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ÚZEMNÍ PLÁN VOJKOVICE 
 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Úprava návrhu Územního plánu Vojkovice pro opakované veřejné projednání 
 
 
Pro zpracování Územního plánu Vojkovice byl orgánem ochrany přírody KrÚ JMK uplatněn požadavek na 
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí.  
Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí „Návrhu územního plánu Vojkovice“ 
bylo zpracováno v červnu 2017. 
 
Návrh Územního plánu Vojkovice byl po veřejném projednání na základě pokynů pořizovatele upraven pro 
potřeby opakovaného veřejného projednání zpracovatelem dokumentace (Ing. arch. Jiří Fixel, autorizace ČKA 
00310) a upraven pro potřeby opakovaného veřejného projednání. 
 
Zpracovatel „Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí“ po seznámení se 
s úpravou návrhu ÚP může konstatovat: 
 

 ve výroku územního plánu je doplněna obecná podmínka tohoto znění: 
„v rozvojových plochách vymezených v sousedství zemědělských ploch jsou přípustné pouze takové 
záměry, které umožní zachovat kompaktnost zemědělských ploch, jejich obslužnost a minimalizují 
skutečný zábor zemědělské půdy“; 

 v zastavitelných plochách Z13 a Z14 – vodohospodářské plochy (Wh) je stanovena podmínka 
prostorového uspořádání. V zastavitelných plochách Z13 a Z14 je stanovena zastavitelnost stavebních 
pozemků maximálně 20 %, čímž je výrazně snížen možný zábor kvalitní zemědělské půdy; 

 pro zastavitelnou plochu Z3 byla stanovena etapizace; 

 pro jednotlivé etapy zastavitelné plochy Z3 je požadována územním plánem dohoda o parcelaci; 

 zastavitelná plocha pro výrobu Z6 byla zmenšena a zároveň byla vymezena územní rezerva pro výrobu 
na zbývající části původní plochy. 

 v souladu s aktualizací ZÚR JMK byl zrušen koridor RDS25 územní rezervy pro přestavbu silnice II/416 
Vojkovice – Hrušovany a byl nahrazen vymezením koridoru dopravní infrastruktury DS50 pro přestavbu 
silnice II/416 Vojkovice – Hrušovany - přeložka; 

 v souladu s aktualizací ZÚR JMK a PÚR ČR byl zrušen koridor RDZ05 územní rezervy vysokorychlostní 
trati a byl nahrazen vymezením koridoru dopravní infrastruktury DZ11 pro záměr vysokorychlostní trati. 
 

Provedené úpravy návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání nemají vliv na věcný 
obsah a návrh opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo 
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí zpracovaného „Vyhodnocení vlivů 
územně plánovací dokumentace na životní prostředí – Územní plán Vojkovice“. 
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