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A.1. Urbanistická část 

 
 
A.1.1 Hlavní cíle řešení 
 
Územní studie je zaměřena na celkovou budoucí revitalizaci podstatné části bývalého cukrovaru - Botexu.  
 
Cíle řešení vychází ze Zadání územní studie a byly zaměřeny na: 
 
 řešení urbanistické koncepce zástavby řešené lokality (struktura, parcelace) 
 stanovení podmínek využívání ploch a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a 

hodnotu území 
 řešení možné rekonverse stávajících objektů pro nové funkce 
 řešení urbanistické koncepce ve vztahu k obci a jeho centru 
 upřesnění intenzity využití území ve vztahu k obci a stávajícímu areálu  
 dořešení dopravní obsluhy území v širším kontextu obce a řešení dopravy v klidu 
 dořešení a koordinace obsluhy území technickou infrastrukturou 
 vyhodnocení dopadů na stávající a uvažované kapacity ČOV 
 vyhodnocení budoucího využití vzhledem ke kapacitě ČOV, a z toho vyplývající možné podmínky pro 

realizaci a případnou etapizaci 
 stanovení případných podmínek realizace 
 návrh případné etapizace postupu výstavby v lokalitě 
 
Pro zpracování územní studie byly zohledněny zejména tyto podmínky: 
 
 vymezení veřejných prostranství a souvisejících ploch dle platné legislativy 
 zástavba bude řešena tak, aby byly splněny požadavky platné legislativy v oblasti hluku a vibrací 
 zpracování bilancí pro pitné a odpadní vody 
 nové vodovodní a kanalizační řady pro veřejnou obsluhu navrhovat v plochách veřejných prostranství 
 
 
A.1.2 Vymezení řešeného území 
 
 
Řešená lokalita se nachází v obci Hrušovany u Brna, v areálu „bývalého Botexu“, v jeho východní části. 
Lokalita je ze severu vymezena ulicí Jiřího z Poděbrad (bývalé autobusové nádraží), z východní strany ulicí 
Vodní a z jižní strany pak ulicí Loosovou. Západní hranici tvoří areálová komunikace bývalého Botexu 
(prodloužená ulice Jiřího z Poděbrad). 
 
Přehled pozemků, na nichž se řešené území rozkládá a které jsou řešeny územní studií: 
p.č. 572/8, 572/9, 572/10, 572/11, 572/16, 572/17, 572/18, 576/1, 576/2, 576/4, 576/5, 576/6, 576/12, 576/13, 
576/14, 576/15, 576/21, 576/22, 576/24, 576/25, 576/26, 576/27, 576/28, 576/29, 576/30, 576/31, 576/32, 
576/33, 576/34, 576/35, 576/36, 588/1, 588/2, 590, 591/1, 591/2, 593/1, 593/2, 594, 595/1, 595/2, 595/4, 
595/5, 595/6, 595/7, 
část pozemku - p.č. 572/12, 572/14, 572/15, 572/19, 576/19. 
 
Lokalita se nachází v zastavěném území a její rozloha je 2,92 ha. 
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A.1.3 Podklady 
 
Územně plánovací dokumentace 
 
 Územní plán obce Hrušovany u Brna 
Objednatel: Obec Hrušovany u Brna 
Pořizovatel: Okresní úřad Brno – venkov 
Zpracovatel: Atelier ERA – sdružení architektů, Fixel & Pech 
Schválen: 09.11.1998 
 Změny Územního plánu obce Hrušovany u Brna 
Změna č.I 
Schválena: 19.01.2004 
Změna č.II 
Schválena: 03.04.2006 
Změna č.III 
Schválena: 28.12.2006 
Změna č.IV 
Schválena: 28.12.2006 
Změna č.V 
Vydána: 02.05.2011 
Účinná: 18.05.2011 
 
Dokumentace obce Hrušovany u Brna 
 
 Strategický plán rozvoje obce Hrušovany u Brna 
Regionální Poradenská Agentura, 2007 
 Koncepce obnovy a rozvoje technické infrastruktury, Hrušovany u Brna 
Milan Rožnovský, 2008 
 Koncepce životního prostředí, Hrušovany u Brna 
Ing. Edler, 2010 
 Koncepce rozvoje bydlení obce Hrušovany u Brna do roku 2015 
Ing.arch. Knoflíček, 2010 
 
Územně plánovací podklady 
 
 Druhá úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Židlochovice 2012 
Pořizovatel: Městský úřad Židlochovice 
Zpracovatel: Městský úřad Židlochovice 
 
Ostatní podklady 
 
 Akustická studie „Hrušovany u Brna, Lokalita Stávání - posouzení akustických emisí a imisí 
Ing. Jiří Novák, CSc., 2010 
 BOTEX, pasport technické infrastruktury 
BOTEX a.s. Hrušovany u Brna, Dvořáček, 1993 
 Skupinový vodovod Židlochovice – Aktualizace generelu zásobení pitnou vodou 
Pöyry, 2012 
 Hrušovany – příjezd do areálu BOTEX, projektová dokumentace pro provádění stavby 
Silniční projekt, spol. s r.o., 2013 
 
Mapové podklady 
 
Polohopisným podkladem je účelová katastrální mapa, poskytnutá Jihomoravským krajem. Data 
polohopisného podkladu nesmí být dále samostatně šířena. 
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A.1.4 Charakteristika a problémová analýza řešeného území 
 
V rámci zpracování územní studie byla provedena analýza stávajícího stavu řešeného území. Analyzovány a 
vyhodnoceny byly tyto problémové okruhy: 
 
 Historické souvislosti řešeného území 
 Stávající funkční využití území 
 Vlastnické vztahy 
 Stávající technická infrastruktura 
 Problémy a rozvojové záměry v území 
 
Pro potřeby analýzy je v rámci územní studie zpracována samostatná grafická část. 
 
 
Historické souvislosti řešeného území 
 
Historie obce Hrušovan u Brna byla v minulosti utvářena několika radikálními vnějšími podněty, které 
podstatně ovlivnily význam obce a jeho postavení v sídelní dělbě práce celého regionu: 
 
 Prvním podnětem byla výstavba železniční tratě (vytvoření výhodných dopravních podmínek) 
 Druhým podnětem bylo založení cukrovaru (vytvoření podmínek pro podnikatelskou činnost) 
 Třetím podnětem bylo založení obuvnického závodu Gustava Klimenta - následně BOTEX (vytvoření 

podmínek pro výrobní činnost zajišťující pracovní příležitosti pro obyvatele širšího regionu) 
 Čtvrtým podnětem bylo zrušení obuvnického závodu (tato skutečnost ve výsledku oslabila význam 

Hrušovan a přinesla řadu otázek, co s rozsáhlým výrobním areálem do budoucna) 
 
Hledání budoucnosti areálu v kontextu rozvoje obce probíhá dodnes. Některé činnosti se v území stabilizují a 
některé jsou postupně nahrazovány. Územní plán obce (dále ÚPO) z roku 1998 stabilizoval areál pro výrobní 
funkce, změna ÚPO z roku 2011 část areálu určila pro smíšené funkce. 
 
Obec si je vědoma případných negativních dopadů neřízeného využití disponibilních ploch v rámci bývalého 
areálu a usiluje o stanovení územních pravidel jeho stabilizace, čehož dokladem je tato zpracovaná územní 
studie. 
 
 
Stávající funkční využití území 
 
Stávající využití území svým charakterem odpovídá reálným podmínkám postupné transformace bývalého 
výrobního areálu. V území se postupně stabilizovaly činnosti, které svým charakterem odpovídají možnostem 
využití původního stavebního fondu, případně jeho původnímu vybavení. 
 
V řešeném území se nachází tyto aktivity: 
 
1. JAPEZ spol. s r.o. 
Činnost firmy je zaměřena na stavební, truhlářskou a zámečnickou výrobu. Činnost firmy je stabilizovaná, 
z hlediska rozvoje je uvažováno s výstavbou ubytovacích kapacit pro zaměstnance. 
 
2. Dekor extra s.r.o. 
Činnost firmy je zaměřena na drobnou výrobu, skladování a obchodní činnost (dovoz a prodeji dekoračních 
předmětů). Činnost firmy je stabilizovaná, z hlediska rozvoje je uvažováno s rekonstrukcí stávajících objektů. 
 
3. Tubell s.r.o. 
Činnost firmy je zaměřena na výrobu papírových cívek a jiné vinutí pro elektrotechniku, textil, apod. Činnost 
firmy je stabilizovaná, z hlediska rozvoje je uvažováno s výstavbou skladovacího objektu. 
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4. Radek Slouka Autoservis 
Činnost firmy je zaměřena na opravu motorových vozidel. Činnost firmy je stabilizovaná, z hlediska rozvoje je 
nutné eliminovat negativní vlivy na životní prostředí z probíhajících činností. 
 
5. Novák - klempířství 
Činnost firmy je zaměřena na klempířskou výrobu a příslušné doprovodné služby. Činnost firmy je 
stabilizovaná, z hlediska rozvoje jsou postupně stavebními úpravami eliminovány negativní vlivy 
z probíhajících činností na okolí. 
 
6. RIROMI s.r.o. 
Činnost firmy je zaměřena na realizaci litých průmyslových podlah. Objekt v řešeném areálu je využíván jako 
sklad materiálu. Ve výhledu je z hlediska dalšího rozvoje firmy možno uvažovat s opuštění stávajícího využití 
a komerčně využít pozemky pro funkce v souladu s územním plánem obce. 
 
7. DARE-EUROOKNA s.r.o. 
Dnešní pozemky ve vlastnictví firmy jsou nevyužity. Vlastník má zájem využít pozemky v souladu s územním 
plánem obce pro funkci bydlení. 
 
Hanušová, Medvěd, Shmidt 
Soukromí vlastníci upravili původní stavební objekt pro funkci bydlení. Funkce je stabilizována. 
 
 
V přímé návaznosti na řešenou lokalitu se nachází tyto významné aktivity: 
 
8. Bývalý BOTEX – administrativní budova 
Bývalý administrativní objet výrobního areálu je v současnosti nabízen k prodeji nebo pronájmu. 
 
9. Bývalý BOTEX – výrobní objekt 
Dominantní a rozsáhlý objet bývalého výrobního areálu je pronajímán rozmanitým firmám dle zájmu. Objekt je 
v dobrém stavebně technickém stavu, výrobní funkce se dá považovat za stabilizovanou. 
 
10. Bývalý BOTEX – bytový dům 
Původní objet ve výrobním areálu sloužil pro ubytování zaměstnanců. Objekt byl v rámci transformace 
výrobního areálu převeden do vlastnictví jeho uživatelů. Z hlediska funkčního využití pro bydlení, lze tuto 
funkci považovat za stabilizovanou 
 
11. ZEMPOMARKET s.r.o. 
Činnost firmy je zaměřena na velkoobchodní činnost. Činnost firmy je stabilizovaná, z hlediska rozvoje je 
řešena obsluha areálu s napojením na novou obslužnou komunikaci vedoucí přes areál Botexu. 
 
 
Z hlediska širších vazeb byl proveden průzkum a zpracován podklad aktuálního využití území. Tento podklad 
byl využit pro návrh funkčního využití okolí bývalého areálu Botexu a zároveň je využitelný pro potřeby 
zpracování nového územního plánu obce 
 
 
Původní obslužná vazba areálu na železniční dopravu je minulostí, veškerá obsluha jednotlivých subjektů je 
zajišťována nákladní automobilovou dopravou. Tato doprava se zrealizuje jediným vjezdem do areálu z ulice 
Jiřího z Poděbrad, do prostoru bývalého autobusového nádraží. Odtud je doprava usměrňována do ulice 
Vodní s napojením na průmyslovou komunikaci vedenou mimo zastavěné území obce. 
 
V rámci areálu se nachází účelová komunikace, vedená po pozemcích různých vlastníků, při vjezdu se 
nachází dvě vyhrazená parkoviště firem sídlících v areálu.  
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Vlastnické vztahy 
 
Vlastnické vztahy byly zpracovány pro širší území řešení územní studií. Zdrojem informace o vlastnictví byl 
portál ČÚZK, nahlížení do katastru nemovitostí. Aktuálnost dat je květen 2013. 
 
Rozhodující pro další rozvoj území je rozsah pozemků ve vlastnictví obce. Z provedené analýzy vyplývá, že v  
lokalitě řešené územní studií nevlastní obec žádné pozemky. Z hlediska širších vztahů je patrné, že obec 
v minulosti podnikla kroky, které umožní realizaci obslužných dopravních systémů bývalého výrobního areálu 
od jihu po obecních pozemcích. 
 
Přehled aktuálních vlastnických vztahů v území je obsahem výkresu B – „Vlastnické vztahy“. 
 
 
Stávající technická infrastruktura 
 
Stávající stav technické infrastruktury pro širší území řešené lokality byl převzat v aktualizace územně 
analytických podkladů ORP Židlochovice. Tyto údaje byly při řešení návrhu konzultovány se správci 
jednotlivých sítí. S jednotlivými správci byly zároveň konzultovány jejich záměry dalšího rozvoje. 
 
Celý bývalý areál Botexu je z hlediska obsluhy technickou infrastrukturou „černá díra“. Z hlediska vnějších 
obslužných systémů jsou pouze známa místa, na které je areál napojen. Také vlastnictví infrastruktury 
v areálu je nejasné a nedořešené. Jediným reálným podkladem pro řešení územní studie se stal pasport 
technické infrastruktury Botexu, zpracovaný v roce 1993. Z tohoto podkladu bylo sejmuto předpokládané 
vedení kanalizace (jednotné a dešťové), které je pro další rozvoj areálu klíčové. Z hlediska zásobení vodou je 
podstatný nápojný bod vodovodu. Stav ostatních obslužných systémů v areálu (zásobení plynem, rozvody NN 
a spoje) je pro návrh územní studie nepodstatný. 
 
Situace stávajícího vedení technické infrastruktury je obsahem výkresu C – „Technická infrastruktura - stav“. 
 
 
Problémy a rozvojové záměry v území 
 
Výsledné shrnutí analytické části územní studie je provedeno v Problémovém výkresu (výkres D). Sledováno 
a hodnoceno je několik problémových okruhů. 
 
Záměry využití území 
 
První skupinu tvoří záměry na využití území dle platného územního plánu. Většina záměrů dle platné 
dokumentace prošla vývojem jak z hlediska požadavků na změnu využití, tak z hlediska nového vymezení. 
Druhou skupinu záměru tvoří záměry obce, v řešeném území představované především záměrem na 
výstavbu bytů zvláštního určení a rozšiřovaní ploch veřejné zeleně kolem Šatavy. Třetí skupinu tvoří konkrétní 
záměry na výstavbu v řešené lokalitě. 
 
Záměry obsluhy území 
 
Prioritní v řešené oblasti je dlouhodobý záměr obce na vytvoření nového dopravního koridoru, který odvede 
těžkou nákladní dopravu z bývalého výrobního areálu na ochranný komunikační systém obce. Uskutečnění 
tohoto záměru je postupně realizováno od doby výstavby průmyslové silnice. Realizováno je již napojení na 
tuto silnici z ulice Jízdárenské. Ve fázi závěrečné projektové přípravy je jižní napojení areálu bývalého areálu 
Botexu na ulici Jízdárenskou. 
 
Z hlediska technické infrastruktury je připravován záměr na propojení kanalizačních stok v ulici Vodní, pro 
připojení větve z ulice Loosova. 
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Urbanistické problémy 
 
V rámci vyhodnocení využití území byly vybrány lokality, ve kterých využití neodpovídá podmínkám v území a 
není v souladu se záměry územního plánu. Dále byla vyhodnocena stabilita území a prezentovány požadavky 
na pěší propojení. 
 
Dopravní problémy 
 
Jako dopravní problém bylo vyhodnoceno stávající napojení areálů na dopravní systém obce (v některých 
případech z hlediska záměru přes objekty garáží) a organizace dopravy na bývalém autobusovém nádraží. 
 
Územní střety 
 
Jako územní střet byl identifikován střet záměru obce na výstavbu bytů zvláštního určení s registrovaným 
významným krajinným prvkem Hrušovanské rybníčky. 
 
 
Součástí problémového výkresu je grafické vymezení limitů využití území a ochranných režimů. Ty mohou 
omezit využití území jak z hlediska stávajících funkcí, tak z hlediska budoucího využití území. 
 
 
Platný územní plán obce Hrušovany u Brna 
 
Pro komplexní využití územní studie je v rámci analytické části prezentován výřez platného územního plánu 
obce po změnách ÚPO č.I. – V.  
Tento výkres nemá charakter právního stavu územního plánu po změnách ÚPO. 
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A.1.5 Širší územní vztahy ve vazbě na územní plán 
 
Řešená lokalita byla vymezena a definována Změnou Z V/6 územního plánu obce (dále ÚPO) Hrušovany u 
Brna.  
 
Jedná se o plochu přestavby. Změna navrhuje přestavbu části bývalého areálu výroby (Botex) na smíšené 
plochy obchodu a služeb. Pro rozhodnutí o změně využití této plochy je podmínkou zpracování územní studie.  
 
Pro tuto plochu byla v souladu s platným ÚPO Hrušovany u Brna zadána ke zpracování Územní studie – 
„Východní část areálu Botexu“. 
 
V rámci této územní studie bylo požadováno zpracování širších vztahů. Návrh na úrovni širších vztahů musí 
naplnit dva základní předpoklady: 
 
 odůvodnění návrhu využití území části areálu bývalého Botexu v kontextu k celkové koncepci rozvoje části 

obce 
 připravit a částečně prověřit možnosti rozvoje této části obce pro nový územní plán Hrušovany u Brna 
 
 
Urbanistická koncepce 
 
Navržená urbanistická koncepce širšího území kolem areálu bývalého Botexu vychází ze záměrů platného 
územního plánu. Koncepce dalšího rozvoje je založena na principu postupné transformaci původně výrobních 
činností na rezidenční území, drobnou nezávadnou výrobu a služby. Do návrhu jsou dále promítnuty 
rozvojové záměry obce, které se postupně vyvíjí a zpřesňují. 
 
Z hlediska funkčního uspořádání je jasně definován pás výroby a smíšených výrobních funkcí kolem 
stávajícího železničního koridoru. Tento pás se směrem k centru obce mění na smíšené obytné funkce a 
směrem k bývalé regionální železniční trati do Židlochovic pak na plochy sportu.  
Nově je navrženo nové veřejné prostranství, které prochází bývalým výrobním areálem a jasně odděluje 
výrobní funkce od smíšených rezidenčních ploch.  
V severní části jsou to smíšené plochy nezávadné drobné výroby a služeb. Nově je také definován 
předprostor bývalého Botexu. Veřejné prostranství po bývalém autobusovém nádraží by mělo dostat novou 
podobu náměstí A. Loose.  
Za příčným rozdělením bývalého areálu Botexu tvořeným veřejným prostranstvím a izolační zelení jsou jižním 
směrem navrhovány smíšené plochy s obytnou funkcí. Ty pak přímo navazují na stávající rezidenční území 
představované Loosou vilou, sportovním areálem a novou bytovou výstavbou.  
Pás mezi ulici Vodní a Šatavou je v návaznosti na revitalizované Hrušovanské rybníčky doplněn o další 
plochy veřejné zeleně. V tomto území jsou také navrženy plochy pro rozvoj veřejného vybavení. 
 
Prostorové uspořádání vychází ze stávající stabilizované zástavby a respektu k dominantnímu objektu 
bývalého cukrovaru. Nová zástavby by měla vytvořit prostorovou podnož v jednotné výškové hladině tří, 
maximálně čtyř podlaží. Důležitým a do budoucna významným je prostor nového náměstí A. Loose. Jeho 
dostavba a úprava vytváří předpoklady pro vznik kultivovaného městské prostředí.  
 
Navržené dopravní řešení navazuje na koncepci územního plánu a jeho postupnou realizaci. Je dokončen 
komunikační systém této části obce, který vytváří předpoklady pro organizaci dopravy tak, aby nákladní 
doprava byla vedena mimo rezidenční území obce. Z hlediska pěších vazeb se bývalý areál otevírá a 
umožňuje průchod na ulici Vodní s pokračováním do ploch zeleně kolem Šatavy. 
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A.1.6 Návrh urbanistické koncepce a zásady regulace území 
 Podmínky ÚS vyplývající ze změny Z V/6 ÚPO 
 
 
Zdůvodnění navržené koncepce řešení 
 
Urbanistická koncepce 
 
Řešená lokalita byla vymezena a definována Změnou Z V/6 územního plánu obce. Jedná se o plochu 
přestavby. Změna navrhla přestavbu části bývalého areálu výroby (Botex) na smíšené plochy obchodu a 
služeb. Tyto plochy ve svých regulacích umožňují využití území jak pro funkce bydlení, tak pro funkce 
nerušící řemeslné výroby.  
 
Na základě podrobné analýzy stávajícího stavu i reálných záměrů dalšího rozvoje jednotlivých areálů je 
navrženo zpřesnění využití území pro dvě stavební plochy: 
 
 plocha navazující na stávající rezidenční území kolem hřiště umožní především rozvoj funkce bydlení 

(plocha SO-1) 
 plocha přiléhající k hlavnímu areálu bývalého Botexu umožní stabilizaci a rozvoj nerušících provozoven 

(plocha SO-2) 
 
Pro jasnou organizaci bývalého výrobního areálu je navržen nový veřejný prostor (plocha DK), který zajistí: 
 
 obsluhu stávajících areálů těžkou automobilovou dopravou 
 průchodnost územím 
 vytvoření koridoru pro uložení obslužné technické infrastruktury 
 
Pro zajištění jasného oddělení výrobních a obslužných funkcí od rezidenčního území je navržen v návaznosti 
na nové veřejné prostranství pás izolační zeleně (plocha ZI) doplněný stromořadím. 
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Základní urbanistická bilance návrhu 
 
 
Urbanistická bilance funkčních ploch 

 velikost plochy (m2) 
dosažitelnost HPP (m2) 

hrubých podlažních ploch 

Smíšené plochy obchodu a služeb SO-1 7 230 8 676 

Smíšené plochy obchodu a služeb SO-2 16 160 14 544 

Plochy automobilové dopravy a dopravních zařízení - DA 815  

Plochy dopravních koridorů 4 100  

Plochy zeleně izolační 900  

CELKEM 29 205 23 220 

 
 
Bilance předpokládaného zatížení pro návrh TI 

subjekt obyvatelé zaměstnanci ostatní 

Dekor extra s.r.o.  40  

Tubell s.r.o  30  

JAPEZ s.r.o  45 35 ubytovacích jednotek 

Radek Slouka - Autoservis  5  

Novák - klempířství  5 20 návštěvníků 

RIROMI s.r.o. 115 15  

DARE-EUROOKNA s.r.o. 22   

Hanušová,Medvěd,Shmidt 4   
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Koncepce veřejné infrastruktury 
 
Veřejná prostranství 
 
Územní studie navrhuje veřejná prostranství. V návrhu územní studie jsou veřejná prostranství 
představována:  
 
 plochou veřejného dopravního koridoru (realizace místní komunikace, parkování, chodníků) 
 plochou izolační zeleně 
 
Dopravní infrastruktura 
 
Koncepce rozvoje 
 
Navržené dopravní řešení respektuje návrh platného územního plánu obce. Územní studie zpřesňuje a 
navrhuje dopravní řešení na území bývalého výrobního areálu. Dnešní areálové komunikace jsou nahrazeny 
veřejnými komunikacemi, napojenými na dopravní skelet obslužných komunikací obce. Ten zajišťuje dopravní 
obsluhu obce a nezbytnou prostupnost územím. Systém obslužných komunikací je napojen na ochranný 
systém místních a krajských komunikací odvádějící nákladovou dopravu mimo rezidenční území obce. 
 
Automobilová doprava 
 
Síť místních komunikací se v historickém vývoji obce postupně utvářela v závislosti na využití území a vedení 
tras tranzitní dopravy. V této části obce dříve převládaly výrobní činnosti. Postupně byla síť doplněna, 
v souladu s územním plánem, novou „průmyslovou silnicí“ a její propojkou na ulicí Vodní. Tyto nové místní 
komunikace zajišťují odvedení nákladové dopravy z významných průmyslových areálů na nadřazenou silniční 
síť a vytváří předpoklady pro odvedení tohoto druhu dopravy i z bývalého areálu Botexu. 
 
Územní studie navrhuje novou místní komunikaci, která propojí stávající ulici Jiřího z Poděbrad s ulicí 
Jízdárenskou. Tato komunikace zajistí dopravní obsluhu aktivit v bývalém výrobním areálu a umožní 
organizaci dopravy tak, aby po této komunikaci byla zajištěna obsluha této části obce těžkou nákladovou 
dopravou. Pro obsluhu jižní části řešeného území je navržena příční slepá komunikace s obratištěm. 
 
Nové komunikace jsou navrženy dle zásad ČSN 736101 „Projektování místních komunikací“ jako 
dvoupruhové v kategorii MO2 7/30. Podle urbanisticko – dopravní funkce jsou komunikace zařazeny do 
funkční skupiny C (komunikace obslužné, s funkcí obslužnou). 
 
Dopravní obsluha funkční plochy SO-1 je navržena úpravou stávající místní komunikace v ulici Loosova. 
Nová komunikace je navržena v kategorii MO2 6,5/30, ve funkční třídě D1 (zklidněné komunikace – obytné 
zóny). Tato komunikace se nachází mimo řešené území územní studie. 
 
Doprava v klidu 
 
Územní studie navrhuje v souladu s územním plánem obce plochu pro odstavování vozidel při vjezdu do 
bývalého areálu. Tato plocha umožní parkování cca 24 vozidel. Další parkovací stání jsou navrhována v rámci 
nových veřejných prostranství. Kolem nové komunikační páteře jsou umístěna podélná stání umožňující 
parkování cca 12 - 15 vozidel Výsledná kapacita parkování bude ovlivněna konkrétním řešením předprostoru 
nové zástavby a možností vysadit v rámci parkovacího prostoru alej. 
 
Návrh územní studie vytváří podmínky pro umístění garáží a parkovišť v parametrech ČSN 736056 „Odstavné 
a parkovací plochy silničních vozidel“. 
 
Odstavná a parkovací stání pro firemní automobily budou vždy umístěna na pozemcích uvnitř areálů 
(soukromé pozemky jednotlivých aktivit). Kapacita parkovacích a odstavných ploch bude odpovídat příslušné 
české technické normě. 
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Z hlediska širších vztahů územní studie jsou navrženy další veřejná prostranství a plochy dopravy pro 
odstavování vozidel:  
 
- náměstí A. Loose (bývalé autobusové nádraží), cca 22 stání 
- ulice Loosova, parkoviště dle ÚPO, cca 28 stání 
- ulice Loosova, parkoviště u hřiště, cca 15 stání 
- ulice Jízdárenská, parkoviště za hřištěm (v rámci návrhových ploch sportu), cca 40 stání 
- ulice Jízdárenská, parkoviště za sportovní halou, cca 16 stání 
 
Pěší doprava 
 
Územní studie navrhuje vytvoření nových veřejných prostranství přes bývalý výrobní areál. V těchto veřejných 
prostranstvích je navrhována místní obslužná komunikace, která je z obou stran lemována chodníky. Tyto 
chodníky zajistí průchodnost územím a přístup ke všem nemovitostem. 
 
V jižní části řešeného území u příčné slepé komunikace s obratištěm je chodník veden kolem izolační zeleně, 
čímž je zajištěna průchodnost územím bez křížení s vjezdy do jednotlivých areálů. Je navržena stavební 
úprava stávající opěrné zdi, která umožní pěší propojení s ulicí Vodní.  
 
Civilní ochrana 
 
Návrh nového veřejného prostranství s novou obslužnou komunikací vedenou nově areálem bývalého Botexu 
vytváří předpoklady pro bezproblémový příjezd zasahujících jednotek. 
 
Vliv dopravy na životní prostředí 
 
Navrhované dopravní řešení vytváří podmínky pro soustředění obslužné nákladní dopravy do nově 
navrženého veřejného koridoru s minimálními negativními vlivy na okolní obytné území. 
 
Navrhované řešení zároveň umožňuje snížit množství obslužné nákladní dopravy v ulici Vodní a tím zlepšit 
kvalitu obytného prostředí kolem této komunikace. 
 
Železniční doprava 
 
Železniční doprava nemá přímý vliv na řešené území.  
 
Trasa železničního koridoru je situována asi 130 m od hranice území řešeného územní studií. Lokalita se 
nachází mimo stávající i ÚPO navrhovaná ochranná pásma železnice. 
 
Z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací byl hluk z železniční dopravy řešen v rámci 
změny č.V ÚPO Hrušovany u Brna. Dle hlukové studie se hranice akustického tlaku LAeq,T = 50 dB pro noční 
dobu nachází ve vzdálenosti 95 m od osy koleje. Dle akustické studie „Posouzení akustických emisí a imisí 
pro lokalitu Stávání“ byla ekvivalentní hladina hluku A, L Aeq,T = 50 dB pro noční dobu (mimo ochranné 
pásmo dráhy) stanovena ve vzdálenosti 100 m od zhlaví krajní koleje. Železniční doprava by podle známých 
a zjištěných skutečností neměla negativně ovlivnit kvalitu prostředí v řešeném území. 
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Zásobování pitnou vodou 
 
V zásobení obce vodou dochází oproti platnému ÚPO ke změně. Obec Hrušovany u Brna je od března 2013 
zásobena z VOV (Vírský oblastní vodovod) v rámci skupinového vodovodu Židlochovice. V návrhu je místo 
stávajícího napojení na vodojem v Židlochovicích a prameniště Vojkovice přímé napojení na přívodní řad VOV 
z vodojemu Rajhrad do vodojemu Židlochovice. Je ale nutná redukce tlaku. Toto řešení nahrazuje 
nedostatečnou kapacitu ve stávajícím přívodním řadu od Židlochovic a umožnilo vyřadit nevyhovující 
prameniště Vojkovice z běžného provozu (ponechané jen jako rezerva). 
 
V rámci diskuse při projednávání Generelu SKV (skupinový vodovod) Židlochovice v březnu 2011 a s 
ohledem na jeho výsledky při předpokládaném územním rozvoji, ze kterých vyplynula nutnost realizace 
zásadních opatření na stávajících zařízeních SKV, bylo navrženo posoudit možnost připojení obcí Hrušovany 
u Brna a Vojkovice samostatně na přivaděč VOV. Tato varianta je součástí Aktualizace generelu zásobení 
pitnou vodou SVK a má zásadní (pozitivní) vliv na rozsah navrhovaných opatření. 
 
Stávající PRVK počítal se spotřebou pro 2 882 obyvatel Qp = 345,3 m3/den (4,0 l/s) a Qm = 483,4 m3/den (5,6 
l/s). Aktualizace generelu zásobování skupinového vodovodu Židlochovice (Pöyry 2012) uvádí pro stávajících 
2 956 napojených obyvatel (z celkových 3.113) Qp = 337 m3/den (3,9 l/s) a Qm = 553 m3/den (6,4 l/s). Dále 
počítá se zvýšením pro 877 obyvatel o Qp = 114 m3/den (1,32 l/s) a Qm = 175,4 m3/den (2,03 l/s) na celkem 
Qp = 451 m3/den (5,22 l/s) a Qm = 728,4 m3/den (8,43 l/s). Generel počítá tedy s napojením celkem 3 833 
obyvatel při průměrné specifické spotřebě 117,7 l/os/den (u nové 130 l/os/den), což odpovídá údajům změny 
ÚPO č II. Změna č.V. uvádí ale již 4 493 obyvatel (z toho 300 na řešené ploše). Nyní se navrhuje na řešeném 
území smíšené využití (64 zaměstnanců a 172 ubytovaných či bydlících) což odpovídá cca 200 obyvatelům, 
tedy 4 393 obyvatel. Rozdíl spotřeby pro 560 obyvatel je Qp = 560 x 130 l/ob/den = 72,8 m3/den (0,84 l/s) a 
Qm = 111,4 m3/den (1,29 l/s), z toho zvýšení spotřeby vody oproti současnému stavu na řešeném území, se 
kterým generel nepočítal, je Qp = 20,4 m3/den (0,24 l/s) a Qm = 0,5 l/s. Pokud budou respektovány všechny 
změny ÚPO (zejména č.I), pak je nutné generel znovu aktualizovat, nebo provést redukci jiných výhledových 
(rezervních) ploch. Jedná se o teoretické navýšení počtu obyvatel při 100% využití všech těchto ploch. 
 
Pro novou i stávající zástavbu v řešeném území postačí rozšířit stávající řady v profilu DN 100 (s ohledem na 
požární směrnice) v nových komunikacích, včetně zaokruhování. Po přepojení zásobení vodou obce 
Hrušovany u Brna na VOV, není pro lokalitu řešenou územní studií problém se spotřebou vody pro navržený 
rozvoj. Také tlakové poměry odpovídají požadavkům ČSN, včetně požárních požadavků. 
 
Bilance pitné vody 
 
Řešené území ÚS – Qp = 20,4 m3/den (0,24 l/s). 
 
Kanalizace 
 
Obec Hrušovany u Brna je obsloužena jednotnou kanalizací ukončenou v kanalizační čistírně. ČOV byla v 
roce 1970 uvedena do provozu a v roce 1999 a v období 2011 - 2013 rekonstruována. Nyní jsou její 
parametry EO 3 877, Qp = 738,3 m3/rok (8,5 l/s) a Qm = 939,0 m3/den (10,9 l/s) při dodržení požadovaného 
stupně čistění. Současné vytížení je 3.500 EO což odpovídá současnému počtu 3.382 obyvatel včetně 
vybavenosti a výroby. Dle projektu z roku 2010 je možná intenzifikace až na 6 000 EO. Současný čistící efekt 
ČOV je znehodnocen zaústěním jednotné kanalizace. Dle ÚPO obce včetně změn č.I - V se zvýší počet 
obyvatel až na 4.493 (pokud se upraví dle této studie pak jen na 4 393). Předpokládaný rozvoj obce v tomto 
rozsahu vyžaduje již rekonstrukci ČOV. 
 
Z řešené lokalitě bude nyní odtok zvýšen oproti stávajícímu stavu o cca 200 EO (viz spotřeba vody), místo 
dříve navrhovaných 300 obyvatel (změna č.V). Znamená to, že pokud by se ostatní rozvojové plochy dle ÚPO 
(včetně změn č.I - V) nevyužily, mohly by se aktivity na této ploše napojit. Předpokladem ale je, stávající 
jednotnou kanalizaci nahradit oddílnou, pokud možno i ve všech nových rozvojových plochách (při 
respektování vyhlášky č.501/2006 Sb. §20,21 v platném znění). Nová splašková kanalizace by se napojila na 
stávající kanalizaci ukončenou v ČOV. Dešťová kanalizace by se zaústila do obnovené původní vodoteče 
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napojené přímo do říčky Šatavy. V plochách přiléhajících k ulici Loosova je třeba přeložit stávající jednotnou 
kanalizaci. Důvodem je využitelnost plochy firmy DARE-EUROOKNA (nutné věcné břemeno). Zároveň musí 
být zajištěno odkanalizování bývalého areálu Botexu, do doby vybudování oddílné kanalizace v severní části 
řešeného území. 
 
Ze zpevněných ploch je nutno řešit odtok srážkových vod jednotlivých vlastníků na svém pozemku formou 
vsaků nebo zdrží dle geologických poměrů v dané lokalitě. Možnosti vsakování povrchových vod (dešťových 
vod zastavěných ploch) do terénu budou posouzeny v rámci dalších stupňů projektové přípravy na základě 
geologického posudku pro danou lokalitu v souladu s ČSN 759010 (vsakovací zařízení srážkových vod). 
 
Bilance odpadní vody 
 
Řešené území ÚS – Qp = 20,4 m3/den (0,24 l/s). 
 
Bilance kapacity ČOV Hrušovany u Brna 
 
Rozvojový potenciál obce ve vztahu k ČOV  

 návrh – přírůstek obyvatel celkový počet obyvatel poznámka 

Územní plán - 1998 + 523 3 346  

Změna ÚP č.I + 360 3 706 
převedení rezervy do 
návrhu 

Změna ÚP č.II + 120 3 826  

Změna ÚP č.III + 52 3 878  

Změna ÚP č.IV + 280 4 158  

Změna ÚP č.V + 35 + 300 4 493  

Změna ÚP č.V - ÚS + 35 + 200 4 393 upřesnění ÚS 

 
Kapacita ČOV Hrušovany u Brna 

 EO 

Zatížení 2012 cca 3 500 

Předpokládané zatížení 2013  cca 3 900 

Návrh rekonstrukce dle změny č.V 4 500 

Výhled dle změny č.V 6 000 

 
Bilance stávající kapacity ČOV  

 obyvatel volná kapacita 

Kapacita 2013 – 3 900 EO 3 380 520 EO 

Příslib kapacity – 40 RD +120 (3 500) 400 EO 

 
Z celkových bilancí vyplývá, že pro další rozvoj v rámci platného ÚPO je ještě volná kapacita pro cca 400 EO. 
Bude tedy záležet na jednotlivých rozvojových projektech s jakým zatížením a v jakém časovém horizontu 
tuto kapacitu vyčerpají. Po vyčerpání kapacity bude zapotřebí další intenzifikace ČOV dle předpokladů změny 
ÚPO č.V.  
 
Všechny tyto úvahy jsou však v plně kompetenci řešení nového územního plánu obce Hrušovany u Brna. 
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Zásobování plynem 
 
Změna využití území v řešeném území nemá vliv na plynofikaci obce. Spotřeba plynu na vytápění a přípravu 
TUV oproti současnému stavu se podstatně nezmění při dodržení zákona č. 406/2000 Sb. resp. vyhlášky č. 
148/2007 Sb. o úsporných opatřeních. 
 
Stávající systémy zásobování plynem obce Hrušovany u Brna jsou schopny zásobit řešenou lokalitu dle 
požadavků budoucích investorů. Konkrétní spotřeba bude vycházet z navrženého způsobu vytápění objektů a 
ohřevu teplé užitkové vody (tradiční či alternativní zdroje energie) a způsobu provedení stavby (např. pasivní 
domy apod.). 
 
 
Zásobování elektrickou energií 
 
Bývalý areál Botexu, ve kterém jsou umístěny drobné firmy a provozovny a také zbývající výrobní areál 
Botexu, jsou napájeny z těchto transformačních stanic:  
 
 TS 22/0,4 kV BOTEX (č.4349) odběratelská zděná městská, do výkonu 1000 kW  
 TS 22/0,4 kV ZEMPO 2x630 kVA (č.4348) s jedním odběratelským a jedním distribučním transformátorem 
 TS 22/0,4 kV INTERNÁT SVIT 1x630 kVA (č.9013) distribuční betonová dvousloupová 
 
Podnikatelské subjekty napájené z distribuční sítě NN jsou napojeny ze sítě NN uvedených trafostanic. 
 
Zásobování jednotlivých subjektů – stav k 1. pololetí 2013 

subjekt napájecí TS 
podíl zatížení na 
úrovni NN (kW) 

poznámka 

Dekor extra s.r.o. TS ZEMPO 16 kW připojení je v realizaci 

Tubell s.r.o TS BOTEX  není známo 

JAPEZ s.r.o TS BOTEX  není známo 

Radek Slouka - Autoservis TS INTERNÁT SVIT 13 kW  

Novák - klempířství TS INTERNÁT SVIT 13 kW  

RIROMI s.r.o. TS INTERNÁT SVIT 13 kW  

DARE-EUROOKNA s.r.o. TS INTERNÁT SVIT 13 kW  

Hanušová,Medvěd,Shmidt TS INTERNÁT SVIT 6,3 kW bydlení 

ZEMPOMARKET s.r.o TS ZEMPO 40 kW  

BOTEX TS BOTEX  mimo řešené území 

 
Stávající měrné zatížení pro drobné podnikání: 
podíl zatížení využité podlahové plochy v době maxima činí cca 0,024 kW/m2. Při obvyklém meziročním 
nárůstu zatížení cca 2% bude výhledové zatížení k roku 2020 činit cca 0,032 kW/m2

. 

 
Stávající zatížení na 1 bj. podle platného prováděcího pokynu E.ON „Koncepce sítí nízkého napětí, plánování 
obnovy sítí nn“vydaného v roce 2009” činí na úrovni NN pro venkovské obce v kat.B1 cca 2,1 kW/b.j. Ve 
výhledu k roku 2020 cca 2,6 kW, v kat B2 3,33 kW. 
 
Dle údajů E.ON Distribuce je možno v současné době připojit firmy Tubell s.r.o a JAPEZ ze stávající sítě NN. 
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Návrh 

subjekt návrh využití 
podíl zatížení na 
úrovni NN (kW) 

Dekor extra s.r.o. nezávadná výroba, skladování, služby, administrativa 196 kW 

Tubell s.r.o nezávadná výroba, skladování, služby, administrativa 62 kW 

JAPEZ s.r.o 
nezávadná výroba, skladování, služby, administrativa 
ubytování 

92 kW 
50 kW 

Radek Slouka - Autoservis výroba a skladování 15 kW 

Novák - klempířství výroba a skladování, stravování, sport - fit 15 kW 

RIROMI s.r.o. 
obchod, služby 
35 bytových jednotek 

59 kW 
91 kW 

DARE-EUROOKNA s.r.o. bydlení - 6 RD 20 kW 

Hanušová,Medvěd,Shmidt stabilizace 7,8 kW 

 
Předpokládané zatížení dosáhne cca 632 kW. 
 
Napájení ploch přiléhajících k ulici Loosova (RIROMI, DARE-EUROOKNA, Hanušová, Medvěd, Shmídt, 
Radek Slouka - Autoservis, Novák - klempířství) bude i nadále napájeno z TS INTERNÁT SVIT. V rámci 
realizace nových NN rozvodů v severní části bývalého areálu Botexu (plocha SO-2) je možno počítat s 
přepojením firem Novák - klempířství a Slouka - Autoservis na novou TS. 
 
TS ZEMPO zajistí napájení areálu ZEMPOMARKET. Pro zajištění napájení areálů v severní části bývalého 
areálu Botexu - plocha SO-2 (Dekor extra, Tubell, JAPEZ) bude nutno počítat s výstavbou distribuční 
transformační stanice do výkonu 2x630 kVA, která také převezme napájení distribuční sítě NN ulice Poštovní, 
Jiřího z Poděbrad, Palackého, zajišťované v současné době z TS ZEMPO. Nová TS bude napojena 
kabelovou smyčkou ze stávajícího kabelového vedení VN a umístěna na veřejném prostranství. 
 
 
Spoje a radiokomunikace 
 
V rámci územní studie nejsou navrhovány nové kabelovody a kabelová síť sdělovacích a datových systémů, 
ani nejsou navrhována nová zařízení radiokomunikací. Navržené řešení, které vytváří nový koridor pro 
veřejné prostranství, vytváří předpoklady pro vedení nových slaboproudých rozvodů kolem nových 
obslužných komunikací. 
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Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 
 
Regulativy funkčního využití území pro zastavěné území 
 
SO-1 - smíšené plochy obchodu a služeb SO-1 
 
Plochy zastavěné objekty polyfunkčního charakteru se zastoupením obchodu, služeb, administrativy a 
bydlení. 
 
Přípustné jsou: 
- obytné budovy, 
- obchodní a administrativní budovy, 
- maloobchodní provozovny, provozovny stravování a výčepy, ubytovací zařízení, 
- stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotní, školské a sportovní účely, 
- parkoviště a garáže těchto objektů. 
 
Nepřípustné jsou: 
- řemeslné provozovny nerušící okolí 
 
SO-2 - smíšené plochy obchodu a služeb SO-2 
 
Plochy zastavěné objekty polyfunkčního charakteru se zastoupením obchodu, služeb, administrativy a 
nerušících výrobních provozoven. 
 
Přípustné jsou: 
- řemeslné provozovny nerušící okolí, 
- obchodní a administrativní budovy, 
- maloobchodní provozovny, provozovny stravování a výčepy, ubytovací zařízení, 
- stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotní, školské a sportovní účely, 
- zábavní zařízení, 
- parkoviště a garáže těchto objektů. 
 
Nepřípustné jsou: 
- obytné budovy 
 
DA - Plochy automobilové dopravy a dopravních zařízení 
 
Tyto plochy jsou určeny k umístění parkovišť a ostatních ploch dopravy. 
 
DK - Plochy dopravních koridorů 
 
Tyto plochy zahrnují tělesa komunikací a účelových cest, doprovodnou zeleň kolem komunikací (pokud není 
charakterizována jako zvlášť významná), chodníky a přístupové cesty k objektům a areálům, cyklistické a pěší 
stezky. Plochy dopravních koridorů musí být veřejně přístupné a měly by být ve vlastnictví obce. Technicky 
slouží k vedení dopravy a uložení sítí technické infrastruktury. 
 
 
Regulativy funkčního využití území pro nezastavěné území 
 
ZI – plochy zeleně izolační 
 
Plochy izolační zeleně jsou plochy pokryté vegetačním krytem a plní hygienickou, ekologickou a estetickou 
funkci. 
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V plochách izolační zeleně se připouští umístění zařízení, která svým charakterem odpovídající způsobu 
využívání ploch izolační zeleně: 
- drobná zařízení pro údržbu zeleně, 
- stavby eliminující akustické emise a imise. 
 
 
Regulativy respektují Vyhlášku o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Hrušovany u Brna a 
následných a následné Opatření obecné povahy změn ÚPO.  
V případě funkčních plochy SO-1 bylo využití území zpřesněno vyloučením přípustného využití pro řemeslné 
provozovny nerušící okolí ve prospěch celkové koncepce využití této plochy převážně pro funkci bydlení. 
V případě funkčních plochy SO-2 bylo využití území zpřesněno vyloučením přípustného využití pro obytné 
objekty ve prospěch celkové koncepce využití této plochy převážně pro funkci nerušících výrobních 
provozoven. 
 
 
Zásady prostorového regulace pro zastavěné území 
 
SO-1 - smíšené plochy obchodu a služeb SO-1 
 
Výška zástavby bude maximálně 3 nadzemní podlaží vzhledem ke stávajícímu areálu bývalého Botexu a 4 
nadzemní podlaží vzhledem k ulici Vodní a Loosova v jejich jižní a východní části. Do ulice Vodní je stavební 
hranice na hranici funkční plochy stanovena na 1 nadzemní podlaží. Regulace výškových hladin je vyznačena 
v hlavním výkresu. 
 
Požadavky na tvar střech nejsou stanoveny.  
 
SO-2 - smíšené plochy obchodu a služeb SO-2 
 
Výška zástavby bude maximálně 3 nadzemní podlaží vzhledem ke stávajícímu areálu bývalého Botexu a 4 
nadzemní podlaží v severní části vzhledem k ulici Vodní pro stavby všech přípustných funkcí s vyjímkou 
halových objektů. Halové objekty jsou přípustné pouze jako jednopodlažní s konstrukční výškou odpovídající 
účelu využití. Regulace výškových hladin je vyznačena v hlavním výkresu. 
 
Požadavky na tvar střech nejsou stanoveny.  
 
DA - Plochy automobilové dopravy a dopravních zařízení 
DK - Plochy dopravních koridorů 
 
Regulativy prostorového uspořádání pro tyto plochy se neuplatňují 
 
 
Výklad pojmů 
 
Územní studie navrhuje: 
 
Stavební čára 
Hranice, rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku. Poloha hrany budovy ve výši rostlého nebo 
upraveného terénu. Před stavební čáru smějí vystupovat balkony, arkýře, markýzy, římsy nebo jiné doplňkové 
konstrukce, které jsou součástí stavebního objemu.  
 
Stavební hranice 
Hranice, rozhraní mezi zastavitelnou částí parcely (určenou k zastavění) a nezastavěnou částí pozemku. 
Hlavní objem objektu nesmí tuto hranici překročit, ale může podle podmínek od této čáry ustoupit směrem 
dovnitř plochy. 
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Výška zástavby 
Určuje nepřekročitelnou nejvyšší výšku zástavby v plných nadzemních podlažích. Do plného podlaží se 
započítává podkroví v případě, když více jak 3/5 půdorysné plochy podkroví vzhledem k ploše pod ním 
ležících podlaží je využitelné pro danou funkci.  
 
Index podlažních ploch (IPP) 
Vyjadřuje intenzitu využití území, tj. počet m2 hrubé podlažní plochy na m2 funkční plochy. Za hrubou podlažní 
plochu se považuje půdorysná plocha všech plných nadzemních podlaží staveb včetně konstrukcí a o pro 
danou funkci využité podkroví.  
 
Úsek vjezdů 
Určuje úsek, ve kterém je požadována dopravní obsluha funkční plochy z veřejného prostranství (plochy 
dopravního koridoru). 
 
 
Některé prostorové regulativy definované Vyhláškou o závazných částech územního plánu sídelního útvaru 
Hrušovany u Brna pozbyly platnosti v souvislosti s novelou Stavebního zákona.  
Na základě analýzy stávajícího stavu a vztahu návrhu k charakteru okolní zástavby však Územní studie 
prostorové regulativy navrhuje a oproti původnímu územnímu plánu některé regulativy upřesňuje a zpřísňuje.  
 
Podmínky využití stavebních pozemků  
 
Všechny stavby vybavené vodovodem a které jsou zdrojem odpadních vod, budou připojeny na veřejný 
vodovod a veřejnou kanalizaci. 
 
 
Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 
 
Dopravní infrastruktura 
 
Vymezuje se prostor místní komunikace funkční skupiny C obslužných obousměrných komunikací se dvěma 
jízdními pruhy, oboustranným chodníkem, podélným parkováním, resp. oboustranným chodníkem a zeleným 
pásem, včetně křižovatky a napojení na stávající komunikace. Prostorové uspořádání je vyznačeno v hlavním 
výkresu, podrobné uspořádání jednotlivých částí bude předmětem samostatných rozhodnutí. 
 
Veřejná prostranství 
 
Veřejná prostranství v návrhu územní studie jsou představovány plochou dopravních koridorů a izolační 
zeleně. 
 
Prostorové uspořádání je vyznačeno v hlavním výkresu. 
 
Technická infrastruktura 
 
Umisťují se stavby veřejného vodovodu pro zásobení pitnou vodou. Trasy vodovodních řadů a propojení se 
stávajícími trubními rozvody jsou stanoveny ve výkrese Širší územní vazby - návrh koncepce technické 
infrastruktury. 
 
Umisťují se stavby veřejné kanalizace na odvádění splaškových a dešťových vod. Umístění a uspořádání 
staveb veřejné kanalizace ve výkrese Širší územní vazby - návrh koncepce technické infrastruktury. 
 
Umisťuje se kabelové elektrické vedení 22 kV, k nové trafostanici. Umisťuje se 1 nová trafostanice. 
Prostorové uspořádání staveb pro zásobování elektrickou energií jsou stanoveny ve výkrese Širší územní 
vazby - návrh koncepce technické infrastruktury. Prostorové uspořádání staveb pro zásobování elektrickou 
energií jsou stanoveny ve výkrese Širší územní vazby - návrh koncepce technické infrastruktury. 
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Umisťuje se stavba STL distribučních plynovodů pro možnost zásobování všech objektů na řešeném území 
plynem. Uspořádání plynovodů jsou stanoveny ve výkrese Širší územní vazby - návrh koncepce technické 
infrastruktury. 
 
 
Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 
 
Ochrana kulturních hodnot 
 
Způsob zástavby a využití pozemků navazuje na stávající dominantní objekt bývalé cukerní rafinerie. Tento 
významný orientační prvek v území musí být respektován a nová výstavba by měla charakter bývalého 
výrobního areálu dotvářet. Navržená struktura má charakter středně podlažní zástavby s jasně definovaným 
veřejným prostranstvím sloužícím pro obsluhu území a definujícím budoucí územní členění bývalého 
výrobního areálu. 
 
Ochrana krajinného rázu 
 
Pro krajinný ráz Hrušovan u Brna je charakteristická poloha obce v široké říční nivě řeky Svratky a říčky 
Šatavy. Z rovinného charakteru krajiny vystupuje dominantní objet bývalého cukrovaru. Tento dnes významný 
objekt je návrhem územní studie plně respektován. Budoucí výšková hladina nové zástavby bude i nadále 
vytvářet pouze podnož této dominantě, s vyloučením jejího překrytí. 
 
S ohledem na krajinný ráz nebudou v řešené lokalitě umisťovány stavby technické infrastruktury typu stožárů 
telefonních a jiných operátorů. 
 
Posouzení vlivu na krajinný ráz 
 
Navržené využití území řešené lokality a prostorové regulativy nemají vliv na stávající krajinný ráz řešené 
lokality. 
 
Ochrana přírodních hodnot 
 
V řešeném území se nenachází prvky a jevy vyžadující ochranu přírodních hodnot. 
 
 
Podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 
 
Uliční zeleň 
 
Součástí veřejných prostranství s vedením obslužných komunikací třídy C jsou vytvořeny podmínky pro 
výsadbu uličních stromořadí. 
 
Likvidace odpadů 
 
Splaškové vody budou odváděny pouze do kanalizačního systému a ČOV obce Hrušovany u Brna. Bez 
připojení na veřejnou kanalizaci nebudou realizovány žádné stavby, které jsou zdrojem splaškových vod. 
 
 
Podmínky pro ochranu veřejného zdraví 
 
Čistota ovzduší  
 
Na území řešené lokality nebudou žádné stavby, které by byly zdrojem látek znečišťujících ovzduší a přírodní 
prostředí překračující limity uvedené v příslušných předpisech. 
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Ochrana před nadměrným hlukem 
 
Provoz železnice 
 
Řešená lokalita se nachází mimo hygienický limit pro hluk a vibrace pro chráněný venkovní prostor a 
chráněný venkovní prostor staveb z železniční dopravy. 
 
Smíšené plochy obchodu a služeb SO-1 
 
pro tuto plochu s rozdílným využitím s převažující funkcí bydlení jsou dle platných právních předpisů 
nepřípustné stavby, činnosti a zařízení, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné zdraví překračují 
nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí 
být prokázáno v rámci územního řízení nebo povolení stavby) 
 
Z hlediska stávající polohy funkční plochy v kontextu s bývalým výrobním areálem se jedná o v „hlukově 
podezřelou plochu“. Stavby s chráněnými vnitřními (popř. i venkovními) prostory mají charakter podmíněně 
přípustného využití. V dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. 
 
Smíšené plochy obchodu a služeb SO-2 
 
přípustné je takové využití území, při kterém nebude následným provozem jednotlivé funkce negativně 
ovlivňována pohoda bydlení v přilehlých plochách umožňující bydlení nad přípustnou míru. To znamená, že 
nejpozději v rámci navazujícího řízení pro jednotlivé stavby umísťované na tuto funkční plochu bude 
prokázáno, že celková hluková zátěž z této funkce nepřekročí na její hranici hodnoty hygienických limitů 
hluku. 
 
 
Podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Dopravní infrastruktura 
 
Jižní část areálu (plocha SO-1) je napojena na stávající obslužnou komunikaci v ulici Loosově.  
 
Podstatná část areálu (plocha SO-2) je napojena na novou obslužnou komunikaci, tvořící novou páteř 
bývalého areálu Botexu. Podmínkou je realizace přístupového dopravního koridoru od průmyslového okruhu, 
přes ulici Jízdárenská do jižní části bývalého areálu Botexu. Severovýchodní část areálu v ploše SO-2 je 
napojena na ulici Vodní. 
 
Technická infrastruktura 
 
Zásobování pitnou vodou 
 
Územní studie prověřila možnosti napojení řešené lokality na veřejný vodovod obce.  
 
Plocha SO-1 je napojena na stávající vodovodní řad vedený v ulici Loosova. 
 
Plocha SO-2 je napojena na nový vodovodní řad vedený v novém dopravním koridoru. Severovýchodní část 
plochy SO-2 (dnešní areál DEKOR EXTRA s.r.o.) může být napojen na stávající vodovodní řad vedený v ulici 
Vodní. 
 
Kapacity pro dodávku pitné vody jsou dostatečné, tlakové poměry odpovídají požadavkům ČSN, včetně 
požárních.  
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Kanalizace 
 
Územní studie prověřila možnosti napojení řešené lokality na veřejnou kanalizaci obce.  
 
Plocha SO-1 je napojena na stávající jednotnou kanalizaci vedenou v ulici Loosova. Možnosti uspokojení 
požadavků na odváděné kapacity splaškových vod z nových aktivit bude posuzována ve vztahu k celkové 
kapacitě ČOV obce. Ze zpevněných ploch je nutno řešit odtok srážkových vod jednotlivých vlastníků na svém 
pozemku formou vsaků nebo zdrží dle geologických poměrů v dané lokalitě.  
 
Plocha SO-2 je napojena na novou splaškovou a dešťovou kanalizaci vedenou v novém dopravním koridoru. 
Dešťové vody budou odváděny do nové dešťové kanalizace zaústěné do vodního toku Šatava.  
Severovýchodní část plochy SO-2 (dnešní areál DEKOR EXTRA s.r.o.) může být napojen na stávající 
jednotnou kanalizaci vedenou v ulici Vodní. Ze zpevněných ploch areálu je nutno řešit odtok srážkových vod 
na vlastních pozemcích formou vsaků nebo zdrží, dle geologických poměrů v dané lokalitě. 
 
U dopravní plochy DA a DK (veřejné plochy) budou dešťové vody odváděny do nové dešťové kanalizace 
zaústěné do vodního toku Šatava. 
 
Zásobování plynem 
 
Územní studie prověřila možnosti napojení řešené lokality na stávající systémy zásobování obce plynem.  
 
Plocha SO-1 je napojena na stávající plynovodní řad STL vedený v ulici Loosova.  
 
Plocha SO-2 je napojena na nový plynovodní řad STL vedený v novém dopravním koridoru. Severovýchodní 
část plochy SO-2 (dnešní areál DEKOR EXTRA s.r.o.) může být napojen na stávající plynovodní řad STL 
vedený v ulici Vodní. 
 
Kapacitně jsou systémy schopny zásobit řešenou lokalitu plynem dle požadavků budoucích investorů. 
 
Zásobování elektrickou energií 
 
Územní studie prověřila možnosti napojení řešené lokality na stávající systémy zásobování obce elektrickou 
energií.  
 
Aktivity v ploše SO-1 budou napájeny z TS INTERNÁT SVIT. Aktivity plochy SO-2 budou napájeny z nové 
distribuční transformační stanice 
 
 
Stanovení pořadí změn v území (etapizaci) 
 
Územní studie nestanovuje pořadí změn v území. 
 
 
Návrh parcelace 
 
Územní studie navrhuje parcelaci pro vymezení veřejných prostranství. 
 
Tato veřejná prostranství (plochy komunikací a prostranství místního významu) jsou vymezena dle Vyhlášky 
501/2006 Sb. - o obecných požadavcích na využívání územím ve znění vyhlášky 269/2009 Sb. § 22, a 
korespondují s § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Cílem veřejných prostranství je vytvořit podmínky pro zajištění přístupnosti a dopravní obsluhy jednotlivých 
aktivit v území tak, aby při budoucím využití území byly v maximální míře eliminovány případné neshody 
současných a budoucích vlastníků jednotlivých nemovitostí. 
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V optimálním stavu by vymezená veřejná prostranství měla být ve vlastnictví obce, i když § 34 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) umožňuje toto využití aplikovat i pro soukromé pozemky. 
„Veřejná prostranství jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné 
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“ 
 
Územní studie navrhuje veřejná prostranství pro tato budoucí využití území: 

 pro veřejný dopravní koridor (místní komunikace a pěší doprava) 4 100 m2 

 pro izolační zeleň 901 m2 

 pro parkování 814 m2 
 
Vymezená veřejná prostranství by měly postupně přejít do vlastnictví obce Hrušovany u Brna. 
 
Současný podíl vlastnictví jednotlivých soukromých subjektů na ploše vymezených veřejných prostranství: 

vlastník výměra (m2) 

Tubell s.r.o 1 076 

JAPEZ s.r.o 1 248 

Radek Slouka  189 

Ing. Souš 2 627 

RIROMI s.r.o. 363 

spoluvlastnictví více subjektů 312 

celkem 5 815 

 
 
Umisťování dočasných staveb 
 
Územní studie prověřila a nenavrhuje možnost umisťovat dočasné stavby v řešené lokalitě.  
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A.1.7. Podmiňující faktory rozvoje území 
 
 
Dopravní infrastruktura 
 
Realizace veřejné komunikace v nově vymezeném veřejném prostranství.  
 
Nová místní komunikace umožní obsluhu stávajících i navrhovaných aktivit nákladovou automobilovou 
dopravou s přímým napojením na ochranný dopravní systém obce.  
 
Veřejná prostranství umožní průchodnost bývalým výrobním areálem s propojení na ulici Vodní. 
 
 
Ochrana před nadměrným hlukem 
 
Eliminace hlukových zátěží je navržena v rámci vymezené a definované funkční plochy. 
 
 
Technická infrastruktura 
 
Realizace veřejné technické infrastruktury v nově vymezeném veřejném prostranství.  
 
Nové veřejné prostranství umožní obsluhu stávajících i navrhovaných aktivit technickou infrastrukturou 
s vazbou na stávající obecní systémy.  
 
Nové rozvojové aktivity při ulici Loosově musí respektovat stávající obslužné systémy bývalého areálu. 
 
 
A.1.8. Limity využití území 
 
Ochrana zvláštních zájmů 
 
Ve všech plochách navržených územní studií lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy 
vojenského letectva a obrany státu. 
 
Tato podmínka vyplývá ze skutečnosti, že se celé správní území obce Hrušovany u Brna nachází v 
ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je zájmovým území Ministerstva obrany České republiky dle 
§ 175 stavebního zákona. Projednávání staveb v tomto území podléhá platné legislativě z hlediska obrany 
ČR. 
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A.1.9. Údaje o splnění zadání územní studie 
 
Návrh územní studie vychází ze zadání „Územní studie přestavbové plochy – Lokalita Z V/6 dle územního 
plánu obce Hrušovany u Brna“ (Územní studie – Východní část Botexu). 
 
Návrh územní studie (textová a grafická část) jsou zpracovány v souladu se zadáním. Požadavky v něm 
stanovené byly návrhem řešení splněny. 
 
Odůvodnění nesplnění podmínek a požadavků vyplývajících ze zadání. 
 
Budou zohledněny pozemky s platným územním rozhodnutím 
Na základě sdělení odboru ÚPSÚ Městského úřadu Židlochovice, ze dne 25.4.2013, nevydával stavební úřad 
v rozhodném období posledních několika roků žádná územní ani stavební povolení na pozemcích a stavbách 
v zájmové lokalitě. 
 
Prověřit možnost umístění této občanské vybavenosti (vyplývající ze schváleného zadání ÚP Hrušovany u 
Brna) - umístění muzea obce - muzeum díla Adolfa Loose, víceúčelový kulturní dům s možností pořádání 
kulturních, společenských i sportovních akcí a možností stravování a ubytování, ubytovací zařízení 
hotelového typu 
V rámci výrobního výboru bylo s obcí dohodnuto, že umístění toho záměru v řešeném území nebude 
požadováno. Podmínky pro umístění muzea jsou vytvořeny v rámci navrhované funkční plochy SO 
s objektem bývalé administrativní budovy Botexu. 
 
Prokázání zásobování plochy pitnou vodou hydrotechnickým výpočtem s přihlédnutím k tlakovým poměrům 
systému 
Vzhledem ke změně systému zásobení obce Hrušovany u Brna vodou (propojení vodovodního systému na 
VOV) od března 2013 nebyl hydrotechnický výpočet prováděn. 
 
Prostorové vymezení stavby – minimální a maximální umístění úrovně 1.NP, římsy, hřebene 
Vzhledem k charakteru přestavbové plochy s polyfunkčními objekty (různorodá výška staveb dle stávajícího i 
budoucího funkčního využití) určuje navržený prostorový regulativ pouze podlažnost. 
 
 
 


