, plochy 
„místní“ dopravy zahrnují zejména pozemky místních komunikací, účelových komunikací, 
parkovišť aut a garáží mimo zastavěné území. Podrobnější členění těchto ploch souvisí 
rovněž s nutností vymezení ploch pro večejně prospěšné stavby. 
Zsv plochy ve řejných prostranství - plochy zelen ě sídelní ve řejné 
Plochy veřejných prostranství (§ 7 vyhlášky) jsou podrobněji specifikovány na „plochy zeleně 
sídelní veřejné“ proto, že v jejich využití převažuje veřejná sídelní zeleň, nikoliv např. 
zpevněné plochy a pozemní komunikace. Dalším důvodem je provázanost s vyhláškou č. 
500/2006 Sb., kde je v příloze č. 7 požadováno vymezení systému sídelní zeleně. 
Zsz plochy smíšené obytné - plochy zelen ě sídelních zahrad 
Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky) podrobněji specifikované jako „plochy zeleně sídelních 
zahrad“ jsou určeny pro zahrady v zastavěném území s možností staveb souvisejících s 
bydlením, ale nejsou určeny pro bydlení či pro veřejné občanské vybavení. Dalším důvodem 
je provázanost s vyhláškou č. 500/2006 Sb., kde je v příloze č. 7 požadováno vymezení 
systému sídelní zeleně. 
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Z plochy zem ědělské - skladovací 
Zp plochy zem ědělské - plochy p ůdy velkoplošn ě obdělávané 
Zz plochy zem ědělské - zahrady 
Plochy zemědělské (§ 14 vyhlášky) jsou zde podrobněji členěny s ohledem na rozdíly v jejich 
využití, kde plochy Z jsou určeny pro skladování zemědělské výroby a plochy Zp jsou určeny 
pro produkční zemědělskou půdu. Na plochách soukromých zahrad Zz jsou přípustné budovy 
a stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (podle odstavce 1. § 
103 stavebního zákona), na plochách Zp tyto stavby přípustné nejsou. 
Zk plochy smíšené nezastav ěného území - plochy zelen ě krajinné 
Jedná se o plochy smíšené nezastavěného území (§ 17 vyhlášky) podrobněji specifikované 
jako plochy „zeleně krajinné“, které jsou určeny pro travní či stromové porosty a nikoliv např. 
pro vodohospodářské využití či pro les. Na plochách zeleně krajinné je hospodářský způsob 
využití možný za podmínky, že jeho způsob nesníží aktuální ekologickou úroveň v lokalitě. 
 
j) Zdůvodn ění řešení ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejně prosp ěšných opat ření 
Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury vps 1-11  jsou vymezeny z 
důvodu umožnění jejich realizace, která je pro další rozvoj městyse důležitá. Tyto plochy pro 
umístění staveb komunikací a inženýrských sítí vycházejí z celkového urbanistického řešení a 
jsou vymezeny v nezbytném rozsahu tak, aby bylo možno zajistit jejich územní přípravu 
včetně majetkových vztahů. Veřejně prospěšné stavba retenční nádrže vps 12  je vymezena z 
důvodu zvýšení retenčních schopností území (s efektem protierozního opatření) v nezbytném 
rozsahu pro zajištění její realizace včetně majetkových vztahů. Veřejně prospěšná opatření 
vpo 1-24  jsou vymezena z důvodu umožnění územní přípravy a následné realizace doplnění 
prvků územního systému ekologické stability v nezalesněných částech katastru. 
Městys Nosislav uplatňuje předkupní právo na parcely či jejich části uvedené v záhlaví článku 
I.8 výrokové části, které jsou součástí ploch vymezených veřejně prospěšných staveb vps 1-9 
dopravní a technické infrastruktury a plochy vps 12 - stavby retenční nádrže. To z toho 
důvodu, aby bylo možno získat dotčené pozemky do vlastnictví městyse. Bez toho by nebylo 
možné uvedené veřejně prospěšné stavby realizovat. Dalším důvodem zápisu předkupního 
práva je skutečnost, že v Nosislavi není provedena pozemková úprava, která by např. řešila 
protierozní ochranu území v rámci tzv. společných zařízení včetně vypořádání 
majetkoprávních vztahů. Bez možnosti získání dotčených pozemků by byla realizace veřejně 
prospěšných staveb problematická, ev. by mohlo dojít k zablokování realizace těchto staveb a 
s tím i k zablokování souvisejícího stavebního rozvoje. 
 
II.3.2 Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů řešení zejména ve vztahu k rozboru 

udržitelného rozvoje území 
 
Rozbor udržitelného rozvoje území je pro Nosislav zpracován v Územně analytických 
podkladech (dále ÚAP) správního obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice, které 
byly aktualizovány v roce 2010. ÚAP jsou spolu se zadáním nezbytným podkladem k 
Územnímu plánu Nosislav. 
 
a) Důležité údaje z ÚAP Židlochovice pro územní plán jso u zejména tyto : 
- městys Nosislav vykazuje za posledních 20 let příznivý demografický vývoj, tj. nárust 

počtu trvalých obyvatel, přírustek trvalých obyvatel podle tabulky na str. 59 ÚAP v období 
1990-2009 činil + 97 obyvatel, což je 7 % z celkového počtu 1.260 trvalých obyvatel 

- tempo rozvoje bydlení v období 2001-2009 podle tabulky na str. 69 ÚAP činí 109 % 
- nárust nové výstavby bydlení je realizován v rodinných domech 
- v Nosislavi je velmi vysoká vyjížďka obyvatel za prací mimo městys, která činí 422 osob, 

tj. 75,49 % z ekonomicky aktivních 559 obyvatel podle tabulky na str. 66 ÚAP 
- významná je i vysoké % vyjížďky žáků a studentů do škol 
- blízkost krajského města Brna zabezpečuje vyšší zázemí pracovních příležitostí a taky 

posiluje migrační aktivitu v území, na druhou stranu blízkost Brna může způsobit i méně 
žádoucí syndrom noclehárny rezidenčního satelitu se ztrátou identity sídla 
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- předpokládaný rozvoj v navrhovaných plochách bydlení je podle tabulky na str. 72 ÚAP + 
178 bytů při teoretic. velikosti pozemku 800 m2/1 byt a dům, což odpovídá zastavitelným 
plochám bydlení o velikosti 178 x 0,08 ha = 14,24 ha (tyto údaje vycházejí z Územního 
plánu sídelního útvaru Nosislav a jeho provedených změn) 

- stávající plochy výroby a skladování podle tabulky na str. 87 ÚAP činí 11,76 ha, 
předpokládaný plošný rozvoj výrobních ploch činí + 2,74 ha, územní rezervy ploch výroby 
činí + 7,82 ha (i tyto údaje vycházejí z Územního plánu sídelního útvaru Nosislav a jeho 
provedených změn) 

- v Nosislavi je velmi vysoký potenciál vodní eroze zemědělské půdy, to zejména s ohledem 
na plošnou velikost katastru, svahy kopce Výhon a přítomnost záplavového území 

- Nosislav náleží do rozvojové oblasti osídlení OB3 - Brno 
- podle ÚAP vykazuje Nosislav vyvážený stav všech 3 pilířů trvale udržitelného rozvoje 

(environmentální + hospodářský + sociální pilíř) 
 
b) Požadavky udržitelného rozvoje území jsou v řešení zohledn ěny takto : 
Rozvoj bydlení 
S ohledem na příznivý demografický vývoj v posledních letech, na tempo rozvoje bydlení, na 
skutečnost, že se Nosislav nachází v rozvojové oblasti OB3 osídlení, na skutečnost že ze 
vzestupné hospodářské úrovně vyplývají vyšší tlaky na obytnou výstavbu i s ohledem na 
požadavky zadání jsou vymezeny zastavitelné plochy bydlení Z1-3, Z5-20 o celkové velikosti 
11,0648 ha s teoretickou kapacitou cca 110,6 obytných domů při velikosti pozemku 1.000 
m2/1 byt a dům, to s výhledem na dobu cca 20 let. 
Rozvoj výrovy a skladování 
S ohledem na vysokou míru vyjížďky za prací a současnou míru nezaměstnanosti, s ohledem 
na polohu Nosislavi v rozvojové oblasti OB3 osídlení, na skutečnost že ze vzestupné 
hospodářské úrovně městyse vyplývají i vyšší tlaky na podnikatelskou či výrobní výstavbu i s 
ohledem na požadavky zadání jsou vymezeny zastavitelné plochy Z24-25, Z36 výroby a 
skladování o celkové velikosti 6,6519 ha pro hospodářský rozvoj a rozvoj místního podnikání s 
výhledem na dobu cca 20 let. 
Rozvoj krajiny 
S ohledem na vysokou míru erozního ohrožení jsou vymezeny plochy (Zk1-24) zeleně krajinné 
určené pro doplnění územního systému ekologické stability, které budou plnit i protierozní 
funkci v území, dále je vymezena plocha (W3) vodní a vodohospodářská určená ke zvýšení 
retenčních schopností území. 
 
c) Řešení územního plánu spl ňuje požadavky na udržení vyváženého vztahu 3 hlavní ch 
pilí řů udržitelného rozvoje území takto : 
Pro příznivé životní prostředí jsou vymezeny : 
- návrhové plochy smíšené nezastavěného území - plochy zeleně krajinné (Zk1-24) k 

doplnění územního systému ekologické stability 
- návrhová plocha vodní a vodohospodářská (W3) za účelem zvýšení retenčních schopností 

území v lokalitě Slatina 
- stabilizované plochy vodní a vodohospodářské W, dále hlavní odtokové trasy v území za 

účelem jejich ochrany vč. zlepšení odtokových poměrů a snížení erozního ohrožení území 
- stabilizované plochy zemědělské půdy Zp, Zz a plochy lesní L za účelem jejich ochrany 
Pro další hospodářský rozvoj jsou vymezeny : 
- zastavitelné plochy výroby a skladování Z24-25, Z36 
- zastavitelné plochy smíšené obytné - plochy vinných sklepů Z22-23 
- zastavitelné plochy dopravní infrastruktury - místní Z29-32, Z34-35 
- stabilizované plochy zemědělské a plochy lesní za účelem jejich obhospodařování 
Pro soudržnost společenství obyvatel jsou vymezeny : 
- zastavitelné plochy bydlení Z1-3, Z5-20 
- stabilizované plochy bydlení B 
- zastavitelné plochy občanského vybavení - sportovní Z21 
- stabilizované plochy občanského vybavení Ov, Os, Oh, Ozs 
- stabilizované plochy veřejných prostranství Pv 
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- návrhová plocha veřejného prostranství (Pv) 
- plochy sídelní zeleně - zeleně sídelní veřejné Zsv a zeleně sídelních zahrad Zsz 
Navržené plochy změn využití a záměry obsažené v řešení územního plánu jsou pro další 
rozvoj městyse potřebné. 
 
d) Předpokládané d ůsledky navrženého řešení pro udržitelný rozvoj území jsou : 
- vymezené zastavitelné plochy bydlení Z1-3, Z5-20 mohou přinést nárust počtu trvalých 

obyvatel a s ním spojenou další demografickou progresi 
- plochy vymezené pro rozšíření sportovního areálu Z21 a veřejné prostranství (Pv) v 

lokalitě Za Mostem pomohou zvýšit turistickou atraktivitu městyse a vyšší standard 
občanského vybavení 

- vymezené plochy výroby a skladování Z24-25, Z36 mohou nastartovat hospodářský rozvoj 
Nosislavi a poskytnout potřebné pracovní příležitosti 

- navržené plochy smíšené nezastavěného území - plochy zeleně krajinné (Zk1-24) zvýší 
přírodní i estetickou hodnotu krajiny a podpoří ekologickou stabilitu především v 
nezalesněných částech území 

Slabší stránky životního prostředí, zejména přítomnost dálnice D2 či průjezd silnice II/425 
zastavěným územím nelze vzhledem k místním podmínkám změnit. Navržené řešení vytváří 
předpoklad pro udržitelný rozvoj území komplexním návrhem využití a prostorového 
uspořádání ploch s různým způsobem využití na celém území městyse. Cílem řešení je mimo 
jiné dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů, které se budou podílet na udržitelném 
rozvoji území. 
 
II.4 Informace o výsledcích vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území spolu s 

informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k  vyhodnocení vliv ů na životní  
prost ředí, pop řípadě zdůvodn ění pro č toto stanovisko nebo jeho část nebylo 
respektováno  

 
Podle koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru územního 
plánování a stavebního řádu k návrhu zadání Územního plánu Nosislav ze dne 2.3.2009 
(spisová značka S-JMK 16381/2009/OÚPSŘ) v bodě : 
A4. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, vydává příslušný orgán ochrany přírody Odbor životního prostředí stanovisko 
podle § 45i, odstavce 1) zmíněného zákona v tom smyslu, že hodnocený návrh nemůže 
mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

A6. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (ve znění pozdějších předpisů), vydává příslušný orgán 
ochrany přírody stanovisko v tom smyslu, že Územní plán Nosislav může stanovit rámec 
pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zmíněného zákona a je tedy 
koncepcí ve smyslu ustanovení § 10a, odstavce 1 zmíněného zákona. Na základě 
posouzení kritérií uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona však Odbor životního prostředí 
neuplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. 

Podle uvedeného stanoviska v bodě A6 krajský úřad neuplatnil požadavek na vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí a proto vyhodnocení vlivu územního plánu Nosislav na životní 
prostředí nebylo zpracováno. Podle bodu A4 stanoviska nemá návrh řešení negativní vliv na 
lokality s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy a vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území ve smyslu ustanovení odstavce 2. § 19 stavebního zákona rovněž nebylo 
zpracováno. 
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II.5 Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na zem ědělský 
půdní fond a pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa  

 
II.5.1 Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrženého řešení na zem ědělský 

půdní fond 
 
Vyhodnocení zemědělského půdního fondu je provedeno v souladu se zákonem č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, podle vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, přílohy č. 3 této vyhlášky a podle 
metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR k odnímání půdy ze zemědělské 
půdy z 1.10.1996 a podle vyhlášky  č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany z 22.2.2011. 
 
a) Uspo řádání půdního fondu v území 
zemědělská půda  ......…..........………....…............................... celkem 1237,56 ha (72,54%) 
z toho :  orná půda 1.020,74 ha (59,83 %) 
 vinice 102,47 ha (6,01%) 
 zahrady 19,33 ha (1,13%) 
 ovocné sady 73,64 ha (4,32%) 
 trvalé travní porosty 21,38 ha (1,25%) 
nezemědělská půda  ….................................................................. celkem 468,54 ha (27,46%) 
z toho : lesní půda 309,04 ha (18,11%) 
 vodní plochy   26,16 ha (1,53%) 
 zastavěné plochy   23,13 ha (1,36%) 
 ostatní plochy 110,21 ha (6,46%)  

katastr Nosislav celkem  ........…..........…................................................… 1706,10 ha (100%) 
 
b) Bonitované p ůdně ekologické jednotky (BPEJ) 
Na území Nosislavi se nacházejí následující bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) s 
následujícími třídami ochrany zemědělské půdy podle jejich aktualizace ve vyhlášce č. 
48/2011 Sb., z 22.2.2011 : 
 
kód BPEJ : třída ochrany : 
0.01.00 I 
0.01.10 II 
0.05.01 II 
0.06.00 II 
0.06.10 II 
0.06.50 IV 
0.07.00 III 
0.07.10 III 
0.08.00 II 
0.08.10 II 

kód BPEJ : třída ochrany : 
0.08.40 IV 
0.08.50  III 
0.24.11 IV 
0.41.67 V 
0.41.77 V 
0.41.89 V 
0.41.99 V 
0.56.00 I 
0.58.00 II 
0.59.00 III 

Nejhodnotnější zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany jsou barevně zvýrazněny na výkrese 
6 odůvodnění. Tyto se vyskytují v údolní nivě Svratky a na méně svažitých expozicích 
Přírodního parku Výhon a jsou přítomny i v zastavěném území. 
 
c) Zemědělské areály, investice do p ůdy, územní systém ekologické stability a 

pozemkové úpravy 
Na jihovýchodním okraji Nosislavi se nachází farma, která se využívá k zemědělské rostlinné i 
živočišné výrobě. V minulosti byla na území provedena umělá odvodnění v rámci 
zemědělských melioračních investic, především na východním a jižním okraji katastru. Do 
provedených odvodnění nezasahují zastavitelné plochy, resp. odvodnění nejsou plánovaným 
stavebním rozvojem městyse dotčena. Na zemědělské půdě je vymezeno 24 ploch zeleně 
krajinné za účelem založení a doplnění prvků územního systému ekologické stability. V 
Nosislavi je vymezeno celkem 29 prvků územního systému ekologické stability na regionální a 
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lokální úrovni (podrobněji viz kapitola I.5.2). V Nosislavi nebyla dosud provedena komplexní 
pozemková úprava. 
 
d) Přehled navržených zábor ů zemědělského p ůdního fondu (ZPF) 
Na zemědělské půdě je vymezeno 31 zastavitelných ploch označených Z1-3, Z5-25, Z29-32, 
Z34-36 (Z22 není ZPF). Je vymezena 1 plocha (Pv) veřejného prostranství. Na zemědělské 
půdě je vymezeno 24 ploch zeleně krajinné. Je vyčíslen předpokládaný zábor zemědělského 
půdního fondu celých ploch nebo jejich částí. 
Zábory zastavitelných ploch či jejich částí vymezených nově územním plánem jsou 
vyhodnoceny v první tabulce a na výkrese č. 6 jsou šedě podbarveny. Ve druhé tabulce jsou 
uvedeny dříve odsouhlasené zábory zastavitelných ploch či jejich částí vymezených v souladu 
s Územním plánem sídelního útvaru Nosislav a s jeho provedenými změnami č. 1 a 2. Ve třetí 
tabulce je uveden zábor ploch nezastavěného území v krajině. Od zastavitelných ploch Z26-
27 obsažených v návrhu pro společné jednání bylo při projednávání z důvodu ochrany 
zemědělské půdy upuštěno, plocha Z12 byla rozdělena na 2 části, plochy Z4, Z28, Z33, W1, 
W2 byly během projednávání realizovány. Tyto plochy, ke kterým se vyjadřovaly i dotčené 
orgány, proto v číslování chybí (EX = mimo zastavěné území, IN = uvnitř zastavěného území). 
 

• Zábory pro zastavitelné plochy návrhu územního plán u 
značka 
plochy 

EX 
/IN 

navržený způsob 
využití plochy 

 

název lokality 
BPEJ/ třída 

ochrany ZPF (%) 
plocha 

ZPF v ha 
Z1 EX bydlení (B) Za Mostem 0.58.00/ II. 0,2968 

část Z2 EX bydlení (B) konec Masarykova 
(směr Židlochovice) 

0.08.50/ III. (70%) 
0.08.10/ II. (30%) 

1,2337 

Z3 EX bydlení (B) za kapličkou 
(zadní část) 

0.08.50/ III. (57%) 
0.41.77/ V. (43%) 

0,3975 

Z5 EX bydlení (B) mezi silnicí 
a ul. Masarykovou 

0.56.00/ I. (83%) 
0.08.50/ III. (17%) 

0,1316 

část Z6 EX bydlení (B) lokalita Kotle 0.08.50/ III. (85%) 
0.41.77/ V. (15%) 

0,1289 

Z7 EX bydlení (B) u bývalé cihelny 0.08.50/ III. 0,0650 
část Z10 EX bydlení (B) Vinohradská - 

Horní Kroupná 
0.01.10/ II. 0,0443 

část Z11 EX bydlení (B) Horní Kroupná 0.01.10/ II. 0,1020 
část 
Z12a 

EX bydlení (B) konec Dolní 
Kroupné (přední č.) 

0.01.10/ II. 0,0367 

část 
Z12b 

EX bydlení (B) konec Dolní 
Kroupné 

(zadní část) 

0.01.10/ II. (75%) 
0.08.10/ II. (15%) 
0.08.50/ III. (10%) 

0,1610 

Z13 EX bydlení (B) konec Dolní 
Kroupné 
(špice) 

0.08.10/ II. (91%) 
0.01.10/ II. (5%) 
0.08.50/ III. (4%) 

0,2048 

část Z16 EX bydlení (B) Ke Slatině - Kozelky 0.06.10/ II. 0,0864 
část Z17 EX bydlení (B) Ke Slatině (zadní č.) 0.06.00/ II. 0,4482 
část Z18 EX bydlení (B) Ke Slatině - Krefty 0.06.00/ II. 0,0884 
část Z19 EX bydlení (B) Ke Slatině - 

U Hřbitova 
0.06.10/ II. 0,0677 

část Z20 EX bydlení (B) konec Masarykova 
(směr Boudky) 

0.08.50/ III. 1,4403 

část Z21 EX občanské vybavení 
sportovní (Os) 

za hřištěm 0.58.00/ II. 0,1981 

část Z22 EX vinné sklepy (Sl) konec Vinohradské (není ZPF) --- 
část Z23 EX vinné sklepy (Sl) na Kozelky 0.08.50/ III. 0,2791 

Z24 EX výroba 
a skladování (Vs) 

za Elakovem 0.56.00/ I. (96%) 
0.58.00/ II. (4%) 

1,9706 
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Z25 EX výroba 
a skladování (Vs) 

před farmou 0.08.10/ II. (40%) 
0.06.10/ II. (40%) 
0.06.00/ II. (20%) 

4,6079 

Z34 EX dopr. infrastruktura 
místní (Dm) 

konec Komenského 
(směr Boudky) 

0.08.50/ III. 0,1815 

 

  celkem pro navržené zastavitelné plochy  .......................................................  12,1705 ha 
 

 
• Zábory pro zastavitelné plochy d říve odsouhlasené 

značka 
plochy 

EX 
/IN 

navržený způsob 
využití plochy 

 

název lokality 
BPEJ/ třída 

ochrany ZPF (%) 
plocha 

ZPF v ha 
část Z2 EX bydlení (B) konec Masarykova 

(směr Židlochovice) 
0.41.77/ V. (65%) 
0.08.50/ III. (35%) 

0,7046 

část Z6 EX bydlení (B) lokalita Kotle 0.08.50/ III. (86%) 
0.41.77/ V. (14%) 

0,5292 

Z8 EX bydlení (B) nad Nivkou 
(zadní část) 

0.08.50/ III. 0,8500 

Z9 EX bydlení (B) nad Nivkou 
(přední část) 

0.08.50/ III. 0,6502 

část Z10 EX bydlení (B) Vinohradská - 
Horní Kroupná 

0.01.10/ II. 0,9822 

část Z11 EX bydlení (B) Horní Kroupná 0.01.10/ II. 0,3169 
část 
Z12a 

EX bydlení (B) konec Dolní 
Kroupné (přední č.) 

0.08.10/ II. (66%) 
0.01.10/ II. (34%) 

0,0709 

část 
Z12b 

EX bydlení (B) konec Dolní 
Kroupné (zadní č.) 

0.08.10/ II. (53%) 
0.01.10/ II. (47%) 

0,0613 

Z14 EX bydlení (B) Dolní Kroupná 0.06.10/ II. (40%) 
0.01.10/ II. (35%) 
0.08.10/ II. (25%) 

0,5522 

Z15 EX bydlení (B) Ke Slatině 
(přední část) 

0.06.00/ II. (50%) 
0.06.10/ II. (50%) 

0,5281 

část Z16 EX bydlení (B) Ke Slatině - Kozelky 0.06.10/ II. 0,0420 
část Z17 EX bydlení (B) Ke Slatině (zadní č.) 0.06.00/ II. 0,1448 
část Z18 EX bydlení (B) Ke Slatině - Krefty 0.06.00/ II. 0,3001 
část Z19 EX bydlení (B) Ke Slatině - 

U hřbitova 
0.06.10/ II. (88%) 
0.06.00/ II. (12%) 

0,1734 

část Z20 EX bydlení (B) konec Masarykova 
(směr Boudky) 

0.08.50/ III. 0,0611 

část Z21 EX občanské vybavení 
sportovní (Os) 

za hřištěm 0.58.00/ II. 0,7214 

část Z22 EX vinné sklepy (Sl) konec Vinohradské (není ZPF) --- 
část Z23 EX vinné sklepy (Sl) na Kozelky 0.08.50/ III. 0,4045 

Z29 EX 
/IN 

dopr. infrastruktura 
místní (Dm) 

nad Nivkou 0.08.50/ III. 0,1915 

Z30 EX 
/IN 

dopr. infrastruktura 
místní (Dm) 

ulice Ke Slatině 
(severní část) 

0.06.00/ II. (80%) 
0.06.10/ II. (18%) 
0.08.10/ II. (2%) 

0,2425 

Z31 EX dopr. infrastruktura 
místní (Dm) 

ulice Ke Slatině 
(jižní část) 

0.06.00/ II. 0,1406 

Z32 EX dopr. infrastruktura 
místní (Dm) 

ulice Družstevní 0.08.10/ II. 0,0450 

Z35 EX dopr. infrastruktura 
místní (Dm) 

za hřbitovem 0.06.00/ II. (98%) 
0.06.10/ II. (2%) 

0,1585 
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Z36 EX výroba 
a skladování (Vs) 

na Špici 0.08.50/ III. 0,0734 

 

  celkem pro odsouhlasené zastavitelné plochy  ..................................................  7,9444 ha 
 

• Zábory pro plochy nezastav ěného území v krajin ě 
značka 
plochy 

EX 
/IN 

navržený způsob 
využití plochy 

 

název lokality 
BPEJ/ třída 

ochrany ZPF (%) 
plocha 

ZPF v ha 
(Pv) EX veřejné prostranství u lesa 0.58.00/ II. 2,8948 
(W3) EX pl. vodohospodářská 

(retenční nádrž) 
na Slatině (není ZPF) --- 

(Zk1-24) EX krajinná zeleň 
doplnění ÚSES 

24 ploch 
různě na katastru 

různé/různé celkem 
27,4585 

 

  celkem pro plochy nezastavěného území  .......................................................  30,5333 ha 

 
e) Etapizace p ředpokládaných zábor ů ZPF 
Není určeno pořadí realizace jednotlivých záměrů, není stanovena etapizace záborů ZPF. To 
proto, že městys nehodlá takto předjímat či určovat pořadí změn v území. Nicméně využití 
zastavitelných ploch Z2, Z20 je podmíněno zpracováním územní studie do 1.10.2020, plochy 
Z1-2, Z20-21, Z24 jsou podmíněny vybudováním technické infrastruktury. 
 
f) Zdůvodn ění navrhovaného řešení z hlediska ochrany ZPF 
Zdůvodnění záboru zemědělské půdy pro zastavitelné plochy bydlení Z1-3, Z5-20 
V Nosislavi se vyskytují zemědělské půdy v I. až V. třídě ochrany. Hodnotné půdy jsou i v 
zastavěném území a v jeho těsné blízkosti, což znamená, že se jim při stavebním rozvoji 
městyse není možno vyhnout. Z toho důvodu zasahuje do půd v I. a II. stupni ochrany svými 
částmi cca polovina zastavitelných ploch bydlení. Jedná se o prodloužení zástavby stávajících 
ulic či o doplnění zástavby podél stávajících komunikací. Je zohledněn návrh 15 ploch či jejich 
částí s ohledem na Územní plán sídelního útvaru Nosislav schválený v r. 1998 a na jeho 2 
provedené změny č. 1 a 2 z r. 2000 a 2005. To z důvodu zachování kontinuity návrhů a právní 
kontinuity v území. V plochách Z6, Z8-9, Z14-18 již probíhá územní příprava (územní řízení). 
Nově je vymezeno 16 zastavitelných ploch bydlení nebo jejich částí. Návrh ploch bydlení je 
vymezen tak, aby byla naplněna potřeba obce v oblasti bydlení. Vymezené plochy bydlení 
navazují přímo na zastavěné území a jejich alternativní řešení není ve struktuře Nosislavi 
možné s ohledem na komplikované přírodní podmínky - záplavové území a Přírodní park 
Výhon. Navržené řešení je z hlediska ochrany zemědělské půdy přijatelné. 
Zdůvodnění záboru zemědělské půdy pro zastavitelné plochy občanského vybavení a pro 
plochy smíšené obytné - plochy vinných sklepů Z21-23 
Jedná se o 1 zastavitelnou plochu občanského vybavení - sportovní Z21 a o 2 zastavitelné 
plochy smíšené obytné - plochy vinných sklepů Z22-23. Vymezení těchto ploch je převzato z 
Územního plánu sídelního útvaru Nosislav a jeho provedených 2 změn. To proto, aby byla 
zachována kontinuita návrhů a právní kontinuita v území. Vymezení zastavitelných ploch Z21 
a Z23 je oproti původnímu územnímu plánu sídelního útvaru jen rozšířeno. Zastavitelná 
plocha Z22 je vymezena na nezemědělském pozemku a zastavitelná plocha Z23 souvisí s 
využíváním vinic, resp. bude sloužit pro vinice. Zmíněné plochy navazují na zastavěné území, 
plocha Z21 navazuje na stávající sportovní areál, plochy Z22-23 navazují přímo na vinice a 
jejich vymezení není proto možno v území alternovat. Navržené řešení je z hlediska ochrany 
zemědělské půdy přijatelné. 
Zdůvodnění záboru zem. půdy pro zastavitelné plochy výroby a skladování Z24-25, Z36 
Vymezené 2 zastavitelné plochy Z24-25 výroby a skladování navazují na stávající výrobní 
areály, které tímto rozšíří a jejich umístění je proto v území nezaměnitelné. Zastavitelná 
plocha Z25 vymezená před farmou byla v původním Územním plánu sídelního útvaru Nosislav 
územní rezervou a s jejím využitím pro výrobu se dlouhodobě počítalo. Zastavitelná plocha 
Z24 je sice vymezena nově na zemědělské půdě v I. třídě ochrany, ale jedná se o možnost 
rozšíření stávajícího výrobního areálu na pravém břehu Svratky. Odůvodnění zastavitelné 
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plochy Z24 na půdě v I. třídě ochrany spočívá i ve skutečnosti, že mezi zastavěným územím, 
Přírodním parkem Výhon a záplavovým územím zbývá pouze nevelká plocha na níž je díky 
přírodním limitům využití takový rozvoj možný. Malá plocha výroby a skladování Z36 je 
vymezena na na jihovýchodním okraji zástavby. Stabilizované plochy výroby a skladování 
jsou pro další hospodářský rozvoj Nosislavi již nedostatečné. Navržené řešení je z hlediska 
ochrany zemědělské půdy přijatelné. 
Zdůvodnění záboru zem. půdy pro zastavitelné plochy dopravní infrastruktury Z29-32, Z34-35 
Zastavitelné plochy dopravní infrastruktury - místní Z29-32 a Z34-35 jsou vymezeny zejména 
pro zabezpečení dopravní obslužnosti území. Jedná se o malé zastavitelné plochy, z nichž 5 
je vymezeno s ohledem na Územní plán sídelního útvaru Nosislav a jeho provedené změny, 
jen zastavitelná plocha Z34 je vymezena nově. Z důvodu zachování funkčnosti dopravního 
řešení je umístění těchto zastavitelných ploch v území nezaměnitelné a nelze je alternovat. 
Navržené řešení je z hlediska ochrany zemědělské půdy přijatelné. 
Zdůvodnění záboru zemědělské půdy pro plochy nezastavěného území (Pv), (W3), (Zk1-24) 
Je vymezena plocha (Pv) veřejného prostranství Za Mostem v lokalitě u lesa, která bude 
určena zejména pro plnění rekreační funkce. To z toho důvodu, že městys nemá pro tuto 
funkci k dispozici jiné pozemky, než zde v návaznosti na sportovní areál. Bude se jednat o 
plochu s parkovou úpravou a zelení bez vyššího podílu zastavění s ohledem na umístění této 
plochy v záplavovém území. Je vymezena plocha vodní a vodohospodářská pro umístění 
retenční nádrže v lokalitě Slatina, to z důvodů zvýšení retenčních schopností území a ochrany 
území před vodní erozí (plocha je vymezena na nezemědělském pozemku). Je vymezeno 24 
ploch smíšených nezastavěného území - ploch zeleně krajinné (Zk1-24) za účelem doplnění a 
založení skladebných prvků územního systému ekologické stability. Jde o návrh opatření ke 
zvýšení ekologické hodnoty krajiny. Ve svém důsledku se jedná o záměry určené i k 
protierozní ochraně zemědělské půdy. Navržené řešení ploch nezastavěného území je z 
hlediska ochrany zemědělské půdy přijatelné. 
 
II.5.2 Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrženého řešení na pozemky ur čené 

k pln ění funkce lesa (PUPFL) 
 
Na lesních pozemcích či pozemcích určených k plnění funkce lesa nejsou vymezeny 
návrhové plochy s vyjímkou vymezených prvků územního systému ekologické stability. 
Předpokládané důsledky navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa ve 
smyslu záboru lesní půdy nejsou navrženy žádné. Návrženým řešením nejsou zasaženy 
pozemky do 50 m od lesa s vyjímkou ploch nově vymezené zeleně krajinné. 
Stromové porosty budou v území podpořeny výsadbou zeleně krajinné v souvislosti s 
doplněním a založením prvků územního systému ekologické stability. Vymezené prvky RBC 
47 (144), RBK 114 (089)/1-4, RBK 114 (089)/LBC 6-8 a LBC 10 zahrnují části pozemků 
Knížecího lesa se změnou na lesní plochy ochranného určení. 
(Přičemž RBC = regionální biocentrum, RBK = regionální biokoridor, LBC lokální biokoridor.) 
 
UPOZORNĚNÍ : 
Součástí odůvodnění územního plánu jsou následující výkresy : 
4 Koordinační výkres, 1 : 5.000 
5 Koordinační výkres - detail, 1 : 2.000 
6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, 1 : 5.000 
7 Výkres širších vztahů, 1 : 50.000 
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B.   O D Ů V O D N Ě N Í   P O Ř I Z O V A T E L E 
 
II.6 Důvody pro po řízení územního plánu  
 
Dřívější Územní plán sídelního útvaru Nosislav byl schválen v březnu roku 1998 a jako 
takováto územně plánovací dokumentace neměl zpracované co do způsobu využití celé 
území a po 2 změnách schválených v letech 2000 a 2005 se stal v mnoha ohledech 
předpisem značně nepřehledným a pro rozhodování v území velmi problematicky 
aplikovatelným také z toho důvodu, že proběhla rozsáhlá změna v písemném operátu v 
katastru nemovitostí, která mnoho pozemků přečíslovala. Dalším důvodem pro pořízení 
nového územního plánu je z Územně analytických podkladů města s rozšířenou působností 
Židlochovice (dále jen ÚAP) vyplývající riziko vzniku syndromu „noclehárny“ převážně 
rezidenčního satelitu Brna se ztrátou sídelní identity a místní obslužnosti (rozpuštění se) 
v periurbáním prostoru Brna. Nový Územní plán (dále jen ÚP) Nosislav zpřesňuje a specifikuje 
podmínky změn v území a tím může v mnoha ohledech tomuto jevu zabránit. S rozvojem 
ploch výroby a výstavbou nové kanalizace vč. čističky odpadních vod souvisí možnost rozvoje 
ploch bydlení. Tento rozvoj ploch územní plán sídelního útvaru neobsahoval. Důvodem v 
neposlední řadě byl i nový ÚP v digitalizované podobě odpovídající novým předpisům (zákona 
č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcích vyhlášek). 
Zastupitelstvo městyse  Nosislav na svém zasedání dne 5.3.2008 rozhodlo o pořízení ÚP 
Nosislav. Vzhledem k tomu, že městys chtěl mít údaje v ÚP aktuální, rozhodl určený zastupitel 
spolu s pořizovatelem o pořízení ÚP až po pořízení ÚAP, tedy po 1.1.2009. 
 
II.7 Postup p ři po řizování návrhu územního plánu  
 
Projednání návrhu zadání ÚP Nosislav s dotčenými orgány, správci inženýrských sítí a 
ostatními subjekty v území bylo zahájeno 30.1.2009. Zadání se zapracovanými požadavky 
dotčených orgánů a podněty sousedních obcí (byly zapracovány i připomínky správců a 
vlastníků infrastruktury, občané městyse ani vlastnící nemovitostí připomínky k zadání 
neuplatnili) bylo schváleno zastupitelstvem městyse 11.3.2009 a 13.3.2009 bylo předáno 
projektantovi ke zpracování návrhu. Jelikož městys ani pořizovatel v zadání nevyžadovali 
variantní řešení či posouzení vlivu ÚP na životní prostředí a ani dotčený orgán ve svém 
stanovisku k návrhu zadání neuplatnil požadavek na toto posouzení a vyloučil vliv na 
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, z něhož by mohlo vyplynout variantní řešení, 
návrh ÚP byl zpracováván bez zpracování a projednání konceptu. 
Zpracovaný návrh byl pořizovateli dodán dne 10.11.2009 městysem a téhož dne bylo 
oznámeno dotčeným orgánům (a také ostatním subjektům spravujících infrastukturu, toky, 
památky a další v daném území) společné jednání o návrhu. Toto se uskutečnilo dne 8.12. 
2009 a byl z něj pořízen záznam. Hlavním problémem projednávání byla stanoviska Odboru 
životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje (řešení střetu ploch výroby a půd 
v I. a II. třídě ochrany) a odboru životního prostředí Městského úřadu Židlochovice (střet 
ochrany krajinného rázu v Přírodním parku Výhon a podlažnosti objektů v plochách bydlení). 
Po vyřešení těchto problémů dohodami změn ve stanoviscích byl dne 14.6.2010  na základě 
Zprávy o projednání návrhu ÚP Nosislav požádán krajský úřad o posouzení návrhu dle § 51 
odst. 1 stavebního zákona. Ten svým stanoviskem ze dne 19.7.2010 doporučil zahájení řízení 
o vydání změny.  
Návrh změny byl projektantovi po konzultaci s určeným zastupitelem předán k úpravě dle 
stanovisek dotčených orgánů, sousedních obcí a připomínek organizací a subjektů 
spravujících infrastukturu, toky, památky a další v daném území dne 19.8.2010. Z těchto 
konzultací vyplynula také nutnost požádat Odbor životního prostředí Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje o další doplnění stanoviska z důvodu zařazení plochy pro parkování u 
hřbitova jako nové zastavitelné plochy (ta byla v návrhu zařazena jako plocha stabilizovaná). 
Souhlas s tímto vymezením byl oznámen pořizovateli doplněním stanoviska ze dne 
13.10.2010.  
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Dne 27.10.2010 doručil projektant pořizovateli upravený návrh a dne 4.11.2010 oznámil 
pořizovatel datum konání veřejného projednání a vystavení návrhu ÚP dotčeným orgánům, 
sousedním obcím, ostatním subjektům v území  jednotlivě a všem veřejnou vyhláškou. 
O upraveném a posouzeném návrhu se konalo veřejné projednání dne 6.1.2011. Z tohoto 
veřejného projednání byl pořízen záznam. Stanoviska, připomínky a námitky, podané před 
veřejným projednáním byly připojeny k záznamu z veřejného projednání jako přílohy. Před 
tímto jednáním byly vzneseny námitky vlastníkem skupinového vodovodu Hustopeče - firmou 
Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. Pan starosta Pavel Fröhlich upozornil také na to, že v 
návrhu není zapracována plocha pro výrobu „Na špici“, kterou obsahuje platný územní plán 
sídelního útvaru a vzhledem ke kontinuitě práva městys podporuje její zařazení do ÚP 
Nosislav jako další zastavitelnou plochu. 
Dne 4.1.2011 byl požádán odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o 
doplnění svého stanoviska k návrhu o plochu Z36, plochu pro výrobu Na Špici. Dne 24.1.2011 
došlo k projednání námitky se společností Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. Dne 3.2.2011 
byla požádána Krajská hygienická stanice o doplnění svého stanoviska k návrhu o plochu 
Z36. Oba dotčené orgány svá stanoviska doplnili včetně podmínek pro zapracování této 
plochy. O dohodu bylo požádáno taktéž Ministerstvo obrany ČR, a to z důvodu úpravy 
podmínky pro využití ploch tak, aby se nejednalo o podmínku procesní. Dohoda byla 
odsouhlasena. 
Vzhledem k nutnosti přepracování návrhu tak, aby do něj byly zapracovány všechny výše 
uvedené výsledky projednání, včetně úprav vyplynuvších z  projednání námitek ke koncepci 
zásobování vodou dospěl pořizovatel k názoru, že dojde k podstatné úpravě návrhu územního 
plánu (§ 53 odst. 2 a 3 stavebního zákona) a bude tedy nutno jej přepracovat. 
Na základě projednání návrhu, těchto úprav návrhu a prověření některých požadavků bylo 
upraveno zadání v bodech a), c). Změny v zadání byly schváleny 9.3.2011 zastupitelstvem 
městyse. Dne 9.3.2011 byly také ve spolupráci s určeným zastupitelem vypracovány pokyny 
pro zpracování návrhu ÚP zpracované na základě veřejného projednání dle § 53 odst. 3. Tyto 
byly taktéž schváleny zastupitelstvem městyse dne 9.3.2011. 
Na základě těchto dokumentů byl návrh přepracován a dne 26.5.2011 odevzdán pořizovateli. 
Vzhledem k tomu, že přestože se zasahovalo do vymezení zastavitelných ploch a měnili se 
podmínky využití některých území, nebylo přepracováním zasahováno do koordinace 
využívání území (a to ani z hlediska širších vztahů ani jiným způsobem) a úprava návrhu 
nebyla v rozporu ani s politikou územního rozvoje, ani s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, protože se jednalo o úpravy plošně nevýznamné a o změny podmiňujících 
formulací podmínek. Proto pořizovatel nepovažoval za nutné znovu nechat posoudit návrh dle 
§ 51 stavebního zákona krajským úřadem. 
Pořizovatel tedy dne 30.5.2011 oznámil  datum konání opakovaného veřejného projednání  a 
vystavení návrhu dotčeným orgánům, sousedním obcím, ostatním subjektům v území  
jednotlivě a všem veřejnou vyhláškou. 
O upraveném a přepracovaném návrhu se konalo opakované veřejné projednání dne 
18.7.2011. Z tohoto opakovaného veřejného projednání byl pořízen záznam. Stanoviska, 
připomínky a námitky, podané před veřejným projednáním byly připojeny k záznamu 
z veřejného projednání jako přílohy. Před tímto jednáním byly vzneseny námitky vlastníkem 
skupinového vodovodu Hustopeče, firmou Vodovody a kanalizace Břeclav a.s, dále podala 
námitku Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Brno. K záznamu je také 
připojen záznam z telefonického rozhovoru se zástupcem Ministerstva obrany ČR, týkající se 
připomínky k nejasnosti podmínky pro využití území. 
Námitky a připomínky byly do čistopisu návrhu ÚP zapracovány tak, jak je níže vyhodnoceno. 
Tyto úpravy nejsou důvodem podstatné úpravy návrhu ÚP, protože nezasahují do žádné z 
koncepcí, nevymezují nové podmínky pro využití území ani nové plochy. Z toho důvodu bylo 
možno návrh posoudit dle § 53 odst. 4) a 5) a projednávání ukončit vydáním ÚP. 
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II.8 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvo je a územn ě plánovací 
dokumentací vydanou krajem  

 
Z politiky úemního rozvoje (dále PÚR) ČR vyplývá, že obec patří do rozvojové oblasti OB3 - 
Brno, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice. 
Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Brna s velmi silnou 
koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části mezinárodní 
významový přesah. Rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a 
rychlostními komunikacemi, tak I. tranzitním železničním koridorem.  
Předkládaný ÚP podle posouzení krajského úřadu dle § 51 odst. 2 (č.j. JMK 
89100/2010/OPSŘ) svým řešením neomezuje stávající  dálnici D2, stávající VVTL plynovody 
ani budoucí využití dopravních koridorů a taktéž respektuje republikové priority územního 
plánování. Dle požadavku článku (26) politiky územního rozvoje jsou vymezené zastavitelné 
plochy v záplavovém území řeky Svratky zvlášť odůvodněny. 
Pro území řešené návrhem ÚP neexistuje územně plánovací dokumentace vydaná krajem ani 
žádná jiná platná nadřazená územně plánovací dokumentace. Návrh však zohledňuje 
skutečnosti, které vyplývají pro toto území, co do koordinace z návaznosti na již neplatný 
Územní plánu velkého územního celku Brněnské aglomerace. Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR) nebyly dosud vydány, změna však zohledňuje jejich 2. 
projednaný návrh ve své koncepci ÚSES, cyklistické dopravy a protipovodňových opatření. 
ÚP je v souladu s článkem (16) PUR - zohledňuje požadavky na zvyšování kvality života 
obyvatel, hospodářského rozvoje a hodnot území tím, že vymezuje plochy bydlení tak, 
aby kvalita prostředí ploch bydlení byla vytvořena s ohledem na podmínky pro zamezení 
zvyšování zátěže obyvatel negativními vlivy (doprava, exhalace, hluk). Ostatní plochy s jinými 
způsoby využití jsou vymezeny s ohledem na kvalitu prostředí ploch přilehlých. 
ÚP je v souladu s článkem (19) PÚR - vytváří předpoklad pro hospodárné využití zastavěného 
území návrhem zastavitelných ploch přimknutých k zastavěnému území a využíváním ploch 
již vymezených dřívějším Územním plánem sídelního útvaru Nosislav, které byly již dříve z 
hlediska ochrany zemědělské půdy prověřeny. Dále je návrhem zachovávána veřejná zeleň, 
která není návrhem měněna na zastavitelné plochy a je chráněna svým vymezením a 
začleněním do systému sídelní zeleně. Jak také z návrhu vyplývá, sleduje se cíl úspory 
v nárocích na dopravu a energie návrhem zastavitelných ploch v místech, kam již byla 
technická a dopravní infrastruktura přivedena. 
Dále je návrh v souladu s článkem (20) PÚR - vytváří územní podmínky pro implementaci a 
respektování systémů ekologické stability - přizpůsobuje vymezení ÚSES charakteru krajiny 
s využitím lokalit NATURA 2000 - Knížecí les a Přísnotický les. Přizpůsobením prostorového 
uspořádání (max. 2 nadzemní podlaží a respektování hmotového souladu, max. výškou 
staveb v některých lokalitách přírodního parku) vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu 
jak v přírodním parku Výhon tak mimo něj. 
V souladu s článkem (22) PÚR vytváří podmínky pro rozvoj různých forem cestovního ruchu - 
turistické cesty a cyklostezky napojené na oblast vinařství (ochrana tradičních sklepů, 
vymezení ploch pro sklepy s možností ubytování) a na rozhlednu na Výhonu, která se nachází 
na katastru Židlochovic. V návaznosti na článek (23) také ÚP zkvalitňuje dopravní 
infrastrukturu s ohledem na potřeby ochrany veřejného zdraví vymezením plochy Z2 a Z20 
(ploch v blízkosti komunikace) jako ploch, u nichž jsou změny v území podmíněny prokázáním 
dodržení hygienických limitů a zpracováním územních studií, které budou mimo jiné zaměřeny 
na prověření hlukových parametrů a z nich vyplývajících možností zástavby v lokalitách. 
Návrhové zastavitelné plochy v záplavovém území jsou z hlediska stísněnosti území 
přírodními podmínkami (viz výše) zvláště odůvodněny tak, jak to vyžaduje článek (26) PÚR. 
Změny v území jsou omezeny podmínkou, dle níž je nepřípustné umisťování objektů 
zmenšujících průtočný profil záplavového území. 
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II.9 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního pl ánování, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a  požadavky na ochranu 
nezastav ěného území  

 
ÚP chrání a rozvíjí přírodní hodnoty  a civilizační hodnoty dle § 18 odst. 4) stavebního zákona 
vymezením zastavitelných ploch tak, aby dotvářely obraz sídla v krajině a přizpůsobuje jejich 
vymezení přírodním podmínkám (záplavové území, půdy I. a II. třídy ochrany, průjezdná 
doprava v obci, Přírodní park Výhon) a jejich umístěním zmírňuje negativní vliv těchto ploch 
na přírodní podmínky hlavně vytvořením kompaktní zástavby přimknuté k zastavěnému 
území. V souladu s § 19 odst. 1) písmeno g) vytváří ÚP podmínky pro snižování nebezpečí 
přírodních katastrof přírodě blízkým způsobem vymezeným systémem odvodu přívalových 
vod z krajiny a jeho ochranou (povrchové odtokové příkopy, retenční nádrže). 
ÚP umožňuje rozvoj sídla a stanovuje podmínky pro kvalitní bydlení dle § 19 odst. 1) písm. i) 
stavebního zákona modifikací regulace v plochách v zastavěném území tak, aby vyhovovaly 
novým potřebám obce a regulací pomocí prostorového uspořádání v plochách návrhových. 
Dále je ÚP v souladu s tímto požadavkem díky nevymezování zastavitelných ploch pro 
bydlení v záplavových územích a prověřováním změn v území s potencionálními negativními 
vlivy na zdraví obyvatel územními studiemi a podmínkami pro využití v daném území.  
ÚP stanovuje podmínky pro provedení změn v území dle § 19 odst. 1) písm. e) stavebního 
zákona, protože některé změny v území jsou podmiňovány provedením technické a dopravní 
infrastruktury či prokázáním splnění hlukových limitů. Vymezením nových regulací v plochách 
jsou koordinovány veřejné a soukromé záměry změn v území dle § 18 odst. 3) stavebního 
zákona, kde v lokalitách pro bydlení jsou podmínkami využitelnosti těchto ploch 
konkretizovány zájmy vyplývající ze zvláštních předpisů a to hlavně v oblasti hygieny prostředí 
a dopravy. ÚP vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj území dle § 18 odst. 1) stavebního 
zákona - plochy pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci a výrobu jsou vymezeny ve 
vzájemném souladu tak, aby nebyla narušena vyváženost všech tří pilířů udržitelného rozvoje. 
Území bylo v aktualizaci územně analytických podkladů z r. 2010 vymezeno jako z tohoto 
pohledu vyvážené. 
 
II.10 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zá kona a jeho provád ěcích 

předpis ů 
 
Územní plán je v souladu s požadavky stavebného zákona a jeho prováděcích předpisů. 
Proces při pořizování ÚP byl veden dle ustanovení stavebního zákona s dodržením všech 
zákonných lhůt a požadavků. Oznámení o projednávání návrhu byla zveřejňována jak na 
úřední desce městyse Nosislav a města Židlochovice, tak na její elektronické formě na 
webových stránkách městyse Nosislav a města Židlochovice, což je doloženo podpisem 
osoby pověřené zveřejňováním dokumentů na elektronickou úřední desku a založeno spolu 
s veřejnými vyhláškami ve spise. Taktéž podklady pro tato projednávání, jako texty a výkresy 
návrhu ÚP byly k dispozici jak na úřadu územního plánování a na úřadu městyse, tak na 
webových stránkách města Židlochovice. 
Plochy jsou co do způsobu užívání vymezeny dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. Plochy jsou 
s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále členěny v souladu s § 3 odst. 4 této 
vyhlášky - viz plochy občanského vybavení, plochy zemědělské, plochy smíšené obytné atd. 
Nebyla stanovena žádná plocha s jiným způsobem využití, než je stanoveno v § 4 až § 19 této 
vyhlášky. 
Územním plánem jsou vymezeny zastavitelné plochy Z 2 a Z 20 s podmínkou pro změnu 
v území - prověření těchto změn územní studií, což bylo zapracováno v souladu s § 43 odst. 2 
stavebního zákona a to zejména z důvodu prověření systému dopravní a technické 
infrastruktury a z důvodů hygienických - převážně hlukových. 
Stanoviska dotčených orgánů  zejména v oblasti ochrany krajinného rázu, ochrany 
zemědělského půdního fondu, obrany, atd. byla vypořádána v souladu s § 4 odst. 2 
stavebního zákona, nebylo nutno tedy použít postupu dle § 136 odst. 6  správního řádu pro 
řešení rozporů. 
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Výkresová část je zpracována měřítcích 1 : 5.000. Koordinační výkres je z důvodu 
přehlednosti v zastavěném území zpracován také jako detail tohoto území v měřítku 1 : 2.000. 
Z důvodu nepříliš rozsáhlého návrhu technické a dopravní infrastruktury nejsou zpracovány 
samostatné výkresy těchto koncepcí. 
 
II.11 Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a vyhodnocení pot řeby 

vymezení zastavitelných ploch  
 
Územní plán vytváří předpoklad pro hospodárné využití zastavěného území návrhem 
zastavitelných ploch přimknutých k zastavěnému území a využíváním ploch již vymezených 
dřívějším Územním plánem sídelního útvaru Nosislav, které byly již dříve z hlediska ochrany 
zemědělské půdy prověřeny a na některých z nich již buď probíhá výstavba či je 
připravována. Vymezení jakýchkoliv zastavitelných ploch v k.ú. je problematické vhledem 
k vymezenému přírodnímu parku, záplavovému území a kvalitním nivním půdám. Zastavitelné 
plochy byly vymezeny s ohledem na tyto limity a s ohledem na časový výhled (cca 20 let) 
v míře úměrné rozvoji městyse jako sídla umístěného v rozvojové oblasti OB3 - Brno, jak je 
doloženo v odůvodnění - číselného vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch v článku II.3.1 
b) - Zdůvodnění řešení zastavitelných ploch. 
Vymezením plochy pro výrobu Z24 v návaznosti na stabilizovanou plochu na pravém břehu 
řeky Svratky bude umožněn rozvoj stávající kovovýroby a v ploše Z25 přimknuté k areálu 
zemědělské výroby bude umožněn rozvoj nových výrobních aktivit. Bude tak posílen 
hospodářský a sociální pilíř v míře neoslabující pilíř přírodní a udržitelný rozvoj území tak 
zůstane zachován jako vyvážený. 
 
II.12 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních pr ávních p ředpis ů a se stanovisky 

dot čených orgán ů podle zvláštních právních p ředpis ů, pop řípadě s řešením 
rozpor ů 

 
Do územního plánu bylo zapracováno : 
• Na základě dohodovacího procesu změněné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny  - 

Odboru životního prostředí MěÚ Židlochovice a to limitování maximální výšky nově 
budovaných nadzemních objektů v Přírodním parku Výhon. Nebylo zohledněno doporučení 
stran stavebních čar a orientace objektů, protože se jedná o podrobnost, která není 
územním plánem řešitelná a přináleží následným řízením v území, protože se jedná o 
přírodní park a dohoda s tímto orgánem o posuzování krajinného rázu nebyla učiněna. 
K návrhu k veřejným projednáním neuplatnil tento orgán již žádné stanovisko. 

• K zadání požadoval Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále 
jen OŽP JmK) jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) 
vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle zákona 
334/19925 Sb. K návrhu udělil tento orgán nesouhlasné stanovisko z důvodu umísťování 
zastavitelných ploch na půdách I. a II. třídy ochrany. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že 
návrh bude upraven tak, že plochy budou upraveny velikostně - Z24, některé nebudou 
vymezeny vůbec - Z26, Z27. Na to vydal souhlasné stanovisko, které bylo později 
v průběhu projednávání doplněno souhlasem o plochu Z35 za hřbitovem a plochu Z36 „na 
Špici“. 

• Na základě stanoviska Odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje byl text 
doplněn o podmínky při umisťování dopravní infrastruktury z hlediska kategorií krajských 
komunikací. 

• V zadání i návrhu konstatoval Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, že z hlediska zákona č.20/1987 Sb., není kompetentní. 

• Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS) 
konstatovala v odůvodnění svého souhlasného stanoviska, že požadavky zadání na stavby 
obsahující chráněné prostory dle § 30 zákona č. 258/ 2000 Sb. byly návrhem splněny. Dále 
byly do přepracovaného návrhu promítnuty podmínky z doplněného stanoviska po 
veřejném projednání a to podmínky týkající se konkrétně plochy Z36 „Na Špici“. 
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• Obvodní báňský úřad v Brně jako dotčený orgán státní báňské správy dle ust. 15 odst. 2 
zákona č. 44/1988 Sb., k návrhu ÚP konstatoval, že nejsou dotčeny zájmy, jež chrání. 

• Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje konstatoval v závěru svého souhlasného 
stanoviska k návrhu ÚP ve společném jednání, že požadavky zadání týkající se civilní 
obrany byly návrhem splněny. K veřejnému projednání vydal souhlasné stanovisko, 
k opakovanému veřejnému projednání stanovisko neuplatnil. 

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost konstatoval ve svém stanovisku k návrhu ve 
společném jednání, že nemá připomínek, k veřejným projednáváním stanovisko neuplatnil. 

• K zadání Ministerstvo obrany ČR - Vojenská ubytovací a stavební správa Brno (dále jen 
MO) vyslovilo požadavek k zohlednění svých územních zájmů z hlediska ochrany 
radiolokačních zařízení, radioreléových spojů a mikrovlnných spojů vojenských zařízení a 
to u určitých vyjmenovaných druhů staveb požadavek na projednání s MO. Požadavek byl 
v návrhu zohledněn tak, že návrh obsahoval jako podmínku využití území, že výstavba 
těchto uvedených staveb musí být předem projednána s MO. K  návrhu konstatoval 
dotčený orgán splnění svého požadavku. Vzhledem k tomu, že  požadavek byl zapracován 
jako podmínka procesní, bylo toto stanovisko po veřejném projednání vypořádáno tak, že 
za souhlasu orgánu byla procesní podmínka přepracována, jak je uvedeno v článku I.6.2. v 
textu : Dále platí následující podmínky : ... výrokové části tohoto opatření. K návrhu v 
opakovaném veřejném projednávání tento orgán pouze telefonicky upozornil na nejasnost 
v odůvodnění této své podmínky v článku II.3.1. odst. e). V čistopisu byla tato nejasnost 
odstraněna uvedením, že doporučení se bude týkat jen nevojenských zařízení. 

• Ministerstvo zemědělství ČR - Pozemkový úřad Brno-venkov nevyslovil žádné požadavky 
k zadání a k návrhu vyjádřil souhlasné stanovisko jak ve společném jednání, tak při 
veřejném projednání. 

• Ministerstvo zdravotnictví ČR nevyslovilo žádné požadavky k zadání a k návrhů vyjádřilo 
souhlasné stanovisko z hlediska nadregionálních zdravotnických zařízení. Z hlediska 
zákona č.164/2001 Sb., v zadání nevyslovilo žádné požadavky s tím, že si nepřeje další 
zasílání korespondence v této věci. 

• Státní energetická inspekce nevyslovila žádné požadavky k zadání a k návrhu vyjádřila 
souhlasné stanovisko s upozorněním pro účastníky stavebního řízení na platnost zákona č. 
458/2000 Sb., a z něho vyplývající nutnost dodržování ochranných a bezpečnostních 
pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem k 
zamezení nebo zmírnění účinku případných havárií. Upozornění bylo zapracováno 
upozorněním na platnou legislativu v odůvodnění.  

• Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen MŽP) nevyslovilo své požadavky k zadání, ani 
neuplatnilo své stanovisko k návrhu ke společnému jednání. K veřejnému projednání tento 
dotčený orgán sdělil, že do k.ú. Nosislav zasahuje výhradní ložisko cihlářské suroviny, na 
němž je stanoveno chráněné ložiskové území. Dále uvedlo seznam evidovaných sesuvů 
v k.ú. Nosislav. Pořizovatel zjistil, že ve srovnání s ÚAP ORP Židlochovice jeden chybí a to 
sesuv č. 3405. Dotčený orgán uvedl, že pokud nebudou návrhem dotčeny zájmy ochrany 
výhradních ložisek nerostů, nemá připomínek. Vzhledem k tomu, že „dotčení zájmů“ dle 
horního zákona č. 44/1988 Sb. tento orgán nespecifikoval, byl dne 27.1.2011 požádán o 
upřesnění svého stanoviska. Na to sdělil, že uvedené jasně plyne z § 16 odst. 1 horního 
zákona (který však ve svém dřívějším stanovisku nejmenoval a který mluví o ochraně 
ložiska proti znemožnění či ztížení dobývání). MŽP vykonává pouze ekologický dohled nad 
těžbou, protože ochrana ve smyslu § 16 odst.1 horního zákona může výrazně svým 
rozsahem přesáhnout kontury výhradního ložiska. Leč ani nadále nekonkretizuje předmět 
této ochrany, přestože návrh obsahuje již konkrétní řešení území v místě chráněného 
ložiskového území. Pořizovatel tedy usoudil, že vhledem k tomu, že ložisko je zakresleno a 
taktéž chráněné ložiskové území a tyto nejsou součástí žádné zastavitelné plochy, jsou 
zájmy ochrany ložisek chráněny dostatečně. Z hlediska ekologického dohledu a ochrany 
ložiska z hlediska zájmů chráněných MŽP neobdržel pořizovatel od tohoto orgánu ani po 
upozornění žádné konkrétní připomínky, má proto za to, že i tyto zájmy jsou návrhem 
respektovány. K opakovanému veřejnému projednávání neuplatnil tento orgán žádné 
stanovisko. 
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• Ministerstvo dopravy nevyslovilo sice žádné požadavky k zadání ani neuplatnilo své 
stanovisko k návrhu, ale instituce jím zřízená - Centrum dopravního výzkumu ve svém 
vyjádření k návrhu ve společném jednání požadovala totéž, co k zadání a to respektování 
ochranného pásma dálnice D2.  Bližší specifikaci neuvedlo a tak pořizovatel usoudil, že 
pokud v tomto ochranném pásmu nejsou navrhovány žádné zastavitelné plochy ani žádné 
plochy návrhové a je zde stabilizována funkce ploch zemědělských – plochy půdy 
velkoplošně obdělávané -  je požadavek splněn. 

Dotčené orgány dopravy, památkové péče MěÚ Židlochovice a Krajská veterinární správa 
nevyslovili své požadavky k zadání ani neuplatnili své stanovisko k žádnému stupni návrhu. 
 
II.13 Vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj a informace, jak bylo respekt ováno 

stanovisko k vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako dotčený orgán z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., 
neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů návrhu na životní prostředí. Již k zadání bylo tímto 
orgánem konstatováno, že přestože může stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů 
uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., a je tedy předmětem posuzování ve smyslu 
ustanovení § 10a a následujících zákona č. 100/2001 Sb., požadavek se neuplatňuje na 
základě posouzení podle kritérií uvedených v příloze č. 8  tohoto zákona. Taktéž Krajský úřad 
Jihomoravského kraje jako dotčený orgán z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., k zadání 
konstatoval, že hodnocený návrh nemůže mít významný vliv na žádnou  evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast. Nebylo tedy nutné  z hlediska dotčených orgánů v souladu s § 47 
odst. 3) stavebního zákona vyhodnocovat vliv změny na udržitelný rozvoj území. 
Projektant vyhodnotil vliv důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 
v článku II.3.2. Z hlediska pořizovatele ÚP ovlivní environmentální pilíř udržitelného rozvoje 
území kladně tím, že vymezuje nové plochy zeleně v krajině a nezasahuje návrhem 
zastavitelných ploch do významných krajinných prvků a zastavitelné plochy nenavrhuje ani 
v přímé návaznosti či blízkosti systému NATURA 2000 ani přírodních památek. Sociální pilíř je 
posílen návrhem kompaktního území, plochami veřejného prostranství a ochranou ploch 
bydlení  před negativními vlivy z dopravy či výroby. Hospodářský pilíř je podporován návrhy 
ploch výroby a ploch vinných sklepů. 
Návrhem dochází k vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj území dle § 18 odst. 1) 
stavebního zákona - plochy pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci a výrobu jsou vymezeny 
ve vzájemném souladu tak, aby nebyla narušena vyváženost všech tří pilířů udržitelného 
rozvoje. Území bylo v aktualizaci územně analytických podkladů vymezeno jako z tohoto 
pohledu vyvážené. 
 
II.14 Vyhodnocení námitek a návrh rozhodnutí o námi tkách  
 
II.14.1 Vyhodnocení námitek podaných p řed veřejným projednáním a návrh rozhodnutí 

o těchto námitkách námitkách 
 
• Námitka Vodovod ů a kanalizací B řeclav, a.s. 
Před konáním veřejného projednání byla vznesena námitka společnosti Vodovody a 
kanalizace Břeclav, a.s., (dále jen VAK) která je vlastníkem Skupinového vodovodu 
Hustopeče, který zásobuje vodou městys Nosislav. Společnost je vlastníkem přiváděcího 
vodovodního řadu do vodojemu Nosislav, vodojemu Nosislav včetně pozemků p.č. 1261, 
1260/18, 1262/4. Tato společnost měla požadavky na zpracování návrhu, tyto byly 
zapracovány tak, jak bylo uvedeno ve schváleném zadání. Se zapracováním požadavků do 
návrhu  tato společnost nesouhlasila a ve své námitce uvádí : 
1) Nesouhlasí s tím, že nebyl akceptován jejich požadavek na aktualizaci zákresu stávajících 

vodovodních řadů do ÚP. Nesouhlasí se zdůvodněním, že s ohledem na použité měřítko 
nelze v ÚP trasy stávajících vodovodních řadů zaznačit.  

2) Požadují plochy navrhované k zástavbě, které se nacházejí nad trasami stávajících 
vodovodních řadů nebo jejich ochranných pásmech upravit či z návrhu vyloučit. Prostor 
nad stávajícími i navrhovanými řady a objekty je nutno zachovat volný a kdykoliv přístupný 
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za účelem zajišťování provozu, provádění údržby, oprav a rekonstrukcí, včetně zajištění 
přístupu i příjezdu mechanizací. 

3) Požadují doplnit do textu územního plánu ochranná pásma vodovodních řadů a stok 
vyplývající z platné legislativy. 

4) Případné vyvolání přeložek stávajících vodovodních řadů má být řešeno v souladu 
s platnou legislativou. 

5) Upozorňují na to, že návrhové plochy se nacházejí z podstatné části v okrajových 
lokalitách, kde není vybudován vodovod a že bude nutné jej sem rozšířit, či zajistit 
zásobování vodou jiným vhodným způsobem. Taktéž upozorňují, že v prostoru za řekou 
Svratkou (návrhové plochy Z1, Z21, Z24) není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu a 
plochy se nacházejí v ochranném pásmu II. stupně jímacího území Vranovice a ke 
stavbám v tomto pásmu je nutný souhlas dle platné legislativy. 

6) Požadují, aby součástí územní studie bylo řešení zásobování vodou. 
7) Nové vodovodní řady požadují situovat do veřejně přístupných ploch a řešit jejich 

zaokruhování, aby nedocházelo ke stagnaci ve vodovodním potrubí a zhoršování kvality 
vody. S ohledem na členitost terénu a situování ploch navržených k zástavbě bude nutno 
přihlédnout k tlakovým poměrům vodovodní sítě a v případě potřeby navrhnout opatření. 

8) Upozorňují, že dle odůvodnění dojde k 50 % nárůstu spotřeby vody pro obec a vydatnost 
jímacích území skupinového vodovodu Hustopeče je omezená a nelze ji zatížit 
významným odběrem pitné vody bez předchozího rozšíření kapacity zdrojů s následnými 
investicemi, proto je možné se vyjádřit k možnosti zabezpečení vody až na základě 
detailního technického řešení, hydrotechnických výpočtů a bilance potřeby vody pro 
jednotlivé dílčí lokality. 

9) Upozorňují na platnou legislativu v oblasti provádění staveb nebo jejich změn a požadují, 
aby návrhy zástavby dotýkající se zařízení ve vlastnictví VAK byly s nimi předem 
projednány. 

Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem svolal schůzku k projednání námitky za účasti VAK 
a projektanta ÚP. Z této schůzky byl pořízen záznam. Po konzultaci dle § 53 odst. 1) 
stavebního zákona bylo navrženo rozhodnout o námitce takto : 
Návrh rozhodnutí : námitce se vyhovuje v bodech 1), 5), 6), 8). 
K bodu 1) : 
Bude vyznačen jen přívodní vodovodní řad z k.ú. Němčice do koordinačního výkresu 
v měřítku 1 : 5.000. Stávající vodovodní řady jsou schématicky naznačeny ve výkrese  detail 
koordinačního výkresu. 
Odůvodnění rozhodnutí o tomto bodu námitky : 
- ÚP není technickou mapou a měřítko výkresů 1 : 5.000 podrobnost zakreslení jednotlivých 

sítí nedovoluje. Podkladem pro rozhodování v území jsou územně analytické podklady, do 
kterých má poskytovatel údajů VAK povinnost předávat údaje aktuální. 

K bodu 5) : 
V koncepci zásobování pitnou vodou je uvedeno, že rozvody budou umisťovány s ohledem na 
kapacitní možnosti sítě a vydatnost zdrojů. Plochy Z1, Z21, Z24 jsou ošetřeny podmínkou pro 
jejich využití - vyřešení zásobování vodou před zahájením výstavby. 
Odůvodnění rozhodnutí o tomto bodu námitky : 
- S ohledem na časový úsek, pro kterž se ÚP navrhuje - cca 20 let, nelze vždy jasně 

prokázat, že při zásobování ze skupinových vodovodů při stávající vydatnosti bude možné 
zásobovat všechny obce sdružené ve skupinovém vodovodu při navrhovaném rozvoji. 
Sám namítající uvádí v komentáři - viz bod 8), že se k zásobování jednotlivých lokalit 
může vyjádřit až při zpracování detailního technického řešení. Taková podrobnost není 
úkolem územního plánu. 

- K plochám Z1, Z21, Z24 - stávající objekty a plochy, na něž výše zmíněné plochy 
navazují, jsou zásobovány vodovodní přípojkou a není nikde prokázáno, že návrhové 
plochy mohou být plně saturovány z tohoto zdroje. Proto vyřešení zásobování vodou bude 
podmínkou pro rozvoj těchto ploch. 

K bodu 6) : 
Součástí územní studie bude řešení zásobování pitnou vodou.  
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Odůvodnění rozhodnutí o tomto bodu námitky : 
- Co a jak bude řešeno územní studií, stanovuje sice ve svém zadání této studie jedině 

pořizovatel. Z § 30 stavebního zákona ale též vyplývá, co je úkolem územní studie a 
jednou z věcí, které toto ustanovení přímo uvádí, je rozvoj funkčních systémů v územní 
např. veřejná infrastruktura. Z projednávání územního plánu a prověřování území jeho 
postupy však může také vzejít důležitý podnět pro pořizovatele, kam prověřování 
směrovat. Proto návrh obsahuje i tento podnět v článku I.11.  

K bodu 8) : 
Součástí ÚP je podmínka, která u zastavitelných ploch nepodmíněných územní studií 
neumožňuje změny v území, dokud nebude prokázáno hydrotechnickým výpočtem, že 
nedojde k významnému zatížení skupinového vodovodu Hustopeče odběrem pitné vody.  
Odůvodnění rozhodnutí o tomto bodu námitky : 
- K nárůstu obyvatel a tím i spotřeby nedochází skokově, územní plán je dokumentem na 

delší časový úsek (cca 20 let) a to, že ani v původním ÚPN SÚ schválené plochy nejsou 
dosud od roku 1998 zcela zastavěné dokazuje, že k významnému odběru skokově 
nedochází. Přesto bude podmínkou všech nově vymezovaných ploch, které neošetřuje 
územní studie, že bude hydrotechnickým výpočtem a bilancí spotřeby vody prokázáno, že 
nedojde významnému zatížení odběrem pitné vody a před výstavbou budou tak splněna 
ustanovení vodního zákona.  

Návrh rozhodnutí : námitce se nevyhovuje v bodech 2), 3), 4), 7), 9). 
K bodu 2) : 
Vymezené plochy nebyly upraveny. 
Odůvodnění rozhodnutí o tomto bodu námitky : 
- Neexistuje platná legislativa, která by zakazovala umísťování zastavitelných ploch nad 

technickou infrastrukturou. Naopak, vyhláška č. 501/2006 Sb., v § 10 uvádí, že plochy 
technické infrastruktury (Ti) se samostatně vymezují pouze v případech, kdy využití těchto 
pozemků pro infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití. Což 
v tomto případě možné je. V zastavitelné ploše je pouze nutno dodržet zákonná omezení 
nad vodovodními řady a v jejich ochranných pásmech, což v případech zastavitelných 
ploch objekty možné je, zpravidla jsou v těchto plochách přípustné zahrady, zeleň. 
Přístupnost pozemků zajišťuje platná legislativa a také ji je možno zajistit při územních 
řízeních řešením např. oplocení tak, aby bylo možno zákonné podmínky splnit.  Spojení 
“kdykoliv volný přístup a příjezd“ platná legislativa neuvádí a ani namítající neuvádí 
legislativu, ze které by toto omezení pro vlastníka pozemku, na němž se vyskytují tato 
zařízení, vyplývalo. Dále není možno vyvozovat, že pokud je provozovatel a vlastník 
povinný udržovat tato zařízení provozuschopná, nesmí se nad těmito zařízeními 
vymezovat zastavitelné plochy. Všechna tato oprávnění může zajistit podrobnější 
organizace zastavitelných ploch a to územní studií, regulačním plánem či územním 
rozhodnutím.  

- V podstatě se jedná o plochu Z10 - pouze o její malou část v sousedství místní 
komunikace a o plochu Z 20. V případě plochy Z 10 lze umisťování objektů řešit v 
následných řízeních tak, aby byla dodržena ustanovení platné legislativy v této oblasti. 
Změna v území na ploše Z20 je podmíněna prověřením územní studií, která dle § 30 
stavebního zákona posuzuje možná řešení vybraných problémů, např. veřejné 
infrastruktury. Na schůzce k projednání námitky se také zjistilo, že podklady které byly do 
ÚAP ORP Židlochovice namítajícím na základě pasportu předány neodpovídají 
podkladům, které má nyní namítající k dispozici. Podklady dodané v roce 2008 a to zákres 
přívodního potrubí přes lokalitu Z20, u něhož VAK uvádí, že za tento zákres neručí, byly 
situovány v komunikaci, nikoliv mimo ni, tzn. že oproti dodaným údajům, se vodovod 
zřejmě nachází na soukromých pozemcích. Do doby vydání územního plánu nebyl tento 
nový údaj do ÚAP ORP Židlochovice na základě nového pasportu oficiálně předán 
namítajícím. 

K bodu 3) : 
Do textu územního plánu ochranná pásma vodovodních řadů a stok vyplývající z platné 
legislativy doplněny nebudou. 
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Odůvodnění rozhodnutí o tomto bodu námitky : 
- Není účelné tato ochranná pásma do textu přepisovat, protože je řeší platná legislativa. 

Do výkresů doplněna být nemohou, protože vzhledem ke své velikosti jsou v měřítcích ÚP 
nezobrazitelná. 

K bodu 4) : 
Do textu územního plánu procesy při výstavbě přeložek vyplývající z platné legislativy 
doplněny nebudou. 
Odůvodnění rozhodnutí o tomto bodu námitky : 
- Není účelné tato znění do textu přepisovat, protože je řeší platná legislativa, která může 

být kdykoliv změněna.  
K bodu 7) : 
Do textu územního plánu nebude přímo vložena podmínka situování vodovodů do určitých 
ploch a jejich technické řešení. S ohledem na členitost terénu a situování ploch navržených 
k zástavbě bude nutno přihlédnout k tlakovým poměrům vodovodní sítě a v případě potřeby 
navrhnout opatření, ale ne v územním plánu. 
Odůvodnění rozhodnutí o tomto bodu námitky : 
- Tato podrobnost není úkolem územního plánu a je řešitelná v následných řízeních v 

území. Podrobnost tlakových poměrů v síti a návrh jejího řešení není úkolem územního 
plánu. Může být také prověřena tam, kde územně plánovací dokumentace počítá s dalším 
stupněm, např. územní studií.  

K bodu 9) : 
Do textu územního plánu legislativní procesy při výstavbě jednotlivých lokalit uvedeny 
nebudou. 
Odůvodnění rozhodnutí o tomto bodu námitky : 
- Není účelné tato znění do textu přepisovat, protože je řeší platná legislativa, která může 

být kdykoliv změněna. 
 
II.14.2 Vyhodnocení námitek podaných p řed opakovaným ve řejným projednáním a 

návrh rozhodnutí o t ěchto námitkách námitkách 
 
• Námitka Vodovod ů a kanalizací B řeclav, a.s. 
Před konáním opakovaného veřejného projednání byla vznesena námitka společnosti 
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., (dále VAK) která je vlastníkem Skupinového vodovodu 
Hustopeče, který zásobuje vodou městys Nosislav. Společnost je vlastníkem přiváděcího 
vodovodního řadu do vodojemu Nosislav, vodojemu Nosislav včetně pozemků p. č. 1261, 
1260/18, 1262/4. V  námitce se uvádí : 
a) Nutnost respektovat trasy vodovodních řadů včetně jejich ochranných pásem. 
b) Upozorňují na novelu vyhlášky 428/2001 Sb., která řeší bilanci potřeby vody pro nově 

vymezené plochy. 
Ostatní námitky se shodují s námitkami uvedenými v námitce k 1. veřejnému projednání a 
návrh rozhodnutí o nich i jejich odůvodnění zůstávají stejné, jak bylo výše k jednotlivým 
bodům uvedeno. 
Návrh rozhodnutí : námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce v bodě a) : 
- Nutnost respektování ochranných pásem vyplývá z platné legislativy. Není účelné tato 

znění do textu přepisovat, legislativa se může změnit a pak by byl územní plán v rozporu 
se zákony. 

Odůvodnění rozhodnutí o námitce v bodě b) : 
- Co se týká novely vyhlášky č. 428/2001 Sb., a její přílohy č. 12, která nově dle 

namítajícího řeší bilanci potřeby vody pro nově vymezené plochy, není nutno přepočítávat 
bilance uvedené v odůvodnění ÚP, novela vyhlášky je v tomto bodě platná až od 
1.1.2012. 

 
• Námitka Zem ědělské vodohospodá řské správy, ÚP Brno 
Před konáním opakovaného veřejného projednání byla vznesena námitka společnosti 
Zemědělská vodohospodářská správa, ÚP Brno. V  námitce se uvádí : 
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- Požadují respektování stávajícího hlavního odvodňovacího zařízení Nosislav v povodí 4-5-
03125 včetně odvodňovací čerpací stanice.   

Návrh rozhodnutí : námitce bylo návrhem již vyhověno. 
Odůvodnění rozhodnutí o námitce : 
- Vzhledem k tomu, že podrobnosti respektování tohoto zařízení nebyly blíže upřesněny a 

na tomto zařízení předaném jako údaj do ÚAP nebyly navrženy zastavitelné plochy, lze se 
domnívat, že zařízení jsou návrhem respektována a návrhem tak bylo námitce vyhověno 
již před jejím uplatněním. Všechna odvodňovací zařízení předaná do ÚAP jsou zakreslena 
v koordinačním výkrese. 

 
II.15 Vyhodnocení p řipomínek sousedních obcí  
 
Žádné připomínky sousedních obcí nebyly k návrhu ÚP podány.  
 
II.16 Vyhodnocení p řipomínek orgán ů a organizací p řítomných v území  
 
• Národní památkový ústav, územní odborné pracovišt ě v Brn ě   
S návrhem souhlasí a nemají připomínky, jen upozorňují na platnou legislativu v oblasti 
ochrany památek při konkrétním záměru či nálezu. Dále upozorňují na neuvážené umisťování 
fotovoltaických elektráren do volné krajiny a v dosahu kulturních památek a památkové 
chráněných území. 
Vyhodnocení připomínky : 
- Upozornění se týká následných řízení v území a dodržení platné legislativy což je 

samozřejmé, přesto odůvodnění změny v komplexním zdůvodnění řešení obsahuje 
upozornění na platnou legislativu v dané oblasti.  Plocha pro fotovoltaickou elektrárnu není 
součástí návrhu územního plánu. 

 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR  
S návrhem souhlasí a nemají připomínky, jen upozorňují na to, že je nutno při návrhu 
dopravních připojení návrhových ploch dodržovat platnou legislativu a dle ČSN Projektování 
místních komunikací a projektování křižovatek na pozemních komunikacích.  
Vyhodnocení připomínky : 
- Tato připomínka již byla návrhem zohledněna a to v koncepci dopravy. 
 
• Povodí Moravy, Dreva řská 11, Brno 
S návrhem souhlasí a nemají připomínky, jen upozorňují na to, že realizace nově navržené 
zástavby je podmíněna řádným odkanalizováním v souladu s § 38 zákona č. 254/2001 Sb., 
v platném znění a že rozsáhlejší výstavba je možná až po vybudování splaškové kanalizace 
s centrálním čistěním odpadních vod. 
Vyhodnocení připomínky : 
- Respektování platné legislativy je podmínkou uplatňování koncepce urbanistické i 

koncepce krajiny, jak je uvedeno v odůvodnění projektanta, městys také v současné době 
dokončiol jak budování kanalizace, tak čistírny odpadních vod, proto jsou tyto stavby 
vyznačeny jako stávající. 

 
Poznámka : 
Tyto orgány a organizace se vyjádřily kladně a bez připomínek : Čepro a.s., ČEPS a.s, 
NET4GAS, s.r.o., ČEZ a.s. 
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