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BLOK II - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚNÍN
A – ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ PROJEKTANTEM
II.A/1.
KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
(včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje území)
Zdůvodnění přijatého řešení obsahuje odůvodnění v členění kapitol ÚP (blok I) s předsunutím
indexu "Z" před kód.
Z.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Z.1.1 Vymezení řešeného území
Zájmové území obce Měnína je vymezeno jeho katastrálním územím. Zastavěné území obce
má v současné době rozlohu cca 66 ha a v roce 2000 zde žilo trvale 1673 obyvatel, hustota osídlení
je 79 obyv./km2. Obec Měnín (ZUJ 583383; ZSJ 0930920) se nachází v okrese Brno-venkov (kód
3703), je součástí Jihomoravského kraje. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1240. Obec je
členem sdružení obcí “Cézava”, které tvoří přirozený mikroregion, má příznivé podmínky pro další
vývoj i stabilizaci. Významné jsou možnosti pro plošný rozvoj zejména obytných funkcí (dostatek
ploch pro novou obytnou zástavbu), funkcí výrobních a komerčně-podnikatelských.
Obec má příznivé podmínky pro další vývoj i stabilizaci. Významné jsou krajinné hodnoty,
z hlediska urbanizace jsou významné možnosti pro plošný rozvoj zejména obytných funkcí (dostatek
ploch pro novou obytnou zástavbu), sport a rekreaci, funkce výrobní a komerčně-podnikatelské.
Obec je významná především obytnou a zemědělskou prvovýrobní funkcí, významná
je rovněž funkce specifickou lesní (2 komplexy bažantnic mají i významnou funkci ekologickou.).
Obec je vinařskou, vinařská výroba a vinařství jsou dnes nevýznamné, mají hodnotu kulturní tradice.
V menší míře se dosud v obci uplatňuje řemeslná a průmyslová výroba a služby. Významné jsou
možnosti pro plošný rozvoj zejména obytných funkcí (dostatek ploch pro novou obytnou zástavbu),
plošného rozvoje občanské vybavenosti jsou v přímé vazbě na centrální obytnou zónu obce. Rozvoj
výrobně-podnikatelských aktivit zemědělských i nezemědělských je možný především v prostorech
bývalých rozsáhlých komplexů zem. výroby a ve vymezené průmyslové zóně na J okraji obce. Obec
se svým katastrálním územím skýtá příznivé podmínky pro bydlení a zejména místní rekreaci.
Ve struktuře osídlení byl Měnín v minulosti před rokem 1990 střediskovou obcí trvalého
významu, administrativně spádující k okresnímu městu Brnu, které je přirozeným spádovým centrem
tohoto regionu. Z hlediska významu má Měnín lokální charakter, jedná se o stabilizovanou obec
s významným rozvojovým potenciálem.
Zastavěné území bylo vymezeno v podle § 58 zák. 183/2006 Sb.
***
Z.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANY JEHO HODNOT
Z.2.1 Zásady koncepce rozvoje obce
Zásady koncepce rozvoje obce vycházejí z vyhodnocení potenciálů krajiny a sídla a vůle
samosprávy obce. Zaměření na kvalitní bydlení, rekreaci, ochranu krajiny a přírody je preferováno
v souladu s prvovýrobními potenciály a proporcionálním rozvojem výrobních aktivit.
Pozitivní hodnoty území obce tvoří zejména:
a/ územní hodnoty
- poloha v přehledné krajině,
- přírodní potenciál vázaný na lesní enklávy a nivy vodních toků v zemědělské krajině,
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- urbanistická stopa a charakter zástavby sídla,
- obytný potenciál sídla,
- zázemí vinohradnických ploch
- rekreační potenciál krajiny, její prostupnost
- zemědělský malovýrobní i velkovýrobní potenciál
- druhovýrobní potenciál ve stabilizovaných i přestavbových plochách
b/ stavby, tradice, ostatní
- kostel, areál dvora Měnín se sýpkou, řada staveb, nesoucích tradiční hodnoty tvarosloví v
centrální obytné zóně s centrální zelení,
- památkově chráněné objekty podle kapitoly č. 2.6,
- areál hřbitova
- sportovně-rekreační areál
- drobné neregistované památky podle kapitoly Z.2.6.
- spolupráce obcí v mikroregionu Cezava
Z.2.2 Hlavní cíle řešení územního plánu a rozvoje obce
Hlavní cíle řešení ÚP Měnín jsou principiálně v souladu s obecnými cíli územního plánování,
viz §18 zák. č. 183/2006 Sb v platném znění. Autor ÚP se neztotožňuje s institutem výjimky
podle odst. 6 citovaného ustanovení z důvodu možného obcházení koncepčních zásad, stanovených
v ÚP – vždy je třeba prověřit stavby infrastruktury s dopady na funkční vztahy územně-plánovacím
procesem.
Z. 2.3. Rámcová kvantifikace navrženého rozvoje, časový průběh.
Obyvatelstvo (ČSÚ 2001, RISY 2010)

rok
počet obyvatel

1930
1430

1961
1470

1970
1503

stav
(ČSÚ)
1980 1991
1500 1578

2001
1673

návrh bilanční
(samospráva, LAND-studio)
2015
do 2800

2011
1722

Předpokládáme řízený neskokový nárůst a stabilizaci jako předpokládaný rozvoj, pro
který je potřeba vytvořit územní podmínky. Odhad počtu obyvatel do r. 2015 bude využíván pro
bilanční úvahy.
Ekonomická aktivita
ekonomicky aktivní
celkem
absolutně
836
%
50,0

nezjištěno
8
0,5

ekonomicky neaktivní
celkem
820
49

z toho
nepracující důchodci
324
19,4

žáci,studenti,učni
332
19,8

vyjížďka do zaměstnání
vyjíždějící do zaměstnání
vyjíždějící do zaměstnání
celkem v rámci obce v rámci okresu v rámci kraje do jiného kraje denně mimo obec
654
80
156
370
12
489

žáci vyjíždějící
denně mimo obec
107

Domovní a bytový fond
A) Domy
úhrnem
429

z toho obydlené
celkem
388

z toho rod. domy
379

z toho byt. domy
9

z toho neobydlené
absolutně
41

%
9,6

B) Byty
úhrnem
celkem

512

467

z toho obydlené
v rod. domech
v byt. domech

391

76

celkem

z toho neobydlené
k přech. bydlení

k rekreaci

45

5

5

2
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Obsazenost bytů je 3,54 obyvatel na 1 trvale obydlený byt, což je ukazatel standardu
bydlení nižší než celookresní průměr (2,94), ukazuje potřebu zvýšení standardu bydlení,
rekonstrukce či obnovy neobydleného byt. fondu, popř. potřebu nové výstavby. Při standardu 3,0
obyv./byt je v návrhovém období celk. potřeba 600 bytů (dle prognózy. stavu obyv.), což znamená
přírůstek 128 bytů k souč. počtu trvale obydlených a 87 bytů k úhrnnému souč. stavu. S odpadem
bytového fondu lze počítat v rozsahu bytů nezpůsobilých obývání (např. dvojdomky v Z části osady
Jalovisko v nevyhovujících hygienických a technických podmínkách ve střetu s využitím
dominantního prostoru), je nutno počítat s rekonstrukcí neobydleného byt. fondu a novou výstavbou
v uvedeném rozsahu, ploch pro novou výstavbu je v podmínkách obce Měnín dostatek.
Část domovního fondu bude podle předpokladů využíván i nadále pro rekreaci, resp. funkci
"druhého bydlení".
Z.2.4 Zhodnocení vztahů dříve zpracované a schválené ÚPD
Z dokumentace Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky
2008, která byla schválena usnesením vlády č. 929 ze dne 20. července 2009, vyplývají pro řešené
k.ú. specifické požadavky na zdvojení trasy ropovodu Družba –respektováno vymezením územní
rezervy. Dále platí obecné limity a priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje,
spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území.
V současné době neexistuje platná nadřazená dokumentace ZÚR. Zásady územního rozvoje
JmK, vydané dne 22.09.2011 usnesením č. 1552/11/Z 25 nabyly účinnosti 17.02.2012, Zrušeny byly
v celém rozsahu rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21.06.2012.
Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování Dokumentace zabezpečuje soulad funkčních složek území a vyváženou ochranu přírodních
a zčásti i civilizačních hodnot území a primárních zdrojů na pozadí dosavadního vývoje. Odráží
v rozvojových záměrech vůli obecní samosprávy, která je koordinována s potřebami na úrovni
širších územních vztahů a stanovisky orgánů veřejné správy.
Z.2.5 Ochrana přírody a krajiny, NATURA 2000
Katastrální území Měnína, ani jeho část není součástí soustavy NATURA 2000. Jsou zde
registrované VKP, vč. niv vodních toků. Řešené území nezasahuje velkoplošné chráněné území
přírody a krajiny.
Nivy vodních toků a lesní celky a enklávy jsou vymezeny jako součást zóny s prioritou
ochrany krajiny, jsou uplatňována regulační opatření.
Z.2.6 Ochrana památek
Archeologické památky
K.ú. obce Měnín je nutno považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22
odst.2 zák.č. 20/1987 Sb. V případě jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu v katastru
obce je jejich investor povinen dle ust. § 22 odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb v platném znění již v době
přípravy stavby uzavřít smlouvu na provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí
oprávněnou k provádění archeologických výzkumů.
Naleziště - jejich vymezení v k.ú. obce Měnín není specifikováno, v území nebyl proveden
systematický průzkum.
Stavební památky
č. památky podle ÚSKP
0817/1
0817/2

Název-popis
Kostel sv. Markéty
smírčí kámen

poznámka
p.č. 1, v centru obce
p.č. 2 na návsi u kostela

V dokumentaci (výkres 2a) jsou zakresleny drobné sakrální stavby, i když nejsou památkově
chráněny. Doporučujeme široce prezentovat neregistrované památky v zájmovém území obce.
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V rámci realizace informačního systému ve správním území obce formou mobiliáře (instalace
odpočinkových míst pro turistiku) navrhujeme tyto památky vyznačit včetně přístupových tras
a využít je k propagaci území.
Tradiční stavení v sídle doporučujeme při stavebních úpravách sledovat a poskytnout
stavebníkům odbornou technickou pomoc.
V katastru obce se nacházejí pozoruhodné stavby, které odrážejí kulturu, či ráz a tvarosloví
tradiční lidové architektury a jsou pro obraz obce a jejích dílčích prostorů velmi cenné. Jedná se
např. o sochy, kříže v krajině, některé historické statky a domy (např. objekt bývalého obecního
hostince.
Doporučujeme provést jejich odborné posouzení z hlediska památkové ochrany i zájmu obce a zvážit
možnost registrace či ochrany na úrovni nižší, t.j. nestátní (např. regionální či obecní).
Při nové zástavbě, rekonstrukcích a dostavbách je nezbytné tyto harmonizovat se stávající
zástavbou a hodnotami obce (historická stopa, urbanistická struktura, silueta a zástavbový rytmus
a řád - viz kap.Z.3.1 a Z.6.4).
Válečné hroby
V souladu se zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech se nacházejí
na k. ú. Měnín válečné pomníky:
Poř. číslo
1

č. záznamu
-

historická událost
1. světová válka

Typ
Pietní místo – objekt

2
3

-

2. světová válka
2. světová válka

Pietní místo – deska
Pietní místo – objekt

č. parcely
143/29;
143/25
1
3

lokalizace
před školou
ve stěně - nice kostela
za kostelem

Z.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Z.3.1 Urbanistická koncepce-návrh
Urbanistická koncepce vychází z vyhodnocení potenciálů řešeného území, je třeba ji bezpodmínečně
respektovat, je hierarchicky nadřazena systému regulativů – nesprávný nebo spekulativní výklad
systému regulativů může vést k popření urbanistické koncepce a smyslu územního plánování.
Kladné předpoklady - potenciály - obce tvoří zejména:
krajinný rámec obce, přírodní a krajinné zázemí
kulturně historické hodnoty tradiční zástavby obce
kulturně společenské tradice
občanská vybavenost na úrovni odpovídající potřebám obce
dobrá dopravní přístupnost obce silniční dopravou
síť dostupné technické infrastruktury
plošně rozvojové možnosti funkcí obytné, rekreační i smíšených funkcí
dostatek výrobních ploch, rozvojový potenciál pro smíšenou výrobu
postupné harmonické úpravy v obytné a centrální obytné zóně obce
kvalitní půdní fond v části katastru
vinohradnická a vinařská tradice, vinařský potenciál,
atraktivní krajina areálů bažantnic
Záporné potenciály:
průjezdná doprava a její kolizní vliv na obytné funkce
absence přímého železničního spojení
hustá síť nadřazených tech. sítí a související limity využívání území,
znečištění vodních toků
zčásti zchátralé výrobní areály býv. zemědělských středisek (st. statku), potenciální ohrožení
z provozu areálů blízko obce
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-

nízké zastoupení zeleně v agrární části katastru obce
kvalitní půdní fond a ochrana krajiny je v kolizi s některými rozvojovými zájmy
ohrožení území povodní - záplavové území ohrožuje rozvoj zájmů sídla
území bažantnic nejsou veřejně přístupná

Další nedostatky v současné době tvoří :
nízký stav uvědomělosti části obyvatel obce z hlediska ochrany krajinářských a estetických
hodnot typického rázu obce, zachování hodnot venkovského prostoru a tradičních
stavebních forem,
nevhodná územní organizace, architektura (nepraktičnost) některých nově realizovaných
obytných ploch a objektů bydlení a staveb občanské vybavenosti, narušující harmonický ráz
obce,
zčásti omezená prostupnost zemědělské krajiny,
Z.3.1.1 Strategická rozhodnutí a zásady
Návrh urbanistické koncepce obce vychází vyhodnocení ÚAP, provedení komplexního
průzkumu řešeného území, z výsledků podrobných terenních průzkumů, rozborů funkčních vztahů
uvnitř obce i v krajině, komunikace a konzultací se zástupci samosprávy obce.
Prohloubena je funkční diferenciace v obci formou návrhu funkční zonace obce,
diferencovaného komunikačního systému a systému regulativů.
Stávající funkční uspořádání území
Z krajinářského hlediska se obec nachází v ne příliš exponované poloze v ploché krajině,
kde v jižní části obec upadá do mělké nivy se soutokem Litavy (Cézavy) a Říčky (Zlatého potoka)
s odtokem JZ směrem k Blučině a dále do řeky Svratky. Horizonty krajiny v pohledu z obce jsou
tvořeny na V, J, Z a S převážně zemědělskou půdou ve struktuře ploch orné půdy, sadů, zahrad
a ojedinělých enkláv lesní či rozptýlené zeleně, na SV strukturou drobné držby na mírně
se zvedajícím pahorku v trati Vinohrádky. V Jižní části katastru se nacházejí rozsáhlé plochy
Měnínské a Rumunské bažantnice. Mezi nimi se v plně exploatované zemědělské krajině nachází
osada Jalovisko s převážně výrobním potenciálem.
Z hlediska funkčnosti se v území uplatňuje především funkce obytná, rekreační, zemědělská
a výrobní, funkce prvovýrobní lesní je vázána převážně na plochy bažantnic a drobných enkláv lesa.
V minulosti z hlediska územních bilancí předimenzované zemědělské výrobní areály se zčásti
postupně mění na areály se smíšenou funkcí či s funkcí výrobní ve více sektorech.
Funkční složky jsou z hlediska územních průmětů v zásadě stabilizované, mimo některé
chátrající zem. areály. Perspektivní je další rozvoj funkcí obytných a rekreačních, vhodné je rozšíření
ploch pro místní rekreaci obyvatel a zapojení území obce do systému rekreace na vyšší úrovni.
Stávající zástavba obce
Z hlediska potenciálního plošného rozvoje obytných ploch jsou limitující podmínky směrem
S, kde se nachází kapacitní výrobní střediska zemědělské výroby ve vyvýšené poloze. Na Z a S
vytváří přirozenou hranici tok Říčky (Zlatého potoka). Jižním směrem je limitujícím tok Litavy
na soutoku s Říčkou a zde umístěná ČOV. Rozvoj obytných ploch je tedy možný směrem V a JV,
zčásti také směrem severním po tok Říčky. Z hlediska kompozice se obec vzhledem k centru
rozšiřuje excentricky.
Celkově má obec dostatečné možnosti rozvoje obytných ploch, dané zejména doplněním
dosavadní zástavby v prolukách, formou možného zahuštění či rozvojem dalších vytipovaných
nových lokalit, zde je však problematická majetková dostupnost potenciálně zastavitelných
pozemků. Pro rozšíření ploch pro sport a rekreaci je vhodné tyto umístit ve funkční a prostorové
návaznosti na stávající sportoviště V směrem.
Zčásti hmotově nevhodná, převýšená nová zástavba, nebo přestavby s nevhodnými typy
střech i cizorodým tvaroslovím zčásti znehodnotily typický charakter architektury obce. Regulační
opatření, obecně navržená v tomto územním plánu mají chránit tradiční hodnoty zástavby v plochách
a tím celého obytného prostoru obce, nástroje jsou však omezené, nemohou určovat některé
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významné parametry staveb (územní plán stanoví základní koncepci, další parametry může prověřit
a nastavit územní studie, popř. regulační plán – ten však není v podmínkách Měnína vhodným
nástrojem z důvodu nákladnosti, problematiky projednávání a uplatňování v praxi) . Změny rázu a
měřítka zástavby jsou totiž nevratné, zejména pokud nenesou vizi, novou zástavbu harmonizující.
Rozvoj zástavby území a obce
Z hlediska potenciálního plošného rozvoje obytných ploch jsou limitující podmínky směrem
S, kde se nachází kapacitní výrobní střediska zemědělské výroby ve vyvýšené poloze. Na Z a S
vytváří přirozenou hranici tok Říčky (Zlatého potoka). Jižním směrem je limitujícím tok Litavy
na soutoku s Říčkou a zde umístěná ČOV. Rozvoj obytných ploch je tedy možný směrem V a JV,
zčásti také směrem severním po tok Říčky. Z hlediska kompozice se obec vzhledem k centru
rozšiřuje excentricky.
Celkově má obec dostatečné možnosti rozvoje obytných ploch, dané zejména doplněním
dosavadní zástavby v prolukách, formou možného zahuštění či rozvojem dalších vytipovaných
nových lokalit, zde je však problematická majetková dostupnost potenciálně zastavitelných
pozemků. Pro rozšíření ploch pro sport a rekreaci je vhodné tyto umístit ve funkční a prostorové
návaznosti na stávající sportoviště V směrem.
Při úvahách o prostorovém rozšíření zástavby je nutné zvláštní ohled brát zejména na dopady
záměrů nové výstavby na krajinu a obec jako celek a respektovat její dosavadní relativně harmonický
ráz (což samozřejmě neznamená konzervaci stavu, ale hledání harmonické jednoty nové výstavby
s kulturně-historickými hodnotami obce, které jsou nesporné).
Bydlení
Bilance domovního fondu je uvedena v kapitole č. Z.2.3. Potřeby ploch pro výstavbu mohou
být různé podle úspěšnosti a stupně rozvoje obce a jejích aktivit. Pro novou výstavbu je vhodné
především využít proluky ve stávající zástavbě, rekonstruovat či nahradit objekty stavebně
a provozně nevyhovující. Ve stávající zástavbě existují i další plochy s možností výstavby obyt.
objektů, vždy však v souladu s regulativy (viz txt a výkresovou dokumentaci); nevhodné je vytváření
další úrovně obytné zástavby za stávající historickou linií zástavby, zejména v centrální obytné zóně.
Srovnání s bilancí počtu obyvatel:
Srovnáním s bilancí dle kapitoly 2.3 je navržený rozsah ploch větší, než předpokládaná
potřeba, toto odpovídá reálnému pokrytí výběru zastavitelných lokalit v čase podle dosažitelnosti
pozemků a investic. V době zpracování ÚPO metodicky pořizovatel nepodporoval vymezování
územních rezerv, proto byly pro bydlení vymezeny poměrně rozsáhlé plochy s předpokladem
podmínky koncepčního prověření podrobnější dokumentací a vymezením etapizace. Na tyto rozsáhlé
plochy využívá tento ÚP nástroj územní studie.
Z hlediska kompozice se obec, její obytné části, budou spojovat do funkčně, dopravně
a prostorově kompaktního celku s respektováním centra v jeho stabilizované poloze, přípustné
je prorůstání obslužných funkcí (občanské vybavenosti) do obytných ploch v harmonii s vymezenou
funkční prioritou.
Občanská vybavenost
V Měníně se nachází základní škola, mateřská škola, pošta, zdrav. středisko, kulturní
zařízení, kostel a hřbitov, stravovací zařízení, řada prodejen a provozoven výrobních i nevýrobních
služeb. Jsou navrženy plochy pro možný rozvoj občanské vybavenosti, které jsou k dispozici
z územně-prostorových hledisek. Účelné je umístění nových aktivit v centrální obytné zóně a v přímé
vazbě na ni a na vymezených plochách obslužného charakteru. Předpokládá se stabilizace a kultivace
ve stávajících plochách s dílčím rozšířením a zlepšením podmínek, občanskou vybavenost je možné
rozvíjet ve vymezených plochách i ostatních funkčních plochách v souladu s urbanistickou koncepcí
(kap. 3) a regulativy kapitoly 6.2.
Vyšší občanská vybavenost je zejména v krajském městě Brně (15 km). Spádové vztahy
za vyšší vybaveností jsou stabilizované.
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Sport a rekreace
Úroveň podmínek pro místní rekreaci (obyvatel obce) je jedním z měřítek kultury bydlení
a významným stabilizujícím činitelem. Měnín má potenciálně poměrně dobré podmínky pro místní
rekreaci, dostupnost rekreační krajiny k vycházkám je vyhovující, nezbytné je upravit a ozelenit
cesty mimo silniční tahy. Základní prostorově - estetické podmínky v zájmovém území jsou příznivé.
V současné době se Měnín v systému nadmístní rekreace uplatňuje nevýrazně, obec leží
mimo hlavní turistické výchozí body. Krajina s areály bažantnic a obec s atraktivitami skýtá poměrně
dobré podmínky pro místní rekreaci a cykloturistiku.
Objekty individuální rekreace:
Ve dvou plochách zahrádkářských osad se nacházejí drobné objekty zahradních chat. Rozvoj
individuální pobytové rekreace v k.ú obce mimo uvedené stávající zahrádkářské lokality (trať
“Rybník“ v S části obce nad lok. N1 a mezi silnicí a Litavou jižně od obce) nebo formu chalupářskou
není přípustný zejména z důvodů ochrany hodnot sídla a krajiny.
Cykloturistika, pěší turistika
Území má historickou tradici v cyklistické dopravě, jež je místními občany využívána
k cestám za prací a pod. Území je vhodné pro cykloturistiku, tuto je možno provozovat po síti
místních a účelových komunikací.
Výroba průmyslová
Zůstane s ohledem na únosnost území a dosavadní rozsah vázána na stávající areály
a navržené rozvojové plochy, další expanze není z hlediska proporcionality vhodná.
Z.3.1.2 Vymezení a uspořádání funkčních ploch území
Prohloubena je základní funkční diferenciace v sídle i krajině formou návrhu tzv. funkční
zonace (vymezení struktury ploch prioritního funkčního využívání podle vyhl.č. 501/2006 Sb., hlava
II) – je jádrem tvorby urbanistické koncepce území. Navržena je koncepce zásadně diferencovaného
komunikačního systému formou převážně překryvných funkcí, plochy dopravy formou samostatné
zóny nejsou navrhovány, jejich význam v řešeném území tomu neodpovídá. Obdobně je navrhován
systém technické infrastruktury.
Návrh změn stávajících stabilizovaných, resp. přestavbových ploch je průmětem urbanistické
koncepce do funkčních změn a společně s návrhem systému regulativů podle kapitoly č. 6 tvoří
podstatu návrhu ÚP Měnín.
Systém podrobných funkčních regulativů vytváří vějíř funkcí nad základním funkčním
uspořádáním s cílem zajištění maximální flexibility využívání území při zachování podstaty
urbanistického řešení.
Z.3.2 Vymezení zastavitelných ploch
Kromě nově vymezených zastavitelných ploch je možné stávající plochy zástavby v souladu
se systémem regulativů podle kapitoly č. 6 ÚP Měnín podle místních podmínek (podmínkou je vždy
zachování hodnot území a zástavby) zahustit. Tyto plochy nejsou v ÚP specificky vymezovány, dány
jsou podmínkami systému regulativů (kapitola č. 6 ÚP).
Z.3.2.1 Plochy pro bydlení (§4 vyhl. č. 501/2006 Sb.)
Potřeby ploch pro obytnou výstavbu se mohou lišit podle zájmu místní samosprávy a jejích
aktivit. Zároveň je nutno respektovat majetkové vztahy (neexistuje nátlaková legislativa
pro vynucení zastavění vymezených ploch). Proto jsou vymezeny potenciálně zastavitelné plochy
pro obytnou zástavbu v míře větší, než je reálná potřeba. Bilance domovního fondu je uvedena
v kapitole č. Z.2.3.
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Přehled lokalit, navržených pro novou obytnou zástavbu:
KÓD TRAŤ, LOKALITA
označení

A1
A3
B1

u sil. na Otmarov

B2
C2
D
E1
F
Y3

Vinohrádky
U hřiště
J-konec ul. U hřiště
Za humny
Za hřištěm
Jalovisko
CELKEM

plocha cca
(ha)

u bytovek
Vinohrádky (dostavba 2 enklávy)

přibližná kapacita
obyt. objektů (RD)

doporučení,
informace

0,4
2,1
0,6

5 až 8
cca 9
16

0,2
0,4
0,3
5,0
2,6
0,3
11,9

2
8 až 9
4 až 6
cca 30
8 až 12
3 až 5
94 až 106

část. zastavěno
přeparcelování
dle zpracované
US
část. zastavěno
přeparcelování
přeparcelování
-

Etapizaci lze doporučit na základě územně-prostorových, funkčních a ekonomických kriterií.
Pro realizaci je pak vhodné volit nejvýhodnější variantu v době potřeby. Vzájemné porovnání
jednotlivých lokalit společně s obecním zájmem pak pomocí nástrojů (finanční účast, výkup,
nebo delimitace pozemků) vede ke kvalifikovanému a dlouhodobě vyváženému hospodaření
s územím obce. Plošný rozvoj území obce váže i plošný rozvoj sítí základní technické infrastruktury,
na jejímž financování (i údržbě) se bude podílet každý daňový poplatník. Žádoucí je proto udržet
kompaktní zástavbu ve vazbě na historický půdorys obce. Nezbytné je respektovat krajinářskoestetická kriteria, zájmy ochrany primárních zdrojů a hygienu prostředí. S ohledem na výše uvedené
zásady je vždy vůle jednotlivce - majitele či uživatele konkrétního pozemku, regulována
společenským zájmem obce, který bude odrážet tyto obecně uznávané zájmy ostatních obyvatel.
Ve výkresech č. 1b, resp 2a, (2aa detail) jsou vymezeny zastavitelné plochy pro novou
obytnou výstavbu, velikost pozemků pro jednotlivé objekty není stanovena (doporučit lze regulovat
stupeň využití ploch s obecními investicemi - koeficient využití plochy), obecně je hustota zástavby
v nově navrhovaných lokalitách limitována minimální velikostí plochy pro RD 450m2/1 RD,
(viz kap. 6.3) a to zejména z důvodu eliminace vlivů některých developerů, sledujících maximální
zahuštění bez ohledu na kvality prostředí (v širším slova smyslu). Při respektování systému
regulativů bude velikost pozemků nad uvedený limit dána majetkově-tržními vztahy a vůli obce samosprávy. Hustota zástavby má v souvislostech vliv m.j. na podíl zpevněných ploch a zvýšení
odtoku z lokality, což je rovněž součástí systému regulativů.
Informace k možnosti zástavby jednotlivých lokalit:
Zahuštění ve stáv. zástavbě - možnost zástavby je dána vůlí a zájmem stávajících uživatelů
resp. vlastníků domů a zahrad. Časově nelze vymezit etapizaci. Výhodou je existující infrastruktura
a zapojení do stabilizované zástavby sídla. Je přípustné v prolukách, dále v polohách stávající
zástavby s hlubokými zahradami a záhumenní zpevněnou cestou, není-li ve výkrese 1b regulativem
tato plocha z obytné zástavby vyloučena. Dostavbu je třeba řešit v harmonii se stávající obytnou
zástavbou, důsledně řešit dopravní obsluhu a odstavování vozidel na pozemku stavebníka. Rozvoj
výstavby uvnitř bloků zahrad za obytnou zástavbou je přípustný podmíněně v souladu s regulativy
ÚP Měnín (hlavní výkres; text) a podle konkrétních podmínek místa.
Popis jednotlivých lokalit:
A1 - se nachází na S okraji obce na pravé straně silnice směrem do Otmarova. Technické sítě jsou
v probíhající ulici v místě. Předpokládáme přízemní zástavbu s možností otevřeného typu,
orientovanou průčelím Z-směrem.
A3 - se nachází na S okraji obce, uzavírá obytnou zónu v této části obce. Jednoznačně lze doporučit
přeparcelování dotčených pozemků pro racionální využití ploch i zlepšení podmínek pro výstavbu
a řád obytné ulice. Pro reálnou možnost zastavění není uplatněna podmínka dohody o parcelaci, ale
pouze územní studie.Technické sítě je nutno přivést, jsou v dosahu. Kapacita plochy bude dána
zvoleným systémem uspořádání a zastavění.
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B1 - se nachází v SV cípu obce na jejím okraji. Pro intenzifikaci využití plochy byla zpracována
urbanistická studie, která stanovila koncepci využití, byla vybudována technická infrastruktura, jedna
enkláva je zastavěna.
B2 – Je určena k dostavbě v uliční frontě na jejím konci.
C2 - je v zahradách za stávající obytnou zástavbou, orientovaných jižně k areálu hřiště. Obslužnou
komunikaci navrhujeme vést v prodloužení stávající od garáží v ulici U hřiště zčásti po pozemcích
potenciálních stavebníků, což je podmínkou zastavitelnosti lokality. V místě nejsou vybudovány
inženýrské sítě, tyto jsou v dosahu.
D - navazuje na stávající obytnou zástavbu na jižním okraji obce při konci ulice U hřiště. Jedná se
o zahrádky s drobnou parcelací. Kapacita je 4 až 6 rodinných domků v sevřeném typu zástavby.
Inženýrské sítě jsou v ulici.
E1 - navazuje na stávající obytnou zástavbu v JV části obce, je to nejrozsáhlejší rozvojová plocha
pro bydlení, kterou lze využít při různém systému uspořádání po etapách, navazujících na stávající
zástavbu, proto je nařízena územní studie, která určí postup urbanizace prostoru a trasy inženýrských
sítí. Zvolený systém bude mít vliv na kapacitu plochy podle aktuálních požadavků. V místě nejsou
vybudovány inženýrské sítě, přístupové body pro napojení jsou zajištěny.
F - lokalita je na V-okraji obce v návaznosti na stávající sportovně-rekreační areál, oddělena slepým
ramenem býv. toku Cézavy - VKP Měnínská tůň. Při koncepčních úvahách o zástavbě je nezbytné
dodržet odstup od břehové hrany VKP tak, aby byl přírodní prvek respektován a chráněn.
Y3 - lokalita je v osadě Jalovisko na J-okraji při silnicí. Lokalita je využitelná pro výstavbu 3 až 5
rodinných domků.
Z.3.2.2 Plochy pro sport a rekreaci (§5 vyhl. č. 501/2006 Sb.)
Z.3.2.2.1 Plochy pro sport a veřejnou rekreaci
Popis jednotlivých lokalit:
STÁVAJÍCÍ PLOCHY:
areál hřiště - je plošně stabilizovaný, severní část je určena pro realizaci zázemí souvisejícím
s dominantní funkcí. součástí areálu se staly bezprostředně navazují plochy H1 a H2, pro další rozvoj
sportovně-rekreačního areálu je navržena plocha N2 (systém regulativů připouští podmíněně využití
i jiných rozvojových lokalit např. F, E1). Charakter areálu bude koncepčně zachován a rozvíjen
areál sokolovny S1 - je plošně stabilizovaný, slouží ke kulturně-společenským i sportovním akcím.
Jeho plošný rozvoj není s ohledem na lokalizaci možný.
NAVRŽENÁ PLOCHA:
N2 - plocha tvoří širší rozvojové možnosti stávajícího areálu s příznivými podmínkami pro sport
a rekreaci na místní i vyšší úrovni v širokém spektru. Plocha má dobrou dostupnost z ulice U hřiště
a od stávajícího areálu přes slepé rameno (VKP Měnínská tůň) býv. toku Cézavy (možno navrhnout
pěší lávky a mobiliář podporující atraktivitu místa). Východně navazuje navržená plocha pro rybník,
který by mohl vhodně dotvořit prostor zázemí obce. Plocha lokality je cca 1,8 ha.
Z. 3.2.2.2 Plochy individuální rekreace – plochy „staveb pro rodinnou rekreaci“ ve smyslu vyhl.
č. 501/2006 Sb. §2 písm. b (t.j. pro individuální pobytovou rekreaci) v plochách ve volné krajině
nebudou rozvíjeny nad rámec stávajících vymezených lokalit s ohledem na zachování hodnot
krajiny, stávající budou respektovány v souladu s podmínkami funkčního vymezení ploch dle kap. 6
ÚP. Kompaktní formou nebudou rozvíjeny v obci. Doporučujeme zpracovat pasport objektů,
potenciálně využívaných k rekreaci v území obce s dokumentací stavu objektu (půdorys, funkční
využití, objem), jejich evidenci a úpravu ve vztahu ke katastru nemovitostí.
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Z.3.2.2.3 Plochy pro stezky, plochy zařízení pro pěší turistiku a cykloturistiku
Rekreační nadmístní značené trasy cyklostezek, procházející územím jsou respektovány - viz
kapitola 4.1.8. Nové trasy cyklostezek doplňují stávající systém do územně provázaného celku.
Cílem je zvýšení prostupnosti území a provázanost na okolní katastry v souladu s regionální
koncepcí.
Cyklostezky a trasy mohou vázat potřebné plochy pro příslušenství - mobiliář, informační
prvky popř. rozhledny.
Pěší turistika:
Katastr zájmového území je vhodný pro pěší turistiku letní i zimní. Prostupnost krajiny pro pěší je
zachována návrhem cestní sítě s návrhem doplnění konkrétních tras.
Cykloturistika:
Katastrem obce prochází cyklostezky s návrhem doplnnění v souladu s regionální koncepcí.
Doporučení:
- regulovat turistických a rekreačních činností v krajině, zejména v zóně ochrany krajiny tak, aby
nedocházelo ke snižování klidového stavu a narušování stability území a volných ploch (např.
pohybem zejména koní, bicyklů a motorových i jiných vozidel),
- vybavit krajinu komponovaným informačním systémem, doplněným mobiliářem a enklávami
zeleně.
Z.3.2.3 Plochy pro občanské vybavení (§6 vyhl. č. 501/2006 Sb.)
V Měníně se nacházejí zařízení občanské vybavenosti v rozsahu pro vlastní sídlo
dostatečném.
LOKALITY, VYUŽITELNÉ DLE ÚP:
KÓD

K1
K2
L
N1
O

TRAŤ, LOKALITA

stávající
blok u kostela
centrum Dvůr Měnín
Navržené
U Dvora Měnín
u bytovek
Rybník
V-od obce
Pod Vinohrádky

plocha
(ha)

doporučení, informace

-

změny ve veř. prostranství podmíněny US
-

0,7
0,25
1,4

prověřit interakce s lok. K1
interakce s N2

0,9
3,25

předpoklad - motorest s ubytováním

Popis jednotlivých lokalit:
blok u kostela – je tvořen kostelem, areály hřbitova a školy, je součástí centra obce, má dominantní
význam ve funkčním i prostorově-funkčním uspořádání sídla, jeho hodnoty je vhodné zachovat
a citlivě rozvíjet. Stávající hřbitov má dostatečnou kapacitu míst, v návrhovém období
se nepředpokládá potřeba jeho rozšíření. Vzhledem k významu hřbitova a dlouhodobému zájmu obce
zajistit budoucí rozvoj je nezbytné přesto specifikovat přilehlou plochu s parkovou úpravou severně
od hřbitova (část p.č.5) za “prognózní plochu” pro rozšíření hřbitova a toto považovat za veřejný
zájem.
K1 - je tvořena areálem Dvora Měnín, který je postupně kultivován změnou funkce a přestavbou
bývalého zemědělského střediska. Prostorově se areál rozvíjí v centrum správní a společenské
vybavenosti obce. Z-část areálu a navazující plocha K2 je využitelná v širším spektru funkcí
obslužného charakteru. Lze sem umístit obchod, služby, objekt sociálních či např. (speciálních)
školských zařízení, sportovních zařízení, ubytování či výrobní služby.
Rekonstrukci a dostavbu je vhodné řešit formou posuzovaného individuálního návrhu, který bude
respektovat ráz celku i okolní zástavby.
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K2 - navazuje na areál “Dvora Měnín” s polyfunkčním využitím, rozvojový potenciál je dán širším
spektrem přípustného funkčního využití obslužného charakteru - viz “K1”. Konkrétní organizaci
a využití určí podrobnější specifikace konkrétních záměrů, vhodné je prověření územní studií.
L - je tvořena v minulost zčásti devastovanou volnou plochou před bytovkami na SV-okraji obce.
Potenciálně je využitelná v širším spektru funkcí obslužného charakteru, vhodná např. pro objekt
občanské vybavenosti a služeb s možností bydlení (polyfunkční dům) s částí ponechanou pro hřiště
a zeleň. Lze zde řešit i potřebné parkování v uzavřeném dvoře. Částečnou zástavbou plochy lze
vhodně eliminovat negativní současné působení bytovek (odclonění).
N1 - nachází se V-od obce mezi linií slepého ramena VKP Měnínská tůň a dnešní polní cestou,
je využitelná v širším spektru funkcí obslužného charakteru, např. pro autonomní klubové areály,
služby apod. Konkrétní organizaci a využití určí podrobnější dokumentace. Inženýrské sítě jsou
v blízkosti.
O - se nachází na SV okraji katastru obce u křižovatky silnic, konkrétní záměr investora zde
předpokládá výstavbu motorestu s ubytováním.
Při rozvoji obce v navržené koncepci předpokládáme výrazný podíl soukromého sektoru,
který kromě služeb obchodních zabezpečí i služby řemeslné a výrobní. Územní podmínky
jsou koncepcí ÚP Měnín vytvořeny.
Vyšší občanská vybavenost je zejména v Brně. Spádové vztahy za vyšší vybaveností jsou
stabilizované.
Podmíněně přípustné umístění ploch (objektů) pro občanskou vybavenost určují regulativy
dle tabulek T-1.1 a T-1.2 a textu kapitoly č. 6.
Z.3.2.4 Plochy pro smíšené obslužné funkce (§6 a § 3odst. 3 a 4 vyhl. č. 501/2006 Sb.)
Jsou v Měníně vymezovány s ohledem na specifické funkční využívání a polohový potenciál
ploch. Od ploch občanské vybavenosti se liší zejména širším potenciálem funkčního využití
v souladu se stavem i možnostmi rozvoje
LOKALITY, VYUŽITELNÉ DLE ÚP:
KÓD

M
W

TRAŤ, LOKALITA

stávající
Karé
navržené
Donava u Otmarova

plocha
(ha)

informace

-

pokračování transformace

3,6

změna funkce zastavěného území

Popis jednotlivých lokalit:
M - je tvořena plochou střediska “Karé”, je určena k postupné humanizaci a změně funkčního
využívání s návrhem širšího spektra funkcí obslužného charakteru, lze zde umístit řadu služeb
obchodních i čistých výrobních, při rekonstrukci a využití areálu je nutno zabezpečit jeho pěší
prostupnost směrem od sídliště k hlavní silnici. Konkrétní organizaci a využití určí podrobnější
specifikace konkrétních záměrů, rozsáhlejší záměry doporučujeme prověřit územní studií.
W - nachází se na S okraji katastru vlevo při silnici na Otmarov, je to bývalý areál vojska, jehož
funkce byla zrušena. Rozvojový potenciál je s širším spektrem přípustného funkčního využití
obslužného charakteru, lze sem umístit např. sportovní areál, obchodně-výrobní služby apod.
Konkrétní využití a organizaci určí podrobnější specifikace konkrétních záměrů.
Z.3.2.5 Plochy pro veřejná prostranství (§7 vyhl. č. 501/2006 Sb.)
Jako samostatnou funkční zónu není účelné tyto plochy vymezovat, neboť nejsou zásadně
významné rozsahem. Nemá smysl je vydělovat z vymezených funkčních zón, stírala by se tím
urbanistická koncepce ve své podstatě.
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Jako veřejná prostranství slouží zejména vymezené části zóny centrální obytné zóny
občanské vybavenosti a zóny obytné, zřizovat tyto plochy je přípustné i v jiných funkčních zónách
podle kapitoly č. 6 územního plánu. Pro rozvoj a úpravy veřejných prostranství doporučujeme
zpracovávat jednoduché územní studie (urbanisticko-architektonické), které umožní prověřit
potenciály místa. Charakter a funkci dominantního veřejného prostranství má především veřejná část
obytné a centrální obytné zóny (vymezená zde podrobným f. regulativem DTP a DT), tyto plochy
není vhodné zmenšovat či jinak degradovat (např. živelným parkováním, objekty měření a správy
technické infrastruktury apod.).
Z.3.2.6 Plochy smíšené obytné (§8 vyhl. č. 501/2006 Sb.)
Jsou v Měníně navrhovány v souladu s dlouhodobě sledovanou koncepcí jako dobře
dopravně dostupné přechodové plochy od stávajících stabilizovaných urbanizovaných ploch
(bydlení, sport a rekreace) do volné krajiny, využívá se jejich širší potenciál pro podporu rozvoje
obslužných funkcí.
LOKALITY, VYUŽITELNÉ DLE ÚP:
KÓD

A5
A5

TRAŤ,
LOKALITA

plocha
(ha)

doporučení, informace

-

koordinovat s okolními funkčními plochami bydlení

2,3

koordinovat s okolními funkčními plochami bydlení

stávající
Vinohrádky
navržené
Vinohrádkyrozšíření

Popis jednotlivých lokalit:
A5 – Plocha se vyvíjela podle požadavku stavebníka - byla vymezena pro dvůr s chovem koní,
plochy k rozšíření umožňují umístění aktivit v souladu se systémem regulativů v širším spektru, při
záměru většího rozsahu doporučujeme prověření záměru územní studií.
Z.3.2.7 Plochy dopravní infrastruktury (§9 vyhl. č. 501/2006 Sb.)
V obci jsou vymezeny v rozsahu nezbytném podle výkresu 1b a v souladu s podmínkami
kapitoly č. 6. Mají překryvný charakter s ohledem na význam a rozsah.
Z.3.2.8 Plochy technické infrastruktury (§10 vyhl. č. 501/2006 Sb.)
V zájmovém území je účelné tento druh ploch samostatně vymezovat pouze pro specifickou
funkci – čistírny odpadních vod u jednotlivých sídel nebo areálů.
Technickou infrastrukturu je dále přípustné umisťovat v souladu s podmínkami kapitoly č. 6 plochy tohoto charakteru mají překryvný charakter, nemá smysl je vydělovat z vymezených
funkčních zón, stírala by se tím urbanistická koncepce ve své podstatě – funkční zóny, kterými
procházejí jsou jim potenciálem nadřazené.
LOKALITY, VYUŽITELNÉ DLE ÚP – PŘEHLED PLOCH PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:
KÓD

P1
R6
U2
X6
-

TRAŤ, LOKALITA

stávající
ČOV
navržené
u ČOV
Kouty
Albrechtov - ČOV
Jalovisko - ČOV
Celkem

plocha
(ha)

0,5
0,4
0,8
1
2,7
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Z.3.2.9 Plochy pro výrobu a skladování (§11 vyhl. č. 501/2006 Sb.)
Výrobní potenciál území vychází z přírodních potenciálů území (základna prvovýroby,
primár) a vybudované hospodářské základny v urbanizovaných plochách (druhovýroba, sekundár).
Zájmové území je mimo urbanizovanou část (vlastní obec, osada Jalovisko a areály výroby v krajině)
a lesní plochy tvořen zemědělskou krajinou s poměrně nízkým zastoupením zeleně. Ekonomický
profil zájmového území tvoří převážně zemědělská prvovýroba a zpracovatelská výroba,
z druhovýroby průmysl, stavebnictví, řemesla a služby. V zájmovém území se nenachází těžební
prostory.
Výrobní plochy urbanizované slouží pro zejména výrobní aktivity průmyslu, zemědělství
a skladů (i prodejních). Pro řešené území je rozsah ploch značný, rozšiřování dalších ploch výroby
není z hlediska vyváženého využívání území a ochrany jeho hodnot účelné.
LOKALITY, VYUŽITELNÉ DLE NÁVRHU ÚP – PŘEHLED PLOCH PRO VÝROBNÍ AKTIVITY A SKLADY:
KÓD

T1
U1
V1
R3
X2, X3
P2
R1
R2
R7
R8
T2, T3
U3
X4
X5

TRAŤ, LOKALITA

stávající
Donava
Albrechtov
Jalovisko
Kouty
transformační
Jalovisko
navržené
U Litavy
u ČOV
Kouty
Kouty
Kouty
Donava
U Albrechtova
Jalovisko
Jalovisko
Celkem

plocha
(ha)

1,2
0,6
3,0
2,4
1,1
1,3
5,8
1,0
1,3
17,7

Popis ploch:
T1 - Donava - transformující se plochy bývalého střediska zem. výroby (VKK), polohou nad obcí
tuto s ohledem na klimatické poměry a možnou dopravní zátěž potenciálně ohrožuje, nezbytná je
regulace provozu. Areál je navržen pro obecnou výrobu bez možnosti bydlení. Pro prostorové
ucelení a doplnění areálu je navržena plocha T v rozsahu cca 0,7 ha. V případě úvah o zřízení
provozu chovu hospodářských zvířat nelze obytnou zónu obce Měnín zatěžovat zemědělskou
účelovou dopravou, zejména dopravou hnoje, páchnoucích a jinak znečišťujících látek.
U1 - Albrechtov – areál je stabilizovaný, PHO je převzato z ÚPO jako hodnota limitní, t.zn., že
nesmí být provozem střediska překročeno.
V1 - Jalovisko – areál je stavebně a organizačně z větší části dožitý, lze jej považovat za území
transformační (brownfields).
R3 - Kouty – areál býv. těžby živic, transformující se na obecnou výrobu.
X2, X3 - Jalovisko – areál je stavebně a organizačně z větší části dožitý, lze jej považovat za území
transformační (brownfields). Rozsáhlejší záměry doporučujeme prověřit územní studií, a to
i z důvodu nepřímého sousedství s obytnými plochami, resp. se zázemím bydlení. Smyslem
je organizačně - funkční a prostorová restrukturalizace ploch a podpora výroby, nesoucí pracovní
místa a vyšší přidanou hodnotu.
P2 - U Litavy – plocha v kontaktu s obytnou zónou v OP ČOV, PHO nepřesáhne vlastní hranici
areálu směrem k obci – s ohledem na tento kontext je nezbytné prověření záměru územní studií.
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R1 - U ČOV – plocha na J-okraji obce při silnici v OP ČOV, v pohledově i provozně exponované
poloze, doporučujeme regulovat s tímto ohledem konkrétní činnost na ploše.
R2, R7, R8 - Kouty – plochy jsou součástí prům. zóny Měnín-Jih, určeny pro výrobní aktivity bez
zvýšených nároků na dopravu a vodní hospodářství, v rámci návrhu protipovodňových opatření,
převzatých do ÚP jsou před Q100 chráněny.
T2, T3 - Donava – plochy rozšiřují areál o drobné přilehlé, organizačně vhodné plochy, režim
využití jako T1.
U3 – U Albrechtova – plocha u silnice, v dosahu energetické zdroje, určena pro nezátěžové využití,
s ohledem na opticky i provozně exponovanou polohu je nezbytné prověření záměru územní studií.
X4, X5 - Jalovisko – navazují na areál brownfields X2, X3, jehož rozvoj umožňují, při rozsáhlejším
záměru oporučujeme prověřit územní studií a provozně koordinovat s plochami X2, X3 - smyslem
je organizačně - funkční a prostorová restrukturalizace ploch širšího prostoru a podpora výroby,
nesoucí pracovní místa a vyšší přidanou hodnotu.
Přehled struktury výroby v území
Zemědělská výroba
Druhy pozemků v k.ú. Měnín (2011 - RISY),toto členění odráží i převažující potenciály prvovýroby
v území:
výměra pozemků celkem
celkem
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé trávní porosty
Zemědělská půda celkem
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

(ha)
2116
1618
0
2
23
5
5
1654
275
23
25
139

%
100
76,47
0
0,95
1,09
0,24
0,24
78,17
12,0
1,09
1,18
6,57

Přehled hospodářské činnosti je na adrese: http://www.risy.cz/
Pro možnost umístění zemědělských dvorů nejsou navrhovány specifické funkční rozvojové plochy,
neboť o ně není aktuální zájem. Případné provozní jednotky je možno umístit v rámci navržených
ploch pro výrobní provozy na plochách s regulativem Vp, popř. obytné dvory či alternativní
ekologickou výrobu v na plochách s regulativem Vb, mimo kontakt s obytnou zónou vlastního sídla
Měnín.
Rostlinná výroba
Držba půdy je rozdělena mezi soukromě hospodařící subjekty. Struktura zemědělské půdního
fondu je v řešeném území dlouhodobě stabilizována.
Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilnin, olejnin, pícnin, a krmných plodin. Koncepce
zemědělského využívání v území není zpracována, výrobní vztahy jsou stabilizované.
Spolupráce s obecním zastupitelstvem při využívání katastru je nezbytností s ohledem
na stabilizaci a kultivaci multifunkční krajiny.
Vinohradnictví
Plochy vinic zaujímají nevýznamný podíl plochy území, v území hospodaří drobní vinaři.
Živočišná výroba
V katastru obce bylo v minulosti vybudováno rozsáhlá střediska zemědělské výroby
s velkými ustajovacími kapacitami, v současnosti pouze zčásti, resp. sporadicky využívány
pro živočišnou výrobu, další rozvoj se nepředpokládá. Perspektivní je využití středisek pro smíšenou
zemědělskou a nezem. výrobu.
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Pro možnost umístění zemědělských dvorů nejsou navrhovány specifické funkční rozvojové
plochy, neboť o ně není aktuální zájem. Případné provozní jednotky je možno umístit v rámci
navržených ploch s regulativem Vp mimo kontakt s obytnou zónou vlastního sídla.
Doporučujeme:
- minimálně zatěžovat dopravou cestní síť obce, zachovat a doplnit síť polních cest a účelových
komunikací mimo obytnou zónu a silniční síť,
- ozelenit zemědělskou krajinu katastru, polní cesty doplňovat výsadbami alejí. Pro zachování
měřítka krajiny vysazovat v zorněné ploché části katastru do liniových výsadeb dřeviny většího
vzrůstu,
- zachovat alespoň současný rozsah zatravnění, rozšířit jej o zamokřované, resp. zaplavované plochy,
- v intenzivně zemědělsky využívané krajině vysazovat ovocné stromy, především v blízkosti obce
(záhumenní polní cesty a meze),
- dbát na zachování dobré zoohygieny chovů (ovlivňuje podstatně úroveň imisí),
- pasivní ochranu krajiny podle ekonomických možností a podporovaných programů doplnit
ochranou aktivní, udržující krajinu a využívající extenzivně přírodní zdroje např. pro produkci
“ekologických” potravin.
Zemědělská doprava
Obytnou zónu obce je nepřípustné zatěžovat účelovou dopravou, zejména dopravou
páchnoucích a jinak znečišťujících látek, dopravu je nezbytné řešit mimo kontakt s obytnou
zástavbou obce, což umístění střediska dovoluje.
Síť polních cest je z větší části dostatečná, vyhovující současným potřebám. Navrhujeme
zachování a doplnění sítě účelových komunikací a polních cest mimo obytnou zónu tak, aby byla
zajištěna bezkolizní dopravní obslužnost zemědělských pozemků a zem. výrobních provozů a s cílem
podpory polyfunkčního využívání krajiny
Zemědělské hospodářství v obytné zóně:
Pro orientaci při posuzování záměrů zřizování či již provozujících chovů hospodářských
zvířat v obytné zóně uvádíme základní přehled hloubky pásma hygienické ochrany pro jednotlivé
druhy a množství běžně chovaných zvířat. Při kombinaci druhů zvířat lze orientačně hodnoty,
které jsou uvedeny v metrech, sčítat. Každý chov je však nutno vzhledem k individuálním
podmínkám lokality chovu specificky posoudit.
Orientační hodnoty hloubky ochr. pásma v m:
Druh zvířat
kráva (500 kg)
tele (120 kg)
jalovice-býk(350kg)
vepř-výkrm (70kg)
prasnice + selata (200kg)
ovce, koza
slepice
výkrm drůbeže

1
6,0
3,5
5,0
5,0
9,0
3,0
0,65
0,5

Množství v kusech
2
3
4
9,0
11,0
13,0
5,5
6,75
8,0
7,5
9,5
11,0
7,0
9,0
10,5
13,5
16,5
19,0
4,5
6,0
7,0
2,5
3,5
4,5
2,0
3,0
3,5

5
15,0
9,0
12,5
12,0
22,0
7,5
5,5
4,0

6
17,0

7
18,5

8
20,0

9
21,5

10
22,5

14,0
13,5
24,0
8,0
6,0
4,5

15,0
15,0
26,5
8,5

16,0
16,0
29,0
9,0

17,0
17,0
31,0
9,0

18,0
18,0
32,5
9,5

Pozemkové úpravy
V území nebyly dosud prováděny komplexní pozemkové úpravy.
Protierozní ochrana zemědělské půdy
Relief katastrálního území Měnín je ohrožován vodní erozí pouze v polohách se sklonitými
pozemky, popř. v polohách s velkou délkou svahu, ohroženo je cca 5 % zem. pozemků.
Větrnou erozí je zem. půda ohrožena zejména v místech, provětrávaných větry od JV, jedná
se zejména o pozemky v návětrné SZ-části katastru. Erozi lze dobře eliminovat, např. pěstováním
méně erozně ohrožených plodin, plošné terenní úpravy nejsou nutné.
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Lesní výroba
V katastrálním území obce Měnín se nachází plošně stabilizované rozlohy lesní půdy, která je
rozsahem nevelká (pouze cca 12 % rozlohy katastru), převážnou rozlohu tvoří celky Měnínská
a Rumunská bažantnice a Hájek v jižní polovině katastru. V ostatních částech se nachází rozptýlené
drobné enklávy lesa, jejichž význam je především krajinně-stabilizační. Lesní plochy mají kromě
funkce výrobní, významnou funkci zejména ekologickou a krajinářsko-estetickou. V celém území je
vhodné rozšířit plochy lesní zeleně především o funkční plochy ÚSES (biologická funkce),
ochrannou zeleň (břehové porosty) a izolační zeleň např. u farem zem.výroby (hygienicko-estetická
funkce). Rozšíření lesních ploch ja navrženo v severní části katastru v trati Donava pod býv.
vojenským areálem v rozsahu cca 24,5 ha.
V bažantnicích je druhová skladba a organizace ploch podřízena chovu bažantů, krajina zde
má poměrně pestrou druhovou skladbu i úpravu porostů, které mají značnou estetickou i ekologickou
kvalitu, způsob hospodaření je podřízen chovu a lovu bažanta.
Organizace, spravující bažantnice na písemnou žádost sdělila projektantovi, že do budoucna
nemá žádné specializované záměry a zájmy ve využívání území.
V budoucnu se neuvažuje o rozšíření zájmů LČR v zájmovém území, rezortní zájmy je však
nutno uvádět do souladu s obecnými požadavky na polyfunkční využívání krajiny a její ekologickou
rovnováhu.
Nezemědělská výroba, sklady, výrobní služby
Jsou v obci v současnosti zastoupeny provozy kovovýroby, autodopravy, služeb a provozy drobné
výroby. Je soustředěna v areálech Měnín-Jih, Karé a Dvůr Měnín.
V samotném zastavěném území obce nejsou pro případný další rozvoj průmyslové výroby
vhodné podmínky (obytná zóna, prostorově - estetické vztahy, infrastruktura). Rozvoj v bývalých
zem. areálech má rozsáhlé možnosti.
Zásadou při umisťování výrobních aktivit je předcházet možné kolizi s prioritní funkcí
bydlení při perspektivním růstu případné výrobní jednotky (pásmo hygienické ochrany, dopravní
vazby, krajinářsko-estetická kriteria).
Z.3.2.10 Plochy pro smíšenou výrobu (§12 vyhl. č. 501/2006 Sb.)
Tvoří přechodový prvek mezi obytnou zónou obce a zónou výrobní, resp. prvovýrobní.
Smyslem je umožnit rozvoj nezatěžující výroby, řemesel a služeb společně s možností integrovaného
bydlení provozovatele nebo správce (mimo dosah PHO sousedních lokalit). Návrh funkční plochy
tohoto druhu má za cíl podporovat výrobu, řemesla a služby, umožnit jejich rozvoj, který obytná
zóna neumožňuje s ohledem na zachování hodnot a stability obytných a obslužných funkcí sídla (viz
kap. 2 a 3 - urbanistická koncepce).
LOKALITY, VYUŽITELNÉ DLE ÚP – PŘEHLED PLOCH PRO SMÍŠENOU VÝROBU:
KÓD

TRAŤ, LOKALITA

S2
Y1
X1
P3
Y2

stávající
u sokolovny
Jalovisko
transformační
Jalovisko
navržená
U Litavy
Jalovisko
Celkem

plocha
(ha)

1,1
3,0
4,1

Popis ploch:
S2 – U sokolovny - přechodová plocha od obce k výrobní zóně obslužného charakteru,
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Y1 - Jalovisko - polohový potenciál lokality (2 dílčí plochy) umožňuje využití v širším spektru
funkcí podle kap. č. 6 ÚP, vytváří podmínky pro stabilizaci osady,
X1 - Jalovisko - rozšiřuje a podporuje potenciál lokality Y1, územní provázanost na výrobní zónu
a její transformační část (lok. X2) bude prověřena nařízenou územní studií,
P3 – U Litavy - vymezení lokality je dáno polohovým potenciálem, nařízená územní studie prověří
interakce k okolním plochám, zejména k obytné zóně,
Y2 - Jalovisko - vymezení lokality je dáno polohovým potenciálem, nařízená územní studie prověří
interakce k okolním plochám, zejména k obytné zóně.
Z.3.3 Vymezení ploch přestavby
Plochy přestavby jsou navrženy v lokalitách X1, X2, X3 Jalovisko z důvodu vyhodnocení
stávajícího stavu lokality, potenciálu místa a vytvoření vyhovujících prostorově-funkčních vztahů,
předcházejících funkčním a provozním střetům. Navržena je rekonstrukce a částečná změna
funkčního využívání části plochy býv. střediska statku. Cílem je vytvářet dlouhodobě stabilizované
funkčně - prostorové vztahy v území. Cílem je zvýšení variability využití potenciálu území
brownfields, vytváření harmonických prostorově-funkčních vztahů a podmínek pro trvale udržitelný
rozvoj území. Plocha není registrována v národní databázi brownfieldů, přesto má v regionálním
měřítku významný potenciál.
Z.3.4 Vymezení systému sídelní zeleně
Vymezení samostatné funkční plochy formou regulativu úrovně A nemá
v podmínkách obce účelné z hlediska charakteru ploch a jejich rozsahu. Sídelní zeleň se nachází
v plochách vymezených funkčních zón.
V části plochy návsi je ve výkrese 2a vymezena plocha „centrální park“ v centrální obytné
zóně, bude zachována plocha komponované zeleně v centru obce. Cílem je zachování pro hodnoty
obce významné zeleně; jedná se o hodnoty funkční, estetické, uživatelské i kulturně-historické.
Plocha zeleně v ploše vytváří jedinečný charakter (identitu) hlavního prostoru obce
a spoluvytváří spolu s tradičními hodnotami zástavby (zástavbový rytmus a řád) příznivé podmínky
pro obytné funkce i sociální soudržnost.
Sídelní zeleň v obci doporučujeme řešit v rámci úprav veřejných prostranství. Navrhujeme
zpracovat architektonicko-sadovnickou studii pro dílčí urbanistické celky. Při úpravách veřejných
prostranství doporučujeme používat dřevin, odpovídajících přírodnímu stanovišti a vyloučit
nebo omezit konifery, zejména cizorodé.
***

Z. 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
(včetně podmínek pro její umisťování)
Z.4.1. DOPRAVA
Přepravní vztahy
V přepravních vztazích je dominantní silniční doprava, a to jak v dopravě individuální,
tak hromadné. Cyklistická doprava má větší význam s ohledem na spojení se sousedními obcemi
a na rekreační využívání širšího území. Pěší doprava má význam menší. Obec je zapojena v systému
integrovaného systému dopravy Jm kraje (IDS JmK).
Přepravní vztahy jsou stabilizované, územním plánem jsou respektovány.
Z.4.1.1. Železniční doprava
Železniční zastávka nebo stanice v k.ú. Měnín není, Nejbližší železniční stanice je stanice
Sokolnice, zapojená v systému IDS JmK..
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4.1.2. Silniční doprava
Katastrálním územím Měnína procházejí tyto krajské silnice:
silnice
II/380
II/416
III/4169
III/41611

trasa
Brno-Hodonín
Slavkov - Židlochovice - Pohořelice
Měnín - Otmarov
Moutnice – Jalovisko – Blučina

V rámci celostátního sčítání dopravy na silniční síti byl sčítán profil 6-2500 na silnici II/416
mezi Měnínem a dálniční křižovatkou Blučina. V tomto profilu by1o v r. 2000 naměřeno 1664 skut.
vozidel za 24 hod., z toho cca 30 % vozidel nákladních. Naměřené zátěže byly výhledovými
koeficienty přepočteny na předpokládané stávající zátěže a výhledové zátěže v r. 2015 a tyto jsou
použity i pro výpočet hluku v průtahu komunikace obcí. Rozpracovaná je územní studie silnice
II/380 v úseku Sokolnice-Čejč, prověřující optimální vedení trasy, v Měníně ve stáv. stopě.
Z.4.1.2.1. Úpravy na krajských silnicích
Silnice budou upravovány ve stávajících trasách s odstraněním dopravních závad a současně
zlepšením jejich technických parametrů tak, aby mimo zastavěné území dosáhly minimálně těchto
parametrů:
silnice
II/416
II/380
III/4169
III/41611

1.

2.
3.
4.
5.

kategorie
S 9,5/80
S 7,5/70
S 6,5/60 (50)
S 6,5/60 (50)

V zastavěné části obce budou místní komunikace v průtazích silnic upravovány
v odpovídajících kategoriích dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací - dle zásad
dopravního zklidňování s cílem harmonizace funkcí a předcházení střetům.
Požadavky OD JmK, které jsou uvedeny ve výrokové části, jsou odůvodněny:
Šířkové kategorie silnic II. a III. třídy jsou navrhovány podle Návrhové kategorizace krajských silnic
JMK (2008). Dokument je k dispozici na webových stránkách Jihomoravského kraje www.krjihomoravsky.cz.
Musí být zajištěna průchodnost průjezdního úseku silnice. Funkční třída průjezdního úseku ovlivňuje
využití sousedních nových ploch z hlediska jejich připojování – viz čl. 5.1.6. ČSN 736110.
Silnice II/416 je v průjezdním úseku obce tahem krajského významu ve funkční skupině B.
Připojování sousedních ploch bude navrhováno v souladu s ČSN 736110 – viz tabulka č. 1 a č. 2.
Návrhová řešení křižovatek na silnicích II. nebo III. třídy musí být v souladu s normami pro
dopravní stavby, zejména ČSN 736101, ČSN 736102 a ČSN 736110 a podle zákona.
Využití ploch změn přiléhajících ke krajské silnici III. třídy musí být ošetřeno tak, aby nevznikaly
nároky na omezování provozu na silnicích.
Ochranná pásma silnic II. a III. třídy jsou 15 m od osy komunikace.
Z.4.1.2.2. Řešení dopravních závad na krajských silnicích
Dopravní závady budou řešeny v následných stupních dokumentace.
dopravní závada - lokalizace
DZ 1 - křižovatka silnic II/416 a III/4169 v centru obce

návrh-charakter úprav
usměrnění plochy křižovatky, přechody pro chodce

Silnice II/416 v průtahu obcí má vcelku vyhovující směrové a výškové řešení, v celé trase
jsou vybudovány oboustranné chodníky pro pěší. Vzdálenost uličních čar je v převažující části obce
40 i více metrů, což umožňuje i následně úpravy uličního prostoru s ohledem na kategorii místní
komunikace (zřízení odstavných pruhů, výstavbu cyklistických stezek a pod.).
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Sil. III/4169 v severní části obce je vybavena jednostranným chodníkem, chodník po pravé
straně komunikace směrem z obce je nutno dobudovat. Intenzity dopravy na této silnici nejsou
vysoké, což umožní doplnění obytné zástavby podél komunikace až k vodoteči. Úpravy silnic budou
směřovány především ke zlepšení kvality konstrukcí a povrchů vozovek, zajištění jednotného
šířkového uspořádání komunikací v ucelených úsecích mezi křižovatkami (viz kategorizace)
a funkčnímu odvodnění povrchu komunikací.
Dopravní závadu vytváří křižovatka obou silnic ve směrovém oblouku silnice II/416
u kostela především z důvodu nedostatečného rozhledu ve směru na Žatčany. Nevyhovující je rovněž
zaústění místní komunikace za kostelem, jež je částečně eliminováno zjednosměrněním
této komunikace. Úprava křižovatky je možná jak posunem napojení silnice ve směru od Otmarova,
tak výstavbou kruhového objezdu (nákladnější, možnost vyhovujícího napojení místní komunikace,
případně i vjezdu do areálu Dvora). V prostoru křižovatky se nachází vinárna (sklep), kterou bude
nutno sanovat, popř. odstranit. Pro řešení křižovatky vymezujeme polygon, zakreslený v hl. výkrese.
Místní částí Jalovisko prochází málo zatížená silnice III/41611, u níž se s ohledem
na stávající zástavbu rovněž úpravy nepředpokládají.
V obci je nutné upravit průtahy silnic dle zásad dopravního zklidňování s cílem harmonizace
funkcí a předcházení střetům.
Řešení dopravních závad na krajských silnicích.
Dopravní závady budou řešeny v následujících stupních dokumentace, ÚP zajišťuje
dostatečné plochy, vymezené podrobným funkčním regulativem „DT“, resp. „DTP“.
Návrh diferenciace ploch pro dopravu podle funkčních skupin je základním urbanistickým
nástrojem - jedná se o funkční zatřídění. Urbanistický návrh obecně sleduje cíle naplnění
urbanistické koncepce v diferenciaci funkčního využívání území a z toho plynoucí požadavky
na zajištění ploch v nezbytných parametrech a zajištění územních hodnot v interakci
takto vymezených ploch. Každé relevantní urbanistické řešení musí využít funkční diferenciace
v dopravních plochách (funkční zatřídění), nelze z urbanistického hlediska posuzovat veškeré
„plochy pro dopravu“ za rovnocenné, popíral by se tím smysl řešení základní koncepce dopravy
v území. Doprava v obci nemá dominantní charakter a postavení v urbanistické koncepci.
Z.4.1.3. Síť ostatních místních komunikací
Historická zástavba obce vznikala obestavěním průjezdních komunikací (silnic)
a navazujících příčných ulic. Souvislejší místní komunikace tvoří pouze dvě ulice rovnoběžné
se silnicí II/416. Vzhledem ke značné vzdálenosti zástavby od komunikace v severní části návsi jsou
využívány samostatné komunikace podél zástavby, jež však nejsou odpovídajícím způsobem
upraveny (bez zpevnění). Nově byla nedávno vybudována spojka do Dvora Měnín, jež je využívána
i pro vjezd nákladních vozidel. Napojení je z hlediska dopravy bezkolizní, následně se však uvažuje
se zklidněním této části Dvora a napojením z prostoru křižovatky.
Příčné uspořádání místních obslužných komunikací
Místní obslužné komunikace budou řešeny v těchto základních typech příčného uspořádání:
- dvoupruhové obousměrné – MO2 10/7(6,5)/30
- jednopruhové obousměrné s výhybnami (pouze výjimečně) – MO1 6,5/4,5/30
- jednopruhové jednosměrné – MO1 6,5/4,5/30
Úpravy místních komunikací na obytné zóny
Na obytné zóny budou upraveny i stávající místní komunikace v současnosti pouze označené
jako obytné zóny dopravním značením. Tyto komunikace budou postupně upravovány i stavebně,
aby naplňovaly základní funkční podmínky a vlastnosti obytných zón (převažující způsob využívání
plochy, předcházení kolizím a střetům, bezpečnost a soudržnost, ochrana a doplnění zeleně).
Ke zklidnění jsou takto navrženy komunikace jednak v historické zástavbě a dále v nově
urbanizovaných polohách bez významné průjezdné dopravy, kde je vhodné omezení dopravní zátěže
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a zejména regulace parametrů dopravy vč. dopravy v klidu V obytných zónách je nutné zajistit
dostatečný počet odstavných a parkovacích stání.
V osadě Jalovisko, jež má převážně funkci hospodářského areálu, není účelné vymezování
obytných zón; jedná se o účelové komunikace k jednotlivým aktivitám a areálům v osadě, navazující
dále na polní cesty.
Z.4.1.4. Doprava v klidu
S ohledem na prostorové podmínky ve stávající zástavbě je výpočet potřebných parkovacích
stání pro objekty občanské vybavenosti v obci dle ČSN 73 6110 problematický, parkovací plochy
je nutno navrhovat podle místních možností. Účelná je výstavba parkovacích stání v ulicích
s dostatečnými prostorovými parametry, popřípadě zřizování parkovacích pruhů a zálivů
na stávajících komunikacích (vč. průtahů silnic II/416 a III/4169) na úkor zbytečně širokých jízdních
pruhů. Toto je nutno řešit dle prostorových možností jednotlivých lokalit na základě podrobnější
dokumentace.
Odstavná stání pro odstavení vozidel v místě bydliště v obytné zástavbě je nezbytné řešit
především na vlastních pozemcích rodinných domů, příp. na veřejném prostranství na plochách
vymezených pro parkování.
Návrh nových míst pro dopravu v klidu:
- v rozvojových lokalitách bydlení v rámci nařízených územních studií,
- u sportovně-rekreačního areálu
- u výrobních ploch
- v rámci rozvojových lokalit pro občanskou vybavenost
V osadě Jalovisko se nachází 8 garáží, jež pokrývají požadavky obytné zástavby. Potřeby
parkovaní jednotlivých objektů, jejich účel využití se průběžně mění, je nutno pokrývat uvnitř
jednotlivých areálů.
Z.4.1.5. Veřejná hromadná doprava osob
Veřejná hromadná doprava osob v řešeném území je zajišťována pouze autobusovou dopravou. Obec
je obsluhována v rámci IDS JmK. Nevýhodné je, že některé linky nezajíždějí do obce, ale obsluhují
pouze zastávku Měnín - rozcestí, vzdálenou od obce cca 1 km, ze středu obce pak 2 km,
což je zvláště při nepřízni počasí a vzhledem k přístupnosti po frekventované sil. II/416 nepříznivé.
V izochroně dostupnosti zastávek v obci 10 minut je většina obytných ploch.
V obci se nacházejí dvě autobusové zastávky - zastávka "u pomníku" je vybavena zastávkovými
zálivy, zastávka "u obchodního střediska" je u plochy, jež umožňuje zajetí a otáčení vozidel.
Z.4.1.6. Účelové komunikace
Účelové komunikace přenášející především zemědělskou dopravu jsou poměrně vyhovující
svým trasováním, neboť zajišťují vedení tras této dopravy mimo obytnou zástavbu po okrajích obce.
Stávající systém je doplněn s cílem zajištění obslužnosti a vyloučení průjezdu zemědělské techniky
přes obytné zóny je nutno využívat pro tento druh dopravy místní a účelové komunikace mimo
obytné zóny
Vyloučení průjezdu zemědělské techniky přes obytné zóny sleduje cíl zabezpečení funkčnost
vymezené funkční zonace ÚP a zklidnění provozu ve veřejných prostranství sídla, zejména obytné
zóny je nutno využívat pro tento druh dopravy místní a účelové komunikace mimo obytné zóny.
Navržený systém umožňuje obchvat obytných ploch, vedený po místních a účelových komunikacích
a příslušným dopravním značením. Významná je především záhumenní komunikace po východním
okraji obce, u níž je nutno sledovat další úpravy z hlediska kvality vozovky včetně šířkového
uspořádání (jednopruhová obousměrná komunikace s výhybnami).
Obsluha smíšené a výrobní zóny bude vedena jednak po silnicích a dále po účelových
komunikacích mimo zastavěnou a obytnou část obce.
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V souvislosti s novou výstavbou výrobního charakteru na jihozápadním okraji obce
se předpokládá výstavba nové účelové komunikace k výrobní zóně Měnín-jih v trase stávající polní
cesty podél odvodňovacího kanálu včetně nového mostu přes vodoteč Říčky - Zlatého potoka.
Z.4.1.7. Pěší doprava
Pěší trasy v zastavěné části obce jsou vyhovujícím způsobem vedeny po samostatných chodnících,
příp. po chodnících v návaznosti na silnice v průtahu obcí. Doplnit je třeba pravostranný chodník
podél sil. III/4169. Na ostatních místních komunikacích probíhá pěší doprava většinou společně
s motorovou dopravou v komunikačním prostoru bez výškového oddělení. V rámci úprav "obytných
zón" je třeba řešit tento společný provoz (viz. odst.11 3.1 Úpravy místních komunikací).
Samostatné pěší trasy rekreačního charakteru se nachází podél vodoteče na východní straně
obce. Tato trasa má svůj význam nejen jako přístup k pozemkům zahrad a polí,
ale i jako procházková trasa pro krátkodobou rekreaci a je vhodné ji uchovat.
Pěší trasy
Nezbytné je ve vymezených koridorech „DT“ a „DTP“ dobudovat chodníky podél stávajících
komunikací, především podél průtahů silnic II. a III. třídy.
Z.4.1.8. Cyklistická doprava
V rámci regionálních projektů jsou vyznačeny cyklostezky a cyklotrasy, procházející regionem.
Cyklostezky
Návrh nové cyklistické stezky - odůvodnění:
ad a – návrh podporuje bezpečnou prostupnost území a dostupnost krajiny, sleduje zajištění
bezpečného provozu s náhradou úseku sil II/416 s rychlým a poměrně významným provozem
automobilové dopravy, je v souladu s regionální koncepcí
ad b – návrh sleduje bezpečnou prostupnost území a náhradu trasy po silnici III/4169.
Cyklotrasy
Značené stávající cyklotrasy vedené v plochách místních komunikací jsou respektovány.
Systém cyklotras je možné doplnit podle aktuálního stavu atraktivit v území, systém regulativů
podle kap. č. 6 to připouští.
Katastrálním územím obce procházejí značené cyklotrasy:
trasa
Židlochovice-Blučina-Měnín - Telnice (Moutnice)

spojka Otmarov - Měnín

poznámka
v současnosti jižně od Měnína vede po silnic II/416,
což vytváří kolizní situace, ohrožující životy cyklistů, trasu
je nutno vést mimo silnici dle projektu v trase Litavy
zčásti po silnici III/4168

Návrh doplnění o plochy pro mobiliář s informační a odpočinkovou funkcí sleduje cíl
polyfunkčního využívání krajiny a podporu regulace pohybu v krajině v souladu se zonací –
urbanistickou koncepcí.
Z.4.1.9. Vliv dopravy na životní prostředí
Hluk ze silniční dopravy
V podmínkách územního řízení budou chráněné prostory u stávajících ploch dopravy
navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku
pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb.
Pro konkrétní místa, u nichž by mohly vzniknout pochybnosti o hlukové zátěži je nutno
při nové výstavbě ověřit hladiny hluku podrobnějším rozborem a hlukovou studií, příp. přesvědčivěji
měřením.
OP letiště - řešené území obce se nachází v ochranném pásmu výškového omezení staveb – vnější
vodorovné plochy vzletové a přistávací dráhy. Ochranné pásmo vnější vodorovné plochy
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je vymezeno pomyslnou vodorovnou rovinou nacházející se 145 m nad úrovní vzletové a přistávací
dráhy. S ohledem na nadmořskou výšku RWY 234 m n.m. je přepočtená výška zmíněné roviny 379
m n.m. Protože územně plánovací dokumentace obce Měnín neuvažuje s výstavbou výškových
staveb je tato skutečnost pouze informativní. OP kuželové plochy zasahuje řešené území, OP proti
laserovým zařízením zasahuje celé území ORP, tedy i řešené území k.ú. Měnín.
***
Z.4.2 ENERGETIKA
Lokalizace technických sítí ve výkresové části ÚP odpovídá poskytnutým podkladům v rámci
ÚAP. Případné zjištěné nesoulady byly podle zajištěných jiných profesních podkladů, terenních
průzkumů a dalších dostupných informačních zdrojů upřesněny, odpovídají věcnému, nikoli
měřickému usazení.
Z.4.2.1. Zásobování elektrickou energií
Návrh ÚP respektuje trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní, navrhované dílčí
úpravy VN sledují koordinované uvolnění návrhových ploch.
Z.4.2.1.1 Přenosové soustavy a výrobny
V řešeném území se nenacházejí výrobny elektrické energie. Prochází zde vedení nadřazené
přenosové soustavy - venkovní vedení na ocelových stožárech - VVN 400 kV a hlavní napájecí
vedení distribuční soustavy VVN 110 kV. Trasa vedení 400 kV vstupuje ze severního směru
do katastru východně od obce, kde se lomí do směru jihozápadního a na jižním okraji obce,
v prostoru Měnínské bažantnice, přechází do směru západního a v prostoru u dálnice území opouští.
Jedná se o dvojité vedení č. 435 a 436 spojující rozvodny Sokolnice - Slavětice. Vedení 400 kV je v
majetku ČEPS, a.s. Provozní správa PS Morava – jih, Komárovská 12, Brno. Návrh zdvojení VVN
400 kV vychází ze známých oborových podkladů, upřesnění šíře koridoru bylo s provozovatelem
konzultováno a odsouhlaseno.
Další - 110 kV vedení prochází přes území celkem 3, a to:
- VVN č. 530 - spojující rozvodny Sokolnice - Hustopeče
- VVN č. 531 - spojující rozvodny Sokolnice - Břeclav
- VVN č. 517 - spojující rozvodny Sokolnice - Hrušovany u Brna.
Vedení VVN č. 530 a 531 je dvojité na společných stožárech, umístěno je západně od obce
a jeho trasa je ve směru sever - jih. Další vedení - VVN č. 517 sleduje trasu VVN 530 a 531
od vstupu do katastru na jeho severním okraji až k jižnímu okraji obce. V tomto úseku je provedeno
jako dvojité - s jedním potahem vodičů mimo provoz a ukončeným v místě lomu. V bodě lomu
toto vedení přechází na jednoduché, podchází stávající vedení 110 kV č. 530, 531 a 400 kV a dále
pokračuje ve směru západním; prakticky sleduje trasu VVN 400 kV, s nímž ve stejném prostoru
katastr opouští.
V řešeném území se výhledově uvažuje s dokončením 2. potahu na vedení VVN 517 –
Sokolnice – Hrušovany u Brna. Výstavba nových vedení přenosové soustavy (220 – 400 kV).
Z.4.2.1.2 Zásobování obce
Požadavky na zajištění potřebného příkonu jsou ovlivněny situací, že obec je zásobována
energiemi dvojcestně a to elektřinou a zemním plynem vč. místních částí Jalovisko a Albrechtov.
Nepředpokládá se tedy výrazné zvyšování nároků na zajištění elektrického příkonu pro vytápění,
vaření a ohřev TUV, neboť pro tyto účely je uvažováno převážně s využitím plynu v současné době
cca 96 %. Elektrickým vytápěním je vybaveno cca do 5 % bytového fondu, s jeho rozšiřováním
se neuvažuje s ohledem na možnost využití dostatečně kapacitně dimenzované plynovodní sítě.
Využití el. energie pro tento účel se předpokládá pouze v individuálních případech a u pro vytápění,
vaření a ohřev TUV, neboť pro tyto účely je uvažováno převážně s využitím plynu stávajících
odběratelů. Elektrické energie bude tedy nadále využíváno pro běžné spotřebiče v domácnostech,
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zařízeních služeb a občanské vybavenosti, k pohonu drobných řemeslnických strojů a zařízení,
částečně k vytápění a vaření a dále ve sféře podnikatelských aktivit, zemědělské výrobě apod.,
které jsou též zásobovány přímo z vlastních odběratelských trafostanic.
Řešené katastrální území obce je zásobováno el. energií z primárního venkovního vedení VN
22 kV č. 4 napojeného z rozvodny R 110 / 22 kV v Sokolnicích. Jedná se o hlavní kmenové vedení,
provedené na betonových sloupech. Jeho stav je po mechanické i přenosové stránce vyhovující
i pro výhledovou potřebu – v minulých letech bylo rekonstruováno. Z tohoto hlavního vedení
je odbočka na Měnín, procházející kolem obce, je propojena JZ směrem s vedením VN 22 kV č. 160,
takže je možné v případě poruchy na hlavním vedení VN č. 4 zajistit dodávku el. energie z VN
č. 160. Z této odbočky jsou venkovními přípojkami připojeny jednotlivé distribuční transformační
stanice vlastní obce a místní části Albrechtov, případně jiných odběratelů – cizí, odběratelské. Místní
část Jalovisko je připojena samostatnou odbočkou VN 22 kV z hlavního vedení VN 4 venkovním
vedením na betonových sloupech. Kabelové rozvody VN se v řešeném území nevyskytují.
V současné době se nepředpokládají žádné zásadní úpravy na vedení VN 22 kV
procházejícím přes k.ú. obce. Pokud jde o odbočky a přípojky VN k jednotlivým TS, byly částečně
rekonstruovány v souvislosti s rekonstrukcemi TS, jsou též vyhovující. U těchto budou prováděny
pouze úpravy vyvolané novou výstavbou v jejich současném trasování, případně v rámci jejich
plánované obnovy.
Místní části resp. osady Jalovisko a Albrechtov jsou zásobovány elektrickou energií
ze samostatných TS, jejich umístění a jmenovitý výkon je pro zajištění dodávky dostačující.
Vlastní obec a ostatní odběratelé řešeného k.ú. jsou z hlediska dodávky el. energie plně
zajištěni. Rozsah stávajících distribučních sítí VN 22 kV je pro současnou potřebu obce dostačující.
Transformační stanice 22/0,4kV (TS)
Na území katastru obce je v současné době provozováno celkem 15 transformačních stanic,
z nichž 7 je v majetku E-on a slouží pro zajištění distribučního odběru. Dalších 8 TS je provozováno
jako cizí, odběratelské, umístěné účelově v k.ú. pro potřeby jednotlivých uživatelů a tím neovlivňují
vlastní zásobování obce.
Distribuční trafostanice jsou venkovního stožárového provedení, taktéž trafostanice cizích
odběratelů kromě TS 14 (9304) v lokalitě Jalovisko, která je zděná věžová, s venkovním stanovištěm
transformátorů.
Podrobnější údaje jsou patrné z následujícího přehledu. Číselné označení TS použité
ve výkresové části a názvy jsou převzaty z dokumentace JME
Přehled stávajících transformačních stanic
Označení TS
obec
TS1- 9034
TS2 - 9035
TS3 - 9313
TS4 - 9315
TS5 - 9033
TS6 - 9218
TS7 - 9364
TS8 - 9314
TS9 - 500937
TS10 - 9312
TS11 - 9316
TS15
Jalovisko
TS12 – 9302
TS13 – 9303
TS14 – 9304

Název

Konstrukč. provedení

Max. výkon
(kVA)

Stávající
trafo (kVA)

Využití (uživatel)

U Hřiště
Ruská
ČOV
Karé
Sídliště
K Žatčanům
„vojsko“ (lok. W)
Donava
„nafta“ (Kouty)
Albrechtov
Hájenka
„Oskar“

2 sl. bet. - BTS 400
2 sl. bet. - A/2 250
2 sl. bet. - TS 400
2 sl. bet. - BTS 630
2 sl. bet. - BTS 630
1 sl. bet. - A1/160
4 sl. bet. - BTS 315
2 sl. bet. - BTS 630
2 sl. bet. - BTS 630
4 sl. bet. - BTS 315
1 sl. bet. - A/1 160
1 sl. bet. - BTS 250/1

400
250
400
630
630
160
400
630
630
400
160
250

400
250
250
250
50
75
630
630
250
100
50

E.ON. distr.
E.ON. distr.
E.ON. distr.
E.ON. distr. - odpojena
E.ON. distr.
cizí
cizí
cizí - farma
cizí - převzala obec
cizí - farma
E.ON. distr.
cizí

„Obec“
Dvůr
Suška

ocel. příhr. – PTS 250
2 sl. bet. – BTS 400
zd.věžová - 2x1000

250
400
2x1000

160
160
2x630

E.ON. distr.
cizí - farma
cizí
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Celková současná přípojná hodnota území obce
z toho
distrib. odběr
vlastní obec (TS 1-5)
hájenka (TS11)
Jalovisko (TS12)
ostatní odběr
Jalovisko (TS 13, 14)
Albrechtov (TS 10)
Ostatní (TS 6-9, 15)

6 960
2 090
1 680
160
250
4 870
2 400
400
2070

4 515
1 410
1 150
100
160
3 105
1 420
250
1 435

Umístění stávajících distribučních trafostanic je z hlediska plošného pokrytí území obce
transformačním výkonem vyhovující a je respektováno i pro návrh.
Odůvodnění navrhovaného řešení na zásobování obce elektrickou energií
Bilance elektrického příkonu
Výchozí údaje – energetická rozvaha
Počet obyvatel-současný stav cca
Počet obyvatel-výhled (kapacita území) cca
Počet bytů-současný stav
Předpoklad v návrhu (kapacita území)
Předpokládaná plynofikace území min.
Ostatní druhy vytápění

1 673
1 800
513
623
- do 96% kapacity bytového fondu a občanského
vybavení - pro vytápění.
- do 10%-elektrické vytápění, dřevo, dřevní odpad,
obnovitelné zdroje, uhlí minimalizovat.

Stupeň elektrifikace dle směrnice č.13/98 JME, a.s. Brno, tabulka č.15.

Zpracovaná výkonová bilance vychází pro návrhové období ze stávajícího odběru z DTS
a ze stanovení podílových maxim vč. nových odběrů u jednotlivých odběratelských sfér, t.j. bytového
fondu, obč. výstavby (nevýrobní sféry) a podnikatelských aktivit. Tyto složky významně ovlivňují
růst spotřeby elektrické energie, který je úměrný počtu obyvatel, modernizaci a rozvoji
podnikatelských aktivit a stupni životní úrovně.
Distribuční systém je pak dimenzován tak, aby byl schopen přenést požadovaný výkon
v době předpokládaného maxima odběru při dodržení všech aspektů hospodárnosti a bezpečnosti,
spolehlivosti a kvality napětí,to vše při minimálních počátečních investicích a provozních nákladech.
Na základě takto zhodnocených údajů je zpracována bilanční rozvaha o vývoji zatížení
řešeného území při zhodnocení současného stavu, kdy území je z energetického hlediska zásobována
energiemi dvojcestně, tj. elektřinou a zemním plynem, u kterého se předpokládá v max. míře využití
pro vytápění, vaření a ohřev TUV, kde se elektrická energie používá jen ke svícení a pro běžné
elektrické spotřebiče.Vzhledem ke zvyšujícímu se životnímu standardu je nutné mezi takovéto
spotřebiče zařadit i některé zvyšující užití el. spotřebičů v domácnostech, které jsou energeticky
náročnější.
Bilance potřebného příkonu pro návrhové období je zpracována podle směrnice JME č.13/98
a uvažuje s návrhovou hodnotou zatížení na jednu bytovou jednotku v RD 2,1 kW.
Pro nebytový odběr je uvažován podíl 0,35 kW /b.j. V uvedených hodnotách měrného
zatížení je při dnešním trendu růstu spotřeby zahrnuta realizační i návrhová hodnota, jelikož
se nepředpokládá, že zatížení u b.j. bude dále výrazněji narůstat.
Pro podnikatelské aktivity je stanoveno zatížení odhadem (podle předpokládaného rozvoje
obce) neboť pro nevyjasněné záměry ve využití jednotlivých lokalit nelze specifikovat konkrétní
požadavky.
Pro návrh je kapacitně v plochách řešeného území uvažováno s možností výstavby cca 110 b.
j. v nových plochách a případně zástavbou proluk v zastavěné části obce.
Ve sféře podnikání je uvažováno s využitím bývalého areálu MND na JZ okraji obce a areálů
zemědělských středisek. Pro zajištění elektrického příkonu v těchto zónách se předpokládá využití
stávajících odběratelských trafostanic zásobujících nyní tyto lokality, neboť jsou minimálně vytížené
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ve vztahu k jejich kapacitním možnostem (lokalita Jalovisko-TS 13, 14 a areál zóny Měnín-Jih
na JZ okraji obce - TS 9).
Nové výrobní a smíšené zóny jsou navrhovány na jihovýchodním a východním okraji obce
(P2, P3, N1). Zajištění elektrického příkonu je zde uvažováno ze stávajících DTS-TS1-TS3, případně
z nově navrhovaných zahušťovacích TS-TS 16, 17.
Pro drobné živnostníky a malé podnikatelské subjekty rozmístěné rozptýleně v zastavěné
části obce a ve stávající bytové zástavbě je možné potřebný příkon zajistit přímo z distribuční
rozvodné sítě NN, příp. samostatným vývodem z příslušné distribuční trafostanice. Výstavba nových
TS pro tento účel se nepředpokládá.
Zajištění elektrického příkonu pro bytový fond se předpokládá ze stávajících DTS-severní
okraj obce-lokality A1-A3, B1 (cca 33-37 RD), ve střední části-u hřiště-lokality C1, C2 (cca 13 RD),
na JV a východním okraji-lokality F, G1, G2 (cca 60 RD), kde kromě možnosti využití stávajících
DTS je uvažováno s výstavbou nové zahušťovací trafostanice TS 16.
Tyto lokality jsou navrženy jako kapacitní, zastavovány budou postupně.
Předpokládaný příkon území
1. bytový fond stávající
- 513 b. j.
návrh
- 110 b. j. - celkem
623 b. j. x 2,1 kW = 1 308 kW
2. nebytové odběry - OV, komunální sféra, drobné podnik. aktivity, služby,
623 b. j. x 0,35 kW = 218 kW
3. podnikatel. aktivity – drobná výroba, ČOV, OV, služby, - napojeno z DTS
(odb. odhad-předpokl. rozvoj.)
= 120 kW
celková potřeba obce pro zajištění z DTS
1 646 kW
Potřebný transformační výkon na úrovni TS je uvažován při účiníku v síti 0,95 a optimálním
využití transformátorů na 80%. Potom pro distribuční odběr bude v území zapotřebí na úrovni DTS
dle návrhu ÚP zajistit cca 1 646 kVA / (0,95 x 0,8) =
2 166 kVA
4. výrobní sféra a ostatní odběratelé zásobeni z vlastních TS
a) vychází se ze současného stavu a předpokládaných odběrů
odborný odhad - současný stav
b) rozvojové záměry – odborný odhad
celkem ostatní odběratelé

900 kVA
300 kVA
1 200 kVA

Celková návrhová hodnota potřebného příkonu
1. Podíl bytového fondu
1 721 kVA
2. Nebytové odběry-nevýrobní sféra, občanská vybavenost
287 kVA
3. Podnikatelské aktivity-napojeno z DTS
158 kVA
4. Výrobní sféra a ostatní odběry-napojeno z vlastních TS
1 200 kVA
Pro určení celkového soudobého zatížení všech odběratelských skupin je třeba počítat se vzájemnou
soudobostí maxim. Předpokládáme,že maxima je dosahováno v dopolední špičce,pak u sféry bydlení
uvažujeme koeficient soudobosti 0,5,u občanského vybavení 1 a u výrobní sféry 0,8.
Celkové soudobé zatížení řešeného území se předpokládá cca
2 233kVA
Reálná hodnota se však s ohledem na soudobost mezi jednotlivými skupinami odběru
předpokládá nižší.
Bilancovaný příkon pro řešené území bude v návrhovém období zajištěn ze stávající
distribuční soustavy po rekonstrukci stávajících a výstavbě nových distribučních a odběratelských
TS.
Vedení VN 22 kV
Je předpoklad, že i ve návrhu bude potřebný výkon pro obec a řešené katastrální území obce
zajišťován ze stávající distribuční soustavy-z vedení VN č. 4 s možností napojení z VN č. 160
a příslušných trafostanic, a že beze změn zůstane i základní konfigurace souč. sítě VN 22 kV.
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Úprava tras vedení VN a přípojek k TS v obci
Navrhované úpravy v daném území bude možno realizovat etapově v aktuálním čase podle
vyvolané potřeby na uvolnění plochy v příslušné lokalitě. V první etapě je uvažováno s demontáží
stávající stožárové TS 1 vč. venkovní přípojky a výstavbou kioskové TS s kabelovou přípojkou VN
v zemi. V další etapě při překládce venkovního vedení mimo zájmové území se provede prodloužení
kabelové přípojky pro TS 1 do místa nového odbočení.
Při zvýšených požadavcích, na zajištění elektrického příkonu, který nebude možno zajistit
ze stávající distribuční soustavy při minimalizaci úbytku napětí a snížení přenosových vzdáleností
a ztrát ve vedení, je uvažováno s výstavbou v dalších dvou zahušťovacích TS na západním okraji
obce (TS 18, 19). Jejich připojení je navrhováno z primárního venkovního vedení VN 22 kV
ze severního směru od výrobního areálu Donava. Pro trasu nové přípojky využít částečně okraj OP
stávajícího vedení VVN 2x110 kV, která bude v jeho souběhu. Při realizaci TS 19 bude vhodné
prodloužit tuto navrhovanou přípojku VN 22 kV od této TS až ke stávajícímu spojovacímu vedení
procházejícímu po jižním okraji obce a je propojené s VN 22 kV č. 160. Tímto prodloužením
a propojením by došlo k zokruhování vedení VN kolem obce, čímž se zkvalitní její zásobování
z hlediska primárního napájení.
Nově navrhované zahušťovací DTS a odběratelské TS budou připojeny nadzemním vedením
holými, případně izolovanými vodiči (snížení OP). Úpravy na stávajících transformačních stanicích
budou realizovány postupně podle vyvolané potřeby
Nově navrhované TS a rekonstrukce stávajících
TS 1- U hřiště - rekonstruovat na zděnný kiosek
TS 16 - Zahušťovací stožárová
TS 18, 19 – Zahušťovací stožárové realizovat v případě zvýšených požadavků na zajištění příkonu
Rozvodná síť NN
V nových lokalitách soustředěné zástavby RD doporučujeme řešit rozvodnou síť NN podzemním
kabelovým vedením. U nové zástavby v zastavěném území obce řešit podle koncepce stávající
rozvodné sítě.
Koncepce navrhovaného řešení na výhledové zásobování el. energii byla konzultována
s provozovatelem soustavy v době zpracování ÚPO a násl. Změny č. 1.
Ochranná pásma
Při rekonstrukci sítí nebo výstavbě nových tras vedení VN a TS je nutné soustředit liniové
prvky krajiny tak, aby nedocházelo ke střetům funkčního využívání ploch (ochranná pásma
jednotlivých zařízení, omezení činností nebo plánované výstavby apod.). Tento požadavek je nutno
respektovat i u podzemních inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 6005.
Při plánování nové výstavby, eventuálně při provádění různých stavebně-montážních nebo
podzemních prací je nutné respektovat v prostoru stávajících i nově navrhovaných tras energetických
vedení a zařízení jejich ochranná pásma. Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno
Energetickým zákonem č.458/2000 Sb., § 46 a § 98 ve znění zákona č. 314/2009 Sb.
Pro informaci uvádíme šířky ochranných pásem vedení. Vzdálenost se vždy počítá
od kolmého průmětu krajního vodiče.
vedení vystavěná
do 31.12.1994
10 m
15 m

VN - nad 1kV do 35 kV vč.
VVN-nad 35 kV do 110 kV vč.

vedení stavěná
po 1.1.1995
7m
12 m

Pro vedení stavěná po 1. 1. 2001 platí následující hodnoty:
- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace
2. pro vodiče s izolací základní
3. pro závěsná kabelová vedení
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- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace
2. pro vodiče s izolací základní
Ochranné pásmo podzemního vedení
do 110 kV včetně

12 m
5m
1 m po obou stranách krajního kabelu

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož
i uskladňovat výbušné a hořlavé látky,
- provádět činnosti ohrožující spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit životy, zdraví
a majetek osob,
- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno:
- vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3 m,
V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno:
- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
Ochranné pásmo elektrických stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí
z úrovně nad 1 kV a menším než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m, u stanic stavěných do 31.12. 1994 - 10
m, od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech.
b) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menším
než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, od vnějšího pláště stanice ve všech směrech.
Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu, případně výjimky z velikosti ochranného pásma
uděluje příslušný provozovatel distribuční či přenosové soustavy v případech, pokud to technické
a bezpečnostní podmínky dovolují.
Prostor ochranného pásma je určen k zabezpečení plynulého provozu energetického díla a k zajištění
bezpečnosti osob a majetku. Tato zákonem stanovená OP energetických děl nelze uplatňovat z hlediska
záboru půdního fondu, ale pouze jako omezující faktor z hlediska výstavby a některých činností podle
Energetického zákona a navazujících předpisů.
Ochranná pásma stanovená podle dřívějších předpisů, vč. udělených výjimek z ustanovení
o ochranných pásmech, zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona (viz § 98 zákona 458/2000
Sb.). Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících elektrických zařízení je nutno respektovat dřívější vymezení
OP.

Z.4.2.2. Zásobování plynem
Z.4.2.2.1 PLYNOVODY VVTL, VTL
V řešeném území nachází podzemní vedení VVTL plynovodu. Toto zařízení je v k.ú.
trasováno v jeho jižní a jihozápadní části. VVTL plynovod s doprovodným zařízením je trasován
ve směru Blučina – Podolí, územím je v průchozí trase (výběžek k.ú. při dálnici D1). Jedná se
o potrubí DN 500 a v jeho souběhu jsou též uloženy DOK. Tento plynovod je v majetku a.s.,
Transgas Praha. Je chráněn ochranným a bezpečnostním pásmem (OP, BP) ve smyslu zákona
458/2000 Sb., jedná se o OP v rozsahu 4m a BP 150m kolmé vzdálenosti od trasy na obě strany.
Z.4.2.2.2 Zásobování obce
Obec je v celém rozsahu plynofikována od roku 1994 včetně místních částí Jalovisko
a Albrechtov. V jejím k.ú. jsou v současné době provozovány celkem 4 regulační stanice plynu
(RS), z nichž jedna slouží pro vlastní zásobování obcí Měnín a Otmarov, další dvě jsou umístěny
v místních částech Albrechtov a Jalovisko a čtvrtá je v areálu bývalých MND: Tyto RS jsou
připojeny z VTL plynovodu DN 200, PN 40 Němčice - Brno, jehož trasa prochází přes okraj k.ú.
obce v JZ části (výběžek k.ú.), ve směru JV - SZ v prostoru k dálnici Brno - Bratislava. Východním
směrem od tohoto VTL plynovodního řádu - prakticky v jeho souběhu - prochází k.ú. další 2
plynovodní řady, a to: VVTL Blučina - Podolí (DN 500, PN 63) a VTL Němčice - Brno (DN 500,
PN 40), jejichž trasy jsou v území průběžné.
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Plynofikace bývalého areálu Naftových dolů – lok Kouty, prům. zóna Měnín-jih - je řešena
vlastní VTL přípojkou DN 50, PN 40 připojenou přímo na hlavní řád a ukončenou RS v závodě.
Jedná se o atypickou RS s kapacitou cca 1200 m3/hod, převod VTL/STL. S tímto areálem
je uvažováno pro podnikatelskou zónu. V současné době byla toto RS převzata do majetku obce.
Pro potřeby nové podnikatelské zóny je tato RS pro její technický stav nevyhovující.
Po dohodě s JMP a. s. Brno bude tato RS zrušena vč. stávající vysokotlaké přípojky od napojovacího
bodu na hlavním vysokotlakém řadu. Pro potřeby podnikatelské zóny v této lokalitě bude
vybudována nová RS VTL/STL s napojením ze stávajícího plynovodu ve směru do obce a dále
na Žatčany, který prakticky sleduje vodoteč Litavy. Napojení nové RS a její umístění je navrhováno
v prostoru u mostu do této podnikatelské zóny. Délka VTL přípojky bude cca 20 m jak je patrné
z výkresové části ÚP.
Dvůr Albrechtov - má vlastní RS plechové konstrukce, typového provedení - RS 1200
m3/hod - VTL/NTL. Z této RS je připojené hospodářské středisko včetně bytovek. Její kapacita
je i pro návrhovou potřebu dostačující - má výkonovou rezervu, která však s ohledem na polohu
dvoru nemá praktické další využití. Tato RS je ve vlastnictví majitele farmy. Je uvažováno s jejím
převzetím do majetku JMP, a.s. Závod Brno.
Dvůr Jalovisko - má rovněž vlastní RS typového provedení, plechové konstrukce - RS 1200
m3/hod, s převodem tlaku VTL/STL. Z ní jsou STL rozvodem připojeny objekty hospodářského
střediska a sušička. Bytové jednotky v areálu farmy jsou připojené na NTL rozvod přes skupinové
regulátory ALz. Kapacita RS je dostačující i pro návrhové potřeby.
- Připojení RS pro Albrechtov a Jalovisko je provedeno z VTL přípojky pro obec Moutnice - DN
100, PN 40, která prochází v blízkosti areálů a odbočuje z VTL vedení pro obec Měnín v prostoru
křižovatky silnice Blučina - Měnín s Moutnickým potokem na hranici katastru. Od bodu napojení
trasa VTL řadu pokračuje ve směru JV na Moutnice.
- Připojení RS pro obec je VTL přípojkou odbočující východně od obce z VTL plynovodu
na Zatčany. Tento je napojen na VTL plynovod DN 200, PN 40 Němčice - Brno mimo území
katastru v blízkosti křížení tohoto řádu se silnicí Blučina - Měnín. Trasa VTL plynovodu ve směru
na Zatčany prakticky sleduje v různých vzdálenostech vodoteč Litavy, prochází po její pravé straně.
Až v blízkosti napojení na hlavní řád přechází vodoteč na její levou stranu. V blízkosti prostoru
odbočení přípojky pro RS obce je mezi vodotečí a VTL plynovodem uloženo zařízení katodové
ochrany (KAO) plynovodních řádů včetně přípojky NN z transformační stanice TS 2. Vzhledem
k tomu, že se jedná o podzemní zařízení, je nutné toto respektovat při provádění jakýchkoliv
zemních prací a požádat v případě potřeby jeho správce o vytýčení a sdělení podmínek k provádění
činností. Provozovatelem KAO jsou JMP, a.s. Závod Brno.
RS obce je typového provedení o kapacitě 1200 m3/hod s převodem tlaku VTL/NTL.
Umístění je ve středu obce na jejím východním okraji pod hřištěm.
Z této regulační stanice je též NTL přivaděčem připojena obec Otmarov z prostoru
od zemědělské farmy (Teletník) při silnici do Otmarova.
3
Specifická potřeba plynu v kategorii „ C " - obyvatelstvo je uvažována 2,6 m /hod při roční
3
spotřebě 3 000 m / rok na jednoho odběratele. Tato spotřeba je plně pokryta ze stávající RS 1200
3
m /hod včetně ostatní skupiny maloodběratelů, případně potenciálních velkoodběratelů.
Stávající RS 1200 s ohledem na současný odběr je kapacitně plně vyhovující pro současnou
i výhledovou potřebu obcí. Veškeré požadavky na dodávku potřebného množství ZP vyplývající
z návrhu ÚP lze zajistit prostřednictvím stávající sítě v obci po jejím rozšíření do příslušných lokalit
případně k jednotlivým odběratelům.
Rozvody v obci
Vlastní zásobování obce - místní rozvodná síť je provedena výhradně nízkotlakým rozvodem
(NTL) s provozním přetlakem do 0,05 MPa.
Rozvodná síť v obci je provedena ocelovým potrubím o průměru DN 50 – DN 200 mm, nové
větve jsou již prováděny plastovým potrubím LPE. Rozšíření NTL sítě do nových lokalit výstavby
naváže na stávající stav. Veškerá plynovodní zařízení jsou ve správě RWE-JMP, a.s., Brno.
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Z.4.2.3 Dálkovody (produktovody, ropovody)
Řešeným územím katastru obce prochází dvě trasy dálkovodů, a to ropovod DN 500
v majetku MERO a produktovod DN 200 v majetku ČEPRO. Tato zařízení jsou v k.ú. trasována v
jeho jižní a jihozápadní části. Jedná se o dvě trasy potrubí v jižní části k.ú. Měnín ve směru SZ – JV.
Dálkovody jsou chráněny ochranným pásmem do vzdálenosti 2x300 m od krajního potrubí
ve smyslu vl. nařízení č. 29/1959 Sb. a ČSN 650204 a ČSN EN 14161. Trasa vč. OP, BP, musí být
v celém rozsahu respektována.
Dále je provozovatelem požadováno dodržení zabezpečovacího pásma 5m od okraje stávajícího
potrubí na obě strany a 300m bezpečnostního pásma podle vládního nařízení č. 29/1959 Sb. a ČSN
650204. U obcí je požadavek dodržení 100m od stávajícího potrubí.
Pro tato potrubí je stanoveno BP vládním nařízením č.29/1959 Sb. a ČSN 650204 a je v rozsahu 20
až 300m po obou stranách potrubí. V souběhu s oběma dálkovody jsou uloženy sdělovací kabely. OP
obou dálkovodů se vzájemně překrývají. Veškeré stavební a podobné činnosti (skládky, zemní práce,
atp.) dotýkající se OP dálkovodů musí být projednány s jejich majiteli. Oba dálkovody jsou též
chráněny aktivní katodovou ochranou, která je součástí stavby potrubí a je nutno tuto ji respektovat.
Návrh rezervy pro zdvojení ropovodu družba vychází z požadavku PÚR ČR, která koridor vymezuje,
má být upřesněn dokumentací ZÚR, tato v souč. době neexistuje. Proto je vymezena v souladu
s PÚR územní rezerva, která je územně a technicky reálná, provozovatelem podporovaná a jednáním
s ním upřesněná.
Ochranná pásma
Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynovodů je nutno při provádění zemních
prací, výstavbě objektů, inženýrských sítí, zřizování skládek apod. respektovat ochranná pásma plyn.
potrubí a RS ve smyslu Energetického zákona 458/2000 Sb., § 68, § 69, § 98. Též je nutno
respektovat ustanovení ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 - 1-4, TPG-G 70 204 a ČSN 73 6005.
Ochranné a bezpečnostní pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení
(potrubí) na obě strany. Ochranné pásmo činí:
a) u NTL a STL plynovodů a přípojek jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném území obce
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek
c) u technologických objektů
Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl
a rozsáhlých podzemních staveb může ministerstvo stanovit rozsah ochranných pásem

1m
4m
4m
až 200 m

Bezpečnostní pásma činí
pro VTL plynovody
do DN 250
pro VVTL plynovody

do DN 100
20 m
nad DN 250
do DN 300
do DN 500
nad DN 500

Regulační stanice VTL
Podzemní zásobníky

15 m
40 m
100 m
150 m
200 m
10 m
250 m

Veškeré stavební činnosti, umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek
a uskladňování materiálů v OP a BP lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem držitele
licence, který odpovídá za provoz plynárenského zařízení. Souhlas není součástí stavebního řízení.
Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu
podléhá tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy
plynovodu.
Kromě vlastních potrubí, trasovaných danou lokalitou se v jejich OP a BP, případně i mimo
ně mohou vyskytovat i další zařízení, která s provozem souvisí a která je nutno respektovat. Zejména
se jedná o stanice katodové ochrany (SKAO), případně anodové uzemnění katodové ochrany
(AUKAO), jejichž uložení musí být respektováno zejména s ohledem na zajištění ochrany konstrukcí
nově navrhovaných objektů před negativními účinky těchto zařízení (možný výskyt bludných proudů
a tím narušení konstrukcí).
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Ochranná pásma, stanovená podle dřívějších předpisů včetně udělených výjimek z ustanovení
o ochranných pásmech zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona (viz § 98 zákona
458/2000 Sb.). Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících plynárenských zařízení je nutno respektovat
dřívější vymezení OP a BP.
Pro dálkovody (ropa, hořlavé kapaliny), platí v zásadě pro stavební a podobné činnosti
ustanovení specifikovaná a platná pro plynárenská zařízení – tj. ochranná pásma o šířce 4 m na obě
strany od kraje potrubí a bezpečnostní pásma v rozsahu 30 až 300 m podle kategorie dálkovodu - A B - C - a skupiny objektů členěných do kategorií A až F podle ČSN 650204, tabulka 2 a 3 Vládního
nařízení č. 29/1959 Sb.
Veškeré stavební a obdobné činnosti (zemní páce, skládky apod.) musí být projednány
s provozovatelem produktovodů – tj. MERO Kralupy n. Vltavou, nebo ČEPRO Praha.
Kromě vlastního potrubí jsou převážně v souběhu (v jejich OP a BP) s daným
produktovodem uloženy telekomunikační a zabezpečovací kabely sloužící pro zajištění jejich
provozu, pro které analogicky platí ustanovení Zákona o telekomunikacích, pokud tato zařízení jsou
mimo OP nebo BP produktovodů – tj. OP 2x1,5 m na každou stranu od krajního vedení.
Z.4.3. Elektronická komunikační zařízení
Z.4.3.1. Dálkové kabely-přenosová síť
Katastrálním územím obce prochází stávající trasy DK a DOK ve správě Telefonica O2
Czech Republic, a.s. MPO Brno. Jedná se o dva kabely a to jeden DK, který do k.ú. vstupuje
v prostoru křižovatky silnice II/380 Brno - Hodonín - odbočka Měnín. V různých vzdálenostech
sleduje silnici do Měnína po její levé straně, v prostoru za kostelem přechází silnici na pravou stranu
a v této trase pokračuje prakticky až na jižní okraj obce, kde v blízkosti trafostanice pro ČOV (TS 3)
přechází vozovku zase na levou stranu, pokračuje ve směru až do oblouku silnice u bažantnice, kde
silnici přechází na pravou stranu a v tomto směru území katastru v prostoru zaústění Moutnického
potoka do Litavy opouští. Druhý kabel je nový optický – DOK ve směru Židlochovice – Slavkov,
trasovaný v souběhu se silnicí Blučina – Jalovisko – Moutnice. Ze směru od Blučiny vstupuje do k.ú.
po levé straně silnice, za jejím obloukem tuto křižuje a dále pokračuje po její pravé straně ve směru
na Jalovisko a dále na Moutnici, kde k.ú. opouští. V trasách DK a DOK jsou též v různých úsecích
uloženy částečně i místní kabely.
Kromě výše uvedených tras DK a DOK ve správě O2 u je v území též trasován spojovací
kabel ČA ve správě Vojenské ubytovací a stavební správy Brno v souběhu se silnicí ze směru od
Otmarova po její levé straně, v obci v prostoru křižovatky u kostela silnici křižuje a pokračuje dále
po její pravé straně až k silnici II/380, kde k.ú. opouští. V různých úsecích trasy je uložen
i v souběžné trase s kabely Telefonica O2 Czech Republic, a.s. MPO Brno.
Ochranné pásmo telekomunikačních zařízení je 1,5 m na každou stranu od krajní trasy
kabelu.
Telefonní zařízení - přístupová síť
Ze spojových zařízení je v obci vybudována účastnická telefonní síť, která je ve správě
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. MPO Brno.
Mobilní telefonní síť
V území se nacházejí dvě základnové stanice, mobilní telefonní sítě operátorů T-Mobile
a Český mobil. Základnová stanice Oskar (Český mobil, Vodafon) je umístěna v k. ú. severně
od zastavěné části obce. Základnová stanice T-Mobile je umístěna na soukromém objektu ve střední
části obce-pod obecním úřadem. Vybudování těchto dvou základnových stanic je území dobře
pokryto signálem výše uvedených operátorů, slabší je pokrytí signálem operátora O2.
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Radiokomunikace
České radiokomunikace Praha nemají v řešeném území žádné zájmy - TV převaděče, zesilovací
stanice a pod.
Ochranná pásma - komunikační zařízení
K ochraně komunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona č.127/2005Sb.,
§102, 103
Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního
vedení.
V OP podzemních telekomunikačních vedení je zakázáno:
a - provádět bez souhlasu jejich vlastníka zemní práce
b - zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti,
které by znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekom. vedení
c - vysazovat trvalé porosty
Ochranná pásma ostatních telekomunikačních zařízení vznikají dnem právní moci územního
rozhodnutí o ochranném pásmu.
Ochranná pásma nadzemních telekomunikačních vedení vznikají dnem nabytí právní moci
rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zákon č.183/2006 Sb.,-stavební zákon) a je v něm
zakázáno zřizovat stavby, elektrická vedení a železné konstrukce, umísťovat jeřáby, vysazovat
porosty, zřizovat vysokofrekvenční zařízení a nebo jinak způsobovat elektromagnetické stíny, odrazy
nebo rušení.
Toto ustanovení se týká i radioreleových tras (RRT). Rozsah OP a jejich výšku nad terénem
vymezují Radiokomunikace Praha (Ra).
Ustanovení o OP podle zákona 127/2005 Sb. se týká všech komunikačních zařízení,
sloužících danému účelu bez ohledu na oprávněného provozovatele (uživatele) tzn. např. Telefonica
O2 a.s., Ra, MO, MV, Transgas a další pokud nejsou uložena v OP daného zařízení, pro které slouží dálkové trasy plynu, produktovodů apod.
v
Pro ukládání kabelového vedení v zastavěném území platí zvláštní předpisy, zejména ČSN
736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a normy související.
***
Z.4.4. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ
Z.4.4.1 Vodní zdroje
V obci Měnín nebyl v poč. 90. let vybudován obecní vodovod a obyvatelstvo bylo
zásobováno z místních zdrojů, které tvoří domovní a obecní studny. Voda z těchto zdrojů většinou
nevyhovuje normě ČSN Pitná voda 75 7111.
Vlastní zdroje mají i zemědělské podniky, živočišná výroba v lokalitě Albrechtov čerpá vodu
z 8 m hlubokého vrtu (průměr 300 mm). Rovněž voda z tohoto zdroje neodpovídá normě,
překračovány jsou zejména ukazatele dusičnanů a dusitanů.
Bývalý provoz v lokalitě Donava byl zásobován ze dvou kopaných studní o průměru 2,0 m
a hloubce 8,0 m. Jejich vydatnost je 2,0l/s. Zdroj je umístěn severně od zástavby Měnína, cca 50 m
od silnice Měnín – Otmarov.
V r. 1986 zpracovával GEOtest pro JmVaK hydrogeologický průzkum okolí obce Měnín.
Čerpacími zkouškami byla ověřena možnost jímání podzemní vody čtyřmi geologickými vrty.
Celková vydatnost byla zjištěna 1,68 l.s-1. Bylo zjištěno, že podzemní voda je velmi tvrdá a značně
mineralizovaná se zvýšeným obsahem železa, manganu a síranu. Z hydrogeologického průzkumu
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plyne, že v okolí Měnína je možnost získat podzemní vodu, ale malé vydatnosti a špatné kvality.
Proto nelze předpokládat saturaci potřeby vody v obci z místních zdrojů.
Z.4.4.2 Zásobování vodou
V obci Měnín byl v roce 2001 dokončen obecní vodovod. Vodovodní řady pokrývají celou
zastavěnou část obce. Vodovodní síť je koncipována jako okruhová, pouze řady v okrajových
částech zastavěného území vytváří vodovodní potrubí větve (trasování vodovodního potrubí
je zakresleno do výkresu 1bv). Rozvodná vodovodní síť byla provedena z trub PVC 160/6,2 mm
v délce 114 m, PVC 110/4,3 mm v délce 5 283 m, PVC 90/3,5 mm v délce 1 562 m. Vodovod
bude plnit i požární funkci, požární odběr bude realizován z podzemních hydrantů.
Obecní vodovod Měnín je napojen na Vírský obl. vodovod, bývalé provizorní napojení
na vodovod „Hustopeče" (s využitím stávajícího vodovodu pro dřívější farmy bývalého Státního
statku – Boudky, Zeleňák, Nový dvůr, Jalovisko, Albrechtov – tzv. Skupinový vodovod „Měnínsko")
3
bylo zrušeno. Měnín je zásobován z vodojemu Prace 2 x 2000 m , přes řídící vodojem u Sokolnic,
odbočkou ze zásobovacího řadu Rajhrad – Těšany. Vodovodní přivaděč pro obec Měnín
je vybudován po hranici katastrů Měnín – Otmarov (tvárná litina DN 125, dl. 1542,93 m) kde
je osazena vodoměrná šachta, ze které je napojena rozvodná síť obce.V návrhu Vírského oblastního
vodovodu je počítáno pro obec Měnín s množstvím vody 240 l/ob./d. a s počtem obyvatel 1582,
průměrná potřeba pro obec je spočítána na 4,38l/s.
V současnosti se uvažuje s menší spotřebou vody na obyvatele, stanovené množství bude
dostatečné pro současný i návrhový stav obce.
Napojení obce na VOV je patrné z výkresu 1b a 1bv.
V našich návrzích předpokládáme z hlediska využití vodních zdrojů zachování stávajícího
stavu, tzn. napojení na Vírský oblastní vodovod - odbočkou ze zásobovacího řadu Rajhrad – Těšany.
Zdroje VOV jsou dostatečně kapacitní i pro výhledové zásobování obce.
Nově navržené trasy vodovodu jsou v maximální míře zaokruhovány, což bude umožňovat
optimální tlakové poměry v síti.
Realizací nových řadů bude vodovodní sítí pokryto celé zastavěné území včetně
navrhovaných ploch k zástavbě obce a umožní tak napojení všem obyvatelům obce Měnín, včetně
místní části Jalovisko.
Místní část Albrechtov zůstane zásobována z vlastního zdroje.
VÝPOČET POTŘEBY VODY PODLE SMĚRNICE Č. 9/1973
Kategorie potřeby
A. OBYVATELSTVO
Obec Měnín
Počet obyvatel
celkem
Počet obyvatel s tab. spotřebou
280 l/den
Počet obyvatel s tab. spotřebou
230 l/den
Počet obyvatel s tab. spotřebou
150 l/den
Počet obyvatel s tab. spotřebou
40 l/den
Spotřeba vody pro obyvatelstvo celkem
m3/den
Po snížení o 40 %
M3/den
Koeficient denní nerovnoměr.
Kd
Potřeba pro obyvatelstvo
M3/den (max. m3/den)
Z toho z vlast zdrojů
M3/den (max. m3/den)
Jalovisko
Počet obyvatel
Počet obyvatel s tab. spotřebou
Počet obyvatel s tab. spotřebou
Počet obyvatel s tab. spotřebou
Počet obyvatel s tab. spotřebou
Spotřeba vody pro obyvatelstvo celkem
Po snížení o 40 %

celkem
280 l/den
230 l/den
150 l/den
40 l/den
m3/den
M3/den

Stávající stav

Návrh

2100
0
800
863
0
313,45
187,07
1,4
187,07 (261,90)
187,07 (261,90)

2400
0
1100
700
0
358,00
214,80
1,4
214,80 (300,72)
0

2100
0
30
20
0
9,90
5,94

2400
0
40
15
0
11,45
6,87
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Počet obyvatel
celkem
Koeficient denní nerovnoměr.
Kd
Potřeba pro obyvatelstvo
M3/den (max. m3/den)
Z toho z vlast zdrojů
M3/den (max. m3/den)

2100
1,5
5,94 (8,91)
0

2400
1,5
6,87 (10,31)
0

Albrechtov
Počet obyvatel
celkem
Počet obyvatel s tab. spotřebou
280 l/den
Počet obyvatel s tab. spotřebou
230 l/den
Počet obyvatel s tab. spotřebou
150 l/den
Počet obyvatel s tab. spotřebou
40 l/den
Spotřeba vody pro obyvatelstvo celkem
m3/den
Po snížení o 40 %
M3/den
Koeficient denní nerovnoměr.
Kd
Potřeba pro obyvatelstvo
M3/den (max. m3/den)
Z toho z vlast zdrojů
M3/den (max. m3/den)

2100
0
12
0
0
2,76
1,66
1,5
1,66 (2,49)
1,66 (2,49)

2400
0
15
0
0
3,45
2,07
1,5
2,07 (3,11)
0

Stávající stav

Návrh

30
49,89
49,89

30
54,00
0

L/os/den
M3/den
M3/den (max. m3/den)

20
1,00
0

20
1,1
0

l/os/den
l/os/den

5
120
20
2,5
2,5

5
120
20
2,5
0

5
50
10
0,55
0,55

5
50
20
0,55
0

5
120
3
0,54
0,54

5
120
3
0,54
0

5
120
5
0,625
0,625

5
120
5
0,625
0

0

2800

Kategorie potřeby
B. OBČANSKÁ VYBAVENOST
Obec Měnín
Specifická potřeba vody
L/os/den
Celkem
M3/den
Z toho z vlast zdrojů
M3/den (max. m3/den)
Jalovisko
Specifická potřeba vody
Celkem
Z toho z vlast zdrojů
C. PRACOVNÍCI
Měnín
Renop
Přímá spotřeba
Spotřeba na mytí
Počet osob
Potřeba pro pracovníky
Z toho z vlastních zdrojů
MOX
Přímá spotřeba
Spotřeba na mytí
Počet osob
Potřeba pro pracovníky
Z toho z vlastních zdrojů
Autodoprava Plachta
Přímá spotřeba
Spotřeba na mytí
Počet osob
Potřeba pro pracovníky
Z toho z vlastních zdrojů

M3/den
M3/den
l/os/den
l/os/den
M3/den
M3/den
l/os/den
l/os/den
M3/den
M3/den

Albrechtov
Přímá spotřeba
Spotřeba na mytí
Počet osob
Potřeba pro pracovníky
Z toho z vlastních zdrojů

l/os/den
l/os/den
M3/den
M3/den

D. POTŘEBA VODY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ
Měnín-Donava
Telata
Počet kusů
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Spotřeba
Celkem M3/den
z toho z vlastních zdrojů
dojnice
Počet kusů
Spotřeba
Celkem M3/den
z toho z vlastních zdrojů
Albrechtov
Kuřata
Počet kusů
Spotřeba
Celkem M3/den
z toho z vlastních zdrojů

l/ks/den (max. l/ks/den)
(max. m3/den)
m3/den

0
0
0

10 (15)
28,00 (42,00)
0

l/ks/den (max. l/ks/den)
(max. m3/den)
m3/den

0
0
0
0

1380
60 (80)
82,80 (110,40)
0

l/ks/den (max. l/ks/den)
(max. m3/den)
m3/den

130000
0,35
32,5
32,5

130000
0,35
32,5
0

E. SOUHRN POTŘEBY VODY VČETNĚ DENNÍ NEROVNOMĚRNOSTI
Měnín
Současný stav
Potřeba vody - prům. (max. denní)
Obyvatelstvo
Obč. vybavenost
Pracovníci
Zemědělství
CELKEM
Návrh
Potřeba vody - prům. (max. denní)
Obyvatelstvo
Obč. vybavenost
Pracovníci
Zemědělství
CELKEM

Zdroj vody
Vodovod (m3/den)

Místní zdroje (m3/den)

0
0
0
0
0

187,07 (261,90)
49,89
3,59
0
240,55 (315,38)

Zdroj vody
Vodovod (m3/den)

Místní zdroje (m3/den)

214,80 (300,72)
54,00
3,59
110,80 (152,4)
383,19 (510,71)

0
0
0
0
0

Qp = 383,19 m3/den
Qm = 510,71 m3/den
qp = 4,43 l/s
qm = 5,91 l/s
Pozn: Vzhledem k tomu, že v současné době není rozhodnuto o využití bývalého areálu v lokalitě Donava,
bylo ve výpočtu potřeby vody uvažováno s původní kapacitou objektů určených pro živočišnou výrobu.
Předpokládáme, že jakékoliv jiné využití areálu (např. průmysl), bude mít mnohem nižší nároky na vodu,
než je uváděno ve výpočtech.

Jalovisko
Současný stav
Potřeba vody - prům. (max. denní)
Obyvatelstvo
Obč. vybavenost
CELKEM
Návrh
Potřeba vody - prům. (max. denní)
Obyvatelstvo
Obč. vybavenost
CELKEM

Qp = 7,97 m3/den
qp = 0,09 l/s

Zdroj vody
Vodovod (m3/den)
5,94 (8,91)
1,00
6,94 (9,91)

Místní zdroje (m3/den)
0
0
0

Zdroj vody
Vodovod (m3/den)
6,87 (10,31)
1,00
7,97 (11,41)

Místní zdroje (m3/den)
0
0
0

Qm = 11,41 m3/den
qm = 0,13 l/s
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Albrechtov
Současný stav
Potřeba vody - prům. (max. denní)
Obyvatelstvo
Pracovníci
Zemědělství
CELKEM
Návrh
Potřeba vody - prům. (max. denní)
Obyvatelstvo
Pracovníci
Zemědělství
CELKEM

Qp = 35,19 m3/den
qp = 0,41 l/s

Zdroj vody
Vodovod (m3/den)
0
0
0
0

Místní zdroje (m3/den)
1,66 (2,49)
0,625
32,5
34,79 (35,62)

Zdroj vody
Vodovod (m3/den)
2,07 (3,11)
0,625
32,5
35,19 (36,24)

Místní zdroje (m3/den)
0
0
0
0

Qm = 36,24 m3/den
qm = 0,42 l/s

Z.4.4.3 Odvádění a čištění odpadních vod
4.4.3.1 Kanalizace
Stávající stav
V obci je vybudována jednotná kanalizace, která pokrývá celou zastavěnou plochu obce.
Vzhledem k nepříznivý spádovým poměrům je nutné na několika místech odpadní vody přečerpávat.
Za tímto účelem byly na kanalizační síti navrženy tři čerpací stanice s výtlačným potrubím. Pod obcí
je na hlavní stoce vybudována stavidlová šachta, která umožňuje odvádění vod do Říčky v případě
havárie na ČOV. Kanalizace je ve správě obce.
Kanalizace v hospodářských dvorech Albrechtov a Jalovisko nebyla vybudována, odpadní
vody jsou sváděny do jímek a pravidelně vyváženy.
Návrh řešení odkanalizování Z hlediska koncepce bude kanalizační systém v obci provozován jako
jednotný, pouze v okrajových částech obce (jih a východ výhledově zastavěného území) je vzhledem
k blízkosti recipientu dešťových a pravděpodobného přečerpávání odpadních vod navržena oddílná
kanalizace.
K lokalitám A1, A2, A3, A4, B, C1, C2, byly navrženy nové stokové větve gravitační jednotné
kanalizace. Trasování těchto stok bylo ve výkrese 1bv. Vzhledem k nepříznivým sklonovým
poměrům byla na stoce od lokalit A1, A2, A3, A4 alternativně navržena čerpací stanice odpadních
vod. O konečném řešení bude rozhodnuto v navazujících stupních PD na základě výškového
zaměření terénu, výškového vedení stávající kanalizace a na návrhu plánované zástavby včetně
dopravního řešení.
Odkanalizování plánované zástavby východně od současně zastavěného území (plochy D,
E1, F, P2 a P3) je třeba řešit oddílnou kanalizací, splašková kanalizace bude zaústěna do systému
obce.
Dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem příkopů do hlavního svodného příkopu
trasovaného souběžně s pravobřežní ochrannou hrází řeky Litavy. Příkop je zaústěn do mokřadu
umístěného jižně od současné zástavby mezi komunikaci Měnín – Blučina a řeku Litavu. Z důvodu
ohrázování Litavy je odvodnění mokřadu řešeno drénem zaústěným do dna koryta řeky. Dle sdělení
OÚ je systém
Při realizaci nové zástavby je nezbytné při dodržovat zásady povrchové retence, včetně
budování retenčních prostorů (miskovité sníženiny se škrtícím odtokem apod.). U nově navržených
RD se předpokládá s vyvedením dešťových vod ze střech na terén a s jejich zachycováním
pro závlahu odvodu dešťových vod z popisované lokality funkční.
Odkanalizování dešťových vod z prům. zóny Měnín-jih bude řešeno regulovaným odtokem
do kanálu Y, který ústí do toku Litavy v blízkosti obce Blučina. Vyústění je řešeno tak,
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že při vyšších stavech vody v Litavě je nutno vodu z kanálu do toku přečerpávat. Z tohoto důvodu
požaduje správce kanálu (ZVS pracoviště Brno – venkov) nezvyšovat odtok z řešeného území o více
než 25 l/s. . Při řešení ploch v zadaném území doporučujeme řešit všechny objekty a plochy
s maximálním ohledem na retenci srážkových vod, což umožní minimalizovat náklady na retenční
dešťové nádrže.
Dle sdělení ZVS pracoviště Brno – venkov, dochází při vyšších stavech vody v melioračním
kanále k podmáčení okolních pozemků, tzn. i řešeného území. Těmto podmínkám bude nutno
přizpůsobit i technické řešení uvažovaných objektů (umisťování objektů na násypy, nepodsklepovat
budovy apod.) Doporučujeme před zahájením projekčních prací zpracovat hydrogeologickou studii
s ohledem na režim podzemních vod.
Z.4.4.3.2 Čištění odpadních vod
Pro čištění odpadních vod v obci Měnín je vybudována čistírna 2x MČ 1000, mechanické předčištění
je navrženo na kapacitu 2000 EO.
3
3
Čistírna je projektována na Q24
= 19,9 m /hod
Qmax
= 41,2 m /hod
3
Qmax dešť = 78,3 m /hod
BSK5 = 120 kg/den
Větší vody za deště jsou odděleny na dešťovém oddělovači a odtékají do jímky na dešťové vody,
odkud jsou vzhledem k nepříznivým výškovým poměrům přečerpávány do Litavy vertikálními
čerpadly. Splaškové vody jsou přečerpávány na ČOV dvěma čerpadly.
Vlastní mechanicko-biologická čistírna je navržena podle typizační směrnice Hydroconsultu
Bratislava - Malá čistírna odpadních vod MČ 1000. Čistírna obsahuje 2 nádrže aktivační,
4 dosazovací, 2 kalová pole, 2 kalojemy.
Pro provzdušňování jsou instalovány turbíny. Vyčištěné vody odtékají gravitačně do Litavy.
Proti zpětnému vzdutí při velkých vodách v recipientu je na vyústění osazena zpětná klapka.
Čistírna je v provozu od roku 1993 a je ve správě obce.
Čistírna svou kapacitou plně postačuje současným potřebám obce, parametry vypouštěné vody
odpovídají Nařízení vlády 61/03 Sb.
Na obecní čistírně budou čištěny i odpadní vody z obce Žatčany, která bude napojena
tlakovým přivaděčem.
Plánovaná kapacita ČOV
EO
m3/den
kg BSK5/den
kg CHSKCr/den
kg NL/den
kg Ncelk/den
kg Pcelk/den

2400
312,0
144,0
288,0
132,0
26,0
4,8

Stanovení množství odpadních vod
Při stanovení množství OV přitékajících na ČOV vycházíme z vypočtené potřeby vody, a to pouze
z potřeby vody pro obyvatelstvo a zaměstnance:
Obec Měnín
Jalovisko
Albrechtov
Qp = 272,39 m3/den
Qp = 7,97 m3/den
Qp = 2,69 m3/den
qp = 3,15 l/s
qp = 0,09 l/s
qp = 3,15 l/s
Qm = 358,31 m3/den
Qm = 11,41 m3/den
Qm = 3,74 m3/den
qm = 4,15 l/s
qm = 0,13 l/s
qm = 4,15 l/s
Výpočet znečištění odpadních vod
Znečištění na jednoho obyvatele
BSK5
60 g/den
NL
49,5 g/den

Ncelk
Pcelk

Obec Měnín

návrhový počet obyvatel

1800
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Celkové množství
BSK5 = 1800 x 0,060 = 108,0 kg/den = 396 mg/l
NL = 1800 x 0,0495 = 89,1 kg/den = 327 mg/l
Ncelk = 1800 x 0,0099 = 17,82 kg/den = 65,4 mg/l
Pcelk = 1800 x 0,0025 = 4,5 kg/den = 16,5 mg/l

Jalovisko

návrhový počet obyvatel
55
Celkové množství
BSK5 = 55 x 0,060 = 3,3 kg/den = 414 mg/l
NL = 55 x 0,0495 = 2,72 kg/den = 341 mg/l
Ncelk = 55 x 0,0099 = 0,54 kg/den = 67,8 mg/l
Pcelk = 55 x 0,0025 = 0,14 kg/den = 17,3 mg/l

Albrechtov

návrhový počet obyvatel
15
Celkové množství
BSK5 = 15 x 0,060 = 0,9 kg/den = 334 mg/l
NL = 15 x 0,0495 = 0,74 kg/den = 276 mg/l
Ncelk = 15 x 0,0099 = 0,15 kg/den = 55,2 mg/l
Pccelk = 15 x 0,0025 = 0,04 kg/den = 13,9 mg/l
Návrhy:
V čištění odpadních vod předpokládáme zachování stávajícího stavu, tzn. obec Měnín –
likvidace odpadních vod na ČOV Měnín, kde recipientem přečištěných vod bude řeka Litava.
OV z osady Jalovisko budou čištěny na lokální ČOV, která bude umístěna západně
od zástavby na levý břeh melioračního kanálu „Měnín 02", který bude recipientem vyčištěných
odpadních vod. V lokalitě Albrechtov je navržena ČOV, která bude umístěna v západní části areálu,
recipientem bude zde protékající vodní tok Moutnického potoka.
Z.4.4.4 Vodní toky
Hydrologické poměry
Celé zájmové území náleží z hydrografického hlediska do dílčího povodí 4-15-03 Svratka
od Svitavy po Jihlavu. Hlavními osami hydrografické sítě zájmového území je řeka Litava s jejím
levobřežním přítokem Říčkou. Dalšími částmi hydrografické sítě jsou Šitbořický potok, který se
s jeho přítokem Moutnickým potokem vlévá z levé strany rovněž do řeky Litavy a Hranečnický
potok, který okrajově zasahuje do zájmového území. Síť toků doplňují meliorační kanály HMZ
„Blučina 01-Y", HMZ „Měnín 01", HMZ „Měnín 02", HMZ „Měnín 03" a HMZ „Telnice.
Charakteristika vodních toků
Litava a Říčka
Toky Litava a Říčka jsou napřímeny technickou úpravou a ohrázovány, jejich koryta jsou navržena
3
na převedení průtoků Q100 (Litava Q100 = 44 m3/s, Říčka Q100 = 35 m /s). Břehové porosty
se na Litavě téměř nevyskytují, pouze v několika málo úsecích jsou náletové skupiny dřevin. Říčka
je z větší části doprovázena v kontaktu s obcí udržovanými břehovými porosty. Koryta popisovaných
toků jsou ohrožována sedimentací. Toky jsou ve správě Povodí Moravy.
Šitbořický potok, Moutnickým potok, Hranečnický potok
Tyto toky mají obdobný charakter jako Litava a Říčka, byly rovněž upraveny, koryta toků jsou
ohrázována, kapacity koryt se pohybují na úrovní Q100.
Toky jsou ve správě ZVS Brno.
Meliorační kanály
Tyto vodoteče mají charakter příkopů s lichoběžníkovým korytem, břehy koryt jsou strmé,
ruderalizované, většinou bez břehových porostů. Dno koryta je často zanesené, porostlé makrofyty.
Hlavním účelem kanálů je odvádět povrchovou vodu a plnit funkci recipientu drenážních vod.
Kanály jsou gravitačně zaústěny do vodních toků, výjimku tvoří HMZ „Blučina 01-Y", kde je
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zaústění do Litavy řešeno přes čerpací stanici (k.ú. Blučina). Návrh revitalizace kanálu Y vychází ze
systému revitalizačních opatření, řešených Změnou ÚPO č. v souladu se zpracovanými ÚTP s cílem
zvýšení ekologické hodnoty a polyfunkčnosti krajiny.
Meliorační zařízení jsou ve správě ZVS Brno.
Původní koryto Litavy
Řeka Litava vedla původně přímo přes obec, v rámci regulace toku byla odvedena mimo obec. Staré
koryto Litavy v obci je částečně zachováno (VKP Měnínská tůň), částečně zatrubněno. Při původním
řešení v rámci regulace Litavy byl vybudován jez na Zlatém potoce a voda byla vedena do rybníčku
na starém korytě, který sloužil jako požární nádrž. Z rybníčku voda protékala starým korytem - proti
směru původního toku - přes celou obec a odtud byla stavidlem vypouštěna do kanálu, kterým tekla
do regulovaného koryta Litavy. Po regulaci Zlatého potoka (Říčky) byla jeho hladina natolik snížena,
že tento systém už nefunguje a staré koryto se postupně zanáší. Vodu do požárního rybníčku je nutno
ze Zlatého potoka čerpat.

Z.4.4.5 Vodní nádrže
Jedinou vodní plochou v řešeném území je malá požární nádrž, situovaná do středu zástavby
obce na levý břeh toku Říčka.
V rámci revitalizace území bylo vymezeno celkem 6 ploch pro výstavbu vodních prvků ploch, systém regulativů umožňuje výstavbu dalších vodních nádrží. Účelem těchto staveb bude
zadržení vody v krajině a zlepšení hydrologické situace, ochrana přírody a tvorba krajiny. Parametry
těchto staveb nádrže budou stanoveny v dalších stupních PD.
Zdrojem vody bude řeka Litava a tok Říčka, nádrže budou napájeny pomocí náhonů,
do kterých bude vzdouvána voda pomocí příčné stavby umístěné do koryta vodního toku. Příčné
stavby budou navrženy tak, aby umožňovaly migraci ryb a vodních živočichů a zároveň
nezpůsobovaly ohrožení zástavby záplavami vlivem zmenšení kapacity koryta.
Recipientem vypouštěné vody bude řeka Litava. Protože místa pro navrhované nádrže nejsou
z hlediska morfologických poměrů příliš vhodná, bude nutno za účelem většího objemu nadržené
vody prostor uměle vyhloubit. Z toho důvodu nemusí být nádrže zcela vypustitelné. Při zemních
pracích bude nutno provést úpravy břehů tak, aby se vytvořily podmínky pro vznik litorálních
pásem, dále vysázet druhově vhodné břehové porosty, aby se nové vodní plochy včlenily do krajiny
a zapojily se do ÚSES. Hlavní funkcí budoucích nádrží bude vytvoření podmínek biotopu
jako součástí biocenter a větší zadržení v krajině, může též plnit některé funkce podružné,
např. rybochovnou, rekreační, rezidua pro vodní živočichy.
Z.4.4.6 Povrchový odtok a eroze

Vzhledem k poměrně rovinatému terénu nedochází v celém řešeném území k výrazným
erozním jevům, způsobeným povrchovým odtokem vody, nejsou proto navrhována ÚP opatření.
Obec je před ohrožením splachy z výše položených zemědělských pozemků chráněna tokem Říčky,
obec lemující ze S a Z.
Z.4.4.7 Záplavová území
V řešeném území jsou stanovena záplavová území (Q100) toků Litavy a Říčky, tato budou
respektována, jsou vyznačena v koordinačním výkrese. Při záměru urbanizace potenciálně
ohrožených ploch, vymezených v platném ÚPO, který je v souladu s §188 zák. č. 183/2006 Sb.
upraven, bude nezbytné vypracovat studie protipovodňové ochrany a výstupy aplikovat. Takto byla
zpracována studie protipovodňových opatření pro průmyslovou zónu Měnín-Jih (trať Kouty),
výstupy jsou v ÚP územně aplikovány v souladu s vydanou Změnou č. 1 ÚPO Měnín.
Z.4.4.8 Odvodnění
V katastru obce je část zemědělsky obhospodařovaných pozemků odvodněna systematickou
trubní drenáží, doplněnou systémem melioračních kanálů. Jde o pozemky v tratích „Sušinky",
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„Ostudy", „Loučky", „Úlehle", „Rybník", „Příčky" a „Velké odměrky". Vzhledem k nepříznivým
spádovým poměrům je nutné vodu z některých melioračních zařízení přečerpávat do recipientu.
Přečerpávaní probíhá na ČS Jalovisko (voda je přečerpávána ze systematické drenáže v lokalitě
„Rybník" do Moutnického potoka) a ČS Blučina (voda se přečerpává z melioračního kanálu „Y" do
řeky Litavy – mimo zájmové území – k.ú. Blučina). Dle informací obecního úřadu nejsou v řešeném
území potíže s podmáčením zemědělsky obdělávaných pozemků.
Z.4.4.9 Závlahy
V k.ú. byly v minulosti zavlažovány rozsáhlé pozemky (území západně a severně
od zastavěného území obce Měnín). V současné době není zavlažovací systém vzhledem k nízké
poptávce a nákladům potenciálního provozu funkční.
Nejsou navrhována ÚP opatření.
Z.4.4.10 Ochranná pásma
Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace (dle zák. 274/2001 §23 odst. 3):
- potrubí do DN 500 včetně – 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí
- potrubí nad DN 500 – 2,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm,
jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným
povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
- ochranná pásma vodních toků - 6 m od břehových hran
- pásmo ochrany prostředí okolo ČOV – 100 m od oplocení
***
Z.5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
(včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání
nerostů a podobně,)
Z.5.1 Koncepce uspořádání krajiny
Vychází z vyhodnocení aktuálního stavu krajiny. Území obce bude využíváno při zachování
a ochraně přírodních potenciálů zejména jako území pro bydlení, rekreaci, zemědělskou prvovýrobu
území obce negativně nezatěžující výrobu a vodní hospodářství.
Plochy pro služby, obchod, řemesla a pro území a sídlo nezátěžovou výrobu budou vázány
na zastavěnou část sídla a plochy stávajících středisek výroby a návrhové plochy dle tohoto ÚP.
Rozsah ploch je značný, transformace býv. zem. středisek nebyla dokončena, jejich územní kapacita
je pro rozvojové předpoklady, dané urbanistickou koncepcí dostatečná, únosnost území je takto
naplněna, není proto účelný rozvoj prům. zón na úkor krajiny.
Navržené zóny – plochy s rozdílným způsobem využívání s určením převažujícího účelu využití
(hlavní využití podle vyhl. č. 501/2006 Sb. hlava II.) - funkční zóny - pokrývají beze zbytku celé
katastrální území obce. Zonace je rozvedena v kapitole č. 6, včetně podmínek pro změny využití
ploch.
Návrh neurbanizačních změn (bez návrhu zastavitelných ploch) v neurbanizovaném území
sleduje zájmy a cíle ochrany krajiny, zvýšení její pestrosti a stability.
Přírodní potenciály území
Zájmové území leží v geomorfologické oblasti Dyjskosvratecký úval a spadá do několika okrsků :
- SZ část katastru do okrsku Tuřanská plošina
- střed kolem říčky Litavy do okrsku Cezavská niva
- JV území do okrsku Moutnická pahorkatina
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Tuřanská plošina a Moutnická pahorkatina jsou tvořeny neogenními a kvartérními
usazeninami, Cezavská niva je tvořena neogenními usazeninami překrytými spraší (Czudek
in Demek a kol. 1987). Nadmořská výška plochého reliéfu území se pohybuje od 184 m.n.m. (kóta
v polích 1 km SZ od Měnína).
Převládajícím půdním typem jsou černozemě a to černozem typická, karbonátová, místy
i černozem degradovaná. Nivy Litavy, Moutnického potoka, Zlatého a Hranečnického potoka tvoří
lužní půda glejová. Jedná se o půdy hluboké, bez skeletu, zrnitostně středně těžké. Lužní půda
glejová je zrnitostně středně těžká až těžká.
Zájmové území leží při severním okraji panonské biogeografické provincie na kontaktu
se západokarpatskou biogeografickou podprovincií. Podle regionálně fytogeografického členění
(BÚ ČSAV 1987) patří do fytogeografického obvodu Panonské termofytikum, fytogeografického
okresu 18. Jihomoravský úval, který zde plynule přechází do fytogeografického okresu 20.Jihomoravská pahorkatina. Geobotanická mapa, list Brno (Neuhäusl a kol. 1970) zde jako hlavní
rekonstrukční vegetační jednotky vymezuje luhy a olšiny (Alno - Padion, Alnetea glutinosae),
v nivách řek a mimo ně dubo - habrové háje (Carpinion betuli). Pouze sušší vyvýšeniny přísluší
do subxerofilních doubrav (Potentillo - Quercetum, Lithospermo - Quercetum). V území by tedy
bez zásahů člověka převládaly jednak vlhkomilné lužní druhy, jednak xerotermofyty. Jedná se však
o území, které bylo součástí pravěké ekumeny, v níž člověk svou zemědělskou činností ovlivňoval
a omezoval již postglaciální vývoj vegetace. Proto se zde zachovaly - a to pouze v nivní části území jen ojedinělé zbytky přírodě blízkých vegetačních formací. I ty však jsou značně antropogenně
ovlivněné. Zcela zde chybí typické lesostepní rostliny Pannonica, se kterými je možno se dosud
setkat v okolních pahorkatinách. V intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině jsou silně
potlačeny i cenózy teplomilných plevelů, kterými jsou např. Aristolochia clematitis, Lithospermum
arvense aj. Tlaku zemědělské velkovýroby zde ustoupily i halofilní biocenózy
Podle zoogeografického členění (Mařan in Buchar, 1983) leží území v kontaktní zóně
panonského úseku provincie stepí a přechodného úseku provincie listnatých lesů. Obdobně
jako vegetace je současná zoosložka velmi výrazně antropogenně změněna. Vzácnější druhy
především ptáků a savců jsou vázány na přírodě blízké vegetační formace Měnínské a Rumunské
bažantnice. Vyskytují se zde například reliktní populace hrabošíka podzemního (Pitymus
subterraneus). Druhově bohatá je zde díky ostrovnímu efektu lesa v rozlehlé zemědělské krajině
avifauna. Vyskytují se zde a většinou i hnízdí např. žluna zelená (Picus viridis), slavík obecný
(Luscinia megarhynchos), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), luňák hnědý (Milvus migrans).
Biogeografická diferenciace
Zájmové území leží v sosiekoregionu 1.5. Dyjsko - svratecký úval. Tento sosiekoregion zde lze
rozčlenit do 3 typů biochor :
1.5.1. širokých říčních niv
1.5.4. velmi teplých plochých pahorkatin s písky
1.5.6. velmi teplých sníženin a plošin se zasolenými půdami
Typy biochor se liší zastoupením a rozložením určitých skupin typů geobiocénů, přičemž
v zájmovém území jsou diferencovány především podle hydrického režimu půd.
Podle biogeografické mapy, list Brno (Zlatník, Raušer, 1970) leží k.ú. Měnína při severním
okraji souvislého rozšíření 1. dubového vegetačního stupně. Podle minerální zásobenosti substrátu
jsou přírodní (potenciální) biocenózy diferencovány do trofických řad a meziřad. O bohatosti
substrátu svědčí skutečnost, že se zde vyskytuje mozaika biocenóz mezotrofně nitrofilní meziřady
B/C, eutrofně nitrofilní řady C, mezotrofně bázické meziřady B/D a nitrofilně bázické meziřady C/D.
Podle hydrického režimu substrátu jsou biocenózy diferencovány do hydrických řad.
Na plošinách a plochých pahorkatinách převládají biocenózy normální hydrické řady (3), pouze
na výsušných hřbítcích jevící přechod k omezené hydrické řadě (2). Biocenózy širokých říčních niv
přísluší do zamokřené hydrické řady (4), v lokálních sníženinách jeví přechod do trvale mokré
hydrické řady (5). Celkově lze říci, že díky odvodňovacím opatřením a vyloučení pravidelných
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záplav dochází i v nivní části území k postupné přeměně směrem k hydricky normálnímu ekotopu.
Určitý rámec ekologických podmínek, daný vegetačním stupněm a trofickou a hydrickou řadou,
kterému odpovídá určitá potenciální vegetace i fauna, označujeme jako skupinu typů geobiocénů
(STG). V k.ú. Měnína lze vymezit 5 STG :
1 B/D 3 : Ligustri - querceta (doubravy s ptačím zobem)
Souvislý výskyt na plošinách a plochých pahorkatinách s černozeměmi na spraších. Přírodní
dřevinné patro tvoří dub zimní (případně další druhy jihoevropských dubů), přidružuje se babyka,
břek, habr, keřové patro tvoří ptačí zob obecný, svída krvavá, dřín aj. V bylinném podrostu
převládají teplomilné a hájové druhy - válečka prapořitá, lipnice hajní, kamejka modronachová aj.
1 B/D 3-4 : Tili - querceta roboris (lipové doubravy)
Pouze ostrůvkovitý výskyt na slinovatkách v široce vydutých sníženinách. Hlavními
porostotvornými dřevinami jsou lípa a dub zimní. V synusii bylinného podrostu jsou dominantní
vlhkomilné druhy s nitrofilní tendencí (např. popenec břečťanovitý olysalý).
1 B/C-C 4 : Ulmi - fraxineta carpini (habrojilmové jaseniny)
Souvislé rozšíření na hluboce oglejených nivních půdách. Přirozené dřevinné patro tvoří jilmy, jasan
ztepilý a habr, přidružují se dub zimní i letní, babyka aj. Jedná se o nejsušší typ lužního lesa, v jehož
podrostu se kromě lužních druhů objevují i druhy hájové (např. kokořík vonný, sněženka podsněžník
aj.).
1 C/D 4 : Fraxini - querceta roboris (jasanové doubravy)
Ostrůvkovitý výskyt na lužních půdách s výše položenou hladinou podzemní vody, tedy v mělkých
sníženinách nivní části území. Dřevinné patro tvoří jasan ztepilý a dub letní, přidružují se topol bílý
a jilmy. Bylinný podrost tvoří jednak druhy nitrofilní (např. kopřiva dvoudomá), jednak druhy
vlhkomilné až mokřadní (např. ostružiník ježiník, kosatec žlutý aj.).
1 B/C 5 : Salici - alneta (vrbové olšiny)
Pouze fragmentární výskyt na trvale zamokřených glejích ve výrazných sníženinách říčních niv.
Dřevinné patro tvoří olše lepkavá a vrby (bílá a křehká). V bylinném podrostu mokřadní druhy kosatec žlutý, metlice trsnatá, různé druhy vysokých ostřic aj.
Z.5.2 Územní systém ekologické stability (ÚSES)
V ÚPO Měnín vymezený ÚSES je v úpravě podle § 188 zák. č. 183/2006 Sb. převzat, nejsou
navrhovány jeho změny a úpravy. Původní návrh vycházel z ÚTP, byl schválen a následně přebírán
v regionálních dokumentacích. Jeho lokalizace je v souladu s aktuálními oborovými podklady
a dokumenty orgánu ochrany přírody KrÚ JM - Koncepční vymezení regionálního územního systému
ekologické stability - odvětvový podklad orgánů ochrany přírody vymezující prvky R a NR ÚSES
(červenec 2012).
Návrh řešení MÚSES vychází ze zpracovaného generelu systému regionálního
a nadregionálního (Generel regionálního ÚSES jihomoravské oblasti). Měnínská bažantnice
nacházející se ve středu řešeného území plní funkci lokálního biocentra. V rámci projektu MÚSES
byla upřesněna trasa regionálního biokoridoru a doplněna biocentry místního významu v metodikou
stanovené vzdálenosti.
Místní územní systém tvoří dva systémy biocenter a biokoridorů. První, vymezený
v biochoře I.5.1. (širokých říčních niv) tvoří biokoridor Litavy a její pravostranný přítok Říčka (Zlatý
potok). Na Litavě je vymezeno 1 chybějící biocentrum, na Zlatém potoce je částečně funkční lokální
biocentrum za hranicí katastru. Levostranný přítok Litavy - Hranečnický potok je jako chybějící
biokoridor vymezen v již zpracovaném generelu MÚSES k.ú. Nesvačilka. V řešeném území
pokračuje 600 metry. Z k.ú. Nesvačilka přechází na řešené území chybějící biokoridor, který byl
sveden podél Moutnického potoka do Měnínské bažantnice. Vzhledem k tomu, že se v trase těchto
biokoridorů nachází RBC Měnínská bažantnice, nebylo již i z hlediska stanovených prostorových
parametrů další lokální biocentrum navrhováno. Lokální biokoridor pak pokračuje podél
Moutnického potoka a vrací se zpět k Litavě. Propojení tohoto lužního systému podél Šitbořického
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potoka s Rumunskou bažantnicí (RBC) je již mimo řešené území. Území Rumunské bažantnice je v
tomto stupni projektové dokumentace (kdy ještě nejsou známy návaznosti na území okresu Břeclav
a bažantnice je nepřístupná), pojato jako RBC v celém rozsahu.
Druhý systém byl vymezen v biochoře I.5.4. - velmi teplých pahorkatin s písky. Využívá
v co nejvyšší míře prvků kostry ekologické stability, respektuje zemědělské komunikace. V tomto
systému bylo vymezeno 1 chybějící biocentrum. Vedení BK v severní části území bylo zpracováno
ve dvou trasách, upřesněno bude oborovým projektem.
Třetí biochora (1.5.6. velmi teplých sníženin a plošin se zasolenými půdami) zasahující
do řešeného území je zastoupena reprezentativní sítí BC a BK v sousedních, již projekčně
zpracovaných katastrech (Generel MÚSES Moutnice, Těšany, Nesvačilka).
Přehled velikosti prvků ÚSES
Biocentra
Prvek

biocentrum - název

LBC 1
LBC 2
LBC 3
LBC 4
LBC 5
RBC 6
LBC 7
LBC 8
LBC 9

U vysílače
Donava
Sušinky
Úlehle
Měnínská bažantnice
Rumunská bažantnice
Žerotín
Malé odměry
Litava

plocha (ha)
stav

návrh

3,5
1,75
2,25
3,0
85
160
0
0
0

3,5
1,75
2,25
3,0
85
160
3
3
3

biokoridory
Prvek

LBK 2
LBK 3
LBK 4
LBK 5
LBK 6
LBK 7
LBK 8
LBK 9
LBK 10
LBK11
LBK 12
LBK 13
LBK 14

biokoridor - název

LBC Malé odměry - LBC Úlehle
LBC.Úlehle - LBC Měnínská bažantnice
LBC Měnín. bažantnice - hranice k.ú. Blučina - rozšíření
Od LBK 4 - po hranici k.ú.Blučina
LBC Měnínská bažantnice - LBC Litava
LBC Litava - hranice k.ú.Žatčany
LBK 7 - hranice k.ú.(podél Hraneč.potoka)
LBC Měnín. bažantnice - hranice k.ú Telnice - podél Zlatého
potoka)
Hranice k.ú. (LBK4, LBK5) - LBC Žerotín
C Žerotín - LBC U vysílače - větev 1-při LBC 3
3paralelní větev 2 - přes LBC 2 Donava
LBC U vysílače - hranice k.ú.Telnice
LBK 11 - hranice k.ú Opatovice
Měnínská bažantnice - hranice k.ú. Moutnice

plocha (ha)
stav

návrh

0
0
1300
600
1100
1000
600
1900

700
600
1300
600
1300
1000
600
1900

0
0
0
0
0
0

1000
2000
1000
200
900
1800

biocentra - charakteristika existujících vymezených biocenter:
Prvek
LBC 1

Název
U vysílače

LBC 2

Donava

Popis
Horní část nevýrazného vrcholu u kóty 206, 500 m JV od
Otmarova. S - SZ expozice v nadmořské výšce 202 - 206 m.
Lesík s chudou druhovou skladbou - akát, javor jasanolistý,
po okrajích bez černý. Ruderální bylinné patro. Z východu
navazuje na EVKP areál vysílače, plochu pokrývá trvalý travní
porost částečně ruderalizovaný, místy s nálety růže šípkové,
akátu, bezu černého. Podél komunikace výsadby okrasných
dřevin.
Lesík v polích 700 m jižně od Otmarova poblíž kóty 202.
Plošina v nadmořské výšce 200 - 202 m. V porostu dominuje
akát a javor jasanolistý, vtroušen topol, jasan, na okrajích bez
černý. Bylinné patro ruderální.
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Prvek
LBC 3

Název
Sušinky

LBC 4

Úlehle

RBC 5

Měnínská
bažantnice

LBC 6

Rumunská
bažantnice

Popis
Lesík v polích 200 m západně od střediska živočišné výroby nad
Měnínem. Nadmořská výška 194 - 196 m. Stromové patro tvoří
akát a javor jasanolistý, vtroušen je topol (kříženci) a topol
osika. Bylinné patro chudé, ruderální.
Myslivecký remíz v polích 600 m od Měnínské bažantnice,
nadmořská výška 185 m. Severní, jižní okraj osázen smrkem, v
západní části zapojený porost dubu letního, východní část z
ptačího zobu (Ligustrum vulgare). Na travnatých cestách místy
Inula ensifolia. Otevřená svodnice kolem remízu zarostlá
rákosem (Phragmites communis) a topinamburem (Helianthus
tuberosus).
Široká údolní niva v nadmořské výšce 185 m, pomístně
nepravidelně zprohýbaná vyschlými příkopy odvodňovacích
kanálů, při SZ okraji zbytek bývalého koryta Cézavy, uprostřed
bažantnice menší vodní nádrž. Lesní komplex listnatých porostů
mladších věkových tříd, rozčleněných sítí průseků. Biocenózy
charakteru postagrárních lesů bez typických druhů bylinného
patra. V dřevinném patře směs dubů, ořešáku černého, břízy,
javoru jasanolistého. Na paloucích solitery: bříza, topol bílý, dub
letní. Roztroušené skupiny jehličnatých exotů, v liniích podél
průseků rovněž jírovec maďal. Významný biotop i volně žijící
fauny (drobní savci, ptáci - druhy chráněné).
Lesní komplex v polích 2,5 km J od Měnína. Plochý reliéf
v nadmořské výšce 190 až 196 m se zahloubenými
odvodňovacími kanály a drobnými vodními nádržemi. Převážně
listnaté porosty (dub, ořešák černý, bříza, javor jasanolistý)
rozčleněny sítí průseků a palouků. Přes přísný myslivecký režim
jedna z nejvýznamnějších lokalit i pro volně žijící faunu
J od Brna (drobní savci, ptáci, obojživelníci).

Návrh opatření
Druhovou skladbu zpestřit
domácími druhy dřevin
podle příslušné STG,
zabraňovat šíření akátu..
Zpestřit druhovou skladbu
dřevin, doplnit: habr,
javor babyka, břek, svída
krvavá, dřín, brslen
bradavičnatý
Funkci biocentra nutno
podpořit doplněním
přirozeně rostoucích
druhů dřevin a bylin.
Do doby, než dorostou
doupné stromy, podpořit
hnízdní možnosti ptactva
vyvěšováním budek

Současný stav vyhovující,
vhodné by bylo zvýšit
zastoupení druhů
přirozeného
fytogenofondu, zajistit
ponechávání starých
doupních stromů

biokoridory – charakteristika
Část biokoridorů je podle možností trasována stávajícími trvalými vegetačními formacemi,
které v řešeném území představují především břehové a doprovodné porosty vodních toků. Šířka
těchto formací je proměnlivá, tak místy přesahuje resp. nedosahuje minimálních parametrů,
stanovených metodikou, podle toho je v potřebné míře navrženo rozšíření. Značná část nově
navržených biokoridorů je vedena v plochách stávající orné půdy podle potřeby v minimálních
parametrech.
Z.5.2.3 Interakční prvky
Stávající interakční prvky jako součást zóny ochrany krajiny jsou v hlavním výkrese
očíslovány – IP 1 až IP 11.
Dále jsou navrhovány linie ploch pro stromořadí, vymezené mimo zónu ochrany krajiny,
jsou významné pro zachování krajinných hodnot v území.
V rámci návrhu ÚP byly doplněny jednoznačně dané interakční prvky podél silnic a polních
cest, další je možno navrhovat v rámci komplexních pozemkových úprav v souladu s rozvržením
půdní držby, realizací protierozních opatření, revitalizaci prvků krajiny aj.
Z.5.2.4 Významné krajinné prvky (VKP) ), zvláště chráněná území
Přehled VKP a velikostní charakteristiky:
poř.č.
1
2
3
4
5
6

název
VKP Měnínská tůň
VKP U soutoku Litavy a Říčky
VKP Úlehle
VKP Donava
VKP Měnínská bažantnice
VKP Rumunská bažantnice

délka(m); rozloha (ha)
900 m
0,6 ha
3 ha
2,3 ha
85 ha
160 ha (výměra v k.ú. Měnín)

Další ZCHÚ se v území nenachází.
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Charakteristika VKP
1 - Měnínská tůň - bývalý odvodňovací příkop s ochrannou hrází s pomístními mokřadními
společenstvy a kvalitními břehovými porosty topolů (Populus sp.) a vrb (Salix sp.).
Významné druhy živočichů: moudivláček lužní(Remiz pendulinus), ropucha zelená (Bufo viridis),
rosnička zelená (Hyla arborea), skokan skřehotavý (Rana ridibunda).
Péče: celkové vyčištění území od odpadu, vyloučení případného svádění odpadních vod,
rekonstrukce dřevinných porostů ve prospěch přirozené skladby s odstraněním cizorodého akátu
a javoru jasanolistého, případná revitalizace rozsáhlejšího revitalizačního opatření (odbahnění apod.).
2 - U soutoku Litavy a Říčky - dno bývalého rybníka v údolní nivě Litavy a Říčky s bohatými
porosty orobince, rákosu a vysokých ostřic. V břehovém porostu se vyskytují vrby (salix sp.), topoly
(Populus sp.), svída krvavá(Svida sanquinea), bez černý (Remiz pendulinus). Významné druhy
živočichů: rosnička zelená (Hyla arborea), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), moták pochop
(Circus aeroginosus),moudivláček lužní(Remiz pendulinus).
Péče: údržba břehových porostů s odstraněním nežádoucích druhů (akát, javor jasanolistý), případná
revitalizace rozsáhlejšího revitalizačního opatření (částečné odbahnění apod,).
3 - Úlehle -Zalesněný okraj údolní nivy Litavy v místě dna bývalého rybníka se smíšeným porostem
Péče: rekonstukce porostu ve prospěch přirozené dřevinné skladby s odstraněním akátu, javoru
jasanolistého a stanovištně nevhodného smrku.
4 - Donava - Zalesněná plocha v místě zaniklé těžby štěrkopísků s převahou cizorodého akátu
(Robinia pseudoacacia) a javoru jasanolistého (Acer negungo).
Péče: rekonstukce porostu ve prospěch přirozené dřevinné skladby s odstraněním akátu, javoru
jasanolistého.
5 - Měnínská bažantnice - Uměle založený lesní komplex s pestrou dřevinnou skladbou,
podřízenou především účelu chovu bažantů a na ni vázané skupinové zájmy a aktivity.
Významné druhy živočichů: ostříž lesní (Falco subbuteo), žluva hajní (Oriolus oriolus).
Péče: vylepšit dřevinnou skladbu ve prospěch stanovištně odpovídajících druhů a neprospěch
cizorodého akátu a javoru jasanolistého.
6 - Rumunská bažantnice - Uměle založený lesní komplex s pestrou dřevinnou skladbou,
podřízenou především účelu chovu bažantů a na ni vázané skupinové zájmy a aktivity. V území
je několik mokřadních lokalit (větších i menších tůní). Komplex bažantnice má celkem cca 250 ha –
včetně části na k.ú. Nikolčice.
Významné druhy živočichů: ostříž lesní (Falco subbuteo), luňák hnědý (Milvus migrans), Čejka
chocholatá (Vanellus vanellus), kulík říční (Charadrius dubius), žluva hajní (Oriolus oriolus), čolek
obecný (Tritaurus vulgaris), ropucha zelená (Bufo vridis), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička
zelená (Hyla arborea).
Péče: vylepšit dřevinnou skladbu ve prospěch stanovištně odpovídajících druhů (mimo jiné dubu
letního) a neprospěch cizorodého akátu a javoru jasanolistého, udržování mokřadních lokalit.
Z.5.4 Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny v okolí Měnína je limitována rozlehlými plochami zem. půdy a tokem Litavy
východně od obce. Současná síť značených cyklostezek je v této oblasti ve v zásadě dostatečná,
je dílčím způsobem doplněna zejména s ohledem na vyloučení z nebezpečných rychlých úseků
silnic.
Prostupnost krajiny navrhujeme regulovat prostřednictvím komplexního informačního systému
v krajině, provázaného na úpravy atraktivit krajiny pro turistiku, zejména pěší a cykloturistiku,
obdobně je třeba regulovat prostupnost krajiny pro pohyb cyklistů, koní apod. po nezpevněných
cestách v zóně ochrany krajiny.
Doporučujeme zpracovat komplexní studii s návrhem postupných úprav včetně návrhu osazení
mobiliáře.
Pro zvýšení prostupnosti krajiny je navrženo doplnění systému dopravy - viz kapitola č. 4.1.
Při realizaci navrhovaných biokoridorů je nutné ponechat při oplocování těchto výsadeb průchody
pro zvěř.
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Z.5.5 Ochrana krajinného rázu
Krajinný ráz je spoluvytvářen volnou neurbanizovanou krajinou s pestrou šíří využívání
a urbanizační činností. Složky přírodní, prvovýrobní a urbanizační by měly vytvářet model,
předcházející střetům a narušování stability a hodnot krajinného prostředí. Je to jedním z cílů
územního plánování.
Návrh opatření v krajině - doporučení:
- nové výsadby důsledně chránit před okusem zvěří
- pro oboustranné aleje podél silnic by měl být Komplexní -pozemkovou úpravou vymezen
dostatečně široký pozemek tak, aby výsadby splňovaly platné normy pro výsadby
u komunikací.
- podél hlavních polních cest vysadit aleje dřevin v různorodé skladbě včetně ovocných
- porosty podél vodních toků osázet podle lokálních podmínek souvislé osázení dřevinami
nemusí být vždy žádoucí (např s ohledem na ornitologická kriteria)
- nerozšiřovat výsadby nepůvodních dřevin jako je akát (Robinia pseudoacacia), pajasan
žláznatý (Ailanthus altissima), javor jasanolistý (Acer negundo) nebo kustovnice (Lycium sp.)
- údržbou polních cest zachovat průchodnost krajiny pro pěší
Doporučená opatření v urbanizovaném území:
- Záměry zástavby v urbanizovaných plochách přizpůsobit kontextu krajiny, nevytvářet rušivé
dominanty, formy zástavby a způsoby využívání.
Z.5.6 Protierozní opatření
Organizační opatření a uspořádání zemědělské krajiny bude řešeno v rámci souhrnných
pozemkových úprav.
Navržené výsadby chybějících částí ÚSES a liniové zeleně přispívají k protierozní ochraně.
Podél polních cest jsou z provozních důvodů navrhovány jen jednostranné aleje, pro jejichž výsadbu
by měl být podél cesty vyčleněn travnatý pás o šířce alespoň 2 metry.
Z.5.7 Ochrana před povodněmi
Ochrana před povodněmi formou územně plánovacích opatření je v zájmovém území
aplikována v ploše, pro kterou byly zpracovány podklady – studie protipovodňové ochrany.
Z.5.8 Rekreace v krajině
Rekreace v krajině katastru obce Měnína je jednou z významných složek vyváženého
funkčního využívání území, její rozsah je omezen z hlediska převážně hospodářského využívání
krajiny a uzavřených areálů bažantnic. Dále je regulován s ohledem na ochranu přírody a krajiny
podle kapitoly (6) a podporován (4.1.7).
Pěší turistika je přípustná v celém katastru, včetně umístění mobiliáře na uzlových, odpočinkových
a vyhlídkových bodech.
Cykloturistika je hodná pouze po dopravním skeletu podle hlavního výkresu Ib, v zóně priority
ochrany krajiny s regulací v souladu s principy ochrany přírody a krajiny resp. regulativy orgánů
ochrany přírody a krajiny.
Rekreační objekty v plochách (ve smyslu vyhl. č. 501/2006 Sb. §2 písm. b, c) ve volné krajině mimo
plochy ÚP respektované (zastavěné území) jsou nepřípustné.
Z.5.9 Dobývání nerostů
Územní plán neregistruje plochy pro dobývání nerostů. Není evidován dobývací prostor.
Nejsou navrhována žádná ÚP opatření.
Z.5.10 Lesní prvovýroba
Plochy lesní prvovýroby v řešeném území jsou navrhovány v souladu s dlouhodobými
záměry samosprávy.
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Z.5.11 Zemědělská prvovýroba
Při zemědělském hospodaření v krajině je nezbytné zohledňovat její stabilitu
a polyfunkčnost, zejména vztah k ochraně přírody a krajiny, obytným a rekreačním funkcím
a hodnotám.
Viniční tratě
poř. č.

místní název

bližší určení

1

Vinohrádky

2

Kouty

od silnice Měnín.Brno
po polní cestu parc. č. 1864
trať omezena pozemky parc. č.
1766, 1896, resp. 1812 a 1870
trať vymezují polní cesty
parc. č. 1403, 1468,
v parcele č. 1401 jde hranice 400m
od cesty p.č. 113

výměra trati
celkem (ha)
11

CELKEM

výměra trati
stav (ha)
7

20

0

31

7

Z. 5.12 Vymezení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
Toto vymezení je obsaženo v systému regulativů podle kapitoly č. 6; vymezení uvedených zařízení
v rámci systému regulativů je systémově čistější, umožňuje diferencovaně postihnout přípustnost,
podmíněnou přípustnost, resp. nepřípustnost uvedených zařízení podle uvedeného ustanovení (§18
SZ) v konkrétní poloze vymezené zóny.
***

Z.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ - SYSTÉM REGULATIVŮ s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možno
jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití a stanovení podmínek
prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,
intenzity využití pozemků v plochách)

Systém regulativů je průmětem urbanistické koncepce do nástrojů pro její realizaci.
Metoda vymezení systému regulativů v hierarchii nadřazení funkční priority zóny
(je to jakési vymezení na "ústavní úrovni" řešeného území obce) umožňuje generalizaci ÚP
zejména při převodu do GIS měřítek, aniž by se vytrácela podstata základního funkčního
členění území a z toho vyplývající funkční priority. Zejména při pestřejší skladbě různých
funkčních ploch např. v urbanizovaném území se urbanistická podstata územního členění
při použití jiných metod (např. "klasických" s členěním na např. bloky či provozní plochy)
může vytrácet, popř. se stávat "méně zřetelnou".
Nižší úrovně systému regulativů základní funkční členění doplňují, v každé definované
funkční zóně je v textu (podle požadavku vyhl. č. 501/2006 Sb.) definováno spektrum (vějíř)
regulativů úrovně B (funkčních typů) v hierarchii „přípustné“, „podmíněně přípustné“
resp. „nepřípustné“, což dává možnost polyfunkčního využívání zón v definovaném spektru.
Z.6.1. Regulativ A - základní funkční regulativ - zóna - f. zonace území - regulativ úrovně "A"
Návrh funkčního využití ploch je zakreslen ve výkresové dokumentaci - hlavní výkres 1b.
Navržená funkční zonace vymezující plochy určeného prioritního funkčního využití, vychází
ze strategie vymezení a respektování společensky (ve smyslu samosprávy i nepominutelných
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nadmístních zájmů) žádoucí dohodnuté priority ve spektru funkcí vycházejících z vyhl. č. 501/2006
Sb, hlava II., podle specifických podmínek řešeného území rozvinutých do specificky definovaných
zón.
Prohloubení diferenciace využití území obce formou vymezení funkčních zón směřuje
k zajištění zájmů harmonického budoucího rozvoje obce (předcházení následným zásadním
funkčním střetům).
Tabulka Z.T1.1 přiřazení vymezených funkčních zón podle vyhl. č. 501/2006 Sb, Hlava II
Označení plochy
(zóny)
kód
4a
4b
5a

funkční plochy
vyhl 501/2006 Sb.
Hlava II
§4 bydlení
§4 bydlení
§5 rekreace

5b
6a
6b
7a
není vymezována
8a
9a
10a
11a
12a
13a
není vymezována
14a
14b
15a
16a
17a
není vymezována
18a
není vymezována
19a
není vymezována

§5 rekreace
§6 občanského vybavení
§6 občanského vybavení
§7 veřejných prostranství

Název zóny
Obytná
Centrální obytná
Rekreační
obecní
individuální rekreace
Občanské vybavenosti
Smíšená obslužná
-

§8 smíšené obytné
§9 dopravní infrastruktury
§10 technické infrastruktury
§11 výroby a skladování
§12 smíšené výrobní
§13 vodní a vodohospodářská

Smíšená obytná
Dopravní
Technické infrastruktury
Výrobní
Smíšená výrobní
-

§14 zemědělské
§14 zemědělské
§15 lesní
§16 přírodní
§17 smíšené nezastavěného území

Zemědělské prvovýroby
Zahrad
Lesní prvovýroby
Ochrany krajiny
-

§18 těžby nerostů

-

§19 specifické

-

Odůvodnění vymezení plochy s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu
využití (hlavní využití) jiných, resp. modifikovaných podle vyhl. 501/2006 Sb. Hlava II:
4b - Centrální obytná
Funkční podstatou zóny je bydlení v jádru obce a ostatní činnosti, bydlení a funkci centra
podporující. Smyslem vymezení tohoto typu ploch (zóny) je uvědomělá ochrana historického jádra
a stopy sídla, tvořící jeho společensko-obslužné jádro a nesoucí jedinečné urbanistické hodnoty.
Nacházejí se zde historicky cenné, i když někdy dosud nedoceněné objekty původních obytných
staveb, které je vhodné zachovat. Prostor centrální obytné zóny tvoří základní veřejné prostranství,
zahrnující kromě veřejného prostoru i přilehlé stavební soubory.
5a Rekreační obecní
Zóna určená zejména pro veřejnou rekreaci na úrovni obce, je veřejným zájmem takto
definovanou funkční plochu chránit a obecně odlišit od zóny 5b – viz dále.
5b Individuální rekreace
Zóna určená zejména pro individuální rekreaci vázanou na malovýrobní zemědělské
hospodaření v zahrádkářských osadách, tato je specifická, není přípustná v ostatních funkčních
plochách v soustředěné formě – viz výše 5a.
6b – smíšená obslužná
Smyslem vymezení je vytvoření podmínek pro rozvoj služeb s vázaným bydlením v široké
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škále od občanské vybavenosti (bez dominantního ubytování a čistě ubytovacích služeb, resp. služeb,
jejichž podstatou je bydlení nebo ubytování) přes sport a rekreaci po výrobní služby, obytná funkce
jako doplňková by měla být vázána na výše uvedené aktivity, pro rozvoj obytných funkcí
jsou určeny především zóny obytná, centrální obytná a smíšená obytná.
8a - smíšená obytná
Smyslem vymezení zóny je využití specifického polohového potenciálu a podpora
polyfunkčnosti území, nabídka obslužných funkcí (služby, sport, rekreace, vázané na obytné
potenciály obce).
9a – Dopravní infrastruktury
Doprava nemá v řešeném zájmovém území dominantní charakter - plochy tohoto významu
a rozsahu se v řešeném území nevyskytují. Má charakter obslužně-překryvný, jako samostatná
funkční zóna je vymezena na požadavek pořizovatele zejména ve vztahu k vymezení veřejně
prospěšných staveb dopravního charakteru. Důsledně je třeba uplatňovat diferenciaci dle funkčních
skupin – viz text bloku návrhu ÚP.
10a technické infrastruktury
Nemá v řešeném území s výjimkou ploch pro zařízení ČOV dominantní charakter. Liniové prvky
(koridory) mají charakter obslužně-překryvný, jako samostatná funkční zóna jsou vymezeny
ve vztahu k vymezení veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury.
11a - výrobní
Smyslem omezení využití některých lokalit pro logistiku, resp. fotovoltaiku sleduje cíl
podpory vzniku pracovních příležitostí a výroby s vyšší přidanou hodnotou, předchází vyčerpání
takto navržených ploch urbanizovaného charakteru pro činnosti, které požadované atributy nenesou
a v důsledku vyvolávají tlak na další rozšiřování zastavitelných ploch a zabírání zemědělské půdy.
12a - smíšená výrobní
Smyslem vymezení zóny je podpora polyfunkčnosti vázané na obytné potenciály sídel
s možností rozvoje řemesel, výrobních služeb a ve vymezeném sektoru vázaného bydlení. Tvoří
přechodový článek obytné zóny do krajiny, resp. do poloh se sníženou kvalitou životního prostředí
(např. výrobní zóna – A.11a). Omezení využití pro logistiku sleduje cíl podpory vzniku pracovních
příležitostí a výroby s vyšší přidanou hodnotou, předchází vyčerpání takto navržených ploch
urbanizovaného charakteru pro činnosti, které požadované atributy nenesou a v důsledku vyvolávají
tlak na další rozšiřování zastavitelných ploch a zabírání zemědělské půdy.
14a – Zemědělské prvovýroby
Tvoří převažující funkční zónu řešeného území, jedná se o tzv. volnou, tedy neurbanizovanou
funkční zónu, která významně spoluvytváří krajinný ráz, je třeba ji obecně chránit před neuměřeným
rozvojem urbanizace – z toho vyplývá nastavení matrice regulativu úrovně B.
14b - Zahrad
Smyslem vymezení zóny je odlišení a zachování neurbanizovaných ploch zázemí sídla,
podporující urbanistické i obytné hodnoty sídla, harmonizuje začlenění sídla do krajiny.
15a - Lesní
Je vymezována pro rozvoj převážně produkčního lesa v řešeném území, stávající lesní plochy
v řešeném území nesou prioritní funkce ochrany krajiny – viz 16a.
15a – Ochrany krajiny
Smyslem vymezení je podpora zajištění podmínek pro zvýšení ekologické stability převážně
zemědělské krajiny katastru a nápravy nerovnoměrného výskytu přírodně hodnotných ploch
v řešeném území.
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Z.6.2 Regulativ B - podrobné funkční regulativy - (regulativ úrovně "B")
Systém vymezení podrobných funkčních regulativů umožňuje vymezovat spektrum
přípustných, podmíněně přípustných a nepřípustných funkcí (skupin funkcí, funkčních typů)
v jednotlivých vymezených funkčních zónách. Systém vytváří pružný způsob (vějíř) využití
umožňující aplikaci v praxi tak, aby některé plochy nebyly příliš atomizovány, resp. přeurčeny tam,
kde to není nezbytné. Snižuje se tak i potřeba a četnost změn ÚP, pokud není dotčeno základní
funkční členění - regulativ úrovně "A" - zonace. Prioritu má převažující způsob funkčního využívání
vymezených funkčních zón (regulativ úrovně "A") s cílem zachování hodnot území a strategické
stability využívání území (udržitelné způsoby využívání). Systém nenese obecný „příkaz" k úzkému,
nebo naopak velmi obecnému funkčnímu vymezení a lépe vyjadřuje smysl regulace –
v odůvodněných případech však takový způsob regulace umožňuje.
Tabulka T2, obsahuje přehled všech použitých podrobných funkčních regulativů (v ÚP praxi někdy též nazývaných
„funkční typy).
podrobný
funkční
regulativ

Oa
Ob
OB
Oh
OS
M
Ba

Bd
Sa
Sc
Sd
SO
SR
SKV
Vb
Vkb
VO
Vp
Vr
Vz
Ga
DG
DL
DT
DTP
TE
TZ
Ka
KW
Kz
UO
UR
UZ

specifikace přípustného využití

plochy pro:
občanskou vybavenost bez funkce bydlení či ubytování
občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce
smíšené obslužné funkce – občanskou vybavenost s možností integrovaného bydlení správce;
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) s možností doplňkového ubytování bez
bydlení; čistou výrobu, komerci, kanceláře s možností integrovaného bydlení správce
občanskou vybavenost – hřbitov s příslušenstvím
občanskou vybavenost – zařízení sociálních služeb s příslušenstvím v přípustné kombinaci s vázaným
bydlením správce
Památníky, sochy s příslušenstvím

bydlení v rodinných domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami,
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední pozemky, možnost
chovu hospodářských zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO nesmí zasáhnout sousední pozemky. Rozsah
bydlení min. 50% zastavěných ploch
bydlení v bytových domech bez hospodářského zázemí, s přípustnou integrovanou maloobchodní činností
a nevýrobními službami
sport a rekreaci bez rekreace rodinného typu (individuální rekreace) bez ubytování a bydlení
individuální (rodinnou) rekreaci bez funkce trvalého bydlení
sport a rekreaci bez budov, s možností mobiliáře a oplocení
sport, rekreaci a rekreační objekty s možností ubytování, bez objektů rekreace rodinného typu
resp. individuální rekreace
rozhlednu s příslušenstvím
vinařský dvůr
čistou výrobu, komerci, kanceláře, s možností integrovaného bydlení správce
hospodářský dvůr s ustájením koní s možností bydlení správce
sběrný dvůr (ekodvůr) s příslušenstvím
průmysl, zemědělská střediska, sklady a rozvoj drobných výrobců bez možnosti bydlení a ubytování
výrobu, sklady a rozvoj drobných výrobců bez živočišné výroby a bez bydlení
uskladnění, zpracování a distribuce zemědělské rostlinné produkce bez bydlení a ubytování
garáže, dvougaráže
hromadné garáže
polní letiště s příslušenstvím
dopravu a technické vybavení s plochami veřejné a rozptýlené zeleně, parkování v nezbytném rozsahu,
přípustný mobiliář, drobné plastiky, pomníky, kříže apod.
dopravu a technické vybavení “DT” s funkcí veřejného prostranství reprezentujícího sídlo
zařízení fotovoltaické elektrárny s nezbytným příslušenstvím
těžební a průzkumná zařízení nerostných surovin
ochranu a stabilizaci přírodních systémů (např. PCHÚ, PP, PR, VKP, ÚSES)
prvky ÚSES a VKP s významnou funkcí vodohospodářskou
krajinnou a užitkovou zeleň s funkcí půdoochrannou, stabilizační a doplňkovou hospodářskou
užitková zeleň a zahrádkářské kolonie s možností výstavby chat a zahradních domků
užitkovou zeleň v malovýrobní struktuře s možností umístění drobných staveb příslušenství v plochách
užitkovou zeleň, zahrady, extenzivní sady bez nadzemních staveb v malovýrobní struktuře s možností
oplocení
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funkční
regulativ

Wm
Wz
Za
ZV
Zh
Zm
ZS
Pa
PZ
La
LBK
Lk
Lo

specifikace přípustného využití

plochy pro:
vsakování povrchových vod, poldry, mokřady
drobné vodní plochy a toky, ochranné a záchytné příkopy
zemědělskou velkovýrobu – orná půda a trvalé kultury
zemědělské prvovýrobní plochy orné půdy s možností výstavby vodních ploch
zpevněná polní hnojiště
zemědělskou prvovýrobu malovýrobního charakteru
zemědělskou prvovýrobu malovýrobního charakteru s převahou sadů, zahrad a vinohradů v plochách,
s možností vázaných objektů v plochách pro uložení příslušenství prvovýroby a úkryt formou drobných
staveb v neurbanizované struktuře, bez oplocení
veřejná prostranství – parky, zeleň, polyfunkční klidové plochy s přípustným zpevněním a drobnými
stavbami příslušenství do 20% plochy
veřejnou zeleň, parky s přípustným zpevněním ploch do 5% s možností umístění drobné architektury
(sochami, kříži, altány apod)
lesy s převážně produkční funkcí
bažantnice s funkcí biocentra
lesy s převažující funkcí ekologickou a krajinářskou
lesy s převažující funkcí půdoochrannou a izolační

Spektrum definovaných podrobných funkčních regulativů odpovídá specifikám obce
a krajiny. Základní rozsah, obvyklý ve většině obcí je doplněn tak, aby pokrýval specifické
podmínky obce a potřebu nezbytné účelné regulace.
Ve výkresové části uvedené podrobné funkční regulativy odpovídají matrici podle plného
textu kapitoly 6.
Hranice podrobných funkčních regulativů určuje věcné vymezení dané funkce s ohledem na měřítko
tiskových výstupů (1 : 5000, resp.1 : 2000) a přesnost, resp. aktuálnost použitého digitálního
mapového podkladu (poskytnutého pořizovatelem). Hranice je určena hranicí funkčních ploch,
cestami, popř. regulační čarou, ve výkrese 2aa pouze regulační čarou.
Obdobně lokalizace technických sítí odpovídá přesnosti poskytnutých podkladů v rámci
ÚAP. Případné nesoulady byly podle zjištěných jiných profesních podkladů, terenních průzkumů
a dalších dostupných informačních zdrojů upřesněny, odpovídají věcnému, nikoli měřickému
usazení.
Z.6.3 Regulativ C - prostorová (objemová) regulace - regulativ úrovně "C"
Smyslem vymezení prostorové regulace není v území "projektovat stavby", ale vymezit
základní rámec, ve kterém bude zástavba v plochách přípustná s ohledem na kontext - stávající
charakter utváření a formování zástavby - zachování hodnot sídla - a s ohledem na ochranu obrazu
krajiny. Ráz krajiny je m.j. formován i stavbami, které její obyvatelé a uživatelé v rámci své činnosti
realizují.
Prostorové (objemové) regulativy jsou navrženy v míře, která odpovídá přípustnému spektru
nástrojů "prostorového uspořádání" podle současného výkladu nadřízeného orgánu ÚP. Rozsah
přípustných nástrojů je takto omezen na obecné formulace v urbanistické koncepci (kapitola č. 3 ÚP)
a dále výškové hladiny vyjádřené pouze podlažností staveb a charakterem zástavby. Za nepřípustné
jsou považována jakákoliv další konkrétní kriteria. Z uvedených důvodů bylo od vymezení spektra
dalších nástrojů upuštěno, i když to může vést ve svých důsledcích k nedostatečné ochraně hodnot
v praxi a k negativním dopadům na obraz obce a krajiny.
ad a - Zástavbový rytmus a řád sídla – je dán komplexními pozitivně působícími v kontextu
historického vývoje sídla hodnotovými kriterii, která není přípustné v ÚP technicky exaktně
specifikovat, obsahuje však zejména ukazatele podle informace, uvedené v kap. Z.6.5.
ad b - výšková hladina zástavby - je základním nástrojem, formujícím sídlo ve vztahu
k jeho vnitřnímu uspořádání a hodnotám obytného prostředí (ráz sídla – např. ochrana prostoru okolí
kostela se zázemím a centrálních prostorů sídla, měřítko zástavby ve vztahu k urbanizovaným
plochám i působení sídla v krajině, spoluvytvářející krajinný ráz) - zástavba lokalit v pohledově
exponovaných nebo významných polohách.
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Maximální úroveň vstupního podlaží do objektu je v sídle obvykle+60 cm nad terén v uliční
frontě v centrální obytné zóně, 80 cm v ostatních polohách obytné zóny, beze změny
jeho dosavadního charakteru při harmonickém uspořádání je respektována návaznost na okolní
objekty. Vstup do objektu, viditelný z uličního prostoru, je řešen v blízkosti terénu.
ad c - charakter zástavby – smyslem vymezení regulativu je uchování tradičních urbanistickoarchitektonických hodnot obytného prostoru sídla.
Při volném charakteru (volně stojící jednotlivé domy či skupiny domů) doporučujeme
zabezpečit odstup stavby od přilehlé hranice sousedního pozemku min. 4 m pro zachování
uživatelských hodnot takového prostoru, jinak doporučujeme řešit zástavbu jako sevřenou, t.zn. řešit
v proj. dokumentaci návaznost na okolní stavby na sousedním pozemku v uliční frontě. Důvodem je
zajistit ekonomické využití prostoru mezi sousedními nemovitostmi a řešení řádu zástavby,
eliminovat dopady individualistické bezradnosti na úzkých parcelách.
ad d - hustota obytné zástavby - smyslem vymezení regulativu je ochrana před nevhodným typem
zástavby s vysokým koeficientem zastavění (podřízenou např. výhradně utilitárním zájmům)
nezbytné regulovat z důvodů zachování minimálních plošných a prostorových podmínek
pro umístění rodinných domků, měřítka a rázu zástavby obce. Tuto regulaci podporuje i plošné
vymezení sektorů ploch pro bydlení, kde je nepřípustné realizovat stavby pro bydlení v plochách,
lze zde realizovat jejich příslušenství (cílem je i utvářet harmonické vztahy v obytné zástavbě –
vymezení klidové části obytných ploch).
ad e - intenzita zástavby, zastavitelnost pozemku - smyslem vymezení regulativu je ochrana
hydrologického režimu - při návrhu nové zástavby je vhodné minimalizovat rozsah zpevněných
ploch a nezvyšovat odtokový součinitel* dané lokality. Pro toto řešení je nezbytné při návrhu přísně
dodržovat zásady povrchové retence, včetně budování retenčních prostorů v zelených plochách.
U nově navržených RD se předpokládá s vyvedením dešťových vod ze střech na terén a s jejich
zadržováním a zasakováním, což zajišťuje zlepšování retenční schopnosti krajiny (§ 27 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách). Při návrhu nové zástavby bude upřednostněno zasakování dešťových
vod na pozemcích investorů a omezení povrchového odtoku kanalizací.

-

-

* Odtokový součinitel:
Pro zjednodušení výpočtu odtoku se běžně používá metoda součinitel odtoku, ve které jsou
ztráty množství odtoku (smáčení, výpar, infiltrace, povrchová retence) zakomponovány do empiricky
stanovených hodnot odtokového koeficientu. Tento součinitel je možno definovat jako poměr mezi
objemem odtoku a srážky za určitý časový interval.
Koeficient odtoku používá racionální metoda a také metody z ní odvozené (Bartoškova,
Máslova, atd.). Pro potřeby praxe byly stanoveny koeficienty odtoku pro jednotlivé typy ploch
a pomocí těchto koeficientů je pak určován "střední koeficient odtoku" pro danou část povodí.
Standardní stanovení odtoku dešťových vod touto metodou je popsáno v ČSN 75 6101 „Stokové sít
a kanalizační přípojky“.
Z.6.4 Regulativ D - Specifické funkční regulativy - regulativ úrovně "D"
Z.6.4.1 Režim využití ploch (specifické regulativy ostatní)
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: Mikrovlnného spoje
( elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma) – zák.č. 222/1999 Sb., o zajišťování
obrany ČR, zák. č. 127/21005 Sb., o el. komunikacích, zák.č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.
V tomto vymezeném území trasy mikrovlnného spoje ( Fresnelova zóna ) ze stanoviště Děvín –
Hády lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
ČR – Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno ( dle ustanovení § 175 odst.1 zákona č.
183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu) – viz. mapový podklad, ÚAP – jev 81.
Koridor RR směrů – zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst.1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona
č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích.
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V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě
závazného stanoviska MO, jehož jménem jedná VUSS Brno ( dle ustanovení § 175 odst.1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 82.
- Celé správní území obce se nachází v zájmovém území MO:
OP RLP – Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle
ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991
SB. o živnostenském podnikání.
V území do vzdálenosti 5 km od stanoviště radaru lze vydat územní rozhodnutí jen na základě
závazného stanoviska MO, jehož jménem jedná VUSS Brno (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 103. V tomto vymezeném
území může být výstavba omezena nebo zakázána.
V území ve vzdálenosti 5 – 30 km od stanoviště radaru lze vydat územní rozhodnutí jen na
základě závazného stanoviska MO, jehož jménem jedná VUSS Brno (dle ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 103. Jedná se o
výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního
vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být
výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty
v terénu výškově omezena nebo zakázána.
Systém odkanalizování - koncepce oddílného systému kanalizace odpovídá vývojovým trendům,
ochraně primárních zdrojů a krajiny, zvyšování hygieny prostředí. Stavby v plochách budou řešeny
minimálně způsobem, umožňujícím oddělování odpadních vod.
Plochy chráněných staveb před hlukem z dopravy - požadavek uvedení regulativu vychází
od orgánu ochrany hygieny a z legislativy.
Klidové plochy obytné zóny, tvořené zahradami s přípustným příslušenstvím bydlení - smyslem
vymezení ploch je ochrana ploch zázemí frontální zástavby obce a zklidnění území takto
vymezeného - tvoří klidovou část ploch s převažujícím funkčním využitím pro bydlení, nejsou však
určeny pro rozvoj obytné zástavby, zahušťování, vytváření hnízdové zástavby apod a to z důvodu
zachování urbanistických hodnot území, historické urbanistické stopy sídla, nesoucí kvalitní
podmínky pro venkovské bydlení. Může zde být příslušenství podporující bydlení, např zahrady,
s mobiliářem, bazény, altány apod. Vymezení regulativu má takto zamezit "vytěžování" ploch
a závleku dopravy, cizorodých urbanizačních struktur a rušivých způsobů využívání, které ve svém
důsledků narušují potenciální hodnoty sídla (a bydlení) i krajiny.
Plochy dominantní zeleně - centrální park - smyslem je zajištění ochrany hodnot centrální obytné
zóny v její ose, tvořící jedinečnost prostoru
Výškové stavby - z důvodu ochrany zájmů vojenského letectva mohou být výškové stavby
omezeny. Řešené katastrální území obce se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení,
proto případná výstavba, především větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových hal,
venkovního vedení VVN a VN, retranslačních stanic a základnových stanic mobilních operátorů,
jakož i dominant terénu na daném území musí být předem projednána s VUSS Brno na požadavek
DO.
Specifické regulativy pro zastavitelné plochy podle kapitoly 3.2 - odůvodnění
Specifické podmínky využití ploch, vymezených ÚP Měnín sledují cíl komplexního řešení
podle konkrétních podmínek každé lokality, které není účelné resp. nelze definovat obecně pro celé
území katastru obce (i když jsou obecně obsaženy v některých formulacích zákona č. 183/2006 Sb.
a prováděcích vyhlášek). Vytváří i odkaz na konkrétní kontexty řešení plochy, reflektuje praxi
značné části projektantů staveb i pracovníků veřejné správy, kdy dochází k ignorování vzájemných
vazeb v prostoru a možnému narušování resp. ignorování hodnot prostředí obce a krajiny.
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Z.6.5. Stávající zástavbový rytmus a řád sídla
Je reprezentován kriterii prostorového a tvaroslovného uspořádání, jejichž stručnou charakteristiku
pro orientaci uvádíme:
- charakter střech, otvory - na objektech v zónách obytných a rekreační převažuje tvar sedlových
střech (zřídka s valbou či polovalbou) se sklonem min. 35°, max. 50° nad hlavním objemem stavby
s oboustranně stejným sklonem i délkou střešních rovin (souměrné střechy), hřebenem v souladu
s tradiční zástavbou rovnoběžným s obslužnou komunikací, s krytinou pálenou, případně
napodobeninami z masivních materiálů, bez použití nestruktivních materiálů, např. tzv. „bonského
či kanadského šindele“, eternitu, sklolaminátových šablon apod. Objekty občanské vybavenosti,
výroby a skladů nesou i odlišný typ střechy resp. krytiny a odlišné tvarosloví otvorů
Ve štítech obytných staveb v sevřené zástavbě, orientovaných přímo do uličního prostoru
se obvykle nevyskytují loggie, balkony, francouzská okna.
- Rovné střechy se v obci vyskytují spíše v trendové zástavbě 2. poloviny 20. stol, často
bez harmonické kompozice a respektu, tyto hodnoty zástavby sídla spíše potlačují (v době svého
vzniku i cíleně a tendenčně).
- Vegetační střechy se v obci nevyskytují, podle konkrétních podmínek jsou považovány možné
mimo dosah z veřejných prostranství centrální obytné zóny.
- Vikýře k prosvětlení podkroví z veřejného prostoru nevytvářejí vystupující podlaží a střešní lodžie
či balkony - tyto tvaroslovné prvky se vyskytují mimo optický dosah z veřejného prostoru, obvykle
se vyskytují v 1 úrovni v harmonické kompozici a rytmu.
- uliční stavební čára - u sevřené zástavby je obvyklá souvislá sevřená linie zástavby podél
obslužné komunikace v odstupu, daném historickou stopou.
- materiály fasád v obytné zóně obce - u fasád, orientovaných do veřejného prostoru se obvykle
nevyskytují z materiálů živičných, eternitových, sklolaminátových, keramických interiérového
charakteru, plastových, sklobetonu apod.
- vstupní schodiště - se obvykle nevyskytuje formou předsunutého schodiště bez podstupnic
(„drůbeží typ“).
- oplocení - oplocení v uliční frontě v sevřené obytné zástavbě se obvykle nevyskytuje. V obci se
rovněž nevyskytuje rušivé vysoké oplocení (nad 1500 mm) izolujícího se bloku jedné obytné stavby
nebo skupiny staveb s výjimkou dvorů smíšeného charakteru (např. s regulativem Vb).
- ve veřejném prostoru - se obvykle nevyskytují balkony, orientované do hlavních veřejných
prostorů. Objekty měření a regulace technické infrastruktury jsou obvykle zakomponovány
do fasády staveb, resp. oplocení a nenarušují veřejná prostranství.
Z.6.6 Zeleň - pro úpravu veřejných prostor v obci vč. předzahrádek doporučujeme užívat místních
druhů dřevin či jejich kultivarů, s vyloučením zejména cizích konifer.
***
Z.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou vymezovány v minimálním
nezbytném rozsahu pro zajištění a ochranu veřejných zájmů.
Vymezené plochy resp. koridory mohou být dílčím způsobem upřesněny v lokalizaci, resp.
trase na základě prověření technickou dokumentací (územně technickými podklady), zpracovanými
nad měřeným polohopisem, zatímco ÚP je zpracován nad polohopisem, vydaným autorovi ÚP
pro potřebu ÚP. Při vymezování VPS a VPO je tedy relevantní vymezení věcné, nikoli měřické.
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Z.7.1 Veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
DT - koridory pro dopravu a technickou infrastrukturu jsou vymezovány k zajištění dostupnosti
veřejné infrastruktury (doprava a technické sítě) převážně na úrovni obce (včetně zaokruhování
systémů), k rozvojovým lokalitám návrhu ÚP. Jsou obvykle součástí vymezených veřejných
prostranství. Zaokruhování sítí technické infrastruktury sleduje vytváření podmínek pro zlepšení
provozně-technických možností využití systému (řešení údržby a havarijních stavů).
D - cílem je zajištění dopravní obsluhy území, resp. zvýšení dopravní prostupnosti krajiny a sídla,
zejména pěší a účelové.
T – návrh VPS sleduje potřebu zajištění technických sítí v nezbytném rozsahu
Z.7.2 Veřejně prospěšná opatření (VPO), pro která lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
VR, VO – Revitalizace jsou vymezovány na základě studie, řešící revitalizační a protipovodňové
úpravy v části území navazujícím na průmyslovou zónu Měnín – Jih. Smyslem návrhu je ochrana
hodnot krajiny, zpomalení odtoku, zadržení vody v krajině, se současným posílením ekologické
a krajinotvorné funkce - bude zvýšena polyfunkčnost a atraktivita krajiny.. Návrh ploch
je generelový, t.zn. že jednoznačně lze plochu vymezit podrobnější dokumentací na podkladě
měřických výstupů. Návrh vychází z oborového koncepčního názoru.
VU - ÚSES (územní systém ekologické stability) – biocentra, biokoridory, interakční prvky.
Z.7.3 Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Nejsou v podmínkách obce Měnín navrhovány, nejsou známé potřeby.
Z.7.4 Vymezení ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Nejsou v podmínkách obce Měnín navrhovány, nejsou známé potřeby.
Z.8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných opatření
(VPO) pro které lze uplatnit předkupní právo
VV - Veřejné prostranství – bylo vymezeno změnou č. 1 ÚPO při lokalitě B2 z důvodu zajištění
souladu v zástavbě a funkčnosti v daném místě.
Z.9. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Lokality NATURA se v řešeném území, ani v interakci nevyskytují.
Z.10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití
včetně podmínek pro jejich prověření
Z.10. 1. Plochy pro územní rezervy:
10.1.1 Rezervy pro plochy občanské vybavenosti – rozšíření hřbitova:
lokalita
ozn.
K3

odůvodnění vymezení
prostor je z hlediska polohy v centru obce a vazby na stávající hřbitov plochou nenahraditelnou
pro vymezené funkční určení

Z.10.1.2 Rezerva pro pro smíšenou obslužnou zónu:
lokalita
ozn.
W2

odůvodnění vymezení
v souč. době nezastavěná plocha, V ÚPO nebyla vymezena jako návrhová. Prostorová provázanost
na stávající areál při realizace vymezené větve LBK, řeší náhradu za část areálu, navržené pro biokoridor
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Z.10.2 Koridory územních rezerv
Z.10.2.1 Rezerva pro technickou infrastrukturu – vedení VVN:
lokalita
ozn.
-

odůvodnění vymezení
koridor je dán zájmem obce realizovat zdvojení ropovodu Družba, vyplývá z požadavku PÚR,
byl ve zrušené dokumentaci ZÚR JmK vymezen v souběhu, takto je navržen ve vydávaných ÚP
v regionu Jm kraje
potřeba vymezení koridoru VVN vyplývá z požadavků provozovatele-ČEPS, a.s. a oborových
podkladů

Z.11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou
o parcelaci
Není účelné jejich vymezení.
Z.12. Vymezení ploch a koridorů ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií
podmínkou pro rozhodování
(a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této
studii do evidence územně plánovací činnosti)
Z.10.1 plochy
plocha - označení
veřejná
prostranství
centrální obytné
zóny dle výkr. 1a
A3

E1

F

N1
N2
O
P3
P2
R7
W1

odůvodnění a cíle územní studie
společensky významný prostor, sloužící rovněž pro kulturně-společenské akce, jeho koncepční
formování a úpravy s provozními vazbami na ostatní funkční plochy je nezbytné komplexně
prověřovat s ohledem na specifické požadavky polyfunkčního využití ploch centrálního bloku
a dopravní podmínky území
Lokalita je pro bydlení využitelná při koordinaci s řešením prostupnosti pro technické sítě
a pěší dopravu podle podmínek ÚP. Lokalita je řešitelná variantně podle aktuálních
požadavků a nároků na obytné plochy a velikost dílčích pozemků. Harmonizace s řešením
přípojky VN, lokalitou procházející zabezpečuje vytvoření kvalitních podmínek lokality
v rámci nařízené územní studie je nezbytné prověřit nejlépe v pracovních variantách potenciál
využití této rozsáhlé lokality, uspořádání a formu koordinovat resp. harmonizovat s okolními
funkčními plochami. Vymezit závazně etapizaci (viz níže kap. Z.12) je nezbytné
pro neskokový rozvoj obce v souladu s urbanistickou koncepcí ÚP (kap. 2.3 a 3.1)
Regulovat je vhodné zastavitelnost plochy a uspořádání lokality včetně řešení dopravy
a technických sítí uvnitř, prostupnost a velikost jednotlivých pozemků pro dílčí funkční
využití v přípustném spektru podle systému regulativů, vymezit veřejná prostranství v souladu
s §7 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 v platném znění
v rámci nařízené územní studie je nezbytné prověřit nejlépe v pracovních variantách potenciál
využití této rozsáhlé lokality, uspořádání a formu koordinovat resp. harmonizovat s okolními
funkčními plochami, zabezpečit ochranu ploch zóny ochrany krajiny
Regulovat je vhodné zastavitelnost plochy a uspořádání lokality včetně řešení dopravy a
technických sítí uvnitř, prostupnost a velikost jednotlivých pozemků pro dílčí funkční využití
v přípustném spektru podle systému regulativů, vymezit veřejná prostranství v souladu s §7
odst. 2 vyhl. č. 501/2006 v platném znění
organizace a funkční uspořádání ploch, prostupnost, koordinace a interakce s okolními
funkčními plochami, popř. stanovení etapizace
organizace a funkční uspořádání ploch, prostupnost, koordinace a interakce s okolními
funkčními plochami, popř. stanovení etapizace
prověření dopravní obslužnosti a uspořádání prostoru lokality, popř. stanovení etapizace
prověření dopravní obslužnosti a uspořádání prostoru lokality s ohledem na limity a interakce
s okolními funkčními plochami
prověření dopravní obslužnosti a uspořádání prostoru lokality s ohledem na limity a interakce
s okolními funkčními plochami
uspořádání a obsluha lokality s ohledem na částečně rozdrobenou držbu s cílem účelného
využití plochy chráněné před povodní
uspořádání prostoru lokality s ohledem na exponovanou polohu a interakce s okolními
funkčními plochami
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plocha - označení
X2, X3, X4, X5
společně
Y2

odůvodnění a cíle územní studie
transformační území společně s prostorově neuspořádanými plochami z pozůstatku statku,
potřeba účelného, přehledného a ekonomického uspořádání
potřeba účelné dopravní a technické obsluhy, vytvoření podmínek pro účelné využití celé
plochy v harmonii s okolními funkčními plochami, prověření interakcí do nich

Spolupráce autorizovaného architekta při formulaci Zadání územních studií má za cíl zajistit
odborné hodnoty, podmiňující rozsah a formu zpracování územní studie. Kvalita a odbornost
zpracování zadání je předpokladem komplexnosti a kvality řešení podstaty problematiky, která byla
důvodem zatížení území a jeho změn územní studií.
Z.12.2 koridory
Není účelné jejich vymezování.
Z.13. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu
podmínkou pro rozhodování o jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č.9
vyhl. č. 500/2006 Sb
V podmínkách Měnína nejsou vymezovány, nenachází se zde plochy, které by bylo nezbytné
řešit regulačním plánem, při uplatňování urbanistické koncepce a systému regulativů
je to nadbytečné s ohledem na charakter obce a jejích prostorů. Regulační plán lze pořídit podle
aktuální potřeby usměrňování rozvoje obce, popř. jej lze nařídit v plochách prověřovaných územní
studií.
***
Z.14. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Etapizace není v podmínkách obce a v navrženém uspořádání návrhových ploch účelná,
vlastnictví ploch a jejich rozsah to z pozice návrhu ÚP nevyžaduje s výjimkou rozsáhlé plochy
pro bydlení E1, která byla takto v ÚPO vymezena s podmínkou prověření podrobnější dokumentací,
která měla prověřit koncepci využití vymezeného prostoru v souvislostech (vydělení „etapy“
by bez takového prověření bylo profesně nezodpovědné. Návrh etapizace může být výsledkem
prověření ploch s nařízenou územní studií - viz kap. č. 10.
***
Z.15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
Z.15.1 Územní plán obce Měnín vymezuje:
název - stavba, soubor staveb
objekty a blok kostela a hřbitova
zóna občanské vybavenosti v centru obce
bloky zástavby lokality M, přiléhající k veřejným
prostranstvím
stávající sportovně-rekreační areál H1, H2
lokalita N2
areál sokolovny
stavby občanské a veřejné vybavenosti, orientované
do veřejných prostranství s regulativem „DTP“
lokalita L
rozhledny (v případě realizace podle kapitoly č. 6)
areál lokalit S, R1, P2 a U2

odůvodnění vymezení, poznámka
dominanta obce a prostoru, významný reprezentativní prostor
sídla
urbanisticky a architektonicky cenný prostor obce spoluurčuje
ráz zástavby prostoru a spoluvytváří hodnoty sídla
urbanisticky a architektonicky významný vliv na stabilizované
prostory obce
významný prostor sídla a krajiny, možné dopady na ráz obce,
lokalita ovládá prostor
významný prostor sídla a krajiny, možné dopady na ráz obce
urbanisticky a architektonicky cenný prostor obce spoluurčuje
ráz zástavby prostoru a spoluvytváří hodnoty sídla
významný reprezentativní prostor sídla
významný prostor sídla
prvek ovládá místo, resp.krajinu
pohledově a urbanisticky významné prostory, ochrana rázu
a obrazu obce a krajiny
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Z.15.2 Územní plán vymezuje urbanisticky cenné prostory:
označení
I
II

název, popis prostoru
urbanistická stopa obce podél silnice
II/416 od zastávky U pomníku
k sokolovně na J-okraji obce
celek tvořený centrální obytnou zónou
a zónou centrálního bloku obč.
vybavenosti dle výkresu 1b

odůvodnění vymezení, poznámka
historicky významná urbanistická stopa, reprezentující prostor
sídla a jeho vývoj, ochrana podstaty
urbanisticky a architektonicky cenný prostor obce, významný
společenský a reprezentativní prostor obce, (náves
s dominantním blokem občanské vybavenosti, okolí kostela
se hřbitovem, obytná zástavba, volné plochy s centrální zelení)

Charakteristika, předmět zájmu obce
ad I : Respektovat historickou stopu zástavby, urbanistickou podstatu uspořádání býv. statků,
nepřipustit urbanizaci a rozdrobení klidových dvorů uvnitř bloků; zachovat sevřený charakter
zástavby historických bloků.
ad II : Respektovat dominantu kostela, klidový charakter hřbitova a jeho autonomní ráz, funkční
priority, zástavbový rytmus a řád, zachovat historickou stopu průčelí staveb v plochách s umístěním
hlavního objemu v uliční stavební čáře, zachování maximální výškové hladiny staveb,
v harmonickém kontextu s celkem i okolím, omezení hmotových dominant, regulace prostoru
cizorodého tvarosloví a zásahů záporným způsobem měnící hodnoty prostoru. Parková úprava
volných ploch, nezvyšovat podíl zpevněných ploch. Komponovat zeleň veřejných prostranství.
Jedná se o historickou jádrovou část sídla s plochami občanské vybaveností. Tvořena
je zástavbou se zachovalou urbanistickou stopou i tvaroslovím části staveb v harmonii s prostorovou
konfigurací zástavby i terénu krajiny. Tyto atributy je vhodné při rekonstrukci nebo dostavbách
respektovat. Některé stavby v tomto prostoru významným způsobem odrážejí nebo podmiňují
hodnoty historické zástavby. Jde o urbanisticky a architektonicky usazené domy se zachovalou
hlavní hmotou. Uvedený prostor a stavby spoluvytváří výraz obce, který je vhodné s ohledem
na priority funkčního využívání území rozvíjet v souladu s kulturními hodnotami a tradicemi sídla.
Smyslem vymezení je ochrana rázu zástavby obce a zachování charakteru rázovitých, pro obraz sídla
významných staveb, resp. jejich charakteru při rekonstrukcích nebo náhradách. Pro využití a úpravu
prostoru doporučujeme zpracovat podrobnou urbanisticko-architektonickou a sadovnickou
dokumentaci řešící organizaci ploch veřejných prostranství, drobnou architekturu, technické prvky
a ozelenění.
Z.15.3 Územní plán vymezuje urbanisticky cenné prostory krajiny:
označení
III

název, popis prostoru
krajinný prostor Měnínské bažantnice

IV

krajinný prostor Rumunské bažantnice

odůvodnění vymezení, poznámka
zejména krajinářsky cenný prostor, jeho uspořádání, ekologické
a společenské hodnoty
zejména krajinářsky cenný prostor, jeho uspořádání, pestrost
dílčích ploch, ekologické a společenské hodnoty

Charakteristika, předmět zájmu obce
ad III, IV : Respektovat neurbanizovaný charakter prostoru, jeho druhovou pestrost s důrazem
na autochtonní druhy porostů, zachovat měřítko a celistvost. Nerozšiřovat zastavěné plochy, Měřítko
zástavby vždy podřídit kontextu krajinného prostoru.
***
Z.16 Základní použité pojmy
Jejich uvedení a zahrnutí do výrokové části ÚP Měnín je cíleno na jednoznačnost a srozumitelnost
ÚP, pojmy takto nemohou být klamavě či rozdílně vykládány.
***
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II.A/2
VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Ze statistických demografických tendencí, předpokladů a podkladů samosprávy vyplývá potřeba
zajištění nových ploch pro rozšíření obytné zástavby obce. Rozbor je proveden v kapitole č. Z.2.3
části II/6 Odůvodnění ÚP Měnín.
- Vnitřní rezervy jsou prakticky vyčerpány, průběžně probíhá přestavba a rekonstrukce ve stávajících
plochách.
- V dříve zpracované a platné ÚP dokumentaci Měnína - ÚPN SÚ a ÚPO vymezené zastavitelné
plochy v lokalitách na severním okraji obce jsou již z převážné části zastavěné, nebo zde zástavba
probíhá (lokality A1, A2, a A4) Obdobně jsou využity plochy C1 a C2, část plochy C2, která
zastavěna není, je tvořena zahradami za stávajícími RD, znamená možnost zahuštění podle vůle
vlastníků, reálná využitelnost je méně pravděpodobná.
- Pro lokality B1 a B2, proces územního řízení proběhl, lokalita B1 je zasíťována, jsou zastavovány.
- Plocha D je tvořena zahradami uvnitř zastavěného území a rozdrobenou vlastnickou strukturou,
vlastnící nemají aktuální zájem na urbanizaci.
- Nejrozsáhlejší lokality F a E1, jejichž využití je podmíněno prověřením záměru územní studií jsou
dosud nevyužity, rozdrobená vlastnická struktura omezuje možnost aktuálního využití.
- Všechny vymezené lokality jsou v urbanistické poloze, ucelující kompaktní ráz zástavby obce.
- Lokalita A3 je v současné době ze tří stran obklopena zastavěným nebo zastavovaným územím
obce, tvoří nejaktuálněji využitelnou polohu.
Z výše uvedeného vyplývá hospodárné nakládání s územím obce, neskokový postupný rozvoj
obytných ploch ve vazbě na stávající stabilizované funkční plochy, zejména obytné, vytváří
předpoklady pro kvalitativní a harmonický rozvoj sídla. Veškeré urbanizační tendence odpovídají
dlouhodobým koncepčním rozvojovým záměrům.
***
II.A/3
VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby
jejich vymezení (vyhl. 500, příloha 7 části II. bod c)
Koridor zdvojení vedení VVN 400 kV.
***
II.A/4.
vyhodnocení vlivů předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
(ZPF) a pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)
1. ZPF, VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH ZÁBORŮ
Základní informaci o záměrech záborů ZPF umožňuje vymezení BPEJ (bonitované půdněekologické jednotky). Výpočet konkrétních případných odvodů je pak nutno provést podle skutečně
zabírané plochy a příslušné BPEJ. Následující přehled půd a vyhodnocení POTENCIÁLNÍCH
záborů ZPF je zpracován dle Metodického pokynu odboru Ochrany lesa a půdy Min. ŽP ČR ze dne
1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně
ZPF, ve znění zák. ČNR č. 10/1993 Sb. Nově vymezuje třídy ochrany zemědělské půdy metodický
pokyn Odboru ochrany lesa a půdy MŽP čj. OOLP/1067/96 z 1. 10. 1996, platný od 1. ledna 1997.
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CENA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PODLE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ (tato cena se využívá např. pro výpočet
daně z nemovitostí – zdroj http://farmy.cz/cena-pudy/)
Katastrální
území

Okres

Kód ČSÚ

Cena pro rok 2011

Měnín

Brno-venko

693090

11,36 Kč/m2

PŘEHLED LOKALIT, NAVRŽENÝCH PRO ZÁSTAVBU (URBANIZACI)
označení odpovídá zákresu ve výkrese vyhodnocení potenciálních záborů ZPF v měř. 1 : 5 000 (č. 2c)
VYZNAČENY A VYHODNOCENY JSOU PLOCHY obvykle od 0,1 ha
č.
způsob
zábor
zábor ZPF dle jednotlivých kultur *
zábor ZPF dle tříd ochrany
lok.
využití
celk.
(plochy)
(ha)
(ha)
(ha)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

bydlení A1
bydlení A3
bydlení B1
bydlení B2
bydlení C2
bydlení D
bydlení E1
bydlení F
bydlení Y3
bydlení celkem

10
11
12

občanská
vybav. K2
občanská
vybav. N1
občanská
vybav. O

obč. vybav. celkem

13

rekreace
sport N2
14 smíš. obyt.
A5
tech..
15
infrastr. P1
tech..
16
infrastr. R6
tech..
17
infrastr. U2.
tech..
18
infrastr. X6
tech. inf. celkem
výroba T2
19
výroba T3
20
výroba P2
21
výroba R1
22
výroba R2
23
výroba R4
24
výroba R7
25
výroba R8
26
výroba U3
27
výroba X4
28
výroba X5
29
výroba P3
30
výroba celkem
31 sm. výrobní
Y2
32 vodní pl. N3
33 vodní pl. Q
34 vodní pl. Z1
35 vodní pl. Z2
36 vodní pl. Z3

investice
do půdy
(ha)

orná

chmel

vin

zahr

sady

TTP

0,4
2,1
0,6
0,2
0,4
0,3
5,0
2,6
0,3
11,9
0,7

0,4
2,1
0,6
0,2
0
0
5,0
2,6
0
0,7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0,4
0,3
0
0
0,3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

I.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

II.
0,4
2,1
0,6
0,2
0,4
0,3
5,0
2,6
0
0,7

III.
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
0

IV.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,3
0

1,4

1,4

0

0

0

0

0

0

1,4

0

0

0

0

0,9

0,9

0

0

0

0

0

0

0,9

0

0

0

0

3
1,8

1,8

0

0

0

0

0

0

0,3

0

0

0

0

2,3

2,3

0

0

0

0

0

0

0,8

0

0

0

0

0,5

0,5

0

0

0

0

0

0

0,5

0

0

0

0

0,4

0,4

0

0

0

0

0

0

0,4

0

0

0

0

0,8

0,8

0

0

0

0

0

0

0,8

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0,05

0

0,95

0

0

1

2,7
0,8
0,5
1,2
0,6
3,0
1,5
2,4
1,1
5,8
1,0
1,3
1,1
20,3
3,0

0,8
0,5
1,2
0,6
3,0
1,5
2,4
1,1
5,8
1,0
1,3
1,1
3,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,8
0,5
1,2
0,6
3
1,5
2,4
1,1
5,8
0
0
1,1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1,3
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3

4,8
4,9
1,7
2,8
0,6

4,8
4,9
1,7
2,8
0,6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4,8
4,9
1,7
2,8
0,6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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č.
lok.

způsob
využití
(plochy)

37

vodní pl. Z4
vod.plochy
celkem
38 protipovod.
opatření R
39
protip. o. celkem

zábor
celk.
(ha)

zábor ZPF dle jednotlivých kultur *

zábor ZPF dle tříd ochrany

(ha)

investice
do půdy
(ha)

(ha)

orná

chmel

vin

zahr

sady

TTP

4,8
19,6

4,8
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

1,2
0,6
1,8

1,2
0,6
-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

0
0
-

orná

chmel

vin

zahr

sady

TTP

40
41

I.
0
-

II.
0
-

III.
0
-

IV.
0
-

V.
0
-

0
0
I.
0
0
-

1,2
0,6
II.
0
0
-

0
0
III.
0
0
-

0
0
IV.
0
0
-

0
0
V.
0
0
-

zalesnění
1,1
0
0
0
0
0
0
zalesnění
24,2 24,2
0
0
0
0
0
zalesnění celkem
25,3
* - podíl ploch může být informativní podle evidence CUZK, nemusí odpovídat faktickému stavu využití – viz zdůvodnění

0
0
0
0
0
-

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU
Návrh jednotlivých ploch vychází z urbanistické koncepce a prostorově - funkčních možností rozvoje
obce. V podmínkách obce Měnín jsou omezené možnosti rozvoje uvnitř zastavěného území - existují nevelké
možnosti zahuštění stávající zástavby na úkor zahrad a v „prolukách“, popř. možnosti rekonstrukce
stávajících zastavěných ploch. Urbanistická koncepce sleduje cíl rozvoje funkčních struktur zastavitelných
ploch v návaznosti na stávající urbanizované plochy. Tento ÚP převádí podle § 188 zák. č. 183/2006 Sb. dříve
schválený ÚPO, všechny níže uvedené plochy byly z hlediska potenciálního záboru ZPF vyhodnoceny
a schváleny. Část ploch návrhových lokalit byla již zastavěna, tyto byly z vyhodnocení vypuštěny, resp. jejich
plocha byla aktualizována. Odůvodnění bylo aktualizováno s ohledem na změnu legislativy.
Grafický zákres potenciálních záborů ZPF dle návrhu ÚPN je obsahem výkresové přílohy č. 2c
této dokumentace. Zakresleny a vyhodnoceny jsou plochy obvykle od 0,1 ha výše.
Lokalita č. 1 – je ve výhodné poloze vzhledem k současné zástavbě obce, vhodně doplňuje půdorys obce,
jedná se o možnosti obytné výstavby v poloze mimo intenzivní prvovýrobní plochy, zástavba protilehlá
stávající frontě, technické sítě jsou v ulici..
Lokalita č. 2 - plocha je součástí dlouhodobě sledovaného koncepčního záměru ÚP. Lokalita organicky
navazuje na stávající struktury urbanizovaného území obce. Vymezení plochy nenarušuje organizaci
a využívání okolních ploch ZPF - v poloze mimo intenzivní prvovýrobní plochy, hospodárně nakládá
s územím obce, srovnání s jiným řešením není účelné, Jedná se o koncepční záměr, podporovaný
komplexními podmínkami.
Lokalita č. 3 – výhodná urbanistická poloha, vhodně doplňuje půdorys obce, navazuje na. zastavěné území
obce, mimo intenzivně obdělávané polohy, jedná se o záměr konkrétního zájemce - vlastníka plochy.
Podle zpracované koncepční studie jsou realizovány koridory dopravy a technických sítí s přípojkami
k jednotlivým pozemkům. Jedna enkláva (cca 30% původní plochy) je již zastavěna.
Lokalita č. 4 – Tvoří ukončení obytné fronty stabilizované zástavby při silnici, tvoří protilehlou frontu
stávající zástavby. Poloha mimo intenzivně obhospodařované plochy, nenarušuje organizaci ZPF, srovnání
s jiným řešením není účelné.
Lokalita č. 5 – poloha v zahradách stávajících obytných domů v zastavěném území obce, využita je již část
lokality dle schválené koncepce vymezené obytné zóny dle studie, prostorově uceluje stávající zástavbu.
Dlouhodobě koncepčně v ÚP sledovaný záměr.
Lokalita č. 6 – enklávou drobných zahrad uvnitř zastavěného území obce, zástavba protilehlá stávající frontě,
technické sítě jsou v ulici. Dlouhodobě koncepčně v ÚP sledovaný záměr.
Lokalita č. 7 – plocha přímo navazuje na zastavěné území obce, je to plocha drobné držby v zázemí stávající
fronty obytných domů, vhodně navazuje na funkční schema prostoru celé obce. Je to plošně nejrozsáhlejší
lokalita, potenciálně souvisle zastavitelná obytnými domy. Nelze ji beze ztráty koncepční variability
jednoznačně rozdělit na etapy bez předchozího rozpracování využití prostoru v různých variantách –
zastavitelnost podmíněna zpracováním územní studie, která vymezí etapizaci využití. Předpokládaný
redukovaný zábor max. 50% plochy (max. koeficient zastavění). Jedná se o dlouhodobý koncepční záměr,
podporovaný komplexními podmínkami, jedinečné podmínky lokality nenesou potenciál možného srovnání
s jiným řešením (jiné potenciálně srovnatelné lokality by expandovaly do zemědělské krajiny
bez urbanistických souvislostí).
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Lokalita č. 8 – vhodně navazuje na funkční schema prostoru celé obce, na její zastavěné území, tvoří
rozvojové plochy v klidové poloze, jde o záměr konkrétního zájemce - vlastníka plochy tuto využít
pro bydlení. Nelze ji beze ztráty koncepční variability jednoznačně rozdělit na etapy bez předchozího
rozpracování využití prostoru v různých variantách – zastavitelnost podmíněna zpracováním územní studie,
která vymezí etapizaci využití.. Jedná se o dlouhodobý koncepční záměr, podporovaný komplexními
podmínkami, jedinečné podmínky lokality nenesou potenciál možného srovnání s jiným řešením
(jiné potenciálně srovnatelné lokality by expandovaly do zemědělské krajiny bez urbanistických souvislostí.
Lokalita č. 9 – je určena k rozšíření obytné zóny v lokalitě osady Měnín-Jalovisko, zástavba protilehlá
stávající frontě, jediné možné řešení, mimo intenzivně obdělávané polohy a ucelenou držbu.
Lokalita č. 10 – je tvořena plochami mimo intenzivní zemědělskou výrobu, je enklávou uvnitř urbanistické
stopy obce, ohraničené vodotečí. Je ve výhodné přímé vazbě na centrální zónu obce. Je to rozvojová plocha
pro centrální vybavenost obce, jedná se o rozšíření stávajícího areálu. Jedinečné územní podmínky lokality
nenesou potenciál možného srovnání s jiným řešením (jiné potenciálně srovnatelné lokality by expandovaly
do zemědělské krajiny bez urbanistických souvislostí).
Lokalita č. 11 – výhodná urbanistická poloha ve vazbě na centrální zónu obce, tvoří rozvojovou plochu
v širším spektru funkcí obslužného charakteru s dobrou komunikační dostupností a funkční provázaností.
Jedinečné územní podmínky lokality nenesou potenciál možného srovnání s jiným řešením (jiné potenciálně
srovnatelné lokality by expandovaly do zemědělské krajiny bez urbanistických souvislostí). Plocha je v zátopě
Q100 Litavy, což vytváří omezující podmínky pro využití.
Lokalita č. 12 – výhodná urbanistická poloha, jedná se o záměr konkrétního zájemce - vlastníka plochy,
plocha pro motorest s ubytováním, jediné možné řešení mimo intenzivně obdělávané polohy, technické sítě
jsou v místě Jedinečné územní podmínky lokality nenesou potenciál možného srovnání s jiným řešením
(jiné potenciálně srovnatelné lokality by expandovaly do zemědělské krajiny bez urbanistických souvislostí).
Lokalita č. 13 – vhodně navazuje na funkční schema prostoru celé obce, tvoří rozvojové plochy pro sportovněrekreační komplex v klidové poloze za východním okraji obce v poloze, která je pro tento účel z prostorověfunkčních hledisek vhodná, navazuje na okolní vymezené plochy pro obslužné funkce a pro vodní plochy.
Jedinečné územní podmínky lokality nenesou potenciál možného srovnání s jiným řešením (jiné potenciálně
srovnatelné lokality by expandovaly do zemědělské krajiny bez urbanistických souvislostí). Plocha je v zátopě
Q100 Litavy, což vytváří omezující podmínky pro využití.
Lokalita č. 14 – plocha je enklávou navazující na zastavěné území obce areálu smíšené výroby (chov koní
s bydlením a se zázemím). Plocha je určena pro rozvoj stáv. funkční plochy a její zázemí, převážně
neurbanizovaného charakteru (výběhy apod.). S ohledem na vymezení zastavěného území podle platného stav.
zákona je výměra odlišná od uvedené v ÚPO, věcně vak totožná. Jedinečné územní podmínky lokality
nenesou potenciál možného srovnání s jiným řešením.
Lokalita č. 15 – navazuje na JV-okraj obce, je obsluhována z účelové komunikace mimo kontakt s obytnou
zónou, navazuje na ČOV - je navržena jako plocha veřejně prospěšné stavby – pro rozšíření areálu ČOV
o dočišťovací stupeň.
Lokalita č. 16 – je určena pro veřejně prospěšnou stavu pro řešení vodního hospodářství – ČOV a vyrovnávací
nádrže průtoku odvodňovacího kanálu “Y”, což je technickou podmínkou existence vymezené průmyslové
zóny Měnín-jih.
Lokalita č. 17 – je v poloze přiléhající ke stávajícímu středisku odchovu drůbeže Albrechtov, je určena
pro výstavbu technických zařízení - ČOV pro stávající areál.
Lokalita č. 18 – je určena pro vodohospodářské dílo komplexní ČOV což je technickou podmínkou existence
vymezené průmyslové zóny Měnín-Jalovisko.
Lokality č. 19, 20 – jsou tvořeny klíny u silnice S-od okraje obce u transformujícího se výrobního areálu
Donava (VKK), plochy jsou zemědělsky nevyužívané, zčásti devastované, sloužily jako manipulační plochy,
ucelují prostorové uspořádání, nevytvářejí podmínky narušující organizaci a obhospodařování ZPF.
Lokalita č. 21 – navazuje na zastavěné území obce a areál ČOV, je součástí dlouhodobě koncepčně
sledovaného záměru - vymezení výrobní zóny Měnín-jih. Nevytváří podmínky narušující organizaci
a obhospodařování ZPF.
Lokalita č. 22 – je tvořena klínem u silnice J-od okraje obce naproti areálu ČOV, je součástí vymezené
průmyslové zóny, jedná se o dopravou, ochrannými limity a PHO čistírny odpadních vod zatíženou plochu,
nevhodnou pro zemědělské hospodaření, technické sítě jsou v dosahu. Navazuje na zastavěné území obce.
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Lokality č. 23, 24, 25 a 26 – rozšiřují stávající průmyslovou zónu obce (Měnín-jih) v geograficky a funkčně
jednoznačně vymezeném prostoru, pro ochranu před povodněmi podle nově stanovených inundačních území
(včetně ochrany stávajících zařízení) je navržen systém opatření, souvisejících i s revitalizací krajiny. Jedná se
o dopravně i technicky zabezpečené plochy, vhodné pro rozvoj výrobních funkcí ve vazbě na stávající areál
výroby. Celek organizačně nenarušuje ZPF.
Lokalita č. 27 – rozšiřuje výrobu v části území navazující na stávající výrobní zónu Albrechtov ve výhodné
poloze s ohledem na dostupnost dopravy a technických sítí. Jedná se o záměr konkrétního zájemce.
Lokality č. 28 a 29 – výhodná urbanistická poloha, jsou součástí vymezené průmyslové zóny Jalovisko,
jejímž jádrem je stávající zčásti devastovaný areál bývalého komplexu zemědělského hospodářství státního
statku, jedná se o rozšíření stávajícího areálu o plochy, které na areál přímo navazují a prostorově jej ucelují,
byly součástí manipulačních ploch uvnitř areálu statku, celek organizačně nenarušuje ZPF.
Lokalita č. 30 – navazuje na JV-okraj obce, je obsluhována z účelové komunikace mimo kontakt s obytnou
zónou, je zatížena limity tech. sítí, je součástí dlouhodobě vymezené výrobní zóny Měnín-jih, Část lokality
lze využít pro zařízení soukromého sektoru v zemědělství. Nevytváří podmínky narušující organizaci
a obhospodařování ZPF. Využití podmíněno prověřením územní studií.
Lokalita č. 31 – je přechodovou plochou mezi stávajícím areálem střediska Měnín-Jalovisko, obytnými domy
a plochami zemědělské prvovýrobní krajiny, je ohraničena vodním tokem. Plocha je určena pro smíšenou
funkci výroby a služeb s možností bydlení - výhodná urbanistická poloha, prostorově uceluje stávající
zástavbu, jedná se o rozšíření stávajícího areálu o plochy, které na areál přímo navazují, technické sítě
jsou v místě.
Lokality č. 32, 33 – jsou určeny pro výstavbu vodních ploch ve vhodných prostorových a územních
souvislostech.
Lokality č. 34, 35, 36 a 37 – jsou určeny pro prvky revitalizačních opatření v území podle zpracovaných
územně-technických podkladů - řeší komplexně rozsáhlejší problematiku území. Plochy jsou určeny
pro vodní nádrže a mokřady v souvislosti se systémem protipovodňových opatření.
Lokality č. 38, 39 – dílčí plochy jsou určeny pro prvky systému protipovodňových a revitalizačních opatření
v území podle zpracovaných územně-technických podkladů - řeší komplexně rozsáhlejší problematiku území.
Lokalita č. 40 – je určena k zalesnění podle dlouhodobě sledovaného záměru obecní samosprávy, zvyšuje
podíl lesa v převážně zemědělské krajině.
Lokalita č. 40 – je určena k zalesnění revitalizované plochy bývalé skládky v poloze, nenarušující organizaci
ploch ZPF, vytváří interakční prvek ÚSES v sevřené poloze.

2. PUPFL - VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH ZÁBORŮ
Zábory PUPFL nejsou ÚP Měnín navrhovány.
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