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Přehled použitých zkratek 
 
 
„ÚS Pod Střediskem“ 

Územní  studie „Hrušovany u Brna – Plochy ÚS4 (Z7, Z9,N8, N9)  
Pod Střediskem " 

 
ČOV  čistírna odpadních vod 
ČR  Česká republika 
JmK (JMK) jihomoravský kraj 
KN  katastr nemovitostí 
KPÚ  komplexní pozemkové úpravy 
k.ú.  katastrální území 
MěÚ  Městský úřad 
MK  místní komunikace 
OP  ochranné pásmo 
ORP  obec s rozšířenou působností 
OŽPSÚ odbor životního prostředí a stavební úřad  
parc.č.   parcela číslo 
PHO  pásmo hygienické ochrany 
SÚ  stavební úřad 
ÚAP  územně analytické podklady 
ÚP  územní plán 
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
ZÚ  zastavěné území  
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A.1.  Urbanistická část 
 
 
A.1.1  Hlavní cíle řešení  
 

· územně plánovací podklad pro rozhodování v území 
· koordinace veřejných a soukromých zájmů  směřující k vyváženosti 

environmentálního, sociálního a ekonomického pilíře v rámci jednotlivých funkčních 
složek z hlediska dostatečné veřejné infrastruktury se zaměřením na dostatečně 
kapacitní veřejná prostranství (zejména ta, jejichž součástí nejsou komunikace -
veřejná zeleň, park apod 

· návrh dopravní obslužnosti a uspořádání prostoru lokality se stanovením etapizace 
výstavby lokality  

· stanovení podmínek pro zástavbu pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňující 
nerušený a bezpečný pobyt. 

· návrh dobré prostupnosti území adekvátním veřejným prostranstvím a tím zajištění 
dosažitelnosti občanského vybavení. 

· návrh komplexního řešení struktury zástavby a veřejných prostranství. 
· návrh návaznosti zástavby na frekventovanou komunikaci a dosažení požadovaného 

standardu ploch staveních pozemků i veřejných prostranství dle charakteru sídla 
· návrh uspořádání řešeného území, který zdůrazní veřejný prostor jako kvalitu 

podmiňující následnou organizaci území, vytvoření koncepčního dokumentu rozvoje 
ploch 

· dosažení požadovaného standardu ploch staveních pozemků i veřejných prostranství 
dle charakteru sídla  

 
 
A.1.2.  Vymezení řešeného území  

· Rozsah řešeného území je vymezen ve výkrese základního členění ÚP Hrušovany u 
Brna v hranicích územní studie ÚS4 – tj. pokračováním lokality Nad Střediskem 
severozápadním směrem s návazností na plochy zeleně s regionálním biokoridorem, 
obsahuje plochy dle ÚP ozn. Z7, Z9,N8, N9. 

Celková plocha lokality je 8,2 ha -  nachází se  mimo zastavěného území. 
         
 
A.1.3.  Podklady 
-  Územně analytické podklady ORP Židlochovice v rozsahu řešeného území  
 a jeho okolí (MěÚ Židlochovice 2016) 
- Katastrální mapa (ČÚZK, 2020) 
-  Fotodokumentace a terénní prohlídky zájmového území 
- Zadání Územní  studie „Hrušovany u Brna – Plochy ÚS4 (Z7, Z9,N8, N9)  

Pod Střediskem "  
-  výškopis území (zaměření, mapové vrstevnice) 
-  předchozí studie – zastavovací plán zadavatele 
-  Hydrogelogický průzkum sousední lokality Pod střediskem (Geoservis, 2006) 
-  projektová dokumentace přípravy navazujícího území – Obytný soubor Pod 

střediskem, infrastruktura 8RD - komunikace a přípojky technické infrastruktury 
 (Ing. Milan Zezula, Ing. Jan Polášek 08/2020) 
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A.1.4.  Širší územní vztahy ve vazbě na územní plán 
- Řešené území je vymezeno územním plánem jako plocha US4, obsahuje rozvojové 
plochy: dvě zastavitelné plochy Z7, Z9 a dvě plochy nezastavěného území N8, N9, navazuje 
bezprostředně na zastavěné území obce.  
 
- Stávající stav:  
Orná půda, účelová komunikace 
 
V době zpracování a následného schválení územní studie je její návrh v souladu s platnou 
ÚPD – tedy ÚP Hrušovany u Brna, a to: 
 
V plochách SV Plochy smíšené obytné - venkovské vymezuje: 
Celkem 26 domů samostatně stojících na pozemcích o velikosti od 608 do 1230m2 – tedy 
odpovídajících velikostními parametry charakteru rodinného bydlení v obci 
Návrh je v souladu s ÚPD, protože tato stanoví v podmínkách pro plochy jako hlavní využití 
bydlení v rodinných domech, v souladu s podmínkami prostorového uspořádání včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu dle ÚP v zastavitelných plochách je navržena 
intenzitu využití pozemků:  50% zastavitelnost budovami, 40% využití pozemků pro zeleň,  
(ÚP stanovil  intenzitu využití pozemků - a) koeficient zeleně: minimálně 0,4 
 b) koeficient budov: maximálně 0,5), výšková regulace zástavby se také shoduje 
s podmínkou ÚP – stavby smějí dosahovat výšky nejvýše dvou nadzemních podlaží a mohou 
mít obytné podkroví, případně třetí nadzemní podlaží řešit jako ustupující o min. 2 m od 
uliční fronty – je splněn – stavby mohou dle ÚS dosahovat výšky nejvýše dvou nadzemních 
podlaží a mohou mít obytné podkroví 
 
V plochách NS plochy smíšené nezastavěného území  vymezuje: 
krajinnou zeleň a využití pro zvýšení retenčních schopností krajiny, pěší a účelové 
komunikace, což je v souladu s přípustným využitím plochy dle ÚP.  
Nejsou umožněny nadzemní stavby s výjimkou staveb technické infrastruktury. 
 
Návrh je v souladu s ÚPD, protože tato stanovil v podmínkách pro funkce definované v 
plochách SV plochy bydlení jako hlavní využití, v plochách NS krajinnou zeleň jako hlavní 
využití. 
 
Návrh je v souladu i s podmínkami kap. c.2. vymezení zastavitelných ploch, protože 
- podmínkou umístění staveb pro bydlení je výsadba ochranné izolační zeleně (v ploše 
vymezené v ÚP jako N9) jako kompenzačního opatření na ochranu obytných staveb před 
prokazatelnými negativními dopady z ploch zemědělské výroby a skladování a případné těžby 
surovin v ploše N2) 
- stavby pro bydlení nejsou navrhovány v ochranném pásmu elektroenergetického vedení  
- jsou respektovány podmínky ÚP, vyžadující, že umístění staveb s chráněnými vnitřními a 
venkovními prostory je možné pouze v případě, že v dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno, že chráněné prostory dle předpisů o ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně 
ovlivněny hlukem z ploch těžby nerostných surovin (TN) umístěných na vymezené ploše N2  
- v ploše dle ÚP ozn. Z9 je umístěno související veřejné prostranství 
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A.1.5.  Charakteristika a problémová analýza řešeného území  
Řešené území zahrnuje zejména pozemky polností, navazujících bezprostředně na zastavěné 
území na západní okraj zastavěného území centra obce. 
Plochy Z7 a Z9 tak, jak jsou vymezené v ÚP Hrušovany u Brna, mají svou velikostí dostatečnou 
kapacitu pro umístění pozemků pro bydlení a řešení dopravní obsluhy území.  
Každá z ploch Z7, Z9 byla v ÚP Hrušovany u Brna vymezena samostatně, obě plochy jsou 
vymezeny pro bydlení. Návrh územní studie respektuje toto rozdělení v návrhu etapizace 
zástavby. 
 
Byly pojmenovány problémy v území, na které řešení  Územní  studie „Hrušovany u Brna – 
Plochy ÚS4 (Z7, Z9,N8, N9) Pod Střediskem " následně reaguje: 
 
1     dopravní obsluha lokality z III/41619 přes místní komunikaci 
Řešené území navazuje na zástavbu z předchozích let, lokalita byla koncipována jako celek 
s plochami řešenými touto územní studií. Bylo realizováno dopravní napojení na ulici 
Komenského při severním okraji území, která umožní napojení dále na silnici III/41619. 
Lokální komunikační systém, který má název ul Pod Střediskem, vytvořil nápojné body 
směrem k řešeném území, kde bude potřebné doplnit komunikační systém včetně zajištění 
prostupnosti území pro pěší. Komunikační systém je navázán dále na zastavěné území přes ul. 
Zahradní a Žižkova. 
  
2     nadzemní VN 
Elektrizační nadzemní síť VN se nachází západně a jižně od řešeného území a na jeho 
severním okraji. Původní trasa VN na severním okraji procházela i středem pozemků ozn. 1 a 
2 a znemožňovala využití severní části zastavitelné plochy Z9. Vedení bylo již přeloženo 
okraje pozemků, ochranné pásmo VN však nadále limituje využití části pozemků na severním 
okraji území – nelze jej využít pro stavby bydlení (i v souladu s podmínkami ÚP) 
  
3     vymezená poloha navrženého biokoridoru 
Prochází západně od zastavitelných ploch přes plochy vymezené v ÚP jako N8 a N9. Touto 
území studií je respektována a upřesněna v rámci Nzk1 – zeleně krajinné a přírodní1 a  Nzk2 
– zeleně krajinné a přírodní2 
  
4     rozhraní rozvojových ploch 
je vymezeno jako přímé rozdělení mezi zastavitelnými plochami s Z7 a Z9 a nezastavěným 
územím s plochami N8, N9. Zastavovací plán území, který byl založen výstavbou první části 
lokality Pod Střediskem, je koncipován odlišně – komunikace a pozemky podél nich jsou 
částečně uspořádány paprsčitě a reagují tak na průběh terénu. Návrh na tuto skutečnost 
reaguje doplněním pozemků bydlení v pokračování kompozice založené zastavovacím 
plánem lokality, pouze do rozsahu umožněného podmínkami ÚP. Část plochy pak lze účelně 
využít pro veřejné prostranství a navázání na rámec zeleně v nezastavěném území. 
 
5     výškový stupeň - mez mezi poli 
odděluje pozemky plochy Z7 (pozemky 20 až 26) od plochy Z9 (pozemky 1 až 20). Mez 
znesnadňuje napojení pozemků na komunikaci v navazujícím veřejném prostranství a limituje 
využití pozemků 20 – 26, předurčuje prostorové a dispoziční řešení staveb 
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6     návaznost plochy bydlení na další rozvojové území 
bydlení lokality Z7 (pozemky 20 až 26) navazuje na zastavitelnou plochu Z6, obsahující 
veřejné prostranství pro obsluhu navazujících pozemků a plochu Z5 pro rozvoj bydlení – 
plochy smíšené obytné – venkovské, tedy shodného určení jako plocha Z7. Podmínky plochy 
Z7 je třeba koordinovat rámcově shodně jako podmínky ploch Z5, které nejsou podrobnější 
dokumentací určeny tak, aby okraj území Pod Střediskem dostal jednotný urbanistický výraz 
a kompozici. 
 
 
A.1.6.  Návrh urbanistické koncepce a zásady regulace území  

– podklad pro rozhodování v území     
 

 
A.1.6.1. Návrh urbanistické koncepce zástavby 
 
1) Urbanistická koncepce území vychází z již založeného urbanistického konceptu lokality Pod 
Střediskem. Z podstatné části již byl v navazujícím území vytvořen systém ulic – nazvaný 
místním názvem Pod Střediskem. Komunikace jsou v severní části uspořádány radiálně, střed 
je umístěn do veřejného prostranství v těžišti území. Průběh komunikační sítě reaguje na 
výškopis území – snaží se přibližně kopírovat průběh vrstevnic. Ostatní území je však 
uspořádáno zpravidla ortogonálně. Řešené území tak v severní části navazuje na obloukovou 
trajektorii komunikace, v jižní části na slepá ukončení ulic. Tyto skutečnosti a rozsah řešeného 
území předurčují kompozici řešené plochy – v severní části je doplněna jedna řada domů podél 
nynější jednostranně obestavěné ulice, v jižní části je pokračováno v rytmu zástavby podél 
prodloužení ulic.  
Nová zástavba respektuje charakter a rytmus zástavby navazujícího území, dodržuje velikostní 
parametry pozemků dle navazujícího území 
 
2) Zástavba je rozdělena do 2 etap – 2 celků zástavby dle rozdělení rozvojových ploch v ÚP 
(dle ÚP plochy Z7 a Z9), rozdělených plochou dopravní infrastruktury - místní. Řešení 
nezastavěného území je označeno jako etapa 0. 
 
3) Etapa 0 obsahuje řešení nezastavěného území, které je podmínkou zástavby rodinných 
domů, a to minimálně v rozsahu výsadby ochranné zeleně, která tvoří na západním okraji území 
bariéru pohledovou vzhledem k areálu střediska, ale také bariéru hygienickou – zejména proti 
šíření prašnosti.  
Ochranná zeleň bude obsahovat také opatření pro odvod a vsakování přívalových vod tak, aby 
byla ochráněna zástavba západní části obce. Působení ochranné zeleně jako proti hlukové 
bariéry je pouze omezené a musí být proto řešeno až ve vazbě na konkrétní hlukovou zátěž – 
zejména z plochy těžby nerostů, která však dosud nebyla zahájena. Předpokládá se možnost 
spolupůsobení bariérové zeleně v celém rozsahu nezastavěné části řešeného území – tedy 
včetně zeleně krajinné a přírodní v regionálním biokoridoru. 
Ostatní části ploch N8 a N9 (dle ÚP) vyjma zeleně ochranné jsou součástí regionálního 
biokoridoru. Úseky WU3 a WU4 dle ozn. v ÚP jsou současně veřejně prospěšným opatřením 
a realizace výsadeb a zajištění funkčnosti biokoridoru musí být koordinována s realizací 
komplexního návrhu lokálního ÚSES a koordinována s navazujícím katastrálními územími. 
Realizace ÚSES proto není přímo podmínkou realizace záměrů v navazujícím zastavitelném 
území, je však možné, že bude potřebná z hlediska zajištění dostatečné protihlukové bariéry 
(viz výše). Územím prochází vedení nadzemního VN.  není navrženo přeložení vedení VN. 
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není proto umožněna výsadba stromů v oblasti ochranného pásma VN, kde je navržena zeleň 
krajinná a přírodní 2 – zeleň bez možnosti stromového patra. 
   
4) Další dvě etapy obsahují otevřené bloky s rodinnými domy – v I. etapě  19 domů a ve 
II. etapě 7 domů a lze je provádět samostatně nebo současně při splnění podmínek uvedených 
níže. 
 
5) Obslužné komunikace v území jsou dle možností co nejvíce zokruhovány tak, aby umožnily 
efektivní obsluha území. Komunikace vytvářejí veřejná prostranství nových ulic a zakládají  
rytmickou strukturu objektů podél nich.  
 
6) Severní okraj území se zástavbou je tvarován dle založené kompozice území. Část plochy 
Z9 na západním okraji - na rozhraní s nezastavěným územím je věnována veřejnému 
prostranství – parkově upravené ploše pro setkávání obyvatel, veřejné prostranství je situováno 
při pěší cestě, která je součástí pěších komunikací v navazujícím nezastavěném území 
v plochách N8 a N9, které umožní prostupnost území dále do krajiny a je navrhována 
s výhledem na budoucí řešení ploch západní části k.ú. Hrušovany po ukončení těžby a 
rekultivaci území. 
 
7) Jižní okraj zastavitelné plochy Z9 a plocha Z7 navazují na ortogonální systém ulic 
navazujícího území, velikost a struktura pozemků je volena rovněž v návaznosti na stávající 
hustotu a rytmus zástavby.  
 
8) Přístupy na pozemky bydlení jsou orientovány dovnitř rozvojové lokality, s nezastavěným 
územím pozemky sousedí soukromou zelení zahrad tak, aby se lokalita plynule mohla začlenit 
do přírodního prostředí. 
 
9) Nezastavěné území je provázáno s rozvojovou plochou zástavby a zastavěným územím 
pěšími spojnicemi – na komunikace jsou navázány komunikace pěší a účelové, umožňující 
prostupnost řešeným územím s vizí následného propojení dále do krajiny. 
 
10) Zástavba v řešeném území je věnována výhradně bydlení. Jedná se o okrajovou lokalitu 
obce, kde není žádná aktuální poptávka po vybavení typu služeb, obchodu apod., v lokalitě není 
poptávka po občanském vybavení, které je preferováno v centrální části obce, polyfunkčnost 
zástavby není tedy uvažována. 
 
11) Pozemky bydlení jsou funkčně dále členěny touto studií do tří rozdílných oblastí – část 
přiléhající k ulicím tvoří „zpevněné povrchy a zeleň v pozemcích bydlení“ – tato část je 
věnována parkování, předzahrádkám, vstupním částem a zpevněným plochám, navazuje část 
pozemků označená „bydlení v rodinných domech“, která je určená pro umístění hlavní obytné 
stavby v pozemku a za objekty je navržena „soukromá zeleň v pozemcích bydlení“ – tedy 
pobytové zahrady, zeleň, ochraňující soukromí staveb bydlení.  
 
12) Organizace členění pozemků je navržena zejména z důvodu dostatečné ochrany soukromí 
jednotlivých staveb v rámci pozemků, které lze dosáhnout souladem sousedství vymezených 
oblastí. 
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A.1.6.2. Zásady regulace území - podmínky využití pozemků 
 
Území studie navrhuje podrobné podmínky využití pozemků: 
 
Pozemky pro bydlení v územní studii  - dle ÚP v plochách smíšených 
obytných - venkovských  
 
Stavebním pozemkem se pro účely územní studie rozumí: 
 jeden nebo více pozemků katastru nemovitosti, obsahující jednu nebo více staveb obvykle 
jednoho vlastníka, který má splňovat požadavky na velikost, maximální zastavěnou plochu a 
minimální podíl ploch schopných vsakování dešťových vod. 
 
Rodinným domem se rozumí v této územní studii: 
samostatně stojící rodinný dům 
 
Hospodářským zázemí se rozumí v této územní studii: 
skladování zahradního nábytku, nářadí a techniky pro účely obhospodařování pozemku, 
pěstování užitkové a okrasné zeleně, chov drobného domácího zvířectva jako hobby a pro 
vlastní potřeby obyvatel, domácí dílny pro hobby činnost 
 
Podmínky využití všech pozemků bydlení:  
- Objekty rodinných domů budou napojeny přípojkami na nové řady technické 
infrastruktury v ulicích, objekty mohou byt realizovány až po dobudování inženýrských sítí. 
- Umístění staveb s chráněnými vnitřními a venkovními prostory je možné pouze v 
případě, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že chráněné prostory dle 
předpisů o ochraně zdraví nejsou a nebudou negativně ovlivněny hlukem z ploch těžby 
nerostných surovin,  chráněné prostory staveb lze v ploše situovat jen ve vzdálenosti 
vyhovující parametrům hlukových emisí a vibrací vznikajících silničním provozem 
 
 
Bydlení v rodinných domech 
 (označení v grafické části  Sbr) 
Hlavní využití: 
Bydlení v rodinných domech 
 
Přípustné jsou: 
- rodinné domy samostatně stojící  
- zpevněné plochy chodníků, teras, dvorků 
- parkovací stání a garáže rodinných domků, 
- technická infrastruktura, zajišťující obslužnost území 
- zeleň zahrad a předzahrádek 
 
Podmínečně přípustné jsou: 
-  hospodářské zázemí 

podmínka: nesnižující svým provozem a technickým zařízením užívání a kvalitu prostředí 
staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí souvisejícího území 

 
- jednotlivá zařízení administrativy  

podmínka umístění: 
umístění v objektech, které slouží převážně k bydlení, jako doplňková funkce 
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Nepřípustné využití: 
-  řadové rodinné domy, jiné formy bydlení než rodinné domy 
 
- výrobní činnosti, skladování a jakákoli činnost, která není slučitelná s bydlením, zejména veškeré 
stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na okolní prostředí překračují nad přípustnou mez limity 
stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků prokázat v rámci 
následných řízení) 
 
- stavby technické infrastruktury typu stožárů telefonních a jiných operátorů 
 
 
Zpevněné povrchy a zeleň v pozemcích bydlení 
 (označení v grafické části  Sbp) 
 
Hlavní využití: 
Zpevněné plochy a zeleň v pozemcích bydlení 
 
Přípustné jsou: 
- sjezdy na pozemky, chodníky a zpevněné plochy 
- parkování a odstavování osobních vozidel pro uživatele rodinných domů 
- související zeleň a zahradní úpravy 
- veřejná prostranství 
- objekty příslušející k  technickým sítím (např. přípojkové skříně) 
- přístřešky pro odpadní nádoby 
- zastřešení vstupů navazujících rodinných domů    
 
Podmínečně přípustné jsou: 
- Oplocení za podmínek, že: 
netransparentní pevná část (podezdívka) bude mít maximální výšku do 0,8m nad přilehlým terénem, 
transparentní (průhledná či průsvitná) část oplocení bude sahat maximálně do výšky 2,0m nad 
přilehlým terénem 
 
Nepřípustné jsou: 
- jiné nadzemní stavby a objekty včetně garáží a přístřešků parkovacích stání 
- nepřípustné jsou 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 účinku prokázat v rámci následných řízení)  
- využití, které je v rozporu s podmínkami využití dle ÚP Hrušovany u Brna 
 
 
Soukromá zeleň v pozemcích bydlení 
(označení v grafické části  Sbz) 
 
Hlavní využití plochy: 
soukromé zahrady pro každodenní relaxaci a odpočinek obyvatel 
 
Přípustné jsou: 
- zeleň soukromých zahrad - bylinná společenstva, zatravněné plochy, keře, stromy vzrůstem 
odpovídající velikosti pozemků   
- oplocení  
- objekty příslušející k  technickým sítím  
 
Podmínečně přípustné jsou: 
terasy a chodníky  
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podmínka umístění: 
- nezhoršující parametry zadržování odtoku srážkových vod na pozemcích (např. s povrchem 
umožňujícím vsak) 
 
venkovní sezónní rodinné bazény 
podmínka umístění: 
- nezhoršující parametry zadržování odtoku srážkových vod na pozemcích  
- nenarušující svým provozem užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí 
souvisejícího území 
 
zahradnická a pěstební činnost 
podmínka umístění: 
- v rozsahu obvyklém pro vlastní potřebu obyvatel 
- nenarušující svým provozem užívání staveb ve svém okolí a nesnižující kvalitu prostředí 
souvisejícího území 
 
sklady zahradních potřeb, nábytku, krytá posezení (i přístřešky, pergoly) 
podmínka umístění: 
zastavěná plocha stavby - maximálně 25m2  
 
Nepřípustné jsou: 
- jakékoli jiné nadzemní stavby a objekty než uvedené jako přípustné a podmínečně přípustné 
- nepřípustné jsou 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 účinku prokázat v rámci následných řízení)  
- využití, které je v rozporu s podmínkami využití dle ÚP Hrušovany u Brna 
 
 
Pozemky veřejných prostranství a místní dopravní infrastruktury v územní 
studii  
 
Veřejná prostranství a zeleň  
(označení v grafické části  Uzv) 
 
Hlavní využití plochy: 
- chodníky, zeleň  

 Přípustné využití:  
- relaxační prostranství s mobiliářem 
- dětská a jiná hřiště v zeleni 
- technická infrastruktura 
- drobné objekty informačního systému, dopravního značení 
- pobytové prostory  
- související dopravní infrastruktura 
 
Podmínečně přípustné jsou: 
- oplocení  
podmínka umístění: 
- pouze pro zajištění nutných bezpečnostních a hygienických parametrů příslušných veřejných 
prostranství  
 
Nepřípustné využití:  
- využití, které se neslučuje s využitím ploch jako veřejných prostranství  
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Veřejná prostranství zajišťující obsluhu území  
(označení v grafické části  Umk) 
 
Hlavní využití plochy: 
- místní komunikace, parkovací stání, chodníky, zeleň v dopravním prostoru, sjezdy k RD 
 Přípustné využití:  
- místní komunikace funkční skupiny C, D  
- parkovací stání ve veřejném prostoru 
- technická infrastruktura 
- drobné objekty informačního systému, dopravního značení 
- pobytové prostory v rámci obytné zóny  
 
Nepřípustné využití:  
- využití, které se neslučuje s využitím ploch jako veřejných prostranství pro komunikace 
 
 
Komunikace pěší a účelové 
(označení v grafické části  Upk) 
 
Hlavní využití plochy: 
- pěší cesty chodníky,  
 Přípustné využití:  
- účelové komunikace bez přístupu vozidel mimo obsluhy pozemků  
- zeleň, sjezdy na pozemky nezastavěného území 
- technická infrastruktura 
- drobné objekty informačního systému 
 
Nepřípustné využití:  
- využití, které se neslučuje s využitím ploch jako veřejných prostranství  
 
Pozemky nezastavěného území v územní studii  - dle ÚP v plochách 
smíšených nezastavěného území  
 
Zeleň krajinná a přírodní 1 
(označení v grafické části  Nzk1) 
 
Hlavní využití plochy: 
- krajinná zeleň  
 Přípustné využití:  
- regionální ÚSES  
- zalesnění, porost přírodní zeleně se stromovým patrem 
- jiné přírodní prvky slučitelné s funkcí biokoridoru 
- technická infrastruktura 
 
Nepřípustné využití:  
- využití, které se neslučuje s využitím ploch jako krajinná zeleň 
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Zeleň krajinná a přírodní 2 
(označení v grafické části  Nzk2) 
 
Hlavní využití plochy: 
- krajinná zeleň  
 Přípustné využití:  
- regionální ÚSES  
- porost přírodní zeleně s bylinnými společenstvy, výškově max. s křovinným patrem 
- jiné přírodní prvky slučitelné s funkcí biokoridoru 
- technická infrastruktura 
 
Nepřípustné využití:  
- stromové výsadby, aleje 
- využití, které se neslučuje s využitím ploch jako krajinná zeleň 
 
Zeleň ochranná 
(označení v grafické části  Nzo) 
Hlavní využití plochy: 
- ochranná a izolační zeleň 

 Přípustné využití:  
- výsadba ochranné izolační zeleně ve vymezené ploše jako kompenzačního opatření na ochranu 
obytných staveb před prokazatelnými negativními dopady z ploch zemědělské výroby a skladování a 
případné těžby surovin v ploše N2 
- zeleň přírodního charakteru, zajišťující funkci hygienického a estetického filtru 
- opatření a stavby proti přívalovým vodám  
- porosty přírodní zeleně se stromovým i keřovým patrem 
- technická infrastruktura 
 
Nepřípustné využití:  
- využití, které se neslučuje s využitím ploch jako krajinná zeleň 
 
 
 
A.1.6.3. Zásady regulace území - etapizace  
 
0. etapa 
- výsadba ochranné izolační zeleně ve vymezené ploše jako kompenzačního opatření na 
ochranu obytných staveb před prokazatelnými negativními dopady z ploch zemědělské výroby 
a skladování a případné těžby surovin v ploše N2 
 
I. etapa 
-  vybudování místní komunikace a veřejné technické infrastruktury v ploše Z9 a v návaznosti 
na to výstavba 20 rodinných domů  – pozemky 1 až 20 
 
II. etapa 
-  vybudování místní komunikace a veřejné technické infrastruktury v ploše Z7 a v návaznosti 
na to výstavba 7 rodinných domů v  ploše ozn. v ÚP jako Z7 – pozemky 20 až 26. 
 
Před zahájením výstavby rodinných domů musí být obcí potvrzena dostatečná kapacita 
školského občanského vybavení – dle potřeby uvedené v kap. A.1.6.8. 
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Návaznost etap 
Pořadí etap:  
1) 0. etapa,  
2) I. a II. etapa, které mohou být realizovány v libovolném pořadí nebo současně, vždy 
však musí realizace dopravní a technické infrastruktury pro příslušnou etapu předcházet 
výstavbě rodinných dom v dané etapě.  
 
 
Posouzení vlivu jednotlivých etap  
Etapy jsou navrženy tak, aby zástavba řešené lokality nemohla mít negativní vliv na veřejnou 
vybavenost obce – výstavba rodinných domů je tedy podmíněna založením ochranné zeleně, 
vybudováním místní komunikace a veřejné technické infrastruktury a současně zajištěním 
dostatečné kapacity školského občanského vybavení – potřebná minimální kapacita 
občanského vybavení je uvedena v kap. A.1.6.8. 
 
Odůvodnění etapizace 
Etapizace vyplývá z podmínek ÚP - podmínky zakotvené v čl. c.2. ÚP Hrušovany u Brna, které 
stanoví: 
· podmínkou umístění staveb pro bydlení je výsadba ochranné izolační zeleně ve vymezené 

ploše N9 jako kompenzačního opatření na ochranu obytných staveb před prokazatelnými 
negativními dopady z ploch zemědělské výroby a skladování a případné těžby surovin v 
ploše N2 

· umisťovaní nove zástavby je podmíněno řádným odkanalizováním, objekty mohou být 
realizovány po dobudování inženýrských sítí a napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV 

· Pro nově umisťovanou výstavbu pro bydlení je nutno zajistit potřebná přístupová veřejná 
prostranství, kde komunikace budou v maximální možné míře řešeny jako dvousměrné, s 
minimálně jednostranným chodníkem odděleným od pojízdných pruhů pásem zeleně, 
veřejná prostranství musí mít v souladu s legislativou nejmenší šířku 8m, podmínkou 
umístění staveb je umístění souvisejícího veřejného prostranství 

· Účel využití může být ve všech plochách v konkrétních případech nepřípustný, jestliže 
záměr na změnu využití nemá zajištěno odpovídající dopravní napojení a odstavování 
vozidel 

 
A.1.6.4. Zásady regulace území - parcelace  
 
Parcelace území je navržena nově, protože stávající parcelní členění neumožňuje účelné využití 
území pro stanovený způsob využití, celá severní část území je tvořena jedním pozemkem. 
 
Je  navržena parcelace území: 
- pozemky pro veřejné prostranství zajišťující obsluhu území, tedy ulice s komunikací, 
chodníky, prostor pro parkování a odstavování vozidel, veřejnou zeleň apod. (ozn. Umk) 
- pozemek pro veřejné prostranství a zeleň (ozn. Uzv) 
- pozemky komunikací pěších a účelových (ozn. Upk) 
- pozemky bydlení – pozemky rodinných domů – (obsahující části ozn. Sbr, Sbp, Sbz), navrženy 
tak, aby plošné parametry odpovídaly velikosti pozemků v navazujícím území 
- pozemky nezastavěného území zahrnující zeleň krajinnou a přírodní (v částech ozn. Nzk1 a 
Nzk2) a zeleň ochrannou ozn. Nzo. 
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Pozemky veřejných prostranství (Umk, Uzv, Upk) jsou vymezeny invariantně (nelze měnit 
polohu jejich hranic) a to tak, aby odpovídaly požadavkům na vymezení veřejných prostranství 
zpřístupňujících pozemky bydlení, zajišťovaly prostupnost území a odpovídaly možnostem 
území (napojení na dopravní infrastrukturu obce, podmínky územního plánu) a v souladu s § 7 
vyhl. č.501/2006 Sb.  a §22 odst.2 vyhl. č.501/2006 Sb.  
 
Pozemky bydlení lze vzájemně polohově upravit, (lze měnit polohu jejich hranic), sloučit je 
nebo rozdělit, to vše za podmínky, že změna nevyvolá změnu charakteru zástavby (ulice tvořená 
rodinnými domy takových prostorových parametrů, které budou vytvářet harmonický celek se 
zástavbou obce jako celku) a za podmínky, že budou pozemky staveb splňovat parametry 
požadované v ÚP Hrušovany u Brna 
 
Pro pozemky bydlení  platí v souladu s ÚP: 
- maximální zastavěná plocha stavebního pozemku budovami  50% 
-  minimální podíl zeleně ve stavebních pozemcích 40% 
- minimální podíl ploch schopných vsakování dešťových vod ze stavebního pozemku se řídí 
platnou legislativou (§ 21 vyhl.501/2006 Sb.) 
 
Na jednom pozemku navrženém touto územní studií, určeném pro bydlení, bude stát 
maximálně jeden rodinný dům. 
 
 
A.1.6.5. Zásady regulace území – prostorová regulace, intenzita využití území  
 
Polohové umístění staveb: 
- Pro umístění rodinného domu v pozemku je určena pouze část pozemku vymezená 
v grafické části jako „bydlení v rodinných domech“. 
-  stavební čára  - je  poloha  objektů rodinného domu (jakožto hlavní stavby na pozemku) 
vzhledem k prostoru ulice (vymezení polohy uliční fasády stavby) 
Před stavební čárou může být umístěno oplocení, objekty na inženýrských sítích (přípojkách), 
přístřešky pro odpadové nádoby, odstavná a parkovací stání, zpevněné plochy 
-   stavební hranice  - vymezuje maximální rozsah objektu rodinného domu v pozemku a 
stanovuje odstup od hranic sousedních pozemků tam, kde je to účelné 
 
Výška zástavby, způsob zastřešení:  
- Výška zástavby rodinných domů: 
Územní studie regulaci z hlediska podlažnosti vymezené v ÚP nezpřesňuje a tedy: 
maximální možná výška zástavby je dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví 
 
· nadzemní podlaží je takové podlaží, které má úroveň podlaží nebo převažující část výše 

nebo rovno 800mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5m 
po obvodu domu 

· podkroví je přístupný účelově využitý prostor domu nad posledním nadzemním podlažím, 
vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, ustupující podlaží nebo 
obytné podkroví zaujímá méně než 75% plochy plného podlaží (započitatelná plocha 
podkroví - užitná plocha se světlou výškou nad 1,3m) 
 

Z hlediska způsobu zastřešení územní studie navrhuje: 
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- pro všechny stavby rodinných domů platí, že budou zastřešeny sedlovou střechou 
s převládajícím směrem hřebene zastřešení rovnoběžným se směrem přilehlé ulice, případně 
plochými střechami.  
 
- pro všechny stavby rodinných domů platí, že úroveň římsy zastřešení vzhledem k ulici 
v oblastech bude 2,7m až 3,5m nad úrovní vstupu v případě jednopodlažní zástavby, 6m až 7m 
nad úrovní vstupu v případě dvoupodlažní zástavby  
 
- pro všechny stavby rodinných domů platí, že sklon převládajícího zastřešení (v případě 
zastřešení šikmou střechou) bude v rozmezí 25 až 45 stupňů 
 
-   další účelové stavby na pozemku (stavby pro zahrádkářské činnosti, uskladnění nářadí 
a chovatelství, zastřešené terasy a pergoly) mohou mít pouze jedno nadzemní podlaží o 
zastavěné ploše do 25 m2, max. 5 m výšky, nebudou podsklepeny 
 
Obecně platí pro výstavbu, že začlenění objektů, jejich hmotová struktura a celkový výraz 
musí respektovat okolní charakter zástavby nebo jej harmonicky doplňovat.  
 
Případná výstavba vyšších nadzemních staveb technického charakteru (zejména komínů, 
stožárů elektrického vedení o napětí 22 a více kV, stanic mobilních operátorů) nesmí vytvářet 
nevhodné výškové dominanty narušující krajinu.  
 
Z ÚPD vyplývá níže uvedená podmínka, kterou ÚS nijak nezpřesňuje, jedná se pouze o 
upozornění, že celé území je zájmovým územím vymezeným Ministerstvem obrany a 
přípustnost jakýchkoliv staveb se řídí § 175 stavebního zákona. 
 
V řešeném území lze umisťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy vojenského 
letectva a obrany státu 

 
Intenzita využití území  
zástavba na každém pozemku nesmí přesáhnout hodnotu požadovanou ve stavebních plochách 
s rozdílným způsobem využití, která je vyjádřena v procentech výměry stavebního pozemku, 
což znamená, že:  
Maximální zastavitelnost pozemků bydlení  je 50% , což znamená, že jeden pozemek pro 
bydlení, navržený touto územní studií, může být zastavěn stavbami umisťovanými v rámci 
podmínek stanovených v odstavci A.1.6.2. maximálně do výše 50% své výměry, což se 
nevztahuje na zpevněné plochy chodníků, předjezdů apod., přičemž do zastavěné plochy 
stavebního pozemku se započítává svislý průmět vnějšího obrysu všech nadzemních staveb a 
konstrukcí. 
Minimální podíl ploch schopných vsakování dešťových vod ze stavebního pozemku územní 
studie navrhuje 40% v souladu s požadavky vyhl. 501/2006Sb., tedy 50%, což značí že součet 
všech nadzemních staveb a konstrukci a ploch zpevněných (neschopných nasákat vodu) je 60%. 
Minimální podíl zeleně v pozemcích musí být 40% - tedy plocha pozemků věnovaná 
zahradě, výsadbám stromů, zatravnění, pěstitelské produkci. 
 
Výše uvedené znamená, že u pozemku o výměře cca 600m2  je tedy maximální zastavitelná 
plocha stavebního pozemku všemi budovami – nadzemními stavbami - 300m2 a minimální 
výměra ploch schopných vsakování 240m2, minimální podíl zeleně 240m2. 
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A.1.6.6. Dopravní řešení 
 
Obsluha veřejnou dopravní infrastrukturou bude zajištěna prostřednictvím veřejných 
prostranství zajišťujících obsluhu území, kde budou umístěny : komunikace , parkovací stání, 
zeleň v dopravním prostoru, samostatné chodníky.  
Postup výstavby staveb dopravní infrastruktury bude koordinován tak, aby umožnil umístění 
veřejné technické infrastruktury a přípojek staveb.  
 
Jsou navrženy pozemky pro veřejná prostranství zajišťující obsluhu území uvnitř v řešené ploše 
ve větvích V1, V2, V3, V4  
 
Napojení na silnici III/41619 
Je zajištěno přes ul. Komenského, místní komunikací, která je již realizována v pozemku 
parc.č.1126/296.  Komunikace je dvoupruhová obousměrná. Realizovaná komunikační síť je 
zokruhována s navazujícím zastavěným územím, do ul. Žižkovy a Zahradní, tato propojení 
nepředstavují přístupové body do území, avšak např. pro případ havarijní situace umožní 
dostupnost pozemků v lokalitě. 
 
Komunikační systém lokality je vybudován s ohledem na celkovou plánovanou kapacitu území 
Pod Střediskem dle původního zastavovacího plánu investora. Tato byla plánována ve větším 
rozsahu nežli je kapacita navrhovaná touto studií dle podmínek ÚP – v řešeném území se 
původně počítalo s doplněním cca 48 domů, z uvedené kapacity je navrhováno touto ÚS 26 
domů. Připravená kapacita napojení dopravní infrastruktury je dostatečná, další napojení není 
navrženo. 
 
Systém dopravní obsluhy v řešeném území 

· Struktura uliční sítě v řešeném území reaguje na urbanismus navazujícího území. 
Komunikační systém je navržen ve 4 větvích.  

· Zvolený systém dopravní obsluhy byl navržen zejména z důvodu optimální obsluhy 
řešeného území a optimální možnosti rozvržení pozemků v něm. Systém je jednoduchý 
a přehledný. 

· Místní komunikace jsou navrženy ve funkční skupině C a D (se zařazením do obytné 
zóny). 

· Komunikace jsou navrženy jako  dvoupruhové obousměrné, v šíři minimálně 5,5m, 
komunikace budou doprovázeny parkovacími stáními ve veřejném prostoru, pásy 
zeleně a chodníky, prostorové řešení bude navrženo s ohledem na dopravní zatížení 
příslušné větve. Navržená celková minimální kapacita parkovacích stání ve veřejném 
prostoru vychází z potřeby obytného okrsku, parkování automobilů vlastníků RD je 
navrženo na vlastních pozemcích jednotlivých RD, a to v počtu parkovacích stání pro 
účel využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných v rozsahu požadavků 
příslušné české technické normy pro navrhování místních komunikací  

· Polohu komunikací a parkovišť lze v rámci následné PD upravovat v rámci vymezeného 
veřejného prostranství zajištujícího obsluhu území. V následné PD lze navýšit počet 
parkovacích stání. 

· Poloměry oblouků v křižovatkách řešit pro skupinu vozidel 2, tedy pro vozidlo pro 
odvoz odpadu   

· Větev V1 je již realizována v rámci výstavby navazujícího území v předchozím období, 
v rámci řešeného území je pouze doplněna do dostatečné šíře tak, aby veřejné 
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prostranství průjezdné komunikace V1 mělo celkovou šíři min. 14m v návaznosti na 
parametry navazujícího území a umožnilo tak situování obousměrné komunikace 
s dostatečnou kapacitou pro obsluhu území, pásu podélných parkovacích stání, 
chodníku a pásu zeleně.  

· Větev V2, zokruhovaná s větvemi V3 a V4 umožňuje obsluhu jižní části lokality v ÚP 
ozn. Z9, kde pozemky bydlení jsou obslouženy z větví V2 a V4, V3 je pouze 
propojovací.  

· Veřejná prostranství V2, V3 a V4mají minimální šíři 8m. 
· Severozápadní okraj zastavitelné plochy je lemován pěší a účelovou komunikací, 

umožňující přístup k rekreačnímu zázemí na pozemku veřejného prostranství a zeleně. 
· Větev V4 zahrnuje pozemky pro dobudování komunikačního systému v návaznosti na 

systém stávající, ale také pozemky svahu pod komunikací, vymezené v ÚP jako plochy 
dopravní infrastruktury – místní.  Svah – mez je proto potřeba ponechat ve veřejném 
prostranství a v rámci komunikačního prostoru jej bude možno využít pro terénní 
úpravy přístupu na pozemky a zřízení parkovacích stání, zeleně. 

 
 
Prostupnost pro pěší, účelová obsluha 

· Územní studie doplňuje prostupnost území, zajištěnou vymezením ploch platné ÚPD. 
· Prostranství ulic v pozemcích veřejných prostranství pro obsluhu území obsahují 

samostatné chodníky, oddělené pásy zeleně (zejména v kapacitně zatíženější průjezdné 
větvi V1 od pásu parkování a obousměrné komunikace). 

· Na komunikační systém pro dopravní obsluhu ve větvích V1 až V4 je navázán systém 
komunikací pěších a účelových, který umožní prostupnost pro pěší a přístup údržby 
k ploše veřejného prostranství a zeleně a do části nezastavěného řešeného území. Pěší 
propojení jsou navržena v návaznosti na významné lokální cíle cest. 

· Je navržen základní komunikační systém území, který lze vytvořit v prostoru mezi 
areálem střediska a navrhovanou zástavbou bydlení. Systém není vzhledem k využití 
střediska a záměrům těžby na navazujícím území dále prostupný, předpokládá se 
možnost jeho dalšího provázání do krajiny až při návazné revitalizaci vytěžených ploch 
západně od řešeného území. 

· Je proto navržena pouze základní komunikační síť, také s ohledem na navrhované 
využití podstatné části řešené plochy nezastavěného území jako regionálního 
biokoridoru. 

· Šířkové parametry veřejného prostranství, obsahujícího přístupovou komunikaci, které 
jsou navržené touto studií, odpovídají vymezení dle ÚP umožňují jak realizaci 
chodníku, tak situování parkovacích stání. 

 
  Výškové řešení  
Vedení nivelet přizpůsobit v dalším stupni dokumentace konfiguraci stávajícího terénu a s 
ohledem na budoucí osazení jednotlivých RD.   

 
 
Řešení veřejných prostranství zabezpečuje minimálně jedno bezpečné a kapacitní řešení 
komunikací.  
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Doprava v klidu  
Výpočet potřeby parkovacích stání - celkově 

  
 Výpočet dle platné ČSN 73 6110 akt. ČSN 73 6110/Z1 (únor 2010) 
 Předmětnými ukazateli pro výpočet parkování jsou: 
 

a) O0 základní počet odstavných stání 
RD 
26 RD nad 100 m2 

Počet celkem / počet účelových jednotek = 26 / 0,5 
 
001 = 52                   
   

b) P0 základní počet parkovacích stání 
 
Obytný okrsek 
Pro výpočet parkovacích stání v obytném okrsku je účelovou jednotkou obyvatel a 
jedno stání je určeno pro 20 obyvatel. Předpokládáme, že průměrný počet obyvatel je: 
26 RD x 3,6 obyvatelé = 93,6 

 P0 : 26 x 3,6 = 93,6 obyvatel 
 P0 : 93,6 / 20 = 4,68 
 N celkový počet stání 

Oo základní počet odstavných stání 
P0 základní počet parkovacích stání 
ka součinitel vlivu stupně automobilizace 1,0  (při stupni 1 :2,5) 
kp součinitel redukce počtu stání 1,0 
 
Celkový počet stání N = O0  ∙ ka +  P0 ∙ ka  ∙ kp = 52 ∙ 1 + 4,68 ∙1 ∙ 1 = 56,68 
   N = 57 
 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. v §4 odst. 2 uvádí, že je třeba z celkového počtu stání 57  pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené vyhradit min 3 vyhrazená stání. 
 

Závěr: 
 
Celkem má obytný okrsek dle výpočtu potřebu zajištění 57 parkovacích míst, 
z toho 3 pro imobilní. 

 
 
Podmínky pro umisťování dopravní infrastruktury 
-  silniční doprava v lokalitě bude realizována v místních komunikacích  

-  místní komunikace v lokalitě budou prostřednictvím stávajících komunikací 
napojených na dopravní systém obce zejména z ul. Komenského, systém je zokruhována dále 
s ul. Zahradní a  Žižkovu. 
- v řešeném území budou vytvořena odstavná parkovací místa dle kapacity objektů na 
vlastních pozemcích staveb rodinných domů dle normových hodnot,  ve veřejném prostoru je 
třeba pro obytný okrsek  vytvořit parkovací stání v počtu min. 5 stání, z toho 3 pro imobilní - 
podle výpočtu dle ČSN 73 6110 (je navrženo více)    
- garáže a parkoviště aut budou v plochách umísťovány v parametrech ČSN 736056 
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- při návrhu křižovatek a napojení lokality budou minimalizovány negativní vlivy na 
stávající zástavbu  
- podmínkou pro umísťování komunikací v území je umístění a křížení  místních 
komunikací  v parametrech ČSN 73 6101, ČSN 736102 a ČSN 736110. 
-  Z hlediska návrhu dopravní infrastruktury bude dále postupováno dle zákona o 
pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, v platném znění. 
-  Pro uliční prostor (mezi stavbami vystupujícími nad terén - týká se i oplocení pozemků) 
u nových komunikací s obousměrným provozem zpřístupňujících pozemky rodinných domů je 
třeba podle ČSN 73 6110, TP 103 a § 22 vyhlášky č.501/2006 Sb. dodržet šířku min. 8 m, ve 
větvi V1 min. 14m. 
-  Musí být dodržena vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů (vodící a naváděcí 
linie, bezbariérovost, parkovací místa pro zdravotně postižené osoby atd.). 
-  Průjezdný prostor navržené obousměrné komunikace bude min. 5,50 m (s nutností 
chodníku) nebo v obytné zóně (bez chodníků) min. 3,5 m s výhybnami. 
- Odstup pevných překážek (plot, skříňky inž. sítí, sloupy veřejného osvětlení, dopravní 
značky apod.) od průjezdného prostoru komunikací musí být nejméně 0,5 m. 
 
A.1.6.7. Technická infrastruktura 
 
Odkanalizování území a odvodnění 
Splašková kanalizace 
Odkanalizování splaškových vod je navrženo na ČOV prostřednictvím veřejných kanalizačních 
řadů ve veřejných prostranstvích navržených ulic. Objekty bydlení a objekty s bydlením 
spojené mohou být realizovány po dobudování inženýrských sítí a napojení na veřejnou 
kanalizaci a ČOV. 
Lokalita bude odkanalizována oddílně, do veřejného kanalizačního řadu budou napojeny pouze 
splaškové vody z domácností.  
Stavební pozemky ozn. č. 3 až 9 budou napojeny do již vybudovaného řadu jednotné kanalizace 
v prostoru komunikace (ozn. větev 1)  Do ostatních částí nové lokality budou  prodlouženy řady 
jednotné kanalizace ve větvích V1a, V2, V2a, V4 – území má přirozený spád jihovýchodním 
směrem, je proto předpoklad gravitačního odvodnění splaškových vod z území, napojení na 
stávající řady (do stoky jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu profilu DN 400 z PP SN 8). 
Kanalizace bude umístěna ve veřejné komunikaci v souběhu s vodovodem a v souladu s ČSN 
736005. Ochranné pásmo této kanalizace je 1,5 m od okraje potrubí. 
Kapacita řešeného území umožní umístění až 26 rodinných domů.  
Množství splaškových odpadních vod, odtékajících z rodinného domu, bylo stanoveno pro 
předpokládané celoroční obývání domu 3,5 osobami (36 m3/os/rok) s roční spotřebou pitné 
vody  126 m3/rok (Součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh =7,2). 
 Qd  

(m3/den) 
qd  

(l/s) 
qh  

(l/s) 
Qr  

(m3/rok) 
Splaškové odpadní vody 1 RD 0,347 0,004 0,029 126,00 
Splaškové odpadní vody 26 RD 9,022 0,104 0,754 3276,00 

kde: 
Qd – průměrné denní množství splaškových odpadních vod  
qh  - maximální hodinové množství splaškových odpadních vod    
Qr – roční množství splaškových odpadních vod 
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ČOV, zajišťující likvidaci splaškových vod je přímo v obci, její kapacita je omezená. 
Kapacita ČOV je 3 355 EO, současný stav zvládne kapacitu do cca 3800 EO.  
Proběhla intenzifikace, ale pro zvýšení kapacity bude potřebné provést technologická opatření 
– intenzifikaci odkalovací nádrže, která navýší kapacitu ČOV na 4 500 EO.  
Stávající počet obyvatel  je 3553, v řešené lokalitě se teoreticky může zvýšit počet obyvatel o 
91 (při kapacitě 3,5 obyv./ rodinný dům) až 104 (při kapacitě 4 obyv./ rodinný dům)   Zatížení 
ČOV tak vroste o cca 100 EO na celkem EO 3653 a je tedy na hraně současné využitelné 
kapacity. Dle vyjádření VaK  (Vodovody a kanalizace Židlochovicko, Brněnská 214, 66701 
Vojkovice) z 1.11.2019 není vyloučeno napojení území na stávající kapacitu ČOV s tím, že 
s ohledem na kapacitu ČOV  a přivaděče na ČOV se tak může jednat o poslední rozvojovou 
plochu takto napojitelnou. 
V ostatních částech obce probíhá další rozvoj zástavby a je proto nezbytné ověřit dostatečnost 
kapacity při přípravě následného stupně PD a případně zajistit  opatření a podmínky pro 
zajištění dostatečné kapacity ČOV při přípravě následného stupně PD. 
V průběhu realizace nových a nově připojovaných staveb bude průběžně vyhodnocována 
kapacita odvádění a čištění odpadních vod. 
 
Odvodnění 
Dešťové vody z pozemků rodinných domů budou řešeny akumulací a zasakováním přímo na 
těchto pozemcích - dešťová voda ze střech rodinných domů bude jímána do jímek s přepadem 
do vsaku. 
Plochy komunikace budou přednostně také odvodněny v rámci lokality. 
Odvodnění veřejných prostranství a komunikací bude v maximální možné míře realizováno 
v řešené lokalitě vsakováním nebo zadržováním a regulovaným odváděním oddílnou kanalizací 
do vod povrchových. Dešťové vody nelze  odvodnit do veřejné kanalizace. Územní studie tímto 
navrhuje nakládání s dešťovými vodami způsobem uvedeným v § 20 odst.5 vyhl 501. 
Před výstavbou realizovaných částí lokality Pod střediskem byl proveden hydrogeologický 
průzkum území (Ing. Mudrák, Geoservis, Barvičova 45, Brno, prosinec 2006)  Z výsledků 
vyplynulo, že svrchní pokryvné vrstvy jsou tvořeny málo propustnými sprašovými hlínami (VI. 
tř. propustnosti) a umožňují vsakování srážkových vod  do horninového prostředí v hodnotě 
4,32m3/den a nebyla doporučena likvidace srážkových vod z komunikací vsakem.  
Možnost vsakování musí být proto v rámci řešeného území prověřena před přípravou 
následných stupňů PD  podrobnějším hydrogeologickým průzkumem v souladu s  ČSN 
759010, vsakovací zkouškou. 
Územní studie postup pro odvádění dešťových vod ze stavebních pozemků nezpřesňuje nad 
rámec ÚP, vymezení stavebního pozemku územní studií umožňuje dodržení požadavků 
prováděcího předpisu v dokumentaci pro umístění stavby. 
V následném stupni PD bude v návrzích konkrétních staveb zajištěn požadavek: 
-  minimalizovat podíl nepropustných zpevněných ploch, 
-  využít polopropustných materiálů pro zpevněné plochy, 
-  využívat srážkové vody k provozu nemovitostí. 
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Zásobení vodou 
Lokalita bude napojena na vodovodní řad obce. Do nové lokality bude prodloužen veřejný 
vodovod (napojen na stávající vodovod DN 100 z tlakového potrubí HDPE). Veřejný řad bude 
v rámci ulic zokruhován.  
Vodovod bude umístěn ve veřejné komunikaci v souběhu se splaškovou kanalizací. Nové 
vodovodní řady budou realizovány rozebíratelným povrchem.  
 
 
Potřeba pitné vody pro na jeden rodinný dům je pro 3,5 obyvatele 3,5 x 36 m3/os/rok = 126 m3/ /rok.  
Potřeba pitné vody pro rodinný dům: 
Specifická potřeba pitné vody: 

obyvatelé 99 l/os/den 
 
Použité koeficienty: 

koeficient denní nerovnoměrnosti kd 1,5 
koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh 2,1 

 
 Qd  

(m3/den) 
Qm 

(m3/den) 
qh 

(l/s) 
Qr 

(m3/rok) 
qp 

(l/s) 
pitná voda 1 RD 0,347 0,521 0,013 126,0 0,0 
pitná voda 26 RD 9,022 13,546 0338 3,276 0,0 

 
Kde: 
Qd – průměrná denní potřeba vody  Qm – maximální denní potřeba vody 
qh  - maximální hodinová potřeba   Qr – roční potřeba vody    
qp – potřeba požární vody (vnitřní) 
 
V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
23/2008 Sb“.), musí být vnější zdroje požární vody (nový vodovod) navrženy dle čl. 5 ČSN 73 
0873, požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou, tj. pro rodinné domy nad 200 m2 

zastavěné plochy musí být nejmenší dimenze potrubí DN 100 s odběrem 6l/s při tlaku min. 0,2 
MPa.  
 
Zásobování plynem 
Navazující lokalita s rodinnou zástavbou (Pod Střediskem) je plynofikována - stávající 
plynovodní řad DN 90 z trub z HDPE PE 100 je veden ve veřejném dopravním koridoru.  Do 
řešeného území budou prodlouženy řady napojené na stávající plynovod v komunikačních 
větvích V1a, V2, V2a, V4. Konkrétní podmínky napojení budou stanoveny v následném 
řízení).  
Při průměrné potřebě 3,5 m3/h zemního plynu na jeden RD. činí průměrná potřeba zemního plynu: 

1 rodinný dům 3,5 m3/h 
Použité koeficienty: 

koeficient současnosti n 0,6 
Celková redukovaná spotřeba pro rodinný dům je: Qr = 3,5 x 0,6 = 2,1 m3/h 
Předpokládaná roční potřeba zemního plynu na 1RD: Qrok = 5.200 m3/rok  
Předpokládaná roční potřeba zemního plynu na 26RD (celé řešené území): Qrok = 135.200 m3/rok. 
 
Zásobování elektřinou - síť VN, síť NN 
Lokalita bude napojena na rozvodnou energetickou síť. Dle možnosti rozvodné soustavy bude 
využito napojení na NN kabelové rozvody navazující lokality rodinné zástavby Pod střediskem, 
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vedené ve veřejném dopravním koridoru, prodloužením kabelových rozvodů do 
komunikačních větví V1a, V2, V2a, V4. 
Celková kapacita rozvoje území zahrnuje 26 rodinných domů.  
 
Návrh nových kapacit pro bydlení představuje nárůst instalovaného příkonu Pi = 247 kW. 
Soudobost B = 0,31. Nárůst soudobého příkonu (požadovaného) je cca 80 kW. 
Rozvodné kabely budou uloženy ve veřejných prostranstvích zejména v pásech zeleně. 
 
Podmínky pro umisťování technické infrastruktury 
- trasy technické infrastruktury budou umísťovány zejména na přístupných neoplocených 
pozemcích či podél komunikací 
- likvidace dešťových vod bude řešena zejména akumulací a zasakováním přímo na 
těchto pozemcích  
- vodovodní řady budou uloženy pod rozebíratelným povrchem 
- rozvody NN budou navrhovány kabelové zemní 
-  bude zajištěno řádné odvodnění komunikací a ostatních zpevněných ploch, dešťové 
vody ze zpevněných ploch u RD a dešťové vody ze střech okolních objektů nebudou svedeny 
na komunikaci 
 
A.1.6.8. Ostatní veřejná infrastruktura 

 
Veřejná prostranství 
Lokalita Pod Střediskem – část řešená touto ÚS dosahuje výměry 2,19 v ploše Z9 + 0,68ha 

v ploše Z7, celkem 2,87ha rozvojových ploch smíšeného obytného využití, je tedy potřebné 
zřídit v rámci území  veřejné prostranství ve smyslu §7 vyhl. č. 501/2006 Sb., a to v minimální 
výměře 1435m2 (pro každé 2ha mín. 1000m2). 

Je proto vymezen pozemek ozn. veřejná prostranství a zeleň o výměře 1466m2 v rámci 
plochy Z9, určený pro denní rekreaci obyvatel. 

 
Občanské vybavení pro školství 
V území může dojít k nárůstu obyvatel až o cca 94 (3,6 obyv./RD).  
Z celkového počtu obyvatel mohou až cca 13,6% tvořit děti ve školním věku a 4 % děti v 

předškolním věku.  
Potřeba zajištění kapacity předškolního vzdělávání: Pro 94 obyvatel 4%  - tj. 98 x 0,04 = 

3,76 zaokr. 4 místa. V obci se nachází mateřská škola, která může při navýšení kapacity pokrýt 
i potřebná 4 místa pro děti předškolního věku. Není účelné zřizovat zařízení předškolního 
vzdělávání v rámci území řešeného touto územní studií. 

Potřeba zajištění kapacit základního školství: Pro 94 obyvatel 13,6%  - tj. 98 x 0,136 = 
12,784 zaokr. 13 míst. V obci se nachází základní škola, která může při navýšení kapacity 
pokrýt i potřebných 13 míst pro děti školního věku. Není účelné zřizovat školní vzdělávání 
v rámci území řešeného touto územní studií. 

Jelikož je ale úkolem územního plánování dle § 19 odst. 1 písm. c) prověřovat a posuzovat 
potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s 
ohledem například na vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání a občanská 
vybavení pro vzdělávání jsou dle § 2 stavebního zákona součástí veřejné infrastruktury, je nutné 
dostatečnou kapacitu tohoto zařízení zajistit. Jak bylo výše prokázáno, není účelné budování 
takovýchto zařízení v rámci řešené plochy. Proto je nutné posílit kapacitu stávajícího zařízení 
v obci v případě, že nová zástavba generuje potřebu obsluhy území touto infrastrukturou nad 
její stávající limity. 
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Využití pozemků pro bydlení je proto podmíněno zajištěním příslušného počtu míst pro 
školní a předškolní vzdělávání v rámci obce, a tedy potvrzením dostatečné kapacity školského 
občanského vybavení obcí. 

Ostatní funkce občanského vybavení  
jsou zajišťovány dojížďkou do spádových sídel – zdravotnická péče, vyšší školství, sociální 

péče.  
Odpadové hospodářství 
Odkládání směsného komunálního odpadu u rodinných domů bude zajištěno v rámci 

pozemků RD. Likvidace bude zajištěna svozovou službou dle podmínek obce.  
Parametry navržených komunikací umožní pohyb vozidel svozu odpadu.  
Sběr materiálově využitelných složek odpadů (sklo, PET, papír) bude řešen s ohledem na 

docházkové vzdálenosti v rámci veřejných prostranství. 
 
 
A.1.7.  Podmiňující faktory rozvoje území      
  
A.1.7.1. Veřejně prospěšné stavby 
Územním plánem ÚP Hrušovany u Brna nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby. 
Územním plánem ÚP Hrušovany u Brna jsou v řešeném území vymezena veřejně prospěšná 
opatření pro založení a doplnění prvků ÚSES, a to WU3 a WU4 v plochách ozn. ÚP jako N8 a 
N9 pro založení přírodního nebo přírodě blízkého ekosystému, tyto jsou vymezeny pro umístění 
regionálního biokoridoru RK1491B. Územní studie proto navrhla zeleň krajinnou a přírodní 1 
a zeleň krajinnou a přírodní 2 s podmínkami umožňujícími realizaci prvku ÚSES, a to při 
respektování limitu nadzemního vedení VN v území. 
 
A.1.7.2. Vlastnické vztahy 
Řešené území zahrnuje pozemky soukromých osob a ve vlastnictví obce Hrušovany u Brna 
 
A.1.7.3. Podmiňující investice  
Podmínkou zástavby pro bydlení je realizace ochranné zeleně v části ozn. Nzo,  vybudování 
veřejné dopravní a technické infrastruktury v rozsahu potřebném pro napojení rodinné 
výstavby a zajištění příslušného počtu míst pro školní a předškolní vzdělávání v rámci obce – 
viz výše. 
 
A.1.8.  Limity využití území 
 
Limity využití řešeného území: 
-  chráněné ložiskové území – v západní části území, v nezastavěném území (plocha N8) 
-  vzdálenost 50m od lesa– v západní části území, v nezastavěném území (plocha N8) 
-  severní a jižní okraj rozvojových ploch umožňující bydlení, je limitován nadzemním 
vedením VN a jeho ochranným pásmem, v ploše ochranného pásma proto není umožněno 
umisťování staveb bydlení 
-  při severním okraji řešeného území se nacházejí kabelová vedení sítí elektronické 
komunikace 
-  přes řešené území procházejí vzdušným prostorem paprsky RR spojů, v řešeném území 
je však výška zástavby vzhledem k charakteru výstavby limitována, nedochází ke střetu 
-  západní částí řešeného území prochází nadzemní vedení VN, které limituje využití 
pozemků nezastavěného území – proto v rozsahu vedení a jeho ochranného pásma nelze 
realizovat výsadby stromů, ani v rámci regionálního biokoridoru.  Území bez možnosti výsadby 



Územní  studie 
„Hrušovany u Brna – Plochy ÚS4 (Z7, Z9,N8, N9) Pod Střediskem "  

k. ú. Hrušovany u Brna 
 

 
 I/24 

je proto označeno zeleň krajinná a přírodní 2, v kap. A.1.6.2. jsou stanoveny příslušné 
podmínky využití 
- při východním okraji území ve veřejných prostranstvích v místě napojení veřejné 
dopravní a technické infrastruktury jsou vedeny rozvody technické infrastruktury: 
  - kanalizace jednotná 
  - vodovod 
  - NN rozvody 
  - STL plynovod 
  - kabelové rozvody SEK 
Zástavba řešeného území je tak napojitelné na veřejnou technickou infrastrukturu. 
- ve všech plochách lze umísťovat jen stavby, které negativně neovlivní zájmy 
vojenského letectva a obrany státu, protože celé území je vymezeno Ministerstvem obrany dle 
§ 175 stavebního zákona, což musí být zohledněno v následných dokumentacích, protože se 
celé řešené území nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, je tudíž zájmovým 
územím armády České republiky dle § 175 stavebního zákona č.183/2006 Sb., současně se celé 
území se nachází v koridoru rádioreléových spojů a vojenských zařízení. 
-  severní  část řešeného území se nachází v blízkosti dopravního prostoru III/41619 a 
může být ovlivněna hlukovou zátěží z této komunikace, proto stavby s chráněnými prostory 
budou u ploch dopravní infrastruktury (dopravních staveb, silnic) vymezovány až na základě 
hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný 
venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, což bude doloženo v navazujících 
řízeních.  
Podmínky ochrany hodnot území se vztahují i na všechny následné stupně PD. 
Návrh respektuje limity a ochranné režimy v území. 
Trasy a ochranná pásma sítí budou respektována v souladu s platnou legislativou. 
 
Plochy zastavitelné v řešeném území se nacházejí ve vzdálenosti cca 100m od stabilizované 
plochy VZ - plochy výroby a skladování – zemědělské a cca 200m od návrhové plochy TN – 
plochy těžby nerostů - nezastavitelné, které by mohly z hlediska hlukové zátěže negativně 
ovlivnit plochy s chráněnými venkovními prostory stavby, chráněnými vnitřními prostory 
stavby a chráněnými venkovními prostory definované § 30 odst. (3) zákona č. 258/2000 Sb. 
(dále také „chráněné prostory“) dotčené územní studií, což je třeba jednak řešit splněním 
podmínky realizace opatření v oblastech navržených jako zeleň ochranná před realizací etapy 
I. a II., případně další výsadbou v oblastech navržených zeleň krajinná a přírodní a jednak 
podrobně řešit v následném stupni PD.  
 
-  územní plán vymezil v jihozápadním okraji řešeného území územní rezervu plochy 
dopravní infrastruktury – železniční, které se dotýkalo plochy nezastavěného území N8. 
S platností 2. aktualizace ZÚR JMK z 2020 však toto vymezení pozbývá aktuálnosti, neboť 
koridor dopravní infrastruktury je v ZÚR vymezen již odlišným způsobem – mimo plochu 
řešenou touto ÚS. 
 
 
A.1.9.  Vyhodnocení vyjádření a připomínek k uveřejněnému návrhu 
 
bude doplněno po uveřejnění návrhu 
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