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Přehled použitých zkratek 
 
 
ÚP Unkovice Územní plán Unkovice 
 
ČOV  čistírna odpadních vod 
ČR  Česká republika 
JmK (JMK) jihomoravský kraj 
KPÚ  komplexní pozemkové úpravy 
k.ú.  katastrální území 
MěÚ  Městský úřad 
OP  ochranné pásmo 
ORP  obec s rozšířenou působností 
parc.č.   parcela číslo 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
ÚAP  územně analytické podklady 
ÚAP JMK  územně analytické podklady jihomoravského kraje 
ÚAP ORP územně analytické podklady obce s rozšířenou působností 
ÚP  územní plán 
ÚPD  územně plánovací dokumentace 
ÚPO   územní plán obce 
ÚPP  územně plánovací podklady 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
VKP  významný krajinný prvek 
VN  vysoké napětí 
VVN  velmi vysoké napětí 
ZCHÚ  zvláště chráněná území 
ZPF  zemědělský půdní fond 
ZÚ  zastavěné území 
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A. Vyhodnocení vlivů nebo územního plánu na životní prostředí  
 
Příslušný úřad uplatnil požadavek na toto vyhodnocení a „Posouzení vlivů územního plánu na 
životní prostředí“ - zpracování dokumentace SEA podle §10i zákona č. 100/2001 Sb., v 
platném znění a stavebního zákona) je zpracováno v samostatné příloze. (Ageris, říjen 2018)  
 
 
 
B. Vyhodnocení vlivů územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, 
pokud orgán ochrany přírody významný vliv na tato území nevyloučil 
 
Není vypracováno, protože Posouzení vlivů koncepce dle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
nebylo zadáním ÚP požadováno, neboť orgán ochrany přírody významný vliv na tato území 
vyloučil. 
 
 
Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Unkovice na udržitelný rozvoj území  
(oddíly C - F) je vypracováno podle přílohy č. 5 k vyhlášce Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění. 
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C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech. 
 
Vyhodnocení je vypracováno na základě Čvrté úplné aktualizace Územně analytických 
podkladů SO ORP Židlochovice 2016 (dále jen ÚAP). 
 
ÚP respektuje limity vymezené v aktuálních ÚAP ORP, a to zejména: 

- kostel Nanebevzetí P. Marie – kostel se uplatňuje i jako krajinná dominanta v lužní 
krajině a orientační bod 

- lesy vč. pásma 50m od lesa 
- vodní toky Šatava 
- rybníky a vodní nádrže  
- záplavové území Svratky 
- mokřad  
- revitalizační nádrž v prostoru pod ČOV v severní části Unkovických luk 
- VKP Unkovické louky 
- VKP Klínky  
- půdy I. a II. třídy ochrany 
- dobývací prostory Hrušovany I, Žabčice a Žabčice I 
- chráněné ložiskové území Žabčice 
- ložisko nerostných surovin Hrušovany u Brna 
- technická infrastruktura vč. jejích ochranných a bezpečnostních pásem zejména: 

- vedení a regulační stanice plynu  
- plynovodní řady a VTL přípojka pro výrobní areál na k. ú. Hrušovany 
- vedení elektrizační soustavy vysokých a velmi vysokých napětí 
- elektrické stanice 
- fotovoltaické elektrárny 
- vodovodní a kanalizační síť 
- technologické zásobování vodou - čerpací stanice 
- ČOV 
- komunikační a elektronické komunikační vedení a zařízení včetně těch na obranu státu, 

zejména ochranné pásmo radiolokačního zařízení 
- dopravní infrastruktura vč. jejích ochranných pásem – zejména 

- silnice II/416, která je dle Generelu krajských silnic vedená jako součást tahu krajského 
významu K34 

- celostátní dráha –trať č.250 Havlíčkův Brod-Brno-Kúty  
- ochranná pásma letiště 
- leteckou stavbu na obranu státu vč. jejího ochranného pásma (radar) 

 
 
C.1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ 
ÚZEMÍ PODLE INDIKÁTORŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADECH 
 
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
Geologický a geomorfologický profil území 
Z hlediska horninového prostředí a geologie nevzniká jednotlivými návrhy, nebo jejich synergickým 
vlivem negativní vliv na horninové prostředí nebo geologické podmínky.  
 
Těžba nerostných surovin  
V řešeném území se nachází dobývací prostor   Hrušovany I, Žabčice a Žabčice I. Řešené území 
zahrnuje také chráněné ložiskové území Žabčice, ložisko nerostných surovin Hrušovany u Brna. 
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Dobývací prostor východně  od zástavby již není využíván pro těžbu, je postupně rekultivován. Avšak 
dobývací prostor v území je stále stanoven. 
 Územní plán na toto reaguje vymezením takových funkcí v plochách bývalé i možné těžby, které 
směřují k stabilizaci území po rekultivaci (plochy zemědělské, plochy přírodní, plochy výroby el. 
energie – fotovoltaická elektrárna). S ohledem na to nejsou plochy těžby nerostů v ÚP vymezeny, 
nicméně pomínky využití ploch, které se vyskytují v stanoveném dobývacím prostoru, případně těžbu 
umožňují. 
CHLÚ a ložisko nerostných surovin je vyznačeno v koordinačním výkresu, řešení ÚP nemá na tyto 
skutečnosti vliv. 
 
Sesuvná a poddolovaná území 
Sesuvná nebo poddolovaná území nejsou v řešeném území evidována. 
 
VODNÍ REŽIM 
Vodní režim v krajině  
Z hlediska vodního režimu nevznikají vlivem koncepce ÚP Unkovice negativní zásahy. 
ÚP stanovuje zásady pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod tak, aby nedocházelo ke 
zhoršování odtokových podmínek – zejména stanovením maximální zastavitelnosti pozemků v 
plochách umožňujících zástavbu. 
U zastavitelných ploch a ploch přestaveb je nutno řešit hospodaření s dešťovou vodou (HDV) dle 
platné legislativy, což se promítá i do koncepce odkanalizování dešťových vod v ÚP.  
 
Vodní eroze, extravilánové vody  
ÚP nenavrhuje konkrétní protierozní opatření. Jsou vytvořeny podmínky pro ochranu před erozí vodní 
i vzdušnou stanovením vhodných podmínek plošného a prostorového uspořádání.  
Vodní erozí jsou ohrožovány více sklonité polohy. Problematické jsou pozemky velkoplošně 
obdělávané, s vyšší sklonitostí. sklonitý terén se nachází pouze v západní části území, východní část se 
zástavbou je plochá  Rozhodujícím opatřením by mělo být omezení soustředěného odtoku ze 
zemědělských ploch. ÚSES vymezuje prvky, které mají  také funkci protierozních opatření, protože 
vzrostlá zeleň těchto prvků bude působit jednak proti smyvům půdy vodní erozí, jednak zamezí 
unášení prachových částic (působí proti vzdušné erozi).ÚP využívá tyto polohy pro vymezení ploch 
změny pro plochy přírodní (pro ÚSES).  Extravilánové vody z těchto ploch neohrožují zastavěné 
území. 
 
Záplavové území 
V řešeném území bylo stanoveno záplavové území řeky Svratky. Východní část území patří do ploch 
ovlivněných povodněmi. Jsou zde navrženy protipovodňová opatření dle ZUR řeky Svratky (PO PO2) 
a na řízené inundace-poldry (PO TO5). 
V ÚP jsou proto řešena protipovodňová opatření – byla  proto vymezena plocha opatření proti 
povodním na vodním toku Svratka tak ,aby podmínky funkčních ploch v tomto územím zahrnuté 
umožňoval y realizaci přírodě blízkých protipovodňová opatření  - řízené inundace - v souladu se ZÚR 
JMK. Tato protipovodňová opatření jsou přípustná v plochách vodních a vodohospodářských, 
plochách veřejných prostranstvích,  plochách zemědělských, plochách přírodních proto, aby bylo 
možné účinně realizovat protipovodňová opatření v plochách, které jsou dotčeny záplavovým územím. 
Záplavové území Q100 je zakresleno v koordinačním výkrese, širších vztazích - grafické části ÚP. 
Zasahuje i část zastavěného území ve východní části obce. 
Do záplavového území nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy nebo plochy přestaveb, rozvojové 
plochy předchozí ÚPD, které byly vymezeny v okraji záplavového území, byly upraveny a 
minimalizovány (pouze plocha Z4 pro zachování kompozice zástavby a plocha Z8 pro hřiště)  
V záplavovém území jsou jinak vymezeny plochy nezastavěného území. Vymezení uvedených ploch 
nezhorší průběh případné povodně. 
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HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Kvalita ovzduší  
ÚP respektuje platnou legislativu o ochraně ovzduší – Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - viz 
text. část odůvodnění kap.  6.3.1.2 „Odůvodnění koncepce ochrany hodnot území obce“. 
Při zpracování návrhu územního plánu bylo postupováno v souladu se základním požadavkem na 
snižování úrovně znečištění i znečišťování vnějšího ovzduší a byly zohledněny zásady: 
- není navržena těsná návaznost obytné zástavby a ploch pro výrobu, průmysl nebo činnosti 
omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel 
hlukem, emisemi z dopravy, případně zápachem 
-  umístění objektů pro stálé bydlení je v dostatečné vzdálenosti od stávajících i nových zdrojů 
znečišťování ovzduší – průmyslových areálů, smíšených výrobních areálů apod. 
- návrh územního plánu Unkovice je v souladu s opatřením obecné povahy Ministerstva životního 
prostředí č. j. 30724/ENV/16 ze dne 27.5.2016, kterým byl vydán Program zlepšování kvality ovzduší 
zóna Jihovýchod – CZ06Z  
 
Kvalita povrchových vod 
Východní částí území protéká říčka Šatava (p.č. 4-15-03-125) pravostranný přítok řeky Svratky. Tok je 
upraven ale kvalita vody v toku je horší (je málo vodnatý, splachy s polí a pod.). Okrajem zástavby 
protéká náhon ústící do Šatavy. Tok říčky Šatavy je třeba revitalizovat a vyčistit.      
V roce 2009-10 byly provedena rekultivace Unkovického rybníku (asi 0,7 ha), ktrý slouží částečně k 
rekreaci. 
Koncepce odkanalizování (kap. D.2 ) stanovuje nakládání se splaškovými vodami a pozitivně 
ovlivňuje stav toků. 
 
Zdroje hluku, protihluková opatření  
Ochrana veřejného zdraví, včetně ochrany před škodlivými účinky hluku a vibrací, vyplývající ze 
současné legislativy, je v ÚP respektována.  
V rámci ÚP jsou stanoveny podmínky, vyplývající z požadavků na ochranu zdraví.  
Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezovány tak, aby bylo předcházeno vzájemným 
střetům především mezi plochami obsahujícími bydlení a plochami osahujícími výrobu. Byly dále 
navrženy zásady a opatření na ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí. 
Při vymezování stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití a ploch změn (zastavitelné 
plochy) byla zohledněna poloha ploch obsahujících chráněné prostory vůči plochám dopravní 
infrastruktury silniční.  
Je snaha návrhem ÚP zabezpečit, aby plochy a to i stabilizované obsahující chráněné prostory dle § 30 
zákona č. 258/2000 Sb. nebyly v budoucnu vystavovány nadlimitními hodnotami hluku a vibrací 
vyplývajícími z umisťování nových zdrojů hluku a vibrací, což je řešeno návrhem podmínek využívání 
ploch, které v plochách bydlení  nebo smíšených obytných neumožní souběžně umisťovat zdroje hluku 
a vibrací (viz kap. F.1, F.2 textové části), hluk z dopravy na průjezdných komunikacích zejména vůči 
stávající zástavbě eliminovat nelze a je nutno vymezit podmínky rozvoje v těchto plochách - opět podm. 
viz. kap. F.1 textové části. 
V plochách, kde je přípustné bydlení, je toto prioritní a  tuto prioritu je nutno vždy zohlednit, a to v 
plochách okolních -  je nutno řešit související vlivy s využitím území nejen v sousedních plochách, ale 
i nejbližším okolí, přípustná je pouze taková polyfunkčnost využití území, při které se nebudou 
následným provozem jednotlivé funkce a pohoda bydlení navzájem obtěžovat nad přípustnou míru. 
Plochy výroby a skladování jsou od ploch bydlení a smíšených obytných striktně oddělovány 
nezastavěným územím, nejsou nikdy vymezovány ve vzájemném sousedství tak, aby případné 
negativní ovlivnění bylo minimalizováno. 
 
Skládky a staré ekologické zátěže 
V rámci řešeného území se nenacházejí. 
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ÚP přispívá ke zlepšení hygieny životního prostředí stanovenou koncepcí rozvoje technické 
infrastruktury (zásobování plynem a el. energií, odkanalizování.) a vymezením systému sídlení zeleně, 
který maximálně zachovává stabilizované plochy a doplňuje je plochami změn. 
 
 
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
Základní charakteristika 
Ochrana přírody sleduje zejména vegetační společenstva blízká přírodnímu stavu, která se v území 
vyskytují ve velmi malém zastoupení. Řešené území neobsahuje žádné zvláště chráněné území 
přírody. 
 
Vymezení cílových charakteristik krajiny 
2011 zpracoval Jihomoravský kraj Územní studii „Vymezení cílových charakteristik krajiny 
Jihomoravského kraje.  
V Unkovicích je vymezena: 
1 Nivní zemědělská krajina 
8  Plochá až mírně zvlněná zemědělská krajina 
10 Plochá až mírně zvlněná lesozemědělská krajina 
 
Na území obce jsou prvky ochrany přírody zastoupeny vymezenými registrovanými významnými 
krajinnými prvky a jsou respektovány. 
VKP registrované: 
Klínky    3,63 ha 
Mokřad v pískovně   0,30 ha 
Unkovické louky   13,54 ha 
Řešené území obsahuje velmi málo přírodních prvků, jedná se o polní krajinu, dlouhodobě obdělávanou 
a přetvářenou člověkem.  
Je vymezen lokální ÚSES, který posílí ekologickou stabilitu území, do prvků ÚSES jsou zapojeny i 
jmenované VKP. 
 
Regionalizce území podle kvality přírodního prostředí  
V roce 2003 byla pro účely územní prognózy Jihomoravského kraje zpracována regionalizace jeho 
území podle stávající kvality přírodního prostředí.  
V Unkovicích se nacházejí tyto typy podle kvality přírodního prostředí:  
III. typ - oblasti s proměnlivou kvalitou přírodního prostředí  
IV. typ - oblasti se sníženou kvalitou přírodního prostředí  
V. typ - oblasti s nízkou kvalitou přírodního prostředí 
 
Územní systém ekologické stability 
Nadregionální ani regionální úroveň ÚSES nejsou v území v souladu se ZÚR JMK zastoupené. 
Řešení místní úrovně ÚSES koncepčně vychází především z řešení obsaženého v původním ÚPO a v 
aktualizovaných ÚAP ORP s tím, že zpřesňuje vymezení jednotlivých lokálních biocenter a 
biokoridorů a zároveň obsahuje některé koncepční úpravy. Podstatnými faktory ovlivňujícími 
inovovanou koncepci řešení jsou především:  
· řešení ÚSES v platné či aktuálně rozpracované ÚPD okolních obcí; 
· potřeba vytváření funkčně ucelených větví ÚSES; 
· zohlednění aktuálního stavu využití území; 
· metodickými nástroji stanovené limitující prostorové a funkční parametry pro jednotlivé typy 

skladebných částí ÚSES; 
· vlastnické vztahy k pozemkům. 
K zásadnějším koncepčním změnám a úpravám vymezení patří: 
· dílčí úpravy vymezení lokálního biocentra LBC 1 Unkovické louky (místy redukce, většinou však 

rozšíření), situovaného v nivě Šatavy ze severní až severovýchodní strany Unkovic - úpravy 
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zohledňují aktuální stav využití území (rozsah stávajících porostů dřevin a jiných ladem ležících 
ploch) a částečně i vlastnické vztahy k pozemkům (zahrnutí některých obecních pozemků); 

· rozšíření lokálního biocentra LBC 2 Koválovské (situovaného západně od Unkovic) na východní a 
jižní straně, zohledňující aktuální stav využití území - plocha biocentra je nově důsledně přimknuta 
ke stabilizovaným polním cestám; 

· redukce lokálního biokoridoru LBK 2 navazujícího z jižní strany na LBC 2 Koválovské o část nově 
zahrnutou do LBC 2 Koválovské a naopak prodloužení biokoridoru podél hranice s k. ú. Žabčice tak, 
aby došlo k jeho napojení na lokální biokoridor K1 vymezený v ÚP Žabčice; 

· vymezení nového lokálního biokoridoru LBK 4 v závěrném svahu bývalého těžebního prostoru v 
západní části unkovického katastru - biokoridor funkčně navazuje na lokální biocentrum LBC 2 
Koválovské a na lokální biokoridor LBK 3 vymezený v návrhu nového ÚP Hrušovany u Brna  přitom 
vhodně využívá stávající ladem ležící plochy s hojným náletem dřevin. 

Cílem provedených změn a úprav je posílení ekologického a krajinotvorného významu ÚSES a 
podpoření reálných opatření k jeho vytváření. 
Řešení ÚSES a vymezení jeho dílčích skladebných částí je plně provázáno s řešeními ÚSES v rámci 
platné či rozpracované ÚPD sousedních obcí. 
 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A PUPFL 
Zemědělský půdní fond  
Na spraších a píscích, které v zájmovém území převažují, se vyskytují černozemě nebo drnové půdy 
černozemní. Ve spodních částech mírných svahů vznikly na svahovinách hnědozemě illimerizované a 
hnědé půdy včetně slabě oglejených forem. V nivě Šatavy se na nivních uloženinách vyvinuly nivní 
půdy glejové. 
Zemědělská půda zabírá cca 74,3% výměry katastrálního území Unkovic. 55,6% je orná půda. Zahrady 
(2,9%) se nacházejí zejména kolem zastavěné části obce. 
V území jsou poměrně četně zastoupeny vinohrady, které tvoří 7,6% území. Velký podíl v území tvoří 
plochy ostatní – 20,2%. Zčásti se jedná o pozemky dobývacího prostoru, u kterých není dokončena 
rekultivace a nejsou navráceny do ZPF nebo jinému dalšímu využití. 
Malý podíl ploch náleží i sadům (3,6%), trvalému travnímu porostu, minimum vodním plochám, které 
jsou zastupeny v severovýchodní části území (vodní toky, plochy, svodné kanály). 
Unkovice jsou zařazeny mezi vinařské obce ve smyslu vyhlášky č. 254/2010 Sb., patří do vinařské 
podoblasti Velkopavlovické, jsou zde viniční tratě: 
77464201  Přední trať Unkovská  44,72  
77464202  Díly   22,51  
 
Ochrana půd nezastavěného území je zajištěna vymezením ploch nezastavěného území  - zejména ploch 
zemědělských, ploch s jiným způsobem využití – různé plochy zeleně - viz textová část ÚP  - kap. C.1.3 
a podmínek využití těch ploch v text. části kap. F.2 
 
Rozvojové plochy jsou navrženy jako plochy zastavitelné a plochy změn v krajině. Při zpracování ÚP 
byly prověřovány různé alternativy umístění rozvojových ploch s ohledem na dopad do ZPF. 
Komplexním vyhodnocení celé škály aspektů (dostupnost ploch, náročnost na obsluhu území, krajinný 
ráz, kvalita zemědělské půdy, zájmy ochrany přírody, apod.) je předkládáno kompromisní řešení s 
minimem dopadů do zmíněných oblastí. Byly však respektovány a přebrány rozvojové plochy vymezené 
v ÚPO včetně rozsahu ploch výroby a skladování. 
Dopad do ploch ZPF pro plochy zastavitelné činí cca 33,89 ha, převážně se však jedná o plochy 
vymezené již v platné ÚPO, jeho změnách. Podstatnou část nárokovaného předpokládaného záboru 
tvoří plochy výroby a skladování, vymezené v platné ÚPO a s nimi související ploch manipulace 
(celkem 23,21ha). Stávající ÚPO však uplatňoval pouze redukovaný tábor ZPF a dopravní obsluha 
v rámci přilehlého pásu pozemků se v bilanci neprojevila vůbec. Proto také bilance záboru platného 
ÚPO, která je uplatňována současně v novém ÚP Unkovice činí celkově pro všechny plochy pouze 
14,87 ha.   
Nový zábor tak po odečtění ploch bilancovaných již v platném ÚPO činí 19,02ha i když se nejedná o 
plochy nově vymezené ÚP Unkovice. 



                                                                                                                                                   ÚP Unkovice 
Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Unkovice na udržitelný rozvoj území 

 

 
 9 

Vzhledem k funkčnosti a struktuře území byla vymezena plocha přestavby v jižní části území, kde již 
není dále účelné využívat plochu P1 pro výrobní účely v návaznosti na stabilizované plochy obsahující 
bydlení a je proto nově vymezena pro smíšené obytné využití.  
 Vzhledem k  technickým limitům území, ale zejména velmi kvalitním půdám v území je rozvoj 
zastavěného území omezený pouze na plochy přímo navazující na zastavěné území,  navržené v souladu 
s potřebou obce, v souladu s účelným využíváním zastavěného území. Návrh územního plánu je navržen 
v kontinuitě s platnou ÚPD - převážná část zastavitelných ploch je z platného ÚP převzata. 
 
Pozemky určené k plnění funkce lesa 
Lesní pozemky tvoří minoritní podíl – 2,2%, nacházejí se pouze v několika menších ostrůvcích v krajině. 
Ochrana lesních pozemků je zajištěna vymezením ploch nezastavěného území  - zejména ploch lesních 
- viz textová část ÚP  - kap. C.1.3 a podmínek využití těch ploch v text. části kap. F.2 
V zájmu zvýšení ekologické stability území dle vymezeného ÚSES jsou v části zemědělských půd na 
západě správního území obce vymezeny plochy přírodní. 
 
 
VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
Řešení územního plánu respektuje veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu v území, nezasahuje 
do ochranných pásem dopravní a technické infrastruktury mírou která by vyžadovala zásadní opatření. 
Ke střetům záměrů na provedení změn v území s ochrannými či bezpečnostními pásmy nedochází. 
 
Dopravní infrastruktura  
 
Hodnocení území z hlediska dopravní obsluhy  
Hlavním kritériem je kvalitní dopravní obsluha území. Unkovice jsou napojeny pouze na silniční 
infrastrukturu.   Jsou sledována kritéria: 
01 Dopravní infrastruktura - železniční doprava      
02 Dopravní infrastruktura - MÚK na D nebo R      
03 Dopravní infrastruktura - trasy silnic I. nebo II. třídy      
04 Vyjížďka z obcí - pravidelná vyjížďka za prací      
05 Vyjížďka z obcí – pravidelná vyjížďka do škol  
06 Vyjížďka z obcí – nepravidelná vyjížďka  
07 Dopravní obsluha obcí HOD – vedení linek do jádra aglomerace  
08 Dopravní obsluha obcí HOD – vedení linek do příslušné ORP  
09 Dopravní obsluha obcí HOD - časová dostupnost jádra aglomerace  
10 Dopravní obsluha obcí HOD - časová dostupnost příslušné ORP  
11 Dopravní obsluha obcí IAD - časová dostupnost jádra aglomerace  
12 Dopravní obsluha obcí IAD - časová dostupnost příslušné ORP 
 
Železniční a silniční doprava  
Železniční koridor obcí prochází, nejbližší zastávka železniční doparvy je v Žabčicích (jižně po trati), a 
v Hrušovanech u Brna (severně po trati). 
Nadmístní silniční síť dálnic, I. a II.ani III. třídy se v obci nevyskytuje, obec leží ve vzdálenosti do 5km 
od MÚK na D nebo R. 
Kostru komunikačního systému v obci tvoří místní komunikace a jsou respektovány beze změn, jsou 
dostatečné pro obsluhu řešeného území IAD.  HOD zastavuje při silnici II/416 v navazujících Žabčicích. 
 
Vyjíždějící do zaměstnání a škol  
Pravidelná vyjížďka za prací 166 osob, vyjížďka do škol 59 osob, rozložení dojížďky uvedeno pro 
Unkovice v ÚAP ORP detailně dle údajů r.2011. 
 
Dopravní obsluha hromadnou osobní dopravou  
Dopravní obsluha HOD – mimo řešené území (Žabčice), vedení linek do ORP Židlochovice:  
3x denně  - časová dostupnost 4 min., další HOD pak ze Židlochovic 
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Dopravní obsluha individuální automobilovou dopravou 
Dopravní obsluha IAD - časová dostupnost jádra aglomerace – Brno - 25 min. 
Dopravní obsluha IAD - časová dostupnost ORP Židlochovice – 5 min. 
 
Dopravně inženýrské vyhodnocení SO ORP Židlochovice  
S - W - O - T z pohledu obcí 
Unkovice:  
stanice a zastávky, žel.koridor do 5 km : O (příležitost) 
MÚK D + R, koridor do 5 km od obce : S (silná stránka) 
trasy silnic I. + II. tř. průtahy silnic obci : S (silná stránka) 
 
Stávající komunikační síť je vyhovující a zůstává územním plánem zachována. Pro obsluhu rozvojových 
ploch jsou využity stávající komunikace, případně jsou navrženy nové plochy veřejných prostranství a 
plochy manipulace (zahrnující i dopravní obsluhu) -  zejména pro obsluhu ploch výroby a skladování. 
 Stávající parkovací plochy byly vyhodnoceny jako dostačující, případné požadavky na umístění dalších 
parkovacích stání lze řešit v rámci stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury a veřejných 
prostranství. Pro plochy změn je, v rámci koncepce dopravní infrastruktury, stanovena podmínka zajistit 
odstavná stání pro motorová vozidla na ploše změny (vlastním pozemku). Stávající síť účelových 
komunikací, včetně cyklistických tras, je stabilizována. 
 
Vymezením koridoru územní rezervy R1 je respektován rozvojový záměr  pro koridor vysokorychlostní 
dopravy VR1 pro dílčí část úseku Brno–Vranovice–Břeclav–hranice ČR (záměr RDZ05 dle  ZÚR JmK). 
 
Technická infrastruktura  
 
Je v řešeném území stabilizovaná z hlediska všech řešených inženýrských sítí - zásobování vodou, 
odkanalizování včetně likvidace odpadních vod, zásobování plynem, zásobování el. energií, včetně 
vybudovaných veřejných komunikačních sítí. 
 
Zásobování energiemi 
Zásobování území energiemi je bezproblémové co do technického zajištění 
 
Zásobování vodou  
Vodárenská soustava v obci Unkovice: 
Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Židlochovice (Virský oblastní vodovod). 
 
Likvidace odpadních vod  
stav odkanalizování a čištění odpadních vod: 
- není soustavná dešťová kanalizace, srážkové vody většinou povrchově (rigoly) z veřejných ploch 
odtékají do blízké vodoteče, nebo z vlastních soukromých pozemků vsakují u objektů 
- splašková kanalizace z r.2000-2004, vody jsou přečerpávány na ČOV Žabčice, dostatečně 
dimenzovaná i pro rozvoj obce; společná ČOV pro obce Přísnotice, Unkovice a Žabčice v k.ú. Žabčice 
 
Likvidace odpadů  
Nakládání s odpady na území SO ORP Židlochovice se v současnosti kromě příslušných legislativních 
předpisů řídí především Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje a obecně závaznými 
vyhláškami jednotlivých města a obcí, stanovujícími systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním a biologicky odbouratelným 
odpadem vznikajícím na území měst a obcí. 
 
OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
Veřejné vybavení je v obci vzhledem k velikosti pouze základní.  
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Převážná část veřejné vybavenosti je soustředěna do centra ORP – Židlochovice, dále do Hrušovan u 
Brna, v ostatních sídlech převládá základní vybavení. Vybavení nadmístního významu se nachází v 
krajském městě Brně. 
 
Zařízení kultury a specifická vybavenost  
V Unkovicích se nachází:  veřejná knihovna, sakrální stavba, hřbitov 
Školská zařízení 
V Unkovicích se nachází:  mateřská škola, základní škola – nižší stupeň 
Sociální péče: zařízení se v obci nenachází 
Sportovní zařízení : 
V Unkovicích se nachází:  hřiště, tělocvična  
Zdravotnická zařízení: zařízení se v obci nenachází 
 
 
ÚP stabilizuje plochy občanského vybavení (občanské vybavení veřejné, kulturní a církevní, sport), 
přičemž důraz je kladen zejména na zachování veřejného občanského vybavení. Pro rozvoj veřejného 
občanského vybavení nejsou vymezeny samostatné plochy změn, případné požadavky na realizaci 
veřejného občanského vybavení (např. zařízení školství, zdravotnictví, domů s pečovatelskou službou, 
apod.) umožňuje ÚP řešit v rámci ploch smíšených obytných a ploch bydlení, které situování zařízení 
občanského vybavení připouštějí. Stabilizované plochy komerčního občanského vybavení jsou 
respektovány. Stabilizovaná plocha veřejného pohřebiště (v okolí kostela) je respektována, plochy změn 
nejsou vymezeny pro uvedené funkce nejsou vymezeny . Vzhledem k nedostatečnému vybavení obce 
zařízeními a plochami pro sport a tělovýchovu jsou vymezeny rozvojové plochy občanského vybavení 
– tělovýchovná a sportovní zařízení. Víceúčelová a dětská hřiště umožňuje ÚP řešit v rámci dalších 
ploch s rozdílným způsobem využití, např. ploch smíšených obytných, občanského vybavení, ploch 
veřejných prostranství, sídelní zeleně. 
 
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
Sídelní struktura, sociodemografická analýza 
- determinantem vývoje území je jeho blízkost k městu Brnu – 23km 
- Sídelní struktura - úzké funkční propojení s městem Brnem 
- velké procento vyjížďky za prací – typická závislost na vnějším centru 
- populační růst,  do 90. let minulého století populační stabilitu zajišťovala přirozený přírůstek, v 
průběhu 90. let je přirozený úbytek kompenzován zvyšující se mírou imigrace.  
Nejintenzivnější vlna imigrace přichází až po roce 2000. 
- V celém SO ORP je značně intenzivní výstavba rodinných domů; v období 1997–2005 byla nová 
výstavba rodinných domů zaznamenána ve všech obcích, pro období let 2006 až 2009 je 
charakteristické celkové zvýšení intenzity bytové výstavby 
 
Vybrané demografické údaje 1990-2011  
Narození 140,  zemřelí 145,  přistěhovalí 394,  vystěhovalí 316, přirozený přírůstek -5,  
Přírůstek migrací  78,   přírůstek celkem 58 
 
Vývoj počtu obyvatel 

Katastrální území Počet 
obyvatel 

2001 

Počet 
obyvatel 

2006 

Počet 
obyvatel 

2011 

Počet 
obyvatel 

2013 

Počet 
obyvatel 

2015 
Unkovice 630 630 679 696 727 

 
Věková struktura  

Počet obyvatel v jednotlivé věkové kategorii 
 31.12.2014 31.12.2015 

0-14 15-64 65 a více 0-14 15-64 65 a 
více 

Unkovice 
 
 

111  477  125  113  490  121  
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Hlavní cíle proudů dojížďky za prací 2001 
Brno (98), Žabčice (36), Židlochovice (27), Hrušovany (26) 
 
Růst počtu obyvatel je  dán především vlivem suburbanizace.  ÚP reaguje na růst obyvatelstva 
a další vlivy spojené s jevem suburbanizace přiměřeným doplněním ploch umožňujících 
bydlení (plochy smíšené obytné, plochy bydlení), vytvářením podmínek pro rozvoj veřejné 
infrastruktury, navrženou koncepcí rozvoje sídelní zeleně pro doplnění chybějících veřejných 
prostranství a oddychových ploch a nabídkou ploch pro rozvoj pracovních příležitostí. 
 
BYDLENÍ 
 
Tempo rozvoje bydlení 
tempo rozvoje bydlení (stav 2011 oproti stavu trvale obydlených bytů v r. 2001) je přiměřené, 
představuje postupné naplňování ÚPD 
 
Vývoj počtu obyvatel na byt  

Obec Počet obyvatel 
2001 

Obyvatel/byt 
2001 

Počet obyvatel 
2011 

Obyvatel/byt 
2011 

Unkovice 634  3,2  679  2,9  
 
Vývoj bytové výstavby  
Ukazatel „počet obyvatel/1 byt“ je jedním z ukazatelů kvality bydlení, a který je odvozen ze 
statistických údajů r. 2009 (jeho hodnota se pohybuje mezi 2,6-3,4). Pro výhled se  
uvažuje všeobecné zlepšení kvality bydlení, tzn. dosažení hodnoty 2,7. 
 
Předpoklady rozvoje počtu bytů v navrhovaných rezidenčních plochách a plochách územních rezerv 
(rok 2011 ) 
 

 
 
Nová bytová výstavba 2002-2012 

V ÚP je nyní  navrženo 4,19ha rozvojových ploch pro bydlení a smíšené obytné využití , 
(zohledňujících polohu obce v rozvojové oblasti ), což představuje cca 47 rodinných 
domů – tedy cca 170 nových obyvatel. 
 
Převážnou část zastavěného území centra obce tvoří obytné plochy (plochy smíšené obytné,  
plochy bydlení), které spoluvytváří specifickou urbanistickou strukturu s charakteristickou 
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Unkovice 1 042  94  94  322  1,41  322  1,41  666  920  

obce 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Unkovice 7  1  2  2  4  3  4  5  1  -  2  
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kompaktní zástavbou, danou historickým vývojem. V posledních letech se v řešeném území 
projevuje proces suburbanizace, ale pouze okrajově a nemá dosud na strukturu obce podstatný 
vliv. 
ÚP předchází negativním vlivům suburbanizace přiměřeným vymezením obytné výstavby, 
rozvojové obytné plochy jsou vymezeny v přímé vazbě na stabilizované plochy, doplňují 
stávající zástavbu.  
Vymezené plochy změn vycházejí převážně z dlouhodobých záměrů na rozvoj sídelní 
struktury a byly zakotveny v dosud platné ÚPD, včetně změn. Doplnění kapacity 
souvisejícího občanského vybavení umožňuje ÚP řešit v rámci stabilizovaných a navržených 
obytných ploch. 
 
 
REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 
Pro turistický ruch založený na pobytové rekreaci není oblast Unkovic atraktivní, Pro každodenní 
rekreaci obyvatel v území je vymezeno rekreační sportoviště. 
 
 
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
 
Podnikatelské subjekty podle odvětví k datu 31. 12. 2017 
 
 

Registrované podniky   Podniky se 
    zjištěnou aktivitou  
 

Celkem  138    71 
A Zemědělství, lesnictví, rybářství  8    5 
B-E Průmysl celkem  21    15 
F Stavebnictví  26    14 
G Velkoobchod a maloobchod;  
opravy a údržba  
motorových vozidel  34    15 
H Doprava a skladování  5    2 
I Ubytování, stravování  
a pohostinství  4    3 
J Informační a komunikační činnosti  3    1 
K Peněžnictví a pojišťovnictví  4    1 
L Činnosti v oblasti nemovitostí  1    1 
M Profesní, vědecké  
a technické činnosti  11    5 
N Administrativní a  
podpůrné činnosti  1    1 
O Veřejná správa  
a obrana; 
povinné sociální zabezpečení  1    1 
P Vzdělávání  1    1 
Q Zdravotní a sociální péče  .    . 
R Kulturní, zábavní  
a rekreační činnosti  2    1 
S Ostatní činnosti  15    5 
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Ekonomické subjekty podle zaměstnanců  
Registrované subjekty  
              2009          2010  2011         2012  2013  
Ekonomické subjekty celkem  94 91 99 105 117 
Neuvedeno    49 45 49 56 67 
Bez zaměstnanců   36 39 43 42 43 
1 - 5 zaměstnanců   6 4 4 3 3 
6 - 9 zaměstnanců   1  1 1 1 
10 - 19 zaměstnanců   2 3 2 3 3 
 
Vývoj podnikatelských ploch  
 stav [ha]  návrh [ha]  rezervy [ha]    
10,11  25,37  -    
Dle návrhu v ÚP 
 
Podnikání v kontextu dopravní infrastruktury  
- dostupné  ze silniční sítě – z křižovatky MÚK na D52, II/416, potenciální možnost 
zpřístupnění železnicí 
    
 Nezaměstnanost 

 Podíl nezaměstnaných osob  
( % ) - 2014 

Podíl nezaměstnaných osob ( 
%) - 2015 

Podíl nezaměstnaných 
osob ( %) - 31.5.2016 

celkem ženy celkem ženy celkem ženy 
Unkovice 5,47 5,26 3,56 2,64 2,65 1,28 

 
Hlavní potenciál podnikání v obci poskytují plochy výroby a skladování, dislokované  podél 
železnice v západní části území. 
Menší část ploch výrobního charakteru navazuje na stávající aktivity v jižní a západní části  
zástavby, část navazuje v severním okraji území na areál v sousedních Hrušovanech u Brna. 
Rozvojové plochy platného ÚPO jsou situovány západně od železnice, s dopravními vazbami 
přímo na komunikací II/416, ovšem nutné je zajištění dopravního přístupu z jihu přes k.ú. 
Žabčice. 
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C.2. VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A ODSTRANĚNÍ NEBO OMEZENÍ SLABÝCH 
STRÁNEK ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYUŽITÍ PŘÍLEŽITOSTÍ A ODSTRANĚNÍ NEBO 
OMEZENÍ HROZEB 
 
Vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území 
 
Vyhodnocení vyváženosti vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území  
 
Podstatou udržitelného rozvoje je naplnění tří základních pilířů:  
1. Účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů (PROSTŘEDÍ)  
2. Soudržnost společenství obyvatel (SPOLEČNOST)  
3. Udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti (HOSPODÁŘSTVÍ  
 
Při zpracování ÚP Unkovice byly řešeny výstupy z analýzy silných a slabých stránek, 
příležitostí a hrozeb území vyplývající z ÚAP ve vztahu k řešenému územÍ 
(Níže uvedené tabulky zapracovaly pouze ty faktory z rozboru v ÚAP, které se týkají 
řešeného území.) 
 
PROSTŘEDÍ 
Silné stránky 

ÚAP Řešení v ÚP 
Vyhlášená záplavová území Svratky, Jihlavy a 
Litavy 

Vymezení plochy opatření proti povodním 
na vodním toku Svratka 

Zachovalé fragmenty lužních lesních 
společenstev v nivách 

Zapracování do systému ÚSES 

Prostorové a koncepční předpoklady 
zvyšování biodiverzity krajiny nástroji ÚSES 
– dokumentace ÚSES je zpracována pro celé 
SO ORP na úrovní ÚPD a koncepční vrstvy 
okresního generelu 

Vymezení ÚSES v rámci ploch ÚP 

Funkční segmenty USES  Zahrnutí funkčních segmentů do ÚSES 
(zejména VKP) 

Všechny obce jsou plynofikovány  
 

Zahrnuto do koncepce energetického 
zásobování v kap. D.2 

Ve všech obcích je vybudovaná kanalizace 
zaústěná do ČOV  

 

Zahrnuto do koncepce odkanalizování v kap. 
D.2 

Všechny obce jsou napojeny na veřejný vodovod  
 

Zahrnuto do koncepce zásobování vodou 
v kap. D.2 

Dobře zajištěné nakládání s odpady Sběrné 
dvory ve všech větších sídlech a sběrná místa 
v ostatních obcích  

 

Zahrnuto do koncepce odpadového 
hopodářství v kap. D.2 

 
V území  se nevyskytují : 
- Zachovalý tok a niva Jihlavy, zachovalé úseky toku Svratky v Nosislavi, staré rameno 
Svratky – Mlýnský náhon (Holasice, Rajhrad, Blučina, Vojkovice)  
- Vodní nádrže (Opatovice, Vojkovice, Těšany, Hrušovany, Žabčice, Přísnotice, Nosislav, 
Rajhrad, Syrovice, Blučina)  
- Vydatné zdroje podzemních vod v nivě Svratky  
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- Vyhlášené aktivní záplavové zóny Jihlavy a Litavy  
- Výrazná výměra lesů v Nosislavi a Měníně  
- Vysoký podíl legislativně zabezpečených přírodě blízkých krajinných segmentů v 
kategoriích zvláště chráněných území a VKP, Natura 2000, vyhlášené přírodní parky Výhon a 
Niva Jihlavy  
- Řízená skládka odpadů (Žabčice, Bratčice) 
 
Slabé stránky 

ÚAP Řešení v ÚP 
Nízká lesnatost území a vysoký podíl orné 
půdy 

Část území (orné půdy) vymezena pro plochy 
přírodní - ÚSES 

Znečistěná povrchová voda ve většině 
vodních toků 

Vymezena koncepce odkanalizování, 
znečistění ze zemědělství nelze koncepčně 
řešit v ÚPD 

Rozsáhlé plochy odpřírodnělé těžbou 
štěrkopísků a Iváňsko – Syrovické terase 

Částečně vytěženy, probíhá rekultivace, 
vymezení prvků ÚSES pro celkovou 
rekultivaci v souladu s novou modelací terénu, 
část využívána pro fotovoltaickou výrobu el. 
energie  

Vysoký podíl upravených a regulovaných 
úseků vodních toků 

Lze revitalizovat – viz podmínky ploch 
vodních a vodohospodářských, ploch 
zemědělských 

Vysoká míra znečištění povrchových vod 
(Litava, Svratka) 

Souvislost především se zemědělskou 
produkcí – možnosti v realizaci ÚSES dle 
návrhu – rozšíření břehových porostů 

Nízká lesnatost území a vysoký podíl orné 
půdy 
 

Návrh ploch přírodních  

Vysoká míra zastavěnosti přirozených 
záplavových území vodních toků a její 
rostoucí trend 
 

Zapracování návrhu plochy opatření proti 
povodním na vodním toku Svratka, 
nevymezování nových zastavitelných ploch do 
záplavového území 
 

 Značný nedostatek vodních ploch v krajině 
 

Vytvoření podmínek pro vodní plochy 
v rámci ploch nezastavěného území 

Nízká retenční schopnost zemědělsky 
využívaných ploch a upravených vodních 
toků 
 

Vytvoření podmínek pro revitalizaci 
nezastavěného území (podmínky plochy 
nezastavěného území F.2) 

Významné hlukové a imisní zatížení krajiny 
výrobou, těžbou, skládkováním a 
(Hrušovany, Rajhrad, Židlochovice) 
 

Vymezení ploch veřejných prostranství pro  
dopravní obsluhu výroby mimo centrum 
obce- ze silnic II. třídy, mimo zástavbu 
obsahující bydlení 

Vysoká prašnost v území Vymezení biokoridorů ÚSES, izolační 
zeleně 

Větrná eroze 
 

Vymezení biokoridorů ÚSES, které působí i 
jako větrolamy proti větrné erozi 

Nedostatek ploch s trvalou vegetací na 
území SO ORP 
 

Vymezení ploch přírodních, ploch zeleně  
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Nedostatečná prostorová diverzifikace 
krajiny formou drobných krajinotvorných 
struktur 
 

Dělení zemědělské krajiny zejména 
plochami přírodními 

Vodní eroze ve svahových polohách území Zahrnutí svažitých poloh do prvků ÚSES  
V území  se nevyskytují : 
- Významné hlukové a imisní zatížení obytných území z frekventovaných komunikací II. a 
III. třídy 
- Zdroje podzemních vod v záplavovém území 
- Nesanovaná skládka Měnín 
- V současnosti nedostatečná legislativní ochrana některých částí nivy řeky Svratky 
 
 
Příležitosti 

ÚAP Řešení v ÚP 
Realizace skladebných částí ÚSES, 
revitalizace říční sítě  
 

Je vymezen lokální ÚSES, revitalizaci toků 
lze provádět i v rámci okolních pozemků, 
zpravidla v zemědělských plochách 

Revitalizace vodních toků a niv dtto 
Zlepšení retence krajiny zachycováním 
dešťových srážek ve vodních nádržích a 
poldrech 

Dle podmínek ploch zemědělských lze 
vytvářet v krajině nové vodní prvky a nádrže, 
poldry 

Podpora zakládání a rozvoje přírodě 
blízkých ekosystémů v prostorech po 
vytěžení štěrkopísků 

V prostoru bývalé těžby je část území 
věnována plochách přírodním – LBC2, LBK4 

Podpora obnovy krajinných struktur Dělením polní krajiny – systém ÚSES 
Zalesňování méně využitelných 
zemědělských půd 

Navrženy v rámci ÚSES plochy přírodní – 
mezofilní - povahy lesních porostů, jinak 
většina půd je ale zemědělsky hodnotná, 
využívána 

Výsadby větrolamů a jiných prvků trvalé 
vegetace pro zmírnění větrné eroze 

Plní prvky ÚSES 

rekultivace vytěžených prostor po dobývání 
nerostných surovin 

Pro zemědělství a prvky ÚSES – plochy 
zemědělské v dobývacím prostoru a plochy 
přírodní, plochy smíšené nezastavěného území 
v lokalitách přirozené sukcese 

Zapracování koncepční vrstvy ÚSES do 
nově vznikajících územních plánů  
 

Je vymezen lokální ÚSES 

Využití nástrojů komplexní pozemkové 
úpravy (protierozní ochrana, zpřístupnění 
krajiny, realizace ÚSES) pro celkovou 
revitalizaci krajiny 

KPÚ nebyly zpracovány 

V území  se neuplatní : 
-  Realizace opatření proti vodní erozi zejména na Výhonu  
-  Zalesňování méně využitelných zemědělských půd  
- Vybudování sběrných dvorů v obcích přes 1000 obyvatel a v západní části území  
-  Budování obchvatu dopravou nejzatíženějších obcí (Blučina, Židlochovice, Vojkovice, 
Hrušovany, Žatčany, Moutnice, Měnín, Otmarov, Holasice, Rajhrad, Rajhradice)  
-   Sanace staré ekologické zátěže Měnín  



                                                                                                                                                   ÚP Unkovice 
Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Unkovice na udržitelný rozvoj území 

 

 
 18 

-  Připojení skupinového vodovodu Židlochovice na vodárenskou soustavu Březová II  
-  Vybudování obchvatu Blučina a jeho napojení na navrhovaný obchvat Unkovic  
 
 
Hrozby 

ÚAP Řešení v ÚP 
Nevhodné využití opuštěných dobývacích 
prostorů (skládkování, průmyslové areály, 
rekultivace na zemědělském půdním fondu)  
 

Vymezení ploch zejména pro zemědělství a 
prvky ÚSES – plochy zemědělské v 
dobývacím prostoru a plochy přírodní, plochy 
smíšené nezastavěného území v lokalitách 
přirozené sukcese, část území využívána pro 
fotovoltaickou výrobu el. energie 

Chaotická těžba nevýhradních surovin bude 
devastovat krajinu 

Nové dobývací prostory nejsou v území 
stanoveny 

Situování dalších nevhodných aktivit do 
přirozených záplavových území vodních 
toků (nové komunikace, rozvojové plochy)  
 

Nový rozvoj není směřován do záplavového 
území  
 

Ohrožení některých sídel povodněmi Je vyznačeno záplavové území Q100  
Ohrožení kvality podzemních vod v 
důsledku zatížení půd nitráty 

Způsob zemědělského obhospodařování ÚP 
neovlivní 

Zvyšování podílu orné půdy (zejména v nivě 
Svratky a Jihlavy 

Podíl orné půdy je vysoký, ale dlouhodobě 
stabilizovaný  

 Zvýšená míra znečištění ovzduší ze 
zvyšující se dopravy a z lokálních topenišť v 
důsledku částečného návratu k tuhým 
palivům  
 

Je stanovena koncepce energetického zásobení 
plynem, elektřinou, stanoveny podmínky 
využití ploch, sledující hygienické limity, 
předpisy na úseku ochrany zdraví 

Nevyvážená preference hospodářských 
zájmů před zájmy ochrany přírody a krajiny  
 

Návrh ÚP vyvažuje rovnoměrně složky 
rozvoje – rozvoj ploch výroby a skladování, 
rozvoj ploch přírodních a další 
 

Nadměrná intenzifikace rostlinné výroby, 
spolu očekávanými klimatickými změnami, 
mohou významně snížit úrodnost půd a 
devastovat krajinu  
 

Vymezení přírodních ploch - proměna 
struktury velkoplošně obdělávané krajiny ve 
prospěch ochrany půd 

V území  se nevyskytuje, územní plán nemůže řešit : 
-  Stará ekologická zátěž Měnín (ukončená skládka) výrazně ohrozí kvalitu podzemních i 
povrchových vod v okolí  
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SPOLEČNOST  
 
Silné stránky 

ÚAP Řešení v ÚP 
Příznivá demografická struktura populace  Vymezen rozvoj v zastavitelných plochách 

různého funkčního využití 
Velmi dobrá dostupnost krajského města Vymezen rozvoj bydlení, vymezeny plochy 

umožňující kvalitní dopravní obsluhu 
Velmi dobrá dostupnost ORP Vymezen rozvoj bydlení, vymezeny plochy 

umožňující kvalitní dopravní obsluhu 
komfortní technická vybavenost obcí 
(kanalizace, voda, plyn) 

Možný snadný rozvoj všech funkčních složek 

Velmi dobrý standard bydlení co do rozsahu 
rezidenčních ploch využívaných jako zázemí 

Vymezeny rozvojové plochy bydlení 
přiměřené velikosti obce, zastavitelnost 
pozemků odpovídá kvalitnímu rodinnému 
bydlení (pozemek 800m2) 

Přiměřené tempo rozvoje bydlení Vymezeny různé možnosti rozvoje bydlení, 
dosavadní tempo rozvoje je plynulé, 
nevykazuje skokový nárůst 

Podmínky pro cykloturistiku, pěší turistiku Umožnění cyklotras, pěší prostupnost 
prostřednictví sítě veřejných prostranství pro 
účelové cesty 

Vinařská tradice území jako součást 
komunitních vazeb 

Unkovice jsou vinařská obec 

Blízkost velkého městského centra národního 
významu - z toho vyplývající přínosy velké 
aglomerované ekonomiky a nabídky služeb 
vyššího řádu 

Veškerá vyšší vybavenost poměrně snadno 
dostupná v jádru aglomerace 

Široká nabídka pracovních příležitostí v Brně a 
v jihovýchodním segmentu brněnské aglomerace 

Pracovní příležitosti umožňují zejména plochy 
výroby a skladování 

Míra nezaměstnanosti trvale pod okresním 
průměrem 

Vymezeny dostatečné plochy pro rozvoj 
podnikání – podpora zaměstnanosti v obci 

Zastoupení nemovitých kulturních památek 
vytváří podmínky pro uchování ducha tradic 

ÚP vytváří podmínky pro ochranu nemovitých 
kulturních památek stanovením podmínek 
prostorové regulace pro zástavbu 

Přiměřené pokrytí území zařízeními základního 
školství 

V obci mateřská škola, základní škola 1. 
stupně, vzhledem k velikosti sídla vyšší stupně 
škol nejsou zajišťovány v sídle 

Zlepšující se situace ve vybavení obcí pro sport 
a každodenní rekreaci 

ÚP vymezuje možný rozvoj ploch občanského 
vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení 
ve dvou lokalitách  

V území  se nevyskytuje : 
- Vyšší podíl populačně větších obcí – potenciál udržení místních služeb v území  
- Zlepšující se kvalita bytového fondu 
- Přiměřené pokrytí území zařízeními sociální péče  
- Rozvinutá činnost zájmových sdružení  
- Relativně odvětvově diverzifikovaná produktivní populace 
 
Slabé stránky 

ÚAP Řešení v ÚP 
Nižší funkční/ekonomická autonomie SO 
ORP 

Podpora rozvoje podnikání přímo v sídle 
vymezením ploch výroby a skladování 
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Velký počet denně vyjíždějících za prací, z 
15 obcí vyjíždí za prací více než 60 % 
ekonomicky aktivních obyvatel 

Vytváření podmínek pro posílení dopravní 
obsluhy, podpora rozvoje podnikání přímo 
v sídle vymezením ploch výroby a skladování 

Velký počet denně vyjíždějících do škol Vyšší stupně školství nelze v sídle vzhledem 
k jeho velikosti zajištovat  

Zvýšené nároky na dopravní obsluhu HOH, 
protože z 15 ze sledovaných obcí je nutno 
dojíždět např. k lékaři a na poštu 
 

Vytváření podmínek pro posílení dopravní 
obsluhy – dostatečná kapacita ploch veřejných 
prostranství, polyfunkční využití ploch 
smíšených obytných umožní případné 
umístění dalších služeb v sídle 

Časová dostupnost centra aglomerace, města 
Brna HOD v čase nad 0:45 hodiny (aktuální 
pro 10 obcí) 
 

Nutný přestup v Židlochovicích, prodlužuje 
dobu dojezdu, ÚP neovlivní 

 Přímé autobusové spojení s ORP 
Židlochovice nemá 9 obcí  

Bus zastávka je v docházkové vzdálenosti již 
na k.ú, Žabčice 

Převážně monofunkční struktura u většiny 
menších sídel 
 

převážně rezidenční charakter obce dán 
poloho v brněnské sídelní aglomeraci, ÚP 
vymezuje polyfunkčnost ploch pro podporu 
zajišťování dalších funkcí souvisejících 
s bydlením přímo v sídle – vybavení, služby, 
rekreace a volnočasové aktivity 

V území se nevyskytuje, nelze řešit : 
- Časová dostupnost ORP Židlochovice HOD v čase nad 0:30 hodiny (aktuální pro 8 obcí) 
- Neexistence silného centra SO ORP 
- Poněkud nižší vzdělanostní úroveň obyvatelstva ve srovnání s krajem 
- Nedostatečná péče o historický kontext urbanistické struktury (historická jádra obcí, ulice 
vinných sklepů) 
- Zdravotnická zařízení dostupná pouze v Židlochovicích, v Rajhradě a Brně 
 
 
Příležitosti 

ÚAP Řešení v ÚP 
Očekávaný rozvoj bydlení využít pro zvětšení 
kapacit vybavenosti veřejnou občanskou 
infrastrukturou  

Vymezeny plochy občanského vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení  - Z7, Z8 

Zlepšení rozsahu sociální péče vázané na obce Vytvořeny podmínky zejména v plochách 
smíšených obytných 

Rozvinout kooperaci obcí při výstavbě a 
využívání veřejné vybavenosti 

Obec je součástí svazku Vodovody a 
Kanalizace Židlochovice (dobrovolný svazek 
společenství obcí Židlochovice, Vojkovice, 
Hrušovany, Žabčice, Přísnotice, Unkovice a 
Blučina) – účelné využívání společné 
technické infrastruktury 

Vytvoření pracovních příležitosti v jednotlivých 
obcích, snížení rozsahu vyjížďky za prací 

Vytvořeny podmínky vymezením zejména 
ploch výroby a skladování, ploch smíšených 
výrobních 

Pohybové rekreace (jezdecké sporty) Prostupnost krajiny je zvyšována sítí 
veřejných prostranství, umožňuje rozvoj 
pohybové rekreace 
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Podpora obnovy krajinných struktur vedoucích 
ke zlepšení krajinného prostředí a příležitostí pro 
rekreaci 

Návrh ÚSES pro podporu krajinných struktur, 
vymezení ploch  

Další posilování migrační atraktivity území - 
pozitivní dopady (zvyšování vzdělanostní a 
ekonomické úrovně nesené suburbánními 
migranty s vyšším socio-ekonomickým 
statutem, odvrácení depopulačních trendů 

Vymezení dostatečně kapacitních ploch 
veřejných prostranství jako předpokladu 
rozvoje komunikačního systému, vymezení 
ploch bydlení 

Identifikace stop historické urbánní struktury, 
její ochrana v ÚPD 

Stanovení podmínek prostorové regulace 
s ohledem na stávající měřítko a výškovou 
hladinu zástavby  

Podpora spolkové činnosti a rozvíjení občanské 
společnosti 

Vymezení ploch občanského vybavení 

V území se nevyskytuje, nelze řešit nebo není účelné řešit : 
- Zkrátit doby jízdy (dostupnosti obcí) v rámci IDS JMK průběžnou úpravou vedení linek a 
budováním přestupních uzlů  
- Vytvořit nabídku specifických druhů aktivit 
- Řešení těžby štěrkopísků z vody a využití vytěžených prostorů pro rekreaci u vody 
- Prostorová expanze brněnské aglomerace a její pozitivní dopady (přiblížení pracovních příležitostí, 
zvýšení migrační atraktivity, ekonomické a demografické oživení území)  
 
Hrozby 

ÚAP Řešení v ÚP 
Riziko vzniku syndromu „noclehárny“ – 
převážně rezidenčního satelitu Brna  
 

Posilování polyfunkčnosti území (smíšené 
obytné využití), posilování ostatních funkcí 
v území – občanské vybavení, výroba 

Ztráta sídelní identity a místní obslužnosti, 
„rozpuštění se“ v periurbánním prostoru Brna 

Posilování polyfunkčnosti území, občanské 
vybavení a tím svébytnosti sídla, respektování 
původní struktury a identity sídla 

Další omezování a rušení škol v jednotlivých 
obcích - nárůst vyjížďky do škol v okolních 
obcích 

Stabilizace plochy občanského vybavení na 
pozemcích školských zařízení 

Znehodnocení zbytků historické stavební 
struktury obcí¨ - oslabení identity obcí 

Respektování původní struktury je cílem 
ochrany hodnot dle kap. B 

Další posilování migrační atraktivity území - 
negativní dopady (eroze lokální identity, 
vytvoření bipolární sociální struktury) 

Vytvoření podmínek pro posilování vztahu 
k lokální identitě – veřejná prostranství 
(veřejná zeleň na návsi), plochy občanského 
vybavení 

Přemísťování plošně/dopravně náročných či 
environmentálně škodlivých výrob z prostoru 
Brna do širšího území aglomerace 

Požadavky na nepřípustnost dějů a funkcí 
zapracovány především do podmínek ploch 
výroby a skladování 

Nevyvážená preference hospodářských zájmů 
před zájmy ochrany krajiny jako obytného 
prostředí 

Posilování ochrany krajiny jako obytného 
prostředí vymezením vyšší polyfunkčnosti 
nezastavěného území, prostupností území 
prostřednictvím veřejných prostranství 

V území se nevyskytuje, nelze řešit : 
- Zaostávání péče o vzdělanostní strukturu obyvatel (střední školství)  
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HOSPODÁŘSTVÍ  
 
Silné stránky 

ÚAP Řešení v ÚP 
Bohaté zásoby těžitelných nerostných surovin 
pro stavebnictví  
 

Možnost těžby ve stanovených dobývacích 
prostorech, vyznačení CHLÚ,  ložisek 
nerostných surovin 

Dobrá dopravní dostupnost - součást významné 
urbanizační osy 

Zapracování funkčních ploch veřejných 
prostranství zahrnujících komunikační síť 

Velká pracovní mobilita aktivních obyvatel, Zapracování funkčních ploch veřejných 
prostranství zahrnujících komunikační síť 

Dostatek ploch pro rozvoj výroby Vymezení zastavitelných ploch výroby a 
skladování 

Úrodné zemědělské půdy Vymezení ploch zemědělských 
Vinařská oblast, uznané viniční tratě Vymezení ploch zemědělských 
Hustá a kvalitní dopravní sít Zapracování funkčních ploch veřejných 

prostranství zahrnujících komunikační síť 
V území se nevyskytuje, nelze řešit : 
- V rámci kraje nadprůměrné zastoupení firem s větším počtem zaměstnanců  
 
Slabé stránky 

ÚAP Řešení v ÚP 
Relativně neatraktivní oblast z hlediska 
cestovního ruchu 

Posilování rekreačních funkcí – občanské 
vybavení – zařízení pro tělovýchovu a sport, 
nepobytová rekreace v krajině (oblast Klínky, 
Unkovické louky) 

Omezená využitelnost záplavových území pro 
stavební rozvoj 

Nevymezování nového rozvoje do 
záplavových území 

Poškozování půd větrnou a vodní erozí Vymezení prvků ÚSES, umožnění 
protierozních opatření v plochách 
nezastavěného území (podmínky F.2) 

V území se nevyskytuje, nelze řešit : 
- Nižší funkční/ekonomická autonomie SO ORP, závislost na vnějším centru  
-  Nedostatek pracovních sil s vyšší kvalifikací  
-  Nedostatečná zákonná ochrana ZPF (především I. a II. třídy) před stavebním rozvojem  
-  Chybějící atraktivity cestovního ruchu 
 
Příležitosti 

ÚAP Řešení v ÚP 
Využití hospodářského potenciálu urbanizační 
osy Brno - Vídeň  
 

Vymezení ploch výroby a skladování ve vazbě 
na dopravní osu 

Využití možností zpracování stavebních surovin 
v území 

Vymezení ploch výroby a skladování 

Rozvíjení vinařské turistiky a na ní navazujících 
služeb 

Umožnění rozvoje služeb zejména v plochách 
smíšených obytných 

V území se nevyskytuje, nelze řešit : 
- realizace zemědělských produktů s vyšší přidanou hodnotou  
- Využití málo kvalifikovaných pracovních sil pro technologicky jednoduché výroby  
 
Hrozby 
V území se nevyskytuje, nelze řešit : 
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- Pokles stavební výroby ohrozí rentabilitu těžby a výroby stavebních hmot  
-  zánik drobných firem v rámci zahraničních konkurenčních tlaků  
- Moravská vína neobstojí v konkurenci s víny zahraničními  
 
 
Vyhodnocení stavu územních podmínek jednotlivých obcí SO ORP Židlochovice podle 
pilířů udržitelného rozvoje území 
 
Ve vyhodnocení územních podmínek obcí dle jednotlivých pilířů trvale udržitelného rozvoje 
dle KATEGORIZACE OBCÍ, která je součástí ÚAP bylo vyhodnoceno pro: 
UNKOVICE: 
1) Environmentální pilíř   Z: - 
2) Hospodářský pilíř   H: + 
3) Sociální pilíř    S: + 
Vyváženost vztahu územních podmínek - kategorie zařazení obcí: 2c  
 
Podrobněji: 
Environmentální pilíř:  
+ 3 CHLÚ – ochrana ložisek  
- 3 DP, největší vytěžený s nedok.rekultivací - negativní vliv na ŽP- krajinný ráz, ZPF, 
hygiena ŽP  
- nejsou vymezeny plochy pro těžbu a její podmínky  
+ ÚSES  
+ záplavové území  
- žádné návrhové retenční plochy, žádná protipovodňová ochrana  
- nedostatek lesních ploch a fragmentačních prvků a cest v krajině  
+ 2 reg. VKP, jen v obci – v krajině jen VKP les  
pro nedostatek v lesních porostů, zatížení ŽP nedořešenou těžbou, nedostatek ret.ploch pilíř - 
 
ÚP proto vymezuje rozvojové plochy změn v krajině zejména pro posílení krajinné 
zeleně a přírodních struktur krajiny – plochy přírodní; podmínky využití ploch 
nezastavěného území umožní umisťování retenčních nádrží, polyfunkční využívání 
nezastavěného území 
 
Hospodářský pilíř:  
+ dostatek stabilizovaných ploch  
+ žádné plochy přestaveb – brownfields  
+ dostatek ploch pro podnikání a zem.výrobu  
+ plochy napojitelné na všechny druhy TI  
+ DI kvalitní – v blízkosti sjezd z R52  
+ dostatek ekonomicky aktivních obyvatel  
+ plochy DP  
pilíř + 
ÚP proto vymezuje rozvojové plochy výroby a skladování a polyfunkčnost podstatné 
části ploch zastavěného území (smíšené obytné) 
 
Sociální pilíř:  
nejsou vymezené plochy pro těžbu včetně podmínek  
- žádný větší zaměstnavatel  
+ žádné zem. objekty s PHO  
+ relativní dostatek ploch pro bydlení - některé v záplavovém území  
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- zastavěné území dotčené záplavovým územím  
+ velmi dobrá dostupnost zaměstnání (Brno)  
+ fungující systém IDS a dobrá DI  
+ plochy pro každodenní rekreaci  
dostatek ploch pro rekreaci a bydlení, dobrá dostupnost zaměstnání – jen neuspokojivé 
podmínky těžby štěrkopísku pilíř + 
 
Potenciál zaměstnanosti v území lze zlepšit nbídkou ploch pro podnikání – ploch výroby 
a skladování,  nový rozvoj zástavby do záplavových území není navrhován, pro denní 
rekreaci vymezen rozvoj občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, 
území má možnosti pro nepobytovou rekreaci 
 
Celkové zařazení obce – kategorie 2c – kartogram – barva zelená s kódem Z lze 
naplňováním návrhu ÚP podstatně zlepšit. 
 
 

C.3. VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT RESENEHO UZEMI 
Kulturní a přírodní hodnoty s legislativní ochranou jsou respektovány.  
ÚP definuje kulturní, přírodní a civilizační hodnoty území a stanovenými podmínkami 

řeší jejich ochranu – v ÚP kap. B, C  
 
C.4. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 
Při zpracování ÚP Unkovice byly řešeny problémy, určené k řešení v ÚPD obcí (vyplývající z 
ÚAP ve vztahu k řešenému území),  
 
- retence vody v krajině a to jak odvádění přívalových vod – nad zástavbou i plánovanou, tak 
zadržování srážkových - plochy v DP - dostatečnou diversifikací ploch nezastavěného území, 
zvýšením podílu zeleně (rozvojové plochy přírodní) 
-  nedostatek ploch krajinné zeleně - návrh ploch pro zeleň a fragmentačních prvků – v DP – 
vymezením rozvojových ploch přírodních – vymezený ÚSES 
-  těžba – návrh ploch a etapizace využití DP– vymezením ploch v dobývacím prostoru 
zejména jako ploch zemědělských a  ploch přírodních, čímž je stanoven cílový stav, etapizace 
nebyla stanovena, DP je z podstatné části již vytěžena probíhá rekultivace 
-  průchod koridoru pro přeložku komunikace II/416, který už není ZÚR požadován, 
nejvýznamnější zelení v obci –VKP Klínky – ÚP dle požadavků zadání již přeložku 
nesledoval a nezapracoval 
-  průchod koridoru pro přeložku komunikace II/416, který už není ZÚR požadován, bez 
jakékoliv návaznosti na dopravní systém obce– ÚP dle požadavků zadání již přeložku 
nesledoval a nezapracoval 
-  záplavové území zasahuje do zastavěného území i rozvojových ploch bydlení – ÚP 
nevymezil nové rozvojové plochy pro výstavbu do záplavových území rozsah zastavitelných 
ploch dle platné ÚPD značně redukován a podmínky ploch specifikovány  
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D. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak 
nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v 
doplňujících průzkumech a rozborech. 
 
Při zpracování ÚP Unkovice byly řešeny požadavky, vyplývající ze zprávy o uplatňování 
ÚPD a doplňujících průzkumů a rozborů, upřesněné v Zadání ÚP Unkovice. Splnění 
požadavků je také součástí kap. 9 textové části odůvodnění ÚP 
 
Požadavky vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů 

 
Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů obecně: 

1) Míra rozvoje reflektuje demografický vývoj  - viz kap.7 textové části odůvodnění ÚP 
2) Řešení zohledňuje v maximální možné míře platný ÚPO - to i z hlediska vymezení 

ploch z rozdílným způsobem využití 
3)  plochy změn a podmínky jejich využití (viz kap. C, F textové části ÚP) jsou navrhovány 

tak, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití 
4) plochy výroby jsou navrhovány v maximální možné vzdálenosti od ploch bydlení – jsou 

stanoveny podmínky ploch eliminující negativní ovlivnění (v textové části ÚP F.2, tab. 
3.1) 

5) podmínky prostorového uspořádání směřují k zachování charakteru zástavby a 
historické kulturní krajiny  

6) vymezení ploch a podmínky prostorového uspořádání směřují k zachování 
urbanistických a civilizačních hodnoty v území - regulace v kap. F.2 textové části ÚP 

7) vymezení ploch a podmínky prostorového uspořádání zajišťují minimální dotčení 
krajiny návazností rozvojových ploch pouze přímo na zastavěné území (viz výkres I.1, 
I.2 i další)  

8) vysoká hladina podzemní vody je zohledněna stanovením podmínek prostorového 
uspořádání, určujících mimo jiné i minimální výměry pozemků v plochách změn a 
jejich zastavitelnost, které optimálně umožní řešení staveb bez podsklepení 

9) Návrh revitalizačních opatření Šatavy je zohledněn stanovením podmínek zejména 
ploch zemědělských (kap. F.2, tab.9.1)), východiska Projektu krajinného plánu 
Židlochovicko jsou reflektována zejména vymezením skladby ploch v západní části 
katastru – území s částečně vytěženými dobývacími prostory (rekultivace nejen na 
zemědělské využití, ale také prvky ÚSES, stanovení podmínek ploch zemědělských 
v dobývacím prostoru NZD – kap. F.2, 9.2)), dále se východiska uplatní při obnově 
liniové zeleně v návrhů biokoridorů 

10) Podmínky prostorového uspořádání kap. F.2 textové části ÚP (v tab.bod e)) neumožní 
vytváření nevhodných dominant narušujících hodnotné krajinné prvky –  VKP Klínky 
a Unkovické louky a prostředí kulturních památek –  kostel Nanebevzetí Panny Marie 

11) jsou minimalizovány střety s 
a. vedením vysokého napětí – v OP VN nejsou vymezeny rozvojové plochy 
b. dotčením hlukem a vibracemi – rozvoj ploch bydlení není směřován do blízkosti ploch výroby ani 

zatížených komunikací 
c. záplavovým územím  -nevymezováním rozvoje do území ohroženého záplavami 

12) ve vymezené ploše přestavby není možnost umisťování dočasných staveb, protože to 
není účelné 

13) ÚP zohlednil vydaná územní rozhodnutí  
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14) stávajícím ÚPO vymezené plochy dosud nevyužité byly prověřeny z hlediska jejich 
budoucího využití a zapracovány pouze ty plochy, které odpovídají vymezené koncepci 
ÚP a aktuální potřebě rozdílných ploch v obci 

15) stávajícím ÚPO vymezené plochy výroby za tratí, byly vyhodnoceny a prověřeny , 
vzhledem  tomu, že mohou nadále splnit požadovaný účel, jsou v ÚP zapracovány, 
vzhledem k celkovému rozsahu byla navržena etapizace 

16)  rozvoji zastavitelných ploch je navrhován v míře úměrné potřebám obce a její poloze 
v sídelní struktuře (viz kap.7 textové části ÚP), jsou minimalizovány zásahy do 
nezastavěného území ve srovnání se stávajícím ÚPO (viz nárokované nové zábory dle 
kap.11) 

17) v záplavovém území nejsou vymezeny zastavitelné plochy a koridory vyjma zvlášť 
odůvodněných případů dopravní infrastruktury - komunikace, technické infrastruktury, 
protipovodňových opatření a ploch bydlení na Bahnech a Zelných zahrádkách, které již 
byly  vymezeny stávajícím platným ÚPO, stejně jako původní sportovně rekreační zóna, 
nyní plocha Z8 (občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení) a Z18 (zeleň 
rekreačního charakteru)  

18)   žádné plochy pro skládkování odpadů včetně inertních nejsou vymezeny a ani 
stanovení podmínek pro využití ploch tento způsob využití neumožňuje, mimo pro tuto 
funkci vymezené plochy pro technickou infrastrukturu – odpadové  hospodářství. Tato 
nově vymezená plocha v území je však velmi specifického charakteru a umožňuje 
pouze umístění „psího hřbitova“. 

19) stanovení podmínek v kap. F neumožnuje využití ploch k odstraňování nebezpečných 
odpadů 

20) viditelné konstrukce zařízení technické infrastruktury nelze dle podmínek kap. F textové 
části ÚP umisťovat v pohledově významných plochách, zejména v konkurenci 
s kulturními a přírodními dominantami 

21) plochy umožňují umístění staveb dle využití specifikovaného podmínkami kap. F.2 
staveb nízkoenergetických či pasivních 

 
4. Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů týkající se dopravy 

1) dopravní napojení zastavitelných ploch či ploch změn je navrženo v nápojných bodech 
a liniích a je možné je dopravně napojit  - podmínky viz kap. F.3  

2) podmínky využití ploch v kap. F.2, F.3, F.4, že  plochy změn neovlivní využitím 
a dopravním napojením funkce okolních ploch a nebude zhoršena kvalita okolního 
prostředí 

3) zastavitelné plochy a plochy v zastavěném území nejsou napojeny na komunikaci II. 
třídy; není vymezeno přímé napojení pozemků bydlení, zahrad a zemědělských 
pozemků na komunikaci II. třídy 

4) návrh respektuje ČSN 736110 a ČSN 736102 
5) parkovací plochy budou zajištěny v rámci vymezených ploch veřejných prostranství 
6) v jihovýchodním obvodu území je možné napojení řešeného území na dálkové 

cyklistické koridory  
7) návrh je zpracován též zejména v souladu s § 12 a §11 zákona č. 13/1997 Sb o 

pozemních komunikacích 
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Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů týkající se technické 
infrastruktury 

1) plochy změn v území jsou napojitelné na čističku odpadních vod, je možné svedení 
odpadních vod do kanalizace  

2) zastavitelné plochy budou dále prověřeny z hlediska kapacity ČOV a z hlediska 
kapacity sítí k odvádění odpadních vod 

3) koncepce ÚP  neumožňuje zhoršení odtokových poměrů v území, likvidace dešťových 
vod bude řešena v souladu s platnou legislativou, především vsakováním v území 
vzniku – viz podmínky kap. D.2 textové části ÚP, odst. 3) a kap. F.3 

4) je  vyhodnocena spotřeba vody a tlakové poměry s ohledem na případně nově 
vymezenou zastavitelnou plochu – viz kap. 6.4.2 textové části odůvodnění ÚP a 
podmínky pro změny v území v plochách změn – zastavitelných plochách jsou 
stanoveny tak, aby bylo možné zásobení ploch vodou (kap. F.3) 

Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů týkající se občanského 
vybavení 

1) v centrální části obce jsou vymezeny smíšené plochy bydlení jak z hlediska zachování 
určitých funkcí občanského vybavení, tak z hlediska flexibility územního plánu 

2) stávající plochy občanského vybavení byly prověřeny z kapacitních s ohledem na širší 
vztahy v území,  základní vybavení obce je respektováno, je navržen rozvoj kapacit 
rekreačně – sportovního zázemí v plochách občanského vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení – viz kap. D.3 textové části ÚP 

 
Problémy k řešení vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů týkající se veřejných 
prostranství 

1) Veřejná prostranství jejichž součástí nejsou komunikace (náměstí, parky, hřiště, veřejná 
zeleň apod.) jsou vymezena tak, aby odpovídala docházkovým vzdálenostem, nové 
plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně – jsou vymezeny zejména v rámci 
plochy Z1, která takové vymezení vzhledem k celkové výměře vyžaduje dle vyhl. 
501/2006, §7. 

2) centrální obytná zóna v prostoru návsi je vymezena  jako plochy veřejných prostranství 
a plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně proto, aby byla zachována struktura 
území se vzrostlou zelení v centru prostranství. 

3) je respektováno dominantní postavení kostela, v jeho předprostoru je vymezeno 
dostatečné veřejné prostranství, které umožní vnímat jej jako dominantu.  
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E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v 
zásadách územního rozvoje. 
 
Při zpracování ÚP Unkovice byl sledován přínos této ÚPD k naplnění priorit územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje 
nebo v zásadách územního rozvoje. Splnění požadavků je také součástí kap. 1 textové části 
odůvodnění ÚP 
 
 
Přínos ÚP k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území obsažených v politice územního rozvoje 
Republikové priority dle PÚR ČR jsou respektovány a zohledněny v ÚP Unkovice takto: 

1) V návaznosti na článek (83) PÚR - v oblasti železniční dopravy je zajištěna ochrana území pro 
rozvojový záměr koridor vysokorychlostní dopravy VR1 vymezením územní rezervy R1 pro dílčí 
část úseku Brno–Vranovice–Břeclav–hranice ČR (záměr se promítá jako RDZ05 v ZÚR a v tomto 
rozsahu je promítnut dále do ÚP) 
2) V návaznosti na článek (14) PÚR: 
Je zajištěna ochrana a rozvoj hodnot: 
- přírodních: původní lužní les povodí Svratky - Unkovické louky a Klínky, Mokřad v pískovně 
- vymezením lokálního biocentra na plochách přírodních, vymezením  plochy přírodě blízkých 
protipovodňová opatření, 
 
- civilizačních: zejména nadřazenou technickou infrastrukturu, veřejná prostranství - vymezením 
koncepce dopravní a technické infrastruktury, 
 
- kulturních: je chráněno okolí kostela, budovy školy-obecního úřadu a památníku obětem války 
jakožto urbanisticky hodnotné území dle UAP ORP, což se odráží v urbanistické koncepci; 
 
-  je zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a lužní krajiny s 
pozůstatky původních luk a lužního lesa, centrální obytnou zónu návesního typu, zemědělský 
charakter obce vymezením koncepce ochrany hodnot v kap. C.1.2 a stanovením podmínek využití 
dle kap. F.2 , podmínky využití nezastavěného území umožňují rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 
Je tedy dbáno na minimalizaci negativních vlivů rozvoje sídel na kulturní a civilizační hodnoty (v 
území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, na přírodní a krajinné 
hodnoty území, územní plán respektuje plochy zeleně a lesních pozemků, navrhuje nové plochy 
přírodní v souvislosti  s vymezením skladebných částí regionálního ÚSES, podmínky prostorové 
regulace jsou stanoveny tak, aby byly ochráněny architektonické a urbanistické hodnoty. 
 
3) v souladu s čl. (14a) je při plánování rozvoje dbáno na rozvoj primárního sektoru při zohlednění 
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny – zejména 
vymezením ploch zemědělských a ploch zemědělských v dobývacím prostoru a podmínek jejich 
využití 
 
4) v souladu s čl. (15) je předcházeno prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální 
soudržnost obyvatel tím že rozvojové plochy bydlení a smíšené obytné jsou navrhovány v přímé 
návaznosti na stabilizované území, ve vazbě na veřejná prostranství dostatečné kapacity,  rozvoj 
obce je navržen tak, aby bylo mimo jiné zamezeno vytváření satelitů v krajině viz textová část kap. 
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B bod 15), a kap F.2 zejména tab. 1.1), 1.2), 2.1) a aby rozvoj ploch pro výrobu nebyl navyšován 
oproti rozvoji vymezenému předchozí ÚPD, 
 
5) v souladu s čl. (16) jsou upřednostňována komplexní řešení před uplatňováním jednostranných 
hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují  stav i hodnoty území mimo jiné 
důsledným využíváním budované veřejné infrastruktury, při řešení ochrany hodnot území jsou 
zohledněny požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území 
vymezením takových možností rozvoje, které odpovídají současnému standardu 
 
6) v souladu s čl. (17) jsou vytvářeny v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských 
změn lokalizací zastavitelných ploch  - plochy výroby a skladování - pro vytváření pracovních 
příležitostí 
 
7) V návaznosti na článek (18) a čl. (22) byla prověřena možnost vymezení ploch rekreace 
vhodných druhů ve vhodných lokalitách (zejména vymezením rozvojové plochy pro rekreaci 
formou zahrádkaření na drobné držbě zem.půdy, samozásobitelství, – plocha Z18) 
 
9) V návaznosti na článek (19 PÚR): 
V návaznosti na článek (19) je podporována revitalizace území, ochrana nezastavěného území, 
zejména zemědělské půdy, zejména možností využívání proluk zastavěného území, avšak tak, aby 
byla zachována původní urbanistická koncepce, byla prověřena aktuálnost dosud nevyužitých 
ploch vymezených ÚPO – zejména ploch pro bydlení a pro výrobu 
- byla prověřena  změna funkce části plochy stávajícího zemědělského střediska JZ od obce,bylo 
vymezeno její smíšené obytné využití – plocha přestavby 
-  rozvojový potenciál ploch po povrchové těžbě je využit pro nestavební využití – přírodní plochy 
pro prvky ÚSES, podstatnou část území zabírá koridor územní rezervy pro VRT, v části území jsou 
respektovány plochy fotovoltaické elektrrárny, vymezené předchozí ÚPD  
- zachování veřejné zeleně, zejména na návsi je zajištěno vymezením plochy veřejného prostranství 
– veřejné zeleně s příslušnými podmínkami využití 
- nezmenšování podílu zeleně tam, kde  je součástí veřejného prostranství, je zajištěno podmínkami 
ploch veřejných prostranství – kap. F.2 tab. 6.1). 
 
10) V návaznosti na článek (20) PÚR: 
- zastavitelné plochy  v blízkosti VKP Unkovické louky a Klínky jsou navrženy pouze pro využití, 
která nebudou kolidovat s VKP – Z8 je určena pro veřejné přírodní sportoviště, Z18 je plochou pro 
rekreační zahrádkáře budou-li v tomto území vymezeny   
- jsou vytvořeny územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické 
stability zejména využitím stávajících funkčních prvků krajinné zeleně  a návazností systému na 
ÚP okolních obcí   - viz vymezení ÚSES (kap. E) 
- zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině je zajištěno vymezením vzájemně 
se doplňujících a nekolidujících činností v souvisejících plochách – viz podmínky kap. F.2, tab. 
9.1), 9.2) a další 
- jsou vytvořen územní podmínky pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v 
zastavěných územích stanovením podmínek příslušných ploch v kap.F.2 
 
11)  V souladu s s čl. (20a) jsou vytvářeny územní podmínky pro zajištění migrační 
propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy vymezením zejména ploch  přírodních 
 
12)   Dle čl.(24) jsou možnosti nové výstavby podmíněny dostatečnou veřejnou 
infrastrukturou - viz kap. F.3, F.4 
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13) Dle čl.(24a) je předcházeno dalšímu významnému zhoršování stavu - uspořádáním 
ploch v území jsou vytvořeny podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované 
výrobní činnosti na bydlení, a to vymezením dostatečného odstupu ploch obsahujících bydlení od 
ploch výroby a skladování – plochy obsahující výrobu jsou lokalizovány zejména v severní části 
řešeného území  a za železniční tratí.  
 
14) Dle čl.(25) jsou vytvořeny podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území  - nejsou vymezovány nové zastavitelné 
plochy v záplavových územích. Jsou vytvářeny podmínky pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v území vymezení ploch zeleně a ploch přírodních, zmírňování účinků povodní je 
sledováno vymezením ploch pro provedení protipovodňových opatření na řekách Litavě a Svratce. 
Jsou vytvořeny podmínky pro ochranu před erozí vodní i vzdušnou stanovením vhodných 
podmínek plošného a prostorového uspořádání.  
 
15) dle čl. (26) územní plán nevymezuje zastavitelné plochy v aktivní zóně záplavových 
územích; pro vodní tok Litavy a Svratky je stanoveno záplavové území, jeho aktivní zóna 
nezasahuje do řešeného území, v okraji území (lokalita Bahna) jsou vymezeny ve vazbě na 
stávající objekty a koncepci předešlé ÚPD vymezeny plochy Z8 a Z18, podmínky využití ploch 
ale omezují využítí ploch v záplavovém území, plocha Z4 je vymezena v okraji území ohroženého 
záplavou v proluce stávající výstavby v návaznosti na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
16) dle čl. (27) vytváří územní plán předpoklad pro koordinované umisťování veřejné 
infrastruktury – zastavitelné plochy jsou vymezeny v území, kde je napojení na tuto infrastrukturu 
jednodušší, protože plochy jsou přimknuty k zastavěnému území - viz textová část kap.C.1.1 
 
17) V návaznosti na článek (28) koncepce veřejné infrastruktury zdůrazňuje vytváření 
kvalitních veřejných prostranství vymezením ploch veřejných prostranství s příslušnými 
podmínkami – kap. F.2, odst.6.1), 6.2) 
 
18) V návaznosti na článek (29)  jsou vymezením ploch dopravní infrastruktury a ploch 
veřejných prostranství vytvořeny podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a 
cyklistických cest pro zvýšení dosažitelnosti území v rámci vymezených veřejných prostranství 
 
19) V návaznosti na článek (31) jsou vytvářeny územní podmínky pro rozvoj 
decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu 
prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů, - její umisťování je možné  jen v omezené 
míře v plochách výroby a skladování 
 
20) Dle čl. (32) ÚP umožňuje hospodárné využití zastavěného území, jsou vymezeny nové 
zastavitelné plochy v blízkosti zastavěného území - viz textová část kap. C.2. Vymezení veřejných 
prostranství umožní dostatečné zastoupení veřejné zeleně - viz - viz textová část kap. C.1.3, kap. 
F.2 tab. 6.1), 6.2) 
 
21) V návaznosti na článek (34) je vytvářena územní připravenost na zvýšené požadavky 
změn v území a umožňující využívání území a zachování jeho hodnot vymezením variabilního 
využití ploch dle podmínek kap. F.2 
 
22) V návaznosti na článek (38) je umožněno využití stávající veřejné infrastruktury a její 
další rozvoj a dobudování při současném respektování přírodních, kulturních a civilizačních 
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hodnot .Je upřednostněn rozvoj území uvnitř zastavěného území umožněním zástavby proluk, 
předcházeno fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami návazností těchto 
ploch na zastavěné území a předcházeno záborům ploch veřejné zeleně sloužící svému účelu 
podmínkami využití – kap. F.2 – tab. 6.2) 
 
23) V návaznosti na článek (83) jsou upřesněny plochy a koridory pro uskutečnění záměru 
v územně plánovací dokumentaci pro VR1   v koridoru územní rezervy R1  

 
 
Přínos ÚP naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
obsažených v zásadách územního rozvoje. 
 
Územní plán naplňuje priority stanovené v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje 
(dále také ZÚR JMK) : 
1) Jsou vytvářeny územní podmínky pro naplnění vize Jihomoravského kraje jako 
ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám a impulzům – 
vymezením takových podmínek, které umožňují rozvoj zaměstnanosti v regionu – zejména 
v rámci ploch výroby a skladování  – viz kap F.2.  
2) Je podporováno snížení územních disparit rozvoje částí kraje eliminací příkrých 
rozdílů v ekonomické výkonnosti a životní úrovni mezi jádrem kraje a jeho periferními, s 
cílem růstu efektivity a udržitelnosti ekonomického rozvoje kraje, stabilizace jeho populace a 
sídelní struktury – zejména vymezením rozvojové  plochy bydlení pro stabilizaci obyvatelstva 
a vymezení ploch smíšených výrobních pro růst ekonomické výkonnosti. 
3) Jsou vytvářeny územní podmínky pro zvýšení atraktivity a konkurenceschopnost 
venkovského prostoru kraje stanovením podmínek využití ploch v kap. F.2. 
4) Jsou řešeny dopady různých forem urbanizace  a hledána vyvážená řešení zohledňující 
ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel, což se odráží ve způsobu 
vymezení ploch – viz Hlavní výkres I/2 a v podmínkách využití ploch zahrnujících 
prostorovou regulaci. 
5) Vzájemnou koordinací území (viz výkres II/1) jsou vytvářeny podmínky k podpoře 
principu integrovaného rozvoje území. 
6) Jsou zohledněny rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského kraje i 
specifické podmínky pro využívání území – Unkovice se nachází v říční nivě na okraji 
dobývací prostorů štěrkopísku 
7) Silniční dopravní spojení je základem dopravní infrastruktury území a jeho propojení 
pro s okolními územími kraje a dalšími evropskými regiony. 
8) Jsou vytvořeny územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní 
infrastruktury vymezením zejména ploch veřejných prostranství (U) 
9) Jsou vytvořeny územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti 
technickou infrastrukturou všech částí kraje zejména stanovením podmínek v kap.4.2)  
10) Je podporována přístupnost a prostupnost krajiny, zejména vymezením ploch 
veřejných prostranství, zahrnujících síť cest a účelových komunikací 
11) Jsou vytvořeny územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti 
občanským vybavením všech částí kraje. Vzhledem k velikosti obce je vybavení pouze 
základní, ostatní škálu občanského vybavení poskytují spádová sídla. 
12) Jsou vytvořeny územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu 
zdraví lidí vymezením podmínek využití ploch zejména v kap. F.1, F.2 
13) Je podporována minimalizace vlivů nových záměrů, tak aby nedocházelo k 
významnému zhoršování stavu v území, vymezením podmínek využití ploch zejména v kap. 
F.1, F.2 
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14) Je podporována péče o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí 
charakteristické znaky území stanovením cílů a ochrany rozvoje hodnot v kap. B a 
urbanistické koncepce v kap. C 
15) Jsou vytvořeny územní podmínky pro podporu plánování venkovských území s 
ohledem na možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy 
nezabíráním kvalitních půd I. a II. třídy pro rozvoj zástavby. 
16) Je podporována stabilizace a rozvoj hospodářských funkcí a sociální soudržnosti v 
území kraje – vymezením struktury ploch s rozdílným způsobem využití zahrnujících pestrou 
škálu funkcí, stanoveném podmínek jejich využití 
17) Unkovice nejsou součástí specifické oblasti. 
18) Jsou vytvořeny územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními 
katastrofami (kap.4. Ochrana obyvatelstva), zástavba obce není rozvíjena  do potenciálně 
rizikových oblastí. 
19) Jsou vytvořeny územní podmínky pro využívání ekologicky šetrnějších primárních 
energetických zdrojů nebo obnovitelných zdrojů energie. 
20) Jsou vytvořeny územní podmínky pro ochranu povrchových a podzemních vod a 
vodních ekosystémů zvyšujících retenční schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů 
vymezením ploch vodních a vodohospodářských, vymezením podmínek využití ploch v kap. 
F.2 
21) Jsou vytvořeny územní podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku 
(zejména veřejné dopravní a technické infrastruktury), k zajištění bezpečnosti území a k 
eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí způsobenou činností člověka - kap.4. Ochrana 
obyvatelstva 
 
 
F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí 
 
 
F.1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU 

PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ 
ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ 

PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Z vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území, provedeného v 
rámci ÚAP, vyplývá záporné hodnocení environmentálního pilíře.  
xxxx 
 
Důvodem nedostatečnosti environmentálního pilíře je zejména absence vymezení ploch pro 
těžbu a její podmínky, retenčních vodních ploch, žádná protipovodňová ochrana 
nedostatek lesních ploch a fragmentačních prvků a cest v krajině 
 
ÚP vytváří podmínky pro zlepšení životního prostředí a hodnocení environmentálního pilíře v 
řešeném území především stanovenou urbanistickou koncepcí – vymezenou strukturou ploch 
a stanovením podmínek využití těchto ploch. 
Jsou vymezeny plochy změn v krajině zejména pro posílení krajinné zeleně a přírodních 
struktur krajiny – plochy přírodní; v dobývací ch prostorech jsou stanoveny podmínky 
zejména v rámci ploch zemědělských v dobývacím prostoru, podmínky využití ploch 
nezastavěného území umožní umisťování retenčních nádrží, polyfunkční využívání 
nezastavěného území,  
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Řešení ÚP respektuje historický vývoj území a charakter krajiny, důraz je kladen na 
zachování kvality obytného prostředí v součinnosti s rozvojem a podporou rekreačního 
potenciálu území. Navrženým uspořádáním ploch s rozdílným způsobem využití, podporou 
nemotorové dopravy a stanovením zásad a opatření na ochranu zdravých životních podmínek 
a životního prostředí omezuje ÚP riziko negativních vlivů na prostředí (exhalace, hluk.), 
podporuje zásady zdravého sídla a vytváří územně technické podmínky pro kvalitní životní 
prostředí. 
ÚP dále vytváří podmínky pro zachování přírodních hodnot území a stanovuje zásady pro 
rozvoj krajiny. V rámci koncepce uspořádání krajiny jsou stanoveny podmínky pro změny 
využití ploch a zásady využívání krajiny. Pro posílení přírodní složky a ekologické stability 
území je vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES).  
V rámci zpracování ÚP byly prověřovány různé alternativy umístění rozvojových ploch s 
ohledem na dopad do ZPF. Komplexním vyhodnocením celé škály aspektů (vazba na platný 
ÚP, stávající urbanistická struktura, náročnost na obsluhu území, krajinný ráz, kvalita 
zemědělské půdy, zájmy ochrany přírody, apod.) je předkládáno kompromisní řešení s 
minimem dopadů do zmíněných oblastí. 
 
PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 
Z vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území, provedeného v 
rámci ÚAP, vyplývá kladné hodnocení hospodářského pilíře.  
Napojení obce je dobré na nadmístní silniční dopravní infrastrukturu – IAD má podmínky 
dostatečné, není však přímé spojení s Brnem hromadnou dopravou, což nelze ovlivnit v ÚP. 
Pozitivní je počet ekonomických subjektů, dostatek ekonomicky aktivních obyvatel a nízká 
míra nezaměstnanosti. 
ÚP vytváří podmínky pro hospodářský rozvoj stabilizací stávajících ploch výroby a 
skladování, vymezením rozvojových ploch. 
Jsou vymezeny plochy umožňující rozvoj pracovních příležitostí v primárním sektoru (plochy 
zemědělské), v sekundárním sektoru (stabilizované  a rozvojové plochy výroby a skladování) 
a  v terciálním sektoru (stabilizované a rozvojové  plochy občanského vybavení a smíšené 
obytné) 
 
PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 
V rámci vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území je sociální 
pilíř hodnocen kladně. Obec má dostatek ploch pro rekreaci a bydlení, dobrou dostupnost 
zaměstnání – jen neuspokojivé podmínky těžby štěrkopísku. 
Obecmá  rozsah občanského vybavení a veřejných prostranství odpovídající tempu rozvoje 
bydlení. 
ÚP vytváří podmínky pro vyvážený rozvoj funkčních složek v území, eliminující negativa 
suburbanizace přiměřeným omezením obytné výstavby, vytvářením územně technických 
podmínek pro rozvoj pracovních příležitostí a veřejného občanského vybavení a podporou 
rozvoje a revitalizace míst sociálních kontaktů (veřejná prostranství, veřejná zeleň). 
Obytné plochy (plochy bydlení, plochy smíšené obytné) byly navrženy v omezeném rozsahu, 
pouze jako logické doplnění stabilizovaných ploch a v přímé vazbě na stávající strukturu 
zástavby.  
ÚP vymezuje plochy se smíšeným využitím (plochy smíšené obytné), které umožňují širší 
spektrum činností a aktivit. 
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SHRNUTÍ 
Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že řešení ÚP Unkovice vytváří podmínky pro posílení 
environmentálního pilíře a zachovává a doplňuje podmínky pro hospodářský pilíř a sociální 
soudržnost. Řešením ÚP tak byla respektována a naplněna podstata udržitelného rozvoje - 
vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území. 
 
 
F.2.  SHRNUTÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO PŘEDCHÁZENÍ ZJIŠTĚNÝM 

RIZIKŮM OVLIVŇUJÍCÍM POTŘEBY ŽIVOTA SOUČASNÉ GENERACE 
OBYVATEL ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PŘEDPOKLÁDANÝM OHROŽENÍM 
PODMÍNEK ŽIVOTA GENERACÍ BUDOUCÍCH 

 
Vyhodnocení vlivu Územního plánu Unkovice na životní prostředí (SEA) ve svém 

závěru navrhuje, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k posuzované územně 
plánovací dokumentaci. Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené 
relevantními strategickými dokumenty. Jednotlivé návrhové plochy i celý územní plán lze z 
hlediska vlivů na životní prostředí doporučit ke schválení za stanovených podmínek. 

Požadované podmínky byly do ÚP zapracovány – souhrn řešení je uveden v kap. 5 
textové části odůvodnění ÚP. 

 
Z obsahu předchozích kapitol Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Unkovice na 

udržitelný rozvoj území lze konstatovat, že ÚP Unkovice vychází ze zjištění a rozboru stavu a 
trendů všech oblastí, jak jsou specifikovány v ÚAP, z doplňujících průzkumů, zpracovaných 
koncepčních materiálů a že stanovená koncepce rozvoje území reaguje na výstupy SWOT 
analýzy v ÚAP a problémy určené k řešení.  

Cílem řešení ÚP bylo vytvořit, v rámci kompetencí územního plánování, podmínky pro 
využití silných stránek a příležitostí řešeného území a jeho občanské komunity, eliminovat a 
minimalizovat nebo kompenzovat slabé stránky a hrozby. 

Koncepce rozvoje vytváří podmínky pro stabilizaci obytné funkce, posílení veřejné 
infrastruktury a rekreační funkce,  umožnění rozvoje širšího spektra pracovních příležitostí při 
minimalizaci dopadů do oblasti životního prostředí a hodnot území.  

Navržené řešení vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území svým komplexním 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území, jehož cílem je dosažení obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.  

Navržené řešení ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí kulturní, přírodní a civilizační 
hodnoty území a současně chrání krajinu jako rovnocennou složku prostředí života obyvatel a 
základ jejich totožnosti. 

Koncepce rozvoje řešeného území je v souladu s cíli a úkoly územního plánování - 
vytváří podmínky pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích. 

 


