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ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP SOBOTOVICE PO ZMĚNĚ č. 1  
 
 
I.1 Vymezení zastavěného území 
 
Jsou vymezena tato zastavěná území k 31. 8. 2021: 
- 1 hlavní zastavěné území ve střední části řešeného území, 
- 3 malá zastavěná území s jednotlivými stavbami na severním okraji zástavby obce, 
- 1 malé zastavěné území se stavbou na západním okraji řešeného území, 
- 16 malých zastavěných území s jednotlivými stavbami v zahrádkářské osadě Hájky na 

jihovýchodním okraji řešeného území. 
Hranice zastavěného území jsou vymezeny na výkresech č. 1 a 2 grafické části. 
 
I.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
I.2.1 Hlavní zásady celkové koncepce rozvoje obce 
 
Koncepce rozvoje obce vychází z řešení předchozího Územního plánu obce Sobotovice, která 
je z hlediska koncepce řešení i ochrany hodnot území vyhovující. 
- Zástavba bude rozvíjena v zastavitelných plochách, které jsou vymezeny v prolukách 

uvnitř hlavního zastavěného území nebo těsně mimo něj (na jeho vnějších okrajích) vedle 
ploch se stejným či podobným způsobem využití. 

- Zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na současnou uliční síť, kde budou sdílet 
veřejnou infrastrukturu se stávajícími plochami. 

- Je doplněn systém dopravní a technické infrastruktury v území, jsou vymezeny prostorové 
podmínky pro veřejnou infrastrukturu. 

- Bude zachována krajinná zeleň, bude zachován pás zahrad okolo zastavěného území. 
- Územní systém ekologické stability bude realizován ve stabilizovaných plochách 

vymezených pro ÚSES, to zejména podél vodotečí Šatavy, Syrůvky a dále v plochách 
zemědělských v jihozápadní a jižních části řešeného území. Přitom tyto změny ploch 
zemědělských na plochy zeleně krajinné budou navzájem na sebe navazovat. 

- Podél severního okraje hlavního zastavěného území je vymezen koridor pro elektrické 
vedení nadmístního významu. 

- Ve východní části řešeného území je vymezen koridor územní rezervy pro budoucí 
vysokorychlostní trať drážní dopravy. 

 
I.2.2 Hlavní cíle rozvoje obce 
 
- Umožnit přiměřený rozvoj zástavby obce pro bydlení, občanské vybavení a pro výrobu při 

maximálním využití zastavěného území. 
- Zvýšit standard vybavenosti obce přiměřeným rozvojem veřejné infrastruktury. 
- Doplnit územní systém ekologické stability v jeho dosud chybějících částech vymezenými 

plochami změn na zeleň krajinnou tak, aby vznikl ucelený systém. 
 
I.2.3 Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 
 
- Dodržet kompaktní způsob zástavby ve vazbě na historický půdorys obce. 
- Nerozšiřovat zástavbu obce do volné krajiny, tj. realizovat zástavbu v hlavním zastavěném 

území nebo v bezprostřední návaznosti na něj. 
- Pro ochranu historického jádra obce se vymezuje „centrální zóna obce“, kde bude nutno 

dodržet jednotnou výškovou hladinu a dále zde: 
- chránit charakter a strukturu zástavby historického jádra obce, 
- dodržet návesní prostor prolnutý do navazujících uličních prostorů, 
- zachovat přiměřené měřítko zástavby historického jádra obce. 

- Zabránit závlekům další zejména obytné zástavby do zahrad - domům za domy. 
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- Zachovat kulturní památky, válečné hroby a pietní místa, ostatní památky místního 
významu, archeologické lokality a respektovat (tzn. nezastavovat) jejich blízké okolí. 

- Zamezit výstavbě nevhodných dominant narušujících siluetu obce a krajiny. 
- Zachovat kulturní zemědělskou krajinu zejména v severní a severovýchodní části 

řešeného území s hodnotnými půdami pro zemědělskou prvovýrobu. 
- Zachovat krajinnou zeleň, to zejména v údolních nivách Šatavy a Syrůvky. 
 
I.3 Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch 

s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně 

 
I.3.1 Urbanistická koncepce a kompozice 
 
Urbanistická koncepce a kompozice je převzata z předchozího Územního plánu obce 
Sobotovice, která je z hlediska dalšího rozvoje obce dostatečná a pro vymezení zastavitelných 
ploch, vymezení sídelní zeleně i pro řešení veřejné infrastruktury zůstává koncepcí vyhovující. 
Oproti předcházejícímu územnímu plánu obce je koncepčně upřesněno řešení územního 
systému ekologické astability (ÚSES) podle již provedené komplexní pozemkové úpravy. Je 
vymezen koridor pro elektrické vedení 400 kV. 
Historickou osou zastavěného území Sobotovic zůstávají 2 silnice III. třídy, které procházejí 
obcí a podél nichž jsou vymezeny stabilizované plochy zejména s obytnou zástavbou. 
Uprostřed zastavěného území je vymezena centrální zóna obce s návsí, ze které odbočují další 
místní komunikace, na jejichž okrajích jsou vymezeny zastavitelné plochy. 
 
a) Koncepce vzájemných vztahů mezi sídly v řešeném území 
- Do hlavního zastavěného území je začleněna osada v lokalitě Na Podhrázském, která 

navazuje na zástavbu sousední obce Ledce. 
- Jsou vymezeny plochy územního systému ekologické stability, dále plochy a koridory 

dopravní a technické infrastruktury, které navazují na plochy a koridory vymezené na 
území sousedních obcí. 

 
b) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití - funkční uspořádání 
Tam, kde se nemění způsob využití ploch, jsou plochy v grafické části vymezeny jako stávající 
(stabilizované). Tam, kde se územním plánem mění budoucí způsob využití ploch, jsou 
vymezeny plochy změn (návrh). Plochami změn jsou plochy zastavitelné a plochy změn 
v nezastavěném území. Přitom v plochách změn (jejichž návrhy jsou znázorněny obtahy či 
šrafou) je podkreslen stávající způsob využití, který je přípustný. Pro stabilizaci a zajištění 
změn jednotlivých druhů ploch s rozdílným způsobem využití (tzv. funkcí) jsou v řešeném 
území vymezeny tyto plochy: 
Plochy bydlení a plochy smíšené obytné 
- Jsou vymezeny stávající „plochy bydlení - v rodinných domech“, stávající „plochy bydlení - 

v bytových domech“ a „plochy smíšené obytné - centrální“ v hlavním zastavěném území. 
- Jsou vymezeny zastavitelné „plochy bydlení - v rodinných domech“ označené Z1, Z4-10, 

Z12-15, Z24-26 pro doplnění obytné zástavby v lokalitách Pod Starou horou, Syrovická, 
Letná, U bytovky - Za humny, Cihelní, U střediska, U potoka, Na Podhrázském, U bytovky 
a Za sokolovnou. 

Plochy občanského vybavení 
- Jsou vymezeny stávající „plochy občanského vybavení - sportovní“, stávající „plochy 

občanského vybavení - jízdárna“ a stávající „plochy občanského vybavení - ostatní“ 
v hlavním zastavěném území. 

- Je vymezena zastavitelná „plocha občanského vybavení - hřbitovní“ v lokalitě V sádcích 
označená Z16, tamtéž územní rezerva R2 pro možnost budoucího rozšíření areálu 
hřbitova a je vymezena zastavitelná „plocha občanského vybavení - sportovní“ v lokalitě za 
hřištěm ozn. Z17. 
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Plochy výroby a skladování 
- Jsou vymezeny stávající „plochy výroby a skladování - lehká výroba“ a „plochy výroby 

a skladování - zemědělství a průmysl“ v hlavním zastavěném území, zejména pro farmu. 
- Je vymezena zastavitelná „plocha výroby a skladování - dopravní podnikání“ na konci 

Syrovické označená Z18, zastavitelná „plocha výroby a skladování - lehká výroba“ mezi 
Syrovickou a Letnou označená Z19, zastavitelná „plocha výroby a skladování - lehká 
výroba“ na rohu U střediska označená Z21, dále zastavitelná „plocha výroby a skladování - 
zemědělství a průmysl“ v lokalitě Za humny vedle farmy označená Z20. 

Plochy dopravní a technické infrastruktury 
- Jsou vymezeny stávající „plochy dopravní infrastruktury - silniční“ (zejména silnice I. a III. 

třídy vč. dálnice D52), stávající „plochy dopravní infrastruktury - místní“ (zejména účelové 
komunikace), stávající „plochy dopravní infrastruktury - garáže“ a stávající „plochy 
veřejných prostranství - komunikace“. 

- Je vymezena zastavitelná „plocha dopravní infrastruktury - garáže“ na konci Cihelní 
označená Z27. 

- Jsou vymezeny stávající „plochy technické infrastruktury“ (zejména pro vodní zdroj, 
vodojem a základnové stanice mobilních operátorů). 

- Je vymezen koridor pro elektrické vedení 400 kV a jeho ochranné pásmo. 
- Je vymezen koridor dopravní infrastruktury označený DZ11-VRT pro vysokorychlostní 

železniční trať. 
Další plochy s rozdílným způsobem využití 
- Dále jsou územním plánem vymezeny stávající „plochy veřejných prostranství - veřejná 

zeleň“, stávající „plochy zeleně sídelních zahrad“, stávající „plochy zemědělské - zahrady 
a sady“, stávající „plochy zemědělské - polní“, stávající „plochy zemědělské - zatravněné“, 
stávající „plochy zeleně krajinné“, stávající „plochy lesní“, stávající „plochy vodní 
a vodohospodářské“, které jsou vymezeny jejich zákresem na výkrese č. 2. 

- Jsou vymezeny změny ploch v nezastavěném území na plochy zeleně krajinné označené 
(Zk1-36) zejména pro doplnění prvků územního systému ekologické stability (ÚSES). 

 
c) Podmínky a požadavky na prostorové uspořádání 
- V celém území bude regulována výška zástavby, přičemž stavby umísťované v plochách 

nebudou narušovat charakter a strukturu okolní zástavby, siluetu obce ani krajiny 
(podrobněji viz čl. I.6.4). 

- V „centrální zóně obce“ jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání s nižší 
výškovou hladinou při dodržení tradičnější struktury uspořádání domů (viz čl. I.6.4). 

- Nejsou přípustné závleky obytné zástavby do prostorů zahrad, které by vytvářely další 
obestavěné komunikace odbočujících kolmo s výstavbou domů v další řadě - domy za 
domy. To ani v plochách stabilizované zástavby. 

- Je třeba respektovat charakter zástavby, kdy domy jsou řazeny rovnoběžně s přiléhající 
místní komunikací či silnicí, to v určitém (pro lokalitou daném) jednotném odstupu od 
komunikace, přičemž tento odstup vytváří uliční prostorové uspořádání. 

- Všechny požadavky a podmínky prostorového uspořádání se uplatní i při dostavbách 
(dostavbou se rozumí i stavba v proluce) a při změnách stávající zástavby. 

 
d) Podmínky a požadavky na uspořádání centra a veřejných prostranství 
- Bude respektován historický půdorys obce včetně trojúhelníkové návsi s vymezenou 

„centrální zónou obce“, která zůstane nadále i správním centrem. 
- Plochy „veřejných prostranství - komunikace“ budou zachovány jako stávající v „centrální 

zóně obce“ a podél komunikací zejména v lokalitách Syrovická, Letná, U potoka, Cihelní - 
Kovární, Školní, U hřiště a na Podhrázském (popis lokalit viz čl. I.3.2). 

 
e) Podmínky a požadavky na sídelní zeleň 
- Požadavkem je nezmenšování podílu sídelní zeleně, pro kterou jsou vymezeny zejména 

„plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň“ a „plochy zeleně sídelních zahrad“ 
v zastavěném území. Zeleň bude přítomna i v jiných plochách podle čl. I.6.2. 
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- Podél obou břehů potoka Syrůvka zůstává zachována veřejná zeleň, pro kterou jsou 
vymezeny zejména „plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň“. Zeleň bude 
prostupovat obcí v souběhu s lokálním biokoridorem i přes hlavní zastavěné území. 

- Uvnitř vnitrobloků hlavního zastavěného území a též na jeho okrajích (mezi zástavbou 
a okolní krajinou) budou zachovány zahrady, pro které jsou vymezeny zejména „plochy 
zeleně sídelních zahrad“. Přičemž zahrady mohou být i součástí ploch bydlení. 

- Plochy zeleně sídelních zahrad vymezené k zachování zeleně v zahradách se okolo obce 
doplňují plochami zeleně krajinné a plochami zemědělskými - zahrady a sady, zejména 
podél okrajů hlavního zastavěného území, které je třeba těmito plochami oddělit od bloků 
monokulturní zemědělské půdy. 

 
I.3.2 Vymezení zastavitelných ploch 
 
Územním plánem jsou vymezeny následující zastavitelné plochy označené v grafické části Z1, 
Z4-10, Z12-21, Z24-27 pro navržené změny způsobu využití označené v grafické části 
a v následující tabulce zkratkami druhů ploch v závorkách (podle čl. I.6.2): 
 

označení: navržený způsob změny využití na: zkratka navrženého způsobu využití: 
Z1, Z4-10, Z12-15, Z24-26  plochy bydlení - v rodinných domech (Br) 
Z16 plochy občanského vybavení - hřbitovní (Oh) 
Z17 plochy občanského vybavení - sportovní (Os) 
Z18 plochy výroby a skladování - dopravní podnikání (Vd) 
Z19, Z21 plochy výroby a skladování - lehká výroba (Vs) 
Z20 plochy výroby a skladování - zemědělství a průmysl (Vz) 
Z27 plochy dopravní infrastruktury - garáže (Dg) 
 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v těchto lokalitách a s těmito koncepčními podmínkami pro 
změny v území: 
 

 

označení 
plochy: 

zkratka 
způsobu 
využití: 

 

lokalita - 
název plochy: 

 

lokalita - 
umístění plochy: 

 

koncepční podmínky 
pro změny v území: 

plochy bydlení - v rodinných domech: 
Z1 (Br) Pod Starou horou 

- zadní část 
na severním okraji 
obce 

_ 

Z4 (Br) U bytovky - Za 
humny 

na východním okraji 
obce směrem 
k farmě 

- prodloužení komu-
nikace a inž. sítí 
U bytovky 

Z5 (Br) na konci Cihelní v proluce na severo-
západním okraji 
obce (k vodojemu) 

 
-- 

Z6 (Br) na Cihelní v proluce na severo-
západ. okraji obce 

 
-- 

Z7 (Br) U střediska v proluce na 
jihozápadním 
okraji obce 

 
-- 

Z8 (Br) na konci U střediska na jihozápadním 
okraji obce mezi  
Syrůvkou a farmou 

- prodloužení komu-
nikace a inž. sítí 
U střediska 

Z9 (Br) na konci U potoka na jižním okraji obce -- 
Z10 (Br) Na Podhrázském mezi silnicí na Ledce 

a potokem Syrůvka 
_ 

Z12 (Br) naproti bytovky v proluce ve střední 
části obce 

_ 

Z13 (Br) U bytovky v zahradách ve 
střední části obce 

- prodloužení komu-
nikace a inž. sítí 
U bytovky 
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Z14 (Br) na konci U bytovky v zahradě ve střední 
části obce 

- prodloužení komu-
nikace a inž. sítí U 
bytovky 

Z15 (Br) Za sokolovnou v proluce uprostřed 
obce 

_ 

Z24 (Br) u křižovatky 
Syrovická a Letná 

v severozápadní 
části zast. území 

_ 

Z25 (Br) na začátku Letné v severozápadní 
části zast. území 

_ 

Z26 (Br) na Podhrázském na jižním okraji obce -- 
plochy občanského vybavení - hřbitovní: 

Z16 (Oh) V sádcích nad severním 
okrajem obce 

- výstavba komuni-
kace a inž. sítí do 
lokality V sádcích 

plochy občanského vybavení - sportovní: 
Z17 (Os) za hřištěm na jihovýchodním 

okraji obce 
_ 

plochy výroby a skladování - dopravní podnikání: 
Z18 (Vd) na konci Syrovické mezi silnicí na 

Syrovice a Syrůvkou 
- plocha bude dopr. 

napojena ze 
silnice 

plochy výroby a skladování - lehká výroba: 
Z19 (Vs) mezi Syrovickou 

a Letnou 
na severozápadním 
okraji obce 

- plocha bude dopr. 
napojena ze 
silnice 

Z21 (Vs) na rohu U střediska na okraji střední 
části obce 

_ 

plochy výroby a skladování - zemědělství a průmysl: 
Z20 (Vz) Za humny 

vedle farmy 
na západním okraji 
obce 
 

- prodloužení komu-
nikace a inž. sítí 
Za humny 

plochy dopravní infrastruktury - garáže: 
Z27 (Dg) na konci Cihelní v severovýchodní 

části zast. území 
_ 

 

Specifikace koncepčních podmínek pro změny v území: 
- Prodloužením či výstavbou komunikace a inženýrských sítí se rozumí přivedení nezbytné 

dopravní a technické infrastruktury, či její doplnění nebo rozšíření, aby mohla být zástavba 
napojena na veřejnou infrastrukturu. 

- Dopravním napojením ze silnice je míněno, aby napojení nezatěžovalo místní komunikaci 
s obytnou zástavbou a nemělo tak negativní vliv na obytné prostření. 

Další podmínky jsou stanoveny zastavitelným plochám v článku I.6.2 a v článku I.6.4. 
Ve vymezených zastavitelných plochách je v grafické části podkreslen stávající způsob využití 
ploch, který je v území přípustný s tím, že neznemožní navrhovanou změnu. 

 

Vymezeným zastavitelným plochám se nestanovují podmínky pro rozhodování o změnách 
v území uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním územní stude ani vydáním regulačního 
plánu. Zastavitelným plochám se nestanovuje etapizace. 
 
I.3.3 Vymezení ploch přestavby 
 
Nejsou vymezeny. 
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I.3.4 Vymezení systému sídelní zeleně 
 
Pro stabilizaci systému sídelní zeleně jsou vymezeny 2 druhy ploch s následujícími způsoby 
využití, které jsou v grafické části označeny zkratkami (podle čl. I.6.2): 
Pk plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň, 
Zs plochy zeleně sídelních zahrad. 
„Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň“ jsou vymezeny na veřejně přístupných 
pozemcích zejména v „centrální zóně obce“, na křižovatce lokalit U bytovky - Letná - Syrovická, 
mezi silnicí a přilehlým sportovním hřištěm a podél obou břehů potoka Syrůvka přes zastavěné 
území v lokalitách U potoka a U střediska. 
Plochy zeleně sídelních zahrad jsou vymezeny na soukromých pozemcích zahrad zejména za 
stávající zástavbou v zastavěném území. 
 
I.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení 

ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich 
využití 

 
I.4.1 Koncepce dopravní infrastruktury 
 
Pro jednotlivé druhy dopravní infrastruktury jsou vymezeny stávající plochy s následujícími 
způsoby využití, které jsou v grafické části označeny zkratkami (podle čl. I.6.2): 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční, 
Dm plochy dopravní infrastruktury - místní, 
Dg (Dg) plochy dopravní infrastruktury - garáže, 
Pk plochy veřejných prostranství - komunikace. 
Dopravní infrastruktura je dále přípustná jako související ve všech plochách s rozdílným 
způsobem využití podle čl. I.6.2. 
 
a) Koncepce drážní dopravy 
Ve východní části katastru je vymezen koridor ozn. v grafické části DZ11-VRT pro budoucí 
vysokorychlostní trať (VRT) drážní dopravy. 
Podmínky pro umístění tratě: V koridoru o šířce 200 m bude umístěna stavba vysokorychlostní 
železnice podle následných dokumentací, vč. souvisejících staveb a infrastruktury. 
Podmínky pro umístění jiných staveb a opatření:  

Je možné umístění technické infrastruktury nesouvisející se stavbou vysokorychlostní 
železnice. Podmínkou je však vyjádření Ministerstva dopravy z hlediska koordinace či 
případné kolize se stavbou vysokorychlostní železnice. Do doby realizace vysokorychlostní 
železnice nejsou jiné záměry na změnu využití v koridoru možné. 

Podmínky pro využití zbytku plochy koridoru po realizaci železnice: 
Koridor je vymezen jako „překryvná plocha“, tj. nad stávajícími stabilizovanými plochami 
s rozdílným způsobem využití. Části koridoru, které nebudou využity pro vysokorychlostní 
dopravu, budou po realizaci  záměru, pro nějž je koridor vymezen, využívány v souladu se 
způsobem využití stanoveným územním plánem pod překryvnou plochou koridoru.  

 
b) Koncepce silniční dopravy 
Nejsou vymezeny změny na silniční dopravě, která je stabilizovaná. Silniční síť tvoří v řešeném 
území následující silniční komunikace v těchto trasách: 
 

 „D52 Rajhrad - Pohořelice“ - dálnice (dříve rychlostní silnice R52) procházející celou 
západní částí řešeného území, 

„III/42510 Rajhrad - Pohořelice“, procházející řešeným územím východně od obce, 
„III/39514 Sobotovice - Syrovice“, která prochází zastavěným územím přes náves, 
„III/39515 Ledce-Sobotovice“, která prochází jižní částí zastavěného území, 
„III/39517 Bratčice - Sobotovice“, procházející směrem od Bratčic k silnici III/39514, 
„III/39528 Ledce - Bratčice“, která prochází jižní částí řešeného území, 
„III/15266 Ořechov - Syrovice - Vojkovice“, procházející severovýchodní částí území. 
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Pro uvedené silnice jsou vymezeny stávající „plochy dopravní infrastruktury - silniční“, 
označené v grafické části Ds. Dále „plochy veřejných prostranství - komunikace“, označené 
v grafické části zkratkou Pk v průjezdním úseku silnic přes zastavěné území. Silnice 
v zastavěném území zajišťují i dopravní přístupy k domům podél silnice. 
Podmínky pro umísťování: 
- Úpravy silnic budou prováděny ve stávajících trasách a v pro ně vymezených plochách 

v parametrech příslušné funkční skupiny a typu „Návrhové kategorizace krajských silnic 
Jihomoravského kraje“ s ohledem na platné normy ČSN a další předpisy. 

 
c) Koncepce místní dopravy 
Pro místní dopravu mimo zastavěná území jsou vymezeny „plochy dopravní infrastruktury - 
místní“ označené v grafické části Dm. Pro místní dopravu v zastavěném území jsou vymezeny 
„plochy veřejných prostranství - komunikace“ označené v grafické části Pk. Tyto plochy jsou 
určeny k zabezpečení dopravní obslužnosti území i zástavby. 
Jsou vymezeny trasy pro nové místní obslužné komunikace či pro prodloužení a rozšíření 
stávajících místních obslužných komunikací, které budou zabezpečovat dopravní napojení 
zejména pro vymezené (v závorkách zkratkou uvedené) zastavitelné plochy: 
- místní obslužná komunikace z lokality Cihelní do Sádků (pro plochu Z16), 
- místní obslužná komunikace z lokality U potoka do Sádků (pro plochu Z16 a R2), 
- prodloužení místní obslužné komunikace U bytovky (pro plochy Z4, Z13-14), 
- prodloužení místní obslužné komunikace U střediska (pro plochu Z8), 
- prodloužení místní obslužné komunikace za humny vedle farmy (pro plochu Z20), 
- místní obslužná komunikace na Podhrázském (pro stávající zástavbu). 
Podmínka pro umísťování: 
- Místní obslužné komunikace budou navrhovány a umísťovány v parametrech příslušné 

funkční skupiny a kategorie podle platných předpisů (legislativy i ČSN). 
 
d) Koncepce účelové dopravy 
Pro účelovou (zejména zemědělskou) dopravu mimo zastavěné území jsou vymezeny „plochy 
dopravní infrastruktury - místní“ označené v grafické části Dm. Tyto plochy jsou vymezeny pro 
zabezpečení přístupu k pozemkům. Podle zákresu v grafické části jsou vymezeny trasy pro 
nové účelové komunikace v těchto lokalitách: 
- účelová komunikace od jízdárny směrem k Syrůvce, 
- účelová komunikace podél Syrůvky na jihu obce, 
- účelová komunikace od Letné přes Humna pod dálnici D52 na Nádavky, 
Podmínka pro umísťování: 
- Účelové komunikace budou navrhovány a umísťovány v parametrech umožňujících 

přepravu zemědělské techniky (to s výjimkou cyklostezky podél Syrůvky). 
Účelové komunikace mohou být součástí jiných ploch s rozdílným způsobem využití, zejména 
ploch zemědělských označených Zz, Zo Zt  podle č. I.6.2. 
 
e) Koncepce dopravy v klidu 
Jsou vymezeny „plochy dopravní infrastruktury - garáže“ označené v grafické části Dg, v nichž 
jsou umístěny stávající řadové garáže a související prostranství. Parkovací a odstavná stání 
automobilů mohou být součástí zejména „ploch veřejných prostranství - komunikace“ a „ploch 
dopravní infrastruktury - místní“. Dále mohou být součástí jiných ploch s rozdílným způsobem 
využití, zejména všech druhů ploch bydlení, smíšených obytných - centrálních, občanského 
vybavení, výroby a skladování, atd. jako související podle čl. I.6.2. 
Je vymezena 1 zastavitelná plocha pro rozšíření ploch garáží u komunikace k vodojemu 
v zastavěném území označená:  
Z27 (Dg) plocha dopravní infrastruktury - garáže na konci Cihelní 
Podmínka pro umísťování: 
- Umísťovaná parkovací a odstavná stání nesmí bránit dopravnímu provozu na pozemních 

komunikacích či bránit přístupu k jiným stavbám a pozemkům. 
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f) Koncepce veřejné dopravy osob 
Provozování veřejné dopravy osob je přípustným využitím v „plochách dopravní infrastruktury - 
silniční“ ozn. Ds a v „plochách veřejných prostranství - komunikace“ ozn. Pk. V těchto plochách 
lze umísťovat zastávky veřejné (zejména autobusové) dopravy osob tam, kde to bude účelné 
a nebude tím ohrožena přehlednost či průjezdnost dopravy. 
 
g) Koncepce pěší dopravy 
Pěší komunikace jsou přípustným využitím zejména v „plochách veřejných prostranství - 
komunikace“ označených v grafické části Pk. Komunikace pro pěší (chodníky) jsou přípustným 
využitím (jako související infrastruktury) všech druhů stabilizovaných a zastavitelných ploch. Je 
vymezen „koridor pro pěší“ z lokality Na Podhrázském podél potoka Syrůvka přes hlavní 
zastavěné území k zastavitelné ploše Z16 V sádcích až do lokality Cihelní. Tento koridor je na 
jihu obce napojen na silnici III/39515. 
 
h) Koncepce cyklistické dopravy 
Trasy cyklistické dopravy jsou přípustným využitím zejména v „plochách dopravní infrastruktury 
- silniční“ ozn. Ds (nikoliv však na dálnici D52), v „plochách dopravní infrastruktury - místní“ 
ozn. Dm a v „plochách veřejných prostranství - komunikace“ ozn. Pk v zastavěném území. 
V rámci související dopravní infrastruktury jsou trasy cyklistické dopravy přípustné ve všech 
druzích ploch zemědělských. Jsou respektovány stávající koridory cyklistické dopravy, jejich 
trasy jsou umístěny v plochách Ds, Dm, Pk. Stávající síť cyklotras je doplněna vymezením 
koridoru se stezkou pro cyklistickou dopravu a pro pěší podél Syrůvky. 
Podmínky pro umístění cyklostezky: V koridoru o šířce 5 m lze umístit komunikaci, která bude 
sloužit pro cyklistickou dopravu a pro pěší. 
Podmínky pro umístění jiných staveb a opatření: Komunikace bude určena jen pro cyklisty 
a pro chodce, nikoliv pro automobilovou či zemědělskou dopravu. Lze zde umístit i související 
technickou infrastrukturu. 
Podmínky pro využití zbytku plochy koridoru po umístění cyklostezky: Po realizaci komunikace 
cyklostezky budou zbylé části koridoru využity pro zeleň krajinnou. 
 
I.4.2 Koncepce technické infrastruktury 
 
Pro technickou infrastrukturu je vymezen 1 druh stávajících ploch, s následujícím způsobem 
využití, které jsou v grafické části označeny zkratkou (podle čl. I.6.2): 
Ti plochy technické infrastruktury. 
Tyto plochy jsou určeny zejména pro technickou infrastrukturu, která má vlastní pozemek. Další 
technická infrastruktura (zejména inženýrské sítě a jejich zařízení) je přípustná jako související 
ve všech plochách s rozdílným způsobem využití podle čl. I.6.2. 
Podmínka pro umísťování společné pro následující články a) - f): 
- Technická infrastruktura bude umísťována zejména na přístupných pozemcích, zejména 

podél komunikací či v koridorech veřejně prospěšných staveb dopravní a technické 
infrastruktury. 

 
a) Koncepce zásobování elektrickou energií 
Stávající trasa venkovního elektrického vedení 400 kV mezi farmou a zástavbou obce a trasy 
elektrického vedení 22 kV v jihozápadní části řešeného území jsou v území stabilizované 
a nejsou na nich vymezeny změny. 
Podél severního okraje hlavního zastavěného území je vymezen koridor pro posilující 
elektrické vedení 400 kV a jeho ochranné pásmo. To v lokalitách Na zahrádkách, V sádcích, 
Přední lány za vinohrady a Příčky. V koridoru bude umístěno vedení elektrické energie 
s předpokládanou osou zejména uprostřed koridoru. 
Distribuční trafostanice elektrické energie včetně přívodních vedení 22 kV mohou být jako 
související infrastruktura součástí různých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména všech 
druhů ploch výroby a skladování, ploch dopravní infrastruktury, ploch veřejných prostranství, 
ploch zeleně sídelních zahrad a ploch zemědělských. Elektrická vedení o nízkém napětí jsou 
přípustná jako související technická infrastruktura ve všech plochách. 



(Úplné znění ÚP Sobotovice po změně č. 1) 
 

11 
 

b) Koncepce zařízení spojů 
Nejsou vymezeny změny v trasách a plochách zařízení spojů. Jako stávající „plochy technické 
infrastruktury“ jsou vymezeny pozemky základnových stanic mobilních operátorů na severním 
okraji obce a po obou stranách dálnice D52. Eventuální umísťování dalších základnových 
stanic mobilních operátorů je přípustné v plochách výroby a skladování a v plochách 
zemědělských při dodržení podmínek prostorového uspořádání a podmínek ochrany krajinného 
rázu (podle č. I.6.4). 
 
c) Koncepce zásobování plynem 
Nesou vymezeny změny v trasách vedení plynovodu či v plynárenských zařízení. Koncepce 
zásobování obce zemním plynem ze sítě středotlakých rozvodů plynu se nemění. 
 
d) Koncepce zásobování pitnou vodou 
Jako stávající „plochy technické infrastruktury“ jsou vymezeny pozemky vodního zdroje na 
severním okraji obce a pozemky vodojemu u silnice na Bratčice. Nejsou vymezeny změny 
v trasách vedení vodovodu či v plochách zařízení pro zásobování pitnou vodou. Zastavitelné 
plochy budou zásobeny vodou z vodovodní sítě skupinového vodovodu pro obce Sobotovice - 
Ledce - Bratčice. Tento vodovod lze použít i pro hašení požárů. 
 
e) Koncepce odkanalizování 
Nejsou vymezeny změny v trasách kanalizace, která vede přes obec až do skupinové čistírny 
odpadních vod (ČOV) v sousední obci Ledce. Systém odkanalizování zůstává zachován. 
Podmínka pro umísťování: 
- Při rozšiřování či umísťování nové kanalizace preferovat oddělený způsob - odvedení 

odpadních vod do kanalizace a odvedení dešťových vod do vodotečí s podílem jejich 
vsakování do terénu v místě jejich vzniku. 

 
f) Koncepce odvodnění území 
Pro odvodnění či naopak pro zadržení vod v území jsou vymezeny stávající „plochy vodní 
a vodohospodářské“ v grafické části označené zkratkou W. Systém odvodnění území pomocí 
dešťových příkopů zůstává zachován a bude v území respektován k ochraně pozemků před 
erozní činností vody (dle vodního zákona i podmínky G v čl. I.6.2). Jako hlavní odtokové trasy 
odvodnění jsou vymezeny vodní toky Šatava a Syrůvka. Pro zadržení vod jsou vymezeny 
2 stávající plochy vodní a vodohospodářské; vodní a vodohospodářská plocha v lokalitě Za 
pastviskem na levém břehu Šatavy a plocha s retenční (suchou) nádrží na severovýchodním 
okraji hlavního zastavěného území. 
 
g) Koncepce nakládání s odpady 
Systém nakládání s odpady zůstává zachován. V nezastavěném území je vyloučeno 
umísťování trvalých staveb a zařízení pro nakládání s odpady. Sběrné odpadové dvory jsou 
přípustným využitím v plochách výroby a skladování a též v plochách občanské vybavenosti - 
ostatní a v plochách občanského vybavení - sportovní, to pouze v zastavěném území či 
v zastavitelných plochách. 
 
I.4.3 Koncepce občanského vybavení 
 
Pro jednotlivé druhy občanského vybavení jsou vymezeny plochy s následujícími způsoby 
využití, které jsou v grafické části označeny zkratkami (u stávajících ploch bez závorky, 
s návrhem změny na tuto plochu v závorce, podle čl. I.6.2): 
Os, (Os) plochy občanského vybavení - sportovní, 
Oj plochy občanského vybavení - jízdárna, 
(Oh) plochy občanského vybavení - hřbitovní, 
Ov plochy občanského vybavení - ostatní. 
Vymezené plochy „občanského vybavení - ostatní“ jsou určeny zejména pro veřejnou správu, 
kulturu, prodej zboží, služby a stravování (u dalších ploch vyplývá určení z názvů). 
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Pro rozvoj občanského vybavení jsou vymezeny 2 zastavitelné plochy označené v grafické 
části značkami Z16-17, to pro navržené změny způsobu využití označené v grafické části 
zkratkami druhů ploch v závorkách s tímto určením a v těchto lokalitách: 
 

Z16 (Ov) plocha občanského vybavení - hřbitovní „V sádcích“ nad severním okrajem obce pro 
možnost umístění hřbitova, kostela či kaple, 

Z17 (Os) plocha občanského vybavení - sportovní „za hřištěm“ na jihovýchodním okraji obce 
pro možnost rozšíření stávávajícího sportoviště a pro sportovní rekreaci. 

Občanské vybavení je přípustným způsobem využití i jiných ploch s rozdílným způsobem 
využití, zejména „ploch bydlení - v rodinných domech“ a „ploch smíšených obytných - 
centrálních“ a dále podle čl. I.6.2. 
V návaznosti na zastavitelnou plochu Z16 je v lokalitě „V sádcích“ vymezena plocha územní 
rezervy označená R2 pro budoucí využití „občanského vybavení - hřbitovní (Oh). 
Podmínka pro umísťování: 
- Občanské vybavení nenaruší svým provozem či technickým zařízením užívání staveb 

v okolí či staveb a zařízení ve vlastní ploše a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území. 
 
I.4.4 Koncepce veřejných prostranství 
 
Pro veřejná prostranství jsou vymezeny 2 druhy stávajících ploch s následujícími způsoby 
využití, které jsou v grafické části označené zkratkami (podle čl. I.6.2): 
Pk plochy veřejných prostranství - komunikace, 
Pz plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň. 
Plochy veřejných prostranství obojího druhu jsou vymezeny jako stabilizované v hlavním 
zastavěném území. Plochy „veřejných prostranství - komunikace“ jsou určeny zejména pro 
zajištění dopravní přístupnosti včetně průtahu silnic v zastavěném území. Plochy veřejných 
prostranství - veřejná zeleň“ jsou určeny zejména pro stabilizaci a rozvoj veřejné zeleně. 
Plochy veřejných prostranství obojího druhu obsahují trasy technické infrastruktury a pěší 
komunikace. Veřejná prostranství jsou přípustným způsobem využití i jiných ploch s rozdílným 
způsobem využití, zejména všech druhů ploch bydlení, ploch smíšených obytných - 
centrálních, všech druhů ploch občanského vybavení a ploch dopravní infrastruktury. 
 
I.5 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem 

využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, 
územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin 
a podobně 

 
I.5.1 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem 

využití v nezastavěném území a stanovení podmínek pro změny v jejich využití 
 
a) Koncepce uspořádání krajiny 
V severozápadní, severní a severovýchodní části řešeného území jsou vymezeny souvislé 
stávající „plochy zemědělské - polní“. To v tratích Na zahrádkách, Zadní lány za vinohrady, 
Přední lány za vinohrady, Pod kolečkem, Příčky a U žlíbka. Plochy zemědělské - polní jsou 
vymezeny též v jihozápadní části řešeného území v tratích Nádavky, Za pastviskem, U trní. 
 

Ve středojižní části řešeného území v údolní nivě podél toku Šatavy jsou vymezeny stávající 
„plochy zeleně krajinné“ s četnými dřevinnými porosty. Tato část krajiny má nivní charakter 
s vyšší ekologickou hodnotu a jsou zde vymezeny prvky územního systému ekologické stability 
(ÚSES). Ve střední části řešeného území v nivě toku Syrůvka je vymezeno hlavní zastavěné 
území, které je obklopeno pásem ploch zeleně krajinné a pásem „ploch zemědělských - 
zahrady a sady“. V jihovýchodním okraji řešeného území jsou ve svažitém terénu v lokalitě 
Hájky vymezeny „plochy zemědělské - sady a zahrady“ se zahrádkářskou osadou ve svahu 
nad Šatavou (směrem na sousední Medlov). 
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Koncepce uspořádání krajiny vychází ze stávajícího způsobu využití, který je mimo stávající 
plochy v nezastavěném území doplněn návrhem změn ploch zemědělských na „plochy zeleně 
krajinné“. V rámci ploch zemědělských a ploch dopravní infrastruktury se na tvorbě krajiny 
významně podílejí i četná stromořadí podél silnic a účelových komunikací (např. v ploše „Ds“ 
podél dálnice D52). Vymezení ploch v řešeném území odpovídá cílové charakteristice 
krajinného typu Ořechovsko-vranovickému tak, že je zachován zemědělský charakter krajiny - 
vymezeny jsou převážně plochy zemědělské. Též jsou vymezeny plochy pro zadržení vody 
v krajině vč. ploch pro doplnění ÚSES (ty zejména podél obou vodních toků). Jako změny 
v krajině jsou vymezeny plochy označené (Zk1-36) jako plochy zeleně krajinné. 
 
b) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v krajině 
Pro uspořádání krajiny jsou v nezastavěném území vymezeny druhy ploch s následujícími 
způsoby využití, které jsou v grafické části označeny zkratkami (u stávajících ploch bez 
závorky, s návrhem změny na tuto plochu v závorce, podle čl. I.6.2): 
Zz plochy zemědělské - zahrady a sady, 
Zo plochy zemědělské - polní, 
Zt plochy zemědělské - zatravněné, 
Zk, (Zk) plochy zeleně krajinné, 
Ls plochy lesní, 
W plochy vodní a vodohospodářské. 
V krajině jsou vymezeny i plochy veřejné infrastruktury: 
Ti plochy technické infrastruktury, 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční, 
Dm plochy dopravní infrastruktury - místní. 
V krajině jsou vymezeny změny způsobu využití ploch zemědělských na „plochy zeleně 
krajinné“, které jsou v grafické části označeny zkratkami v závorkách: 
(Zk1-36) plochy zeleně krajinné. 
 

Plochy s návrhem zeleně krajinné označené (Zk1-7) jsou vymezeny pro ochranu ploch bydlení 
podél dálnice D52, nebo jako izolační zeleň mezi plochami bydlení a plochami výroby 
a skladování. To severozápadně a západně od hlavního zastavěného území: 
(Zk1) zeleň krajinná u D52 mezi Syrůvkou a Syrovickou, 
(Zk2) zeleň krajinná u D52 mezi Syrovickou a Letnou, 
(Zk3) zeleň krajinná u D52 na Letné, 
(Zk4) zeleň krajinná podél plochy Z19, 
(Zk5) zeleň krajinná vedle farmy, 
(Zk6) zeleň krajinná před farmou Za humny, 
(Zk7) zeleň krajinná okolo jízdárny. 
Plochy s návrhem zeleně krajinné označené (Zk8-36) jsou vymezeny pro založení a doplnění 
prvků územního systému ekologické stability (ÚSES). To zejména v nivách podél vodních toků 
Šatavy a Syrůvky a dále v lokalitách (mimo vodní toky) Na rybníkách, Vinohrádek, Na 
kouskách, Na Podhrázském, za dálnicí D52, Na kopcích, Vinohrádek, Hájky, U žlíbka, Na 
zahrádkách a Za pastviskem. 
Jako změny v krajině jsou vymezeny 2 části koridoru cyklistické dopravy podél Syrůvky mimo 
zastavěné území. V překryvném značení je přes západní část území Sobotovic vymezen 
koridor DZ11-VRT pro vysokorychlostní železniční trať. Těleso železnice vč. souvisejících 
staveb bude v tomto koridoru upřesněno v dalších řízeních. 
V plochách vymezených změn v krajině je (v grafické části) podkreslen stávající způsob využití, 
který je v území přípustný s tím, že neznemožní navrhovanou změnu. 
 
c) Koncepce ochrany přírody a krajiny 
Koncepce ochrany přírody a krajiny je založena zejména na stabilizaci zeleně krajinné, na 
stabilizaci lesů a vodních toků, pro které jsou vymezeny „plochy zeleně krajinné“, „plochy lesní“, 
„plochy vodní a vodohospodářské.“ Pro ochranu přírody zejména v údolní nivě Šatavy jsou 
vymezeny stabilizované plochy zeleně krajinné v lokalitách Pastviska, U Bayera, Na rybníkách 
a Na Podhrázském. Pro další posílení přírodních hodnot krajiny jsou vymezeny změny ploch 
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zemědělských na plochy zeleně krajinné v nezastavěném území zejména pro územní systém 
ekologické krajiny (též viz níže). 
 
d) Stanovení podmínek a požadavků pro změny využití ploch v nezastavěném území vč. 

zohlednění produkční funkce krajiny 
- V krajině jsou nepřípustné způsoby využití, které by mohly mít negativní vliv na čistotu 

hlavních složek životní prostředí - na půdu, vodu a ovzduší. 
- Respektovat kulturní zemědělskou krajinu (plochy zemědělské - polní) zejména v severní 

a severovýchodní části území s hodnotným zemědělským půdním fondem a zachovat tuto 
část krajiny pro zemědělskou prvovýrobu. 

- Respektovat a doplňovat dopravní přístupnost ploch a pozemků v krajině. 
- Zachovat krajinnou zeleň v údolní nivě toku Šatavy. 
- Zachovat vzrostlou zeleň, dřevinné a lesní porosty ve vymezených plochách lesních 

a v plochách zeleně krajinné, to i podél hranic hlavního zastavěného území, kde tyto 
porosty oddělují obec od bloků zemědělské půdy a též podél silnic. 

- Nezmenšovat podíl zahrad, sadů a vinic v plochách zemědělských. 
 
I.5.2 Územní systém ekologické stability 
 
a) Koncepce řešení územního systému ekologické stability 
Řešení územního systému ekologické stability (ÚSES) zahrnuje vymezení 13 prvků (částí) na 
lokání biogeografické úrovni. Prvky regionálního či nadregionálního ÚSES nejsou v řešeném 
území vymezeny. Plochy vymezené pro ÚSES jako jeho prvky jsou „lokální biocentra“ 
označená v grafické části LBC 1-4 a „lokální biokoridory“ označené LBK 1-9. Vymezený ÚSES 
tvoří v řešeném území podle typu cílového  společenstva 2 hydrofilní větve a 3 větve mezofilní 
v těchto lokalitách a s těmito prvky: 
Hydrofilní větve: 
- Hydrofilní větev vodního toku Šatavy procházející jihozápadní částí řešeného území tvoří 

2 lokální biokoridory označené LBK 1-2 a 1 lokální biocentrum označené LBC 1. 
- Hydrofilní větev vodního toku Syrůvka procházející střední částí řešeného území a hlavním 

zastavěným územím tvoří 1 lokální biokoridor označený LBK 3 a 1 lokální biocentrum 
označené LBC 1. 

Mezofilní větve: 
- Mezofilní větev procházející střední částí řešeného území podél severního a východního 

okraje hlavního zastavěného území a podél hranice se sousední obcí Ledce tvoří 3 lokální 
biokoridory označené LBK 4-6 a 2 lokální biocentera označené LBC 2-3. 

- Mezofilní větev procházející střední částí řešeného území na levém břehu Šatavy, okolo 
farmy tvoří 2 lokální biokoridory ozn. LBK 7-8 a 2 lokální biocentra označené LBC 3-4. 

- Mezofilní větev procházející jižní částí řešeného území na pravém břehu Šatavy a okolo 
bývalé těžební jámy Za pastviskem tvoří 1 lokální biokoridor označený LBK 9. 

Části ploch prvků lokálního systému ekologické stability jsou vymezeny jako stávající (funkční) 
a jsou tvořeny stávajícími plochami zeleně krajinné, plochami lesními či plochami vodními 
a vodohospodářskými. Chybějící (nefunkční) části prvků ÚSES jsou vymezeny v plochách 
zemědělských s návrhem jejich změny na plochy zeleně krajinné. Biokoridory označené LBK 1, 
3-4, 7, 9 pokračují za tělesem dálnice D52. 
 
b) Vymezení prvků územního systému ekologické stability 
označení a název prvku ÚSES: biogeografická úroveň 

a druh prvku: 
cílový 

typ společenstva: 
LBK 1  Šatava - Pastviska lokální biokoridor hydrofilní 
LBK 2  Šatava - Na Podhrázském lokální biokoridor hydrofilní 
LBK 3  Syrůvka lokální biokoridor hydrofilní 
LBK 4  za D52 - Pod Starou horou lokální biokoridor mezofilní 
LBK 5  Na kopcích - Hřebíky lokální biokoridor mezofilní 
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LBK 6  Vinohrádek - Hájky - U žlíbka lokální biokoridor mezofilní 
LBK 7  na Bratčice - Na zahrádkách lokální biokoridor mezofilní 
LBK 8  Za humny - jih obce lokální biokoridor mezofilní 
LBK 9  za D52 - Za pastviskem lokální biokoridor mezofilní 
LBC 1  Na rybníkách lokální biocentrum hydrofilní 
LBC 2  U vodojemu lokální biocentrum mezofilní 
LBC 3  Vinohrádek lokální biocentrum mezofilní 
LBC 4  Na kouskách lokální biocentrum  mezofilní 

 
c) Vymezení ploch zeleně krajinné pro územní systém ekologické stability 
Pro založení a doplnění územního systému ekologické stability je v plochách zemědělských 
vymezeno 29 ploch se změnou využití na plochy zeleně krajinné, které jsou v grafické části 
označeny zkratkami v závorkách (Zk8-36): 
 

označení 
ploch: 

způsob změny využití na druh ploch, 
účel a lokalita vymezení: 

(Zk8) plocha zeleně krajinné pro doplnění LBC 1 Na rybníkách 
(Zk9) plocha zeleně krajinné pro doplnění LBC 3 Vinohrádek 

(Zk10-12) 3 plochy zeleně krajinné pro doplnění LBC 4 Na kouskách 
(Zk13) plocha zeleně krajinné pro doplnění LBK 2 Na Podhrázském 
(Zk14) plocha zeleně krajinné pro doplnění LBK 3 Syrůvka za D52 

(Zk15-16) 2 plochy zeleně krajinné pro založení LBK 3 Syrůvka 
(Zk17) plocha zeleně krajinné pro doplnění LBK 4 za D52 
(Zk18) plocha zeleně krajinné pro doplnění LBK 4 před D52 

(Zk19-20) 2 plochy zeleně krajinné pro doplnění LBK 5 Na kopcích 
(Zk21-25) 5 ploch zeleně krajinné pro založení LBK 6 Vinohrádek 
(Zk26-30) 5 ploch zeleně krajinné pro založení LBK 6 Hájky - U žlíbka 
(Zk31-32) 2 plochy zeleně krajinné pro založení LBK 7 na Bratčice 
(Zk33-34) 2 plochy zeleně krajinné pro doplnění LBK 8 na jihu obce 
(Zk35) plocha zeleně krajinné pro doplnění LBK 9 za D52 

(Zk36a-b) 2 plochy zeleně krajinné pro doplnění LBK 9 Za pastviskem 
 
d) Podmínka pro využití území v plochách územního systému ekologické stability 
- Do doby realizace chybějících částí územního systému ekologické stability (tj. do realizace 

zeleně krajinné v požadovaném cílovém typu společenstva) bude možno dotčené plochy 
využívat stávajícím způsobem při splnění podmínky, že nebude snížena míra aktuální ani 
potenciální funkčnosti budoucího prvku ÚSES, tzn., že zůstane min. zachována současná 
ekologická hodnota těchto ploch. 

 
I.5.3 Prostupnost krajiny, dopravní a technická infrastruktura v krajině 
 
a) Prostupnost krajiny 
Mimo silnice je prostupnost krajiny zajištěna sítí účelových komunikací umístěných zejména ve 
vymezených „plochách dopravní infrastruktury - místní“ ozn. Dm. V těchto plochách lze 
umísťovat i koridory cyklistické dopravy, cyklostezky a turistické trasy. Za účelem zlepšení 
prostupnosti krajiny jsou vymezeny trasy pro 3 účelové komunikace a koridor pro komunikaci 
s cyklostezkou, to v těchto lokalitách - od jízdárny směrem k Syrůvce, podél Syrůvky od Syrovic 
k dálnici až na jih obce na Podhrázské a dále na severu obce od Letné přes humna pod 
tělesem dálnice D52 na Nádavky.  
Částečná propustnost bariéry dálnice D52 pro faunu a pro územní systém ekologické stability 
zůstává zachována pomocí dvou tunelů pro vodní toky Šatavy a Syrůvky pod tělesem dálnice. 
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b) Dopravní a technická infrastruktura v krajině 
Pro dopravní přístupnost jsou v nezastavěném území vymezeny stávající „plochy dopravní 
infrastruktury - silniční“ označené Ds a „plochy dopravní infrastruktury - místní“ ozn. Dm. Jsou 
vymezeny stávající plochy technické infrastruktury pro základnové stanice mobilních operátorů. 
V krajině nejsou vymezeny změny či zastavitelné plochy dopravní a technické infrastruktury. 
Související dopravní a technická infrastruktura je přípustná ve všech plochách s rozdílným 
způsobem využití podle čl. I.6.2. V nezastavěném území je možno umísťovat stavby, zařízení 
a jiná opatření uvedená v § 18 odst. 5) stavebního zákona mimo stavby a zařízení uvedené 
v článku I.6.3. Podél severního okraje zastavěného území je v krajině vymezen koridor pro 
elektrické vedení 400 kV. Přes východní část řešeného území je v krajině vymezen koridor 
územní rezervy R1 budoucí drážní dopravy (VRT). 
 
I.5.4 Protierozní opatření a ochrana území před povodněmi 
 
a) Vodní režim v krajině a protierozní opatření 
Pro odvodnění či pro zadržení vod jsou vymezeny plochy vodní a vodohospodářské ozn. W. Za 
účelem protierozních opatření jsou ve svažitých částech území vymezeny „plochy zeleně 
krajinné“ ozn. Zk a „plochy zemědělské - zatravněné“ ozn. Zt. Další vodohospodářská opatření, 
protierozní meze, průlehy a stromořadí jsou přípustným způsobem využití všech druhů ploch 
zemědělských. V plochách zemědělských lze realizovat protierozní větrolamy. 
 
b) Ochrana území před povodněmi (protipovodňová opatření) 
U severovýchodního okraje hlavního zastavěného území je vymezena plocha vodní 
a vodohospodářská (v místech, kde se nachází suchá nádrž) pro zadržení povrchových vod. 
Vodohospodářské stavby či opatření vedoucí ke zvýšení ochrany území před povodněmi jsou 
podmíněně přípustným využitím všech druhů ploch zemědělských. Jako součást systému 
ochrany před povodněmi jsou zejména v plochách vodních a vodohospodářských vymezeny 
„hlavní odtokové trasy odvodnění“, které budou respektovány k ochraně pozemků před erozní 
činností vody (dle zákona i podmínky G v čl. 1.6.2). 
 
I.5.5 Rekreace 
 
Nejsou vymezeny plochy rekreace. Rekreace je přípustným či podmíněně přípustným 
způsobem využití ploch podle čl. I.6.2 (např. ploch bydlení - v rodinných domech, ploch 
smíšených obytných - centrálních, ploch občanského vybavení - sportovních a ploch 
občanského vybavení - jízdárna). 
 
I.5.6 Dobývání ložisek nerostných surovin 
 
Nejsou vymezeny plochy dobývání ložisek nerostných surovin. Dobývání nerostných surovin je 
podmíněně přípustným způsobem využití zejména v „plochách zemědělských - polních“ ozn. 
Zo, v případě že tyto zasahují do ložisek nerostných surovin určeného k vytěžení. 
Podmínky pro změnu v území: 
- Event. těžba nerostných surovin negativně neovlivní kvalitu prostředí obce prachem, 

hlukem nebo zvýšenou dopravní zátěží. 
- Po vytěžení nerostných surovin budou plochy dobývání rekultivovány a navráceny do 

zemědělské půdy, popř. do ploch zeleně krajinné s možnými prvky vodními a plochami 
vodohospodářskými. Přitom není možný způsob rekultivace formou skladování a či 
skládkování jakéhokoliv odpadu. 
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I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného 
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno 
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto 
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

 
I.6.1 Členění ploch s rozdílným způsobem využití 
 
Jsou vymezeny druhy ploch s následujícími způsoby využití, které jsou v grafické části 
označeny zkratkami způsobu využití jako plochy stávající bez závorky a plochy s navrženou 
změnou způsobu využití v závorce (návrh na tuto plochu), to v následujícím členění: 
 

 
základní druh ploch: 

zkratka 
způsobu 
využití: 

 

podrobnější členění základního druhu ploch 
nebo jiný druh ploch než základní: 

plochy bydlení Br (Br) plochy bydlení - v rodinných domech 
Bd plochy bydlení - v bytových domech 

plochy smíšené obytné So plochy smíšené obytné - centrální 
plochy občanského vybavení Os (Os) plochy občanského vybavení - sportovní 

Oj plochy občanského vybavení - jízdárna 
(Oh) plochy občanského vybavení - hřbitovy 
Ov plochy občanského vybavení - ostatní 

plochy výroby a skladování (Vd) plochy výroby a skladování - dopravní 
podnikání 

Vs (Vs) plochy výroby a skladování - lehká výroba 
Vz (Vz) plochy výroby a skladování - zemědělství 

a průmysl 
plochy technické infrastruktury Ti --- 
plochy dopravní infrastruktury Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční 

Dm plochy dopravní infrastruktury - místní 
Dg (Dg) plochy dopravní infrastruktury - garáže, 

plochy veřejných prostranství Pk plochy veřejných prostranství - komunikace 
Pz plochy veřejných prostranství - veřejná 

zeleň 
--- Zs plochy zeleně sídelních zahrad 

plochy zemědělské Zz plochy zemědělské - zahrady a sady 
Zo plochy zemědělské - polní 
Zt plochy zemědělské - zatravněné 

--- Zk (Zk) plochy zeleně krajinné 
plochy lesní Ls --- 
plochy vodní a vodohospodářské W --- 

 
Výše uvedené plochy jsou vymezeny v grafické části, kde je každý druh ploch vyznačen jinou 
barvou. Stávající plochy jsou graficky znázorněny plně a plochy s návrhem změny využití jsou 
po svém vnitřním obvodu olemovány. Přičemž v plochách požadovaných změn (se zkratkou 
v závorce) je podkreslen stávající způsob využití, který nesmí znemožnit či ztížit navrženou 
změnu využití (viz níže společná podmínka A). 
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I.6.2 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
hlavního, přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného účelu využití 

 
Funkční podmínky využití ploch 
Podmínky způsobu využití (funkční podmínky) jednotlivých druhů vymezených ploch jsou 
stanoveny pomocí přípustnosti účelu využití pro stávající plochy i pro plochy s návrhem změny 
využití stejně. Přitom platí, že: 

Hlavní využití plochy - určuje převažující účel využití, pro který je plocha určena (pokud 
bylo možné jej stanovit). 
Přípustné využití plochy - určuje přípustný účel využití plochy, které odpovídá druhu 
plochy. 
Podmíněně přípustné využití plochy - určuje účel využití plochy, který je podmíněn 
konkrétní podmínkou či podmínkami, které je nutno splnit. 
Nepřípustné využití plochy - určuje nepřípustný účel využití plochy. Za nepřípustné je třeba 
považovat i to (třeba neuvedené), co by narušilo hlavní využití plochy. 

Dále jsou pro plochy s rozdílným způsobem využití stanoveny další podmínky, které jsou na 
konci každého druhu ploch označeny velkými či malými písmeny: 
Společné podmínky způsobu využití - podmínky omezující způsob využití druhů vymezených 

ploch označené velkými písmeny A-G specifikované v následujícím odstavci, které 
vycházejí převážně z požadavků legislativy. 

Podmínky prostorového uspořádání - podmínky označené malými písmeny a1-3, b1-3, e1-3, 
které jsou specifikovány v následujícím článku I.6.3 „Stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu“. 

Na konci každého druhu ploch jsou značkami v závorce (Z1-21, Zk) uvedeny zastavitelné 
plochy a plochy s navrženou funkční změnou (na tento druh plochy). 
 
Společné podmínky způsobu využití ploch 
A Dosavadní způsob využití ploch nesmí znemožnit nebo podstatně ztížit navrženou změnu 

jejich budoucího využití. 
B Způsob využití ploch nesmí narušit svým provozem či technickým zařízením užívání 

okolních ploch a staveb a nesmí snížit kvalitu okolního prostředí vč. ovzduší. 
C Při umísťování zdrojů hluku či zápachu v plochách musí být respektovány chráněné 

prostory stajících staveb včetně zastavitelných ploch určených pro tyto stavby podle 
hygienickými limitů (to i s ohledem na možnou kumulací jednotlivých zdrojů hluku či 
znečištění vzduchu) tak, že bude prokázáno nepřekročení přípustných hygienických limitů 
na hranici pozemku s umísťovaným zdrojem hluku či zápachu. 

D Chráněné prostory v plochách podél silnic budou umísťovány na základě hlukového 
vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní 
prostor a pro chráněné venkovní prostory staveb, včetně zhodnocení reálnosti navržených 
event. protihlukových opatření. 

E V plochách se nepřipouští výstavba větrných elektráren a skládky odpadů. 
F V plochách lze umisťovat jen stavby a zařízení, které negativně neovlivní zájmy 

vojenského letectva a obrany státu (zejména z hlediska jejich výšky nad terénem). 
G Bez ohledu na vlastnické vztahy nelze v plochách zastavovat hlavní odtokové trasy 

objekty, které by narušily systém odvodnění území, to s výjimkou vodohospodářských 
staveb a opatření. 

 
Funkční podmínky způsobu využití ploch - seznam jednotlivých ploch s rozdílným 
způsobem využití 
 
Br, (Br) plochy bydlení - v rodinných domech 
Hlavní využití plochy: 
- bydlení v rodinných domech umožňující nerušený a bezpečný pobyt, každodenní relaxaci 

a rekreaci obyvatel. 
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Přípustné využití plochy: 
- rodinné domy, individuální garáže, dvory a zahrádky, související dopravní a technická 

infrastruktura, zeleň. 
Podmíněně přípustné využití plochy: 
- další stavby a zařízení za podmínky, že nesníží kvalitu prostředí (zejména hlukem, 

prachem, zápachem, zvýšenou dopravní zátěží) a pohodu bydlení ve vymezené ploše, 
jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše, 

- stavby pro rodinnou rekreaci (např. rekreační chalupy) za podmínky, že budou dopravně 
napojeny na kapacitně vyhovující komunikaci s možností parkovacího stání na vlastním 
pozemku, budou mít vyřešeno nakládání s odpady, odkanalizování a odvodnění, 

- občanské vybavení a služby (např. obchodní prodej, řemeselné provozovny, zdravotnické 
a sociální služby, ubytování a stravování) za podmínky, že jejich plocha nebude větší než 
150 m2 a že svým provozováním (zejména hlukem, prachem, zápachem, zvýšenou 
dopravní zátěží) nesníží kvalitu prostředí souvisejícího nebo vlastního území. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména výrobní stavby a sklady, nadřazená dopravní a technická infrastruktura 

nesouvisející s plochou. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, F, G, H. 
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a3, b2, b3, e1. 
Plochy s navrženou změnou na (Br):  Z1, Z4-10, Z12-15, Z24-26. 
 
Bd plochy bydlení - v bytových domech 
Hlavní využití plochy: 
- bydlení v bytových domech umožňující nerušený a bezpečný pobyt a každodenní relaxaci 

obyvatel. 
Přípustné využití plochy: 
- bytové domy, individuální garáže, dvory a zahrádky, související dopravní a technická 

infrastruktura, veřejná prostranství, veřejná zeleň. 
Podmíněně přípustné využití plochy: 
- další stavby a zařízení za podmínky, že nesníží kvalitu prostředí (zejména hlukem, 

prachem, zápachem, zvýšenou dopravní zátěží) a pohodu bydlení ve vymezené ploše, 
jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 

- občanské vybavení a služby za podmínky, že jejich plocha nebude větší než 150 m2 a že 
svým provozováním nesníží kvalitu prostředí souvisejícího nebo vlastního území. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména výrobní stavby a sklady, nadřazená dopravní a technická infrastruktura 

nesouvisející s plochou. 
Společné podmínky způsobu využití: B, C, E, F. 
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a3, b3, e1. 
Plochy s navrženou změnou na (Bd): nejsou. 
 
So plochy smíšené obytné - centrální 
Hlavní využití plochy: 
- bydlení a občanské vybavení v centrální zóně obce umožňující souběh bydlení 

a občanského vybavení i každodenní relaxaci a rekreaci obyvatel. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby pro bydlení, ubytování, rekreaci a turistiku, dvory a zahrádky, občanské vybavení 

s komerčním zaměřením (např. obchodní prodej, nevýrobní služby a stravování), veřejná 
prostranství, související dopravní a technická infrastruktura, zeleň, související garáže 
a parkoviště aut. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- další stavby a zařízení za podmínky, že svým provozováním nesníží kvalitu prostředí 

(zejména hlukem, prachem, zápachem) a pohodu bydlení ve vymezené ploše, a které 
svým charakterem a kapacitou slouží obyvatelům obce, 

- řemeslné provozovny za podmínky, že tyto svým provozováním nenaruší užívání staveb 
ve svém okolí, nezvýší neúměrně dopravní zátěž v území a nesníží kvalitu prostředí 
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souvisejícího nebo vlastního území. 
Nepřípustné využití plochy: 
- stavby a zařízení snižujících kvalitu prostředí (zejména výroby), nadřazená dopravní 

a technická infrastruktura nesouvisející s plochou, čerpací stanice pohonných hmot. 
Společné podmínky způsobu využití: B, C, E, F. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a3, b1, e1. 
Plochy s navrženou změnou na (So): nejsou. 
 
Os, (Os) plochy občanského vybavení - sportovní 
Hlavní využití plochy: 
- občanské vybavení umožňující sportovní a rekreační aktivity v kvalitním prostředí. 
Přípustné využití plochy: 
- venkovní sportoviště, stavby pro sport, tělovýchovu či rekreaci vč. souvisejícího vybavení 

(např. sklady, klubovny, bufety, pódia), sběrné odpadové dvory, související dopravní 
a technická infrastruktura, veřejná prostranství, veřejná zeleň, související garáže 
a parkoviště aut. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- stavby a zařízení jiných druhů občanského vybavení (např. školská, kulturní a ubytovací) 

za podmínky, že tyto svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb 
ve svém okolí, nebudou zvyšovat dopravní zátěž v území a nesníží kvalitu prostředí 
souvisejícího nebo vlastního území, 

- ubytování pro správce, vrátného, ostrahu či majitele stavby pro sport do 100 m2, jako 
součást stavby občanského vybavení - sportovní. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména výrobní stavby a výrobní sklady, stavby pro bydlení a podnikání, stavby zcela 

nesouvisející se sportem a rekreací. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, F, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a3, b3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Os): Z17. 
 
Oj plochy občanského vybavení - jízdárna 
Hlavní využití plochy: 
- občanské vybavení pro sport a rekreaci se zaměřením na jezdectví, chovatelství, 

hippoterapii a agroturistiku, jehož vliv na okolní prostředí vylučuje začlenění do ploch 
jiného způsobu využití. 

Přípustné využití plochy: 
- stavby a zařízení pro chov a ustájení koní, sportovní cvičiště koní, související zemědělská 

rostlinná výroba, související sklady, související zařízení zaměřená na jezdectví, turistiku, 
agroturistiku, chovatelství, hypoterapii včetně jejich zázemí, sociální zařízení (např. šatny, 
sprchy) související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství, veřejná zeleň, 
související garáže a parkoviště aut. 

- stavby stravovacích a ubytovacích zařízení za podmínky, že jsou stavbami doplňkovými či 
souvisejícími k hlavnímu využití plochy. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- stavby pro jiné druhy občanského vybavení, budovy trvale sloužící k obytným účelům, 

budovy rekreační, budovy zdravotnické, stravovací a školské za podmínky, že bude 
zrušeno ochranné pásmo farmy. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména výrobní stavby a zařízení, které by narušily prostředí areálu nebo které by takové 

důsledky vyvolaly druhotně. 
Společné podmínky způsobu využití: C, E, F, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a3, b3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Oj): nejsou. 
 
 
  



(Úplné znění ÚP Sobotovice po změně č. 1) 
 

21 
 

(Oh) plochy občanského vybavení - hřbitovní 
Hlavní využití plochy: 
- hřbitov, kostel či kaple. 
Přípustné využití plochy: 
- veřejná pohřebiště, obřadní síně, urnové háje a další stavby či zařízení související 

s provozem hřbitova, církevní stavby - kostel, kaple, související dopravní a technická 
infrastruktura, veřejná prostranství, veřejná zeleň, související garáže a parkoviště aut. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- není stanoveno. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro výrobu, sklady, bydlení, sport a rekreaci. 
Společné podmínky způsobu využití: A, E, F. 
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a3, b3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Oh): Z16, R2. 
 
Ov plochy občanského vybavení - ostatní 
Hlavní využití plochy: 
- veřejné a komerční občanské vybavení. 
 Přípustné využití plochy: 
- stavby a zařízení občanského vybavení pro vzdělání a výchovu, sociální služby, zdravotní 

služby, kulturu, pro veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, církevní stavby, pro obchodní 
prodej, pro tělovýchovu, pro ubytování a stravování, sběrné odpadové dvory, související 
dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství, veřejná zeleň, související garáže 
a parkoviště aut. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- sklady zboží za podmínky, že související s prodejem v ploše, provozovny řemeslných 

služeb či jiné provozovny, jejichž účel je v souladu s občanským vybavením za podmínky, 
že tyto svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání ostatních staveb ve 
svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího nebo vlastního území, 

- ubytování pro správce, vrátného, ostrahu či majitele stavby do 100 m2, jako součást stavby 
občanského vybavení - ostatní. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména výrobní stavby a sklady, stavby pro rodinnou rekreaci. 
Společné podmínky způsobu využití: B, C, D, E, F. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a2, a3, b1, b2, b3, e1. 
Plochy s navrženou změnou na (Ov): nejsou. 
 
(Vd) plochy výroby a skladování - dopravní podnikání 
Hlavní využití plochy: 
- podnikání v autodopravě bez negativního vlivu na kvalitu prostředí v obci. 
Přípustné využití plochy: 
- odstavná a parkovací stání pro osobní a nákladní automobily, dopravní dvory, garáže, 

opravny aut (servisy), stanice pohonných hmot, související sklady, související zázemí pro 
zaměstnance, související dopravní a technická infrastruktura, zeleň. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- další zařízení související s autodopravou za podmínky, že tyto svým provozováním 

nenaruší užívání staveb ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území. 
- jiná výrobní a řemeslná zařízení za podmínky, že tyto svým provozováním nenaruší užívání 

staveb ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území. 
Nepřípustné využití plochy: 
- stavby bydlení, občanského vybavení, stavby pro sport a rekreaci, zemědělská výroba, 
- veškerá zařízení, která by svými vlivy mohla negativně působit na sousední obytnou 

zástavbu a na kvalitu  okolního prostředí. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, E, F, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a3, b3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Vd): Z18. 
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Vs, (Vs) plochy výroby a skladování - lehká výroba 
Hlavní využití plochy: 
- výroba a skladování pro lehkou výrovu, jejichž vliv na okolní prostředí nepřesáhne hranice 

vlastního pozemku. 
Přípustné využití území: 
- stavby a zařízení pro výrobu a skladování - zejména pro lehkou průmyslovou a řemeslnou 

výrobu, výroba a skladování potravin, provozovny služeb, související sklady a správní 
budovy, sociální zařízení (např. šatny, sprchy) pro zaměstnance, související technologická 
zařízení a opravny, dopravní dvory, sběrné odpadové dvory, související dopravní 
a technická infrastruktura, související garáže a parkoviště aut, zeleň. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- prodejny zboží, stravovací provozy pro zaměstnance za podmínky, že tyto souvisejí 

s umístěnou výrobou, a že tyto svým provozováním neznemožní hlavní využití plochy ve 
svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území, 

- ubytování pro správce, vrátného, ostrahu či majitele stavby do 100 m2, jako součást stavby 
pro výrobu a skladování - lehká výroba. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména kapacitní zemědělská výroba, stavby pro bydlení, zdravotnictví, vzdělání 

a výchovu, stavby pro rodinnou rekreaci. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, E, F, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a3, b3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Vs): Z19, Z21. 
 
Vz, (Vz) plochy výroby a skladování - zemědělství a průmysl 
Hlavní využití plochy: 
- zemědělská a průmyslová výroba a skladování, jejíž vliv na okolní prostředí vylučuje 

začlenění k plochám jiného způsobu využití. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby a zařízení pro zemědělskou rostlinnou výrobu, zemědělskou živočišnou výrobu, pro 

průmyslovou výrobu, pro řemeslnou výrobu, související sklady a správní budovy, sociální 
zařízení (např. šatny, sprchy) pro zaměstnance, související technologická zařízení vč. 
nádrží, opravny techniky, čerpací stanice pohonných hmot, dopravní dvory, sběrné 
odpadové dvory, související dopravní a technická infrastruktura, související garáže 
a parkoviště aut, zeleň. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- prodejny zemědělských produktů, služeb a zboží a stravovací provozovny pro 

zaměstnance za podmínky, že tyto souvisejí s umístěnou výrobou či s provozem 
umístěným v ploše a neznemožní hlavní využití plochy ve svém okolí, 

- ubytování pro správce, vrátného, ostrahu či majitele stavby do 100 m2, jako součást stavby 
pro výrobu a skladování - zemědělství a průmysl. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, zdravotnictví, vzdělání a výchovu a pro rekreaci. 
Společné podmínky způsobu využití: A, C, E, F, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a2, a3, b3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Vz): Z20. 
 
Ti plochy technické infrastruktury 
Hlavní využití plochy: 
- technická infrastrukrura s nárokem na vlastní plochu. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby a vedení technické infrastruktury a s nimi provozně související technologická 

zařízení, zejména pro vodovody, vodojemy, čerpací stanice, vodní zdroje, kanalizaci, 
čistírny odpadních vod, pro energetická elektrická zařízení, pro komunikační zařízení, pro 
mobilní operátory a televizní signál, pro zařízení plynovodů, ropovodů a produktovodů, 
související dopravní infrastruktura, zeleň. 
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Podmíněně přípustné využití plochy: 
- garáže a parkoviště aut za podmínky, že tyto souvisejí se stavbami či zařízeními 

umístěnými v ploše technické infrastruktury a jsou kapacitně přiměřené. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, občanské vybavení, výrobu, zemědělství a pro rekreaci. 
Společné podmínky způsobu využití: B, C, E, F, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Ti): nejsou. 
 
Ds plochy dopravní infrastruktury - silniční 
Hlavní využití plochy: 
- silniční doprava, silnice I. až III. třídy a dálnice. 
Přípustné využití plochy: 
- pozemky dálnic, silnic I. třídy a silniční pozemky krajských silnic III. třídy včetně jejich 

mostů, náspů, zářezů, opěrných zdí, propustků a odvodňovacích příkopů mimo zastavěná 
území, související dopravní zařízení, veřejná doprava osob, zastávky a přístřešky veřejné 
autobusové dopravy, trasy cyklistické dopravy, vedení a zařízení technické infrastruktury, 
doprovodná zeleň mimo vlastní těleso silnice. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- větrolamy a stromořadí za podmínky, že tyto nebudou překážet dopravnímu provozu ani 

nesníží jeho bezpečnost, 
- veřejná prostranství - komunikace, pokud se jedná o průjezd silnice zastavěným územím. 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci, výrobu a skladování, stavby 

drážní a kombinované dopravy (např. logistická centra). 
Společné podmínky způsobu využití: B, D, E, F, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, e2. 
Plochy s navrženou změnou na (Ds): nejsou. 
 
Dm plochy dopravní infrastruktury - místní 
Hlavní využití plochy: 
- místní účelová doprava, účelové komunikace. 
Přípustné využití plochy: 
- účelové komunikace zabezpečující přístup k pozemkům vč. jejich náspů, zářezů, mostů 

a propustků mimo zastavěné území, pěší komunikace, trasy cyklistické dopravy 
a cyklostezky vč. jejich zařízení, vedení a zařízení technické infrastruktury, veřejná 
prostranství, doprovodná zeleň mimo vlastní těleso komunikace. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- větrolamy a stromořadí za podmínky, že tyto nebudou překážet dopravnímu provozu ani 

nesníží jeho bezpečnost, 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci, výrobu a skladování, stavby 

drážní a kombinované dopravy (např. logistická centra). 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, D, E, F,G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, b3, e2. 
Plochy s navrženou změnou na (Dm): nejsou. 
 
Dg, (Dg)  plochy dopravní infrastruktury - garáže 
Hlavní využití plochy: 
- řadové garáže pro automobily. 
Přípustné využití plochy: 
- stavby řadových garáží pro osobní automobily a s nimi související náspy, odvodnění 

a opěrné zdi, související technická infrastruktura, veřejná prostranství a související zeleň. 
Podmíněně přípustné využití plochy: 
- garáže pro nákladní automobily, malé autobusy a jejich přívěsy za podmínky přímého 

napojení plochy na silnici. 
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Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci, pro výrobu a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití: B, C, E, F. 
Podmínky prostorového uspořádání: a2, e2. 
Plochy s navrženou změnou na (Dg): Z27. 
 
Pk plochy veřejných prostranství - komunikace 
Hlavní využití plochy: 
- veřejná prostranství pro komunikace. 
Přípustné využití plochy: 
- veřejná prostranství určená zejména pro pozemní komunikace - silnice, místní 

komunikace, pěší komunikace, pozemky ostatních komunikací v zastavěném území, 
odstavná a parkovací stání aut, veřejná doprava osob, zastávky a přístřešky veřejné 
dopravy, cyklostezky a jejich zařízení, související dopravní a technická infrastruktura, 
veřejná zeleň, zpevněné veřejné plochy. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- občanské vybavení a uličního vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství za 

podmínky, že jejich umístění a provozování nebude překážet dopravě a nenaruší užívání 
staveb či nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (např. prodejní stánky, zahrádky 
stravovacích zařízení, předzadrádky domů, pomníky, křížky, odpočivadla, lavičky apod.). 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, rekreaci, výrobu a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití: B, C, D, E, F, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a2, a3, b3, e2. 
Plochy s navrženou změnou na (Pk): nejsou. 
 
Pz plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň 
Hlavní využití plochy: 
- veřejná prostranství určená zejména pro veřejnou zeleň. 
Přípustné využití plochy: 
- veřejná prostranství pro travnatou, keřovou a stromovou zeleň, dětská hřiště, objekty 

drobné architektury (např. pomníky, křížky, kašny, odpočivadla, lavičky, výtvarná díla), pěší 
komunikace, příjezdy k přilehlým stavbám a pozemkům, související veřejná technická 
infrastruktura. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- vodní nádrže o velikosti do 150 m2 a další objekty zřizované nebo užívané ve veřejném 

zájmu (např. altány, turistická odpočívadla) za podmínky, že nenaruší přístupy ke stavbám 
a pozemkům,a nepoškodí již vysázenou zeleň. 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, rekreaci, výrobu a skladování, parkoviště automobilů. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, E, F, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a2, a3, b3, e2. 
Plochy s navrženou změnou na (Pz): nejsou. 
 
Zs plochy zeleně sídelních zahrad 
Hlavní využití plochy: 
- záhumenní zahrady související s plochami bydlení podílející se na sídelní zeleni. 
Přípustné využití: 
- zemědělský půdní fond záhumenních zahrad v zastavěném území s vysokým podílem 

travnaté a stromové zeleně navazující zejména na plochy bydlení či plochy smíšené 
obytné, související dopravní a technická infrastruktura. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- neobytné stavby a zařízení za podmínky, že se nenacházejí v nezastavěném území, že 

tyto souvisejí způsobem využití s bydlením či s domácí rekreací (např. hospodářské 
objekty, bazény, altány, sportoviště, vybavení pro rožnění, individuální garáže) a za 
podmínky, že tyto výrazně nesníží podíl travnaté a stromové zeleně v obci a nesníží 
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retenční jímavost ploch sídelních zahrad. 
Nepřípustné využití plochy: 
- rodinné a bytové domy, stavby pro občanské vybavení, výrobu a skladování. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, E, F, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a1, a2, a3, b1, b3, e1. 
Plochy s navrženou změnou na (Zs): nejsou. 
 
Zz plochy zemědělské - zahrady a sady 
Hlavní využití plochy: 
- zemědělství, sadařství a vinařství. 
Přípustné využití plochy: 
- zemědělský půdní fond - zejména zahrady, ovocné sady a vinice, stavby zařízení a jiných 

opatření určené pro zemědělství, sadařství a vinařství, orná půda, související dopravní 
a technická infrastruktura (např. účelové komunikace a inženýrské sítě), odvodňovací 
příkopy, protierozní meze, průlehy, větrolamy a stromořadí. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- zahradní domky a chaty pro rodinnou rekreaci (zejména v oplocených zahrádkářských 

osadách) do 25 m2 zastavěné plochy s 1 nadzemním podlažím a možností podkroví, vinné 
sklepy a vinné domy do 25 m2 plochy nadzemní části s 1 nadzemním podlažím na 
pozemcích vinic či v jejich bezprostřední blízkosti s tím, že chaty pro rodinnou rekreaci 
budou pouze v zastavěném území a v zastavitelných plochách, 

- další stavby pro zemědělství o 1 nadzemním podlaží do 300 m2 plochy a 7 m výšky bez 
podsklepení (např. sklady ovoce), 

- změna na krajinnou zeleň, na les či vodní plochu za podmínky, že se bude jednat 
o ochranné opatření (např. protierozní, protipovodňové, retenční, revitalizační opatření 
na vodních tocích a jejich nivách) nebo o realizaci územního systému ekologické stability, 

- odpočívadla pro turistiku do 60 m2 a turistcké rozhledny do 150 m2 za podmínky, že budou 
umístěna v ploše u komunikací, 

- pro pozemky zahrnuté do územního systému ekologické stability platí podm. v čl. I.5.2d). 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, občanské vybavení a pro výrobu. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, E, F, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, b3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Zz): nejsou. 
 
Zo plochy zemědělské - polní 
Hlavní využití plochy: 
- zemědělská rostlinná prvovýroba. 
Přípustné využití území: 
- zemědělský půdní fond - zejména orná půda, stavby zařízení a jiných opatření určené pro 

hospodaření se zemědělskou půdou, louky, zahrady, sady a vinice, související dopravní 
a technická infrastruktura (např. účelové komunikace a inženýrské sítě), odvodňovací 
příkopy, protierozní meze, průlehy, větrolamy a stromořadí. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- změna na krajinnou zeleň, na les či vodní plochu za podmínky, že se bude jednat 

o ochranné opatření (např. protierozní, protipovodňové, retenční, revitalizační opatření na 
vodních tocích a jejich nivách) nebo o realizaci územního systému ekologické stability, 

- odpočívadla pro turistiku do 60 m2 a turistcké rozhledny do 300 m2 za podmínky, že budou 
umístěna v ploše u komunikací, 

- dobývání ložiska nerostných surovin určeného k jeho vytěžení za podmínky, že těžba 
negativně neovlivní kvalitu prostředí obce prachem, hlukem nebo dopravní zátěží, 

- pro pozemky zahrnuté do územního systému ekologické stability platí podm. v čl. I.5.2d). 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, občanské vybavení, pro rekreaci, pro průmyslovou výrobu 

a její skladování, parkoviště aut a garáže. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, E, F, G. 
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Podmínky prostorového uspořádání: a3, b3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Zo): nejsou. 
 
Zt plochy zemědělské - zatravněné 
Hlavní využití území: 
- zemědělské travaté porosty s účinkem proti vodní erozi. 
Přípustné využití plochy: 
- zemědělský půdní fond - zejména trvalé travní porosty (louky), stavby zařízení a jiných 

opatření určené pro zemědělství, pro posílení ekologické hodnoty území a pro protierozní 
opatření ve svažitém terénu, zahrady, sady a vinice, rekreační a turistické nepobytové 
louky, související dopravní a technická infrastruktura (např. účelové komunikace 
a inženýrské sítě), odvodňovací příkopy, protierozní meze, větrolamy a stromořadí. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- změna na krajinnou zeleň, na les či vodní plochu za podmínky, že se bude jednat 

o ochranné opatření (např. protierozní, protipovodňové, retenční, revitalizační opatření na 
vodních tocích a jejich nivách) nebo o realizaci územního systému ekologické stability, 

- pro pozemky zahrnuté do územního systému ekologické stability platí podm. v čl. I.5.2d). 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, občanské vybavení, pro rekreaci, pro průmyslovou výrobu 

a její skladování, parkoviště aut a garáže. 
Společné podmínky způsobu využití: A, B, C, E, F, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, b3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Zt): nejsou. 
 
Zk, (Zk) plochy zeleně krajinné 
Hlavní využití plochy: 
- porosty, protierozní opatření, územní systém ekologické stability. 
Přípustné využití plochy: 
- dřevinné, křovinné a travnaté porosty mimo les, protierozní meze a průlehy, pobřežní zeleň 

vodních toků a vodních příkopů, rekreační a turistické nepobytové louky, významné 
krajinné prvky, prvky územního systému ekologické stability. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- související dopravní a technická infrastruktura za podmínky minimalizace jejího plošného 

střetu s plochami stávající či navržené zeleně krajinné, odpočívadla pro turistiku do 60 m2 
za podmínky, že budou umístěna v ploše u komunikací, 

- změna na les či vodní plochu za podmínky, že se bude jednat o ochranné opatření (např. 
protierozní, protipovodňové, retenční, revitalizační opatření na vodních tocích a jejich 
nivách), 

- zemědělské využití za podmínky, že jeho způsob nenaruší protierozní funkci plochy, 
nesníží aktuální ekologickou úroveň v lokalitě a nenaruší způsob ochrany přírody 
v plochách významných krajinných prvků, 

Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, občanské vybavení, pro rekreaci, pro průmyslovou výrobu 

a skladování, parkoviště aut a garáže. 
Společné podmínky způsobu využití: C, E, F, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, b3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Zk): (Zk1-36). 
 
Ls plochy lesní 
Hlavní využití plochy: 
- lesy a pozemky určené k plnění funkce lesa. 
Přípustné využití plochy: 
- lesní porosty, pozemky určené k plnění funkce lesa, stavby a zařízení lesního hospodářství, 

související dopravní a technická infrastruktura (komunikace), vodní toky a odvodňovací 
příkopy, územní systém ekologické stability. 
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Podmíněně přípustné využití plochy: 
- změna na krajinnou zeleň či na vodní plochu za podmínky, že se bude jednat o ochranné 

opatření (např. protierozní, protipovodňové, retenční), 
- pro pozemky zahrnuté do územního systému ekologické stability platí podm. v čl. I.5.2 d). 
Nepřípustné využití plochy: 
- zejména stavby pro bydlení, občanské vybavení, pro rekreaci, pro průmyslovou výrobu 

a skladování, parkoviště aut a garáže. 
Společné podmínky způsobu využití: C, E, F, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, b3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (Ls): nejsou. 
 
W plochy vodní a vodohospodářské 
Hlavní využití plochy: 
- vodní toky, vodní plochy, vodohospodářská opatření. 
Přípustné využití plochy: 
- vodní plochy, koryta vodních toků a další pozemky určené pro převažující 

vodohospodářské využití (např. rybníky, suché retenční nádrže a jejich hráze, odvodňovací 
či zavlažovací příkopy, revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách), související 
vodohospodářská zařízení, územní systém ekologické stability. 

Podmíněně přípustné využití plochy: 
- související dopravní a technická infrastruktura za podmínky minimalizace jejího plošného 

střetu s plochami vodními a vodohospodářskými, 
Nepřípustné využití plochy: 
- jiné stavby než vodohospodářské. 
Společné podmínky způsobu využití: C, E, F, G. 
Podmínky prostorového uspořádání: a3, b3, e3. 
Plochy s navrženou změnou na (W): nejsou. 
 
I.6.3 Stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných 

opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 
 
V nezastavěném území je vyloučeno umísťování trvalých staveb a zařízení pro nakládání 
s odpady. 
Nejsou vymezeny další plochy, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18, odstavci 5 stavebního zákona v nezastavěném území. 
 
I.6.4 Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 

ochrany krajinného rázu 
 
a) Výšková hladina zástavby 
Maximální počet nadzemních podlaží - tedy výšková hladina zástavby je v některých plochách 
stanovena na hlavním výkrese za lomítkem zkratky druhu ploch Xx/1-2. To tam, kde byla 
stanovena v původním ÚPO a jeho změnách. Tam, kde není max. výšková hladina stanovena 
v grafické části za lomítkem zkratky ploch, platí následující výšková regulace: 
a1 V „centrální zóně obce“ a v plochách zahrad ozn. Zs, Zz (kde není stanovena na výkrese) 

bude maximální výšková hladina zástavby 1 plné nadzemního podlaží + možnost 
vestavby do podkroví ve sklonité střeše. 

a2 V ostatních plochách zastavěného území a v zastavitelných plochách určených pro 
obytnou a smíšenou obytnou zástavbu či občanské vybavení (kde není stanovena na 
výkrese) bude maximální výšková hladina zástavby 2 plné nadzemní podlaží + možnost 
vestavby do podkroví ve sklonité střeše. 

a3 Výstavba vyšších nadzemních staveb technického charakteru, zejména stožárů 
elektronických komunikací, stožárů venkovního elektrického vedení vysokého napětí a 
jiných staveb tvořících dominanty v terénu (např. komínů, rozhleden) včetně jejich 
rekonstrukcí nesmí vytvářet výškové dominanty narušující siluetu obce a krajiny a ohrozit 
zájmy obrany státu vč. vojenského letectva. 
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Pro určení výškové hladiny zástavby se rozumí, že: 
- Vestavbou do podkroví je takové využití prostorů ve sklonité střeše, kdy stavba domu není 

navýšena o další nadzemní podlaží. 
- Jako plné nadzemní podlaží se započítává i podkroví v případě, kdy více jak 3/4 

půdorysné plochy podkroví vzhledem k ploše pod ním ležících podlaží má světlou výšku 
požadovanou pro obytné místnosti. 

- Jako plné nadzemní podlaží se započítává i částečně zapuštěné podlaží se světlou výškou 
min. pro obytné místnosti v případě, kdy tato výška (podhled) vystupuje více než 1,4 m nad 
průměrnou úroveň okolního terénu. 

 
b) Charakter a struktura zástavby 
b1 V ploše „centrální zóna obce“ bude dodržen tradiční venkovský charakter zástavby se 

strukturou řadového uspořádání domů vedle sebe a s hřebeny střech hlavních budov 
podél návsi či podél ulice. I neobytné budovy budou přizpůsobeny tomuto charakteru. 

b2 Ve stávajících „plochách bydlení - v rodinných domech“ a „plochách občanského 
vybavení - ostatní“ bude zachováno řazení domů okolní zástavby s hlavními budovami 
podél komunikací. Výstavba zde bude hmotou a tvarem odpovídat okolní zástavbě. 

 Při umisťování staveb do stabilizované zástavby a při přestavbách domů (při změnách 
staveb v plochách stabilizované zástavby), bude respektován charakter a struktura okolní 
převažující zástavby. 

b3 V ostatních plochách a v zastavitelných plochách nesmí umísťované stavby narušit 
charakter a strukturu okolní zástavby či siluetu obce. Přitom pro níže uvedené 
zastavitelné plochy „bydlení - v rodinných domech“ (Br) se stanovuje konkrétně: 
Z1 Struktura zástavby - samostatné rodinné domy. 
 Charakter zástavby - rodinné domy na čtvercovém až obdélníkovém půdorysu 

s převažující plochou střechou a jednotnou výškovou hladinou. 
 Při dostavbě ploch respektovat jak charakter, tak strukturu okolní zástavby. 
Z4, Z6-7  Respektovat charakter a strukturu okolní zástavby. V ploše Z7 jen 1 samostatný 

rodinný dům. 
 Charakter zástavby - umístění rodinných domů v obdobné vzdálenosti k uličnímu 

prostoru jako okolní rodinné domy. 
Z5 Struktura zástavby - samostatné popř. řadové 1-2 rodinné domy. 
 Charakter zástavby - umístění rodinných domů v obdobné vzdálenosti k uličnímu 

prostoru jako okolní rodinné domy, popř. dvojdomy. 
Z8 Struktura  zástavby - samostatné rodinné domy. 
 Charakter zástavby - umístění rodinných domů v obdobné vzdálenosti k uličnímu 

prostoru jako okolní rodinné domy. 
Z9 Respektovat strukturu a charakter přilehlé zástavby, jen 1 rodinný dům. 
Z10 Struktura zástavby - dvojdomy nebo samostatné rodinné domy. 
 Charakter zástavby - umístění rodinných domů v obdobné vzdálenosti k uličnímu 

prostoru jako okolní rodinné domy. 
Z12-13  Struktura není stanovena (řadové domy, dojdomy i samostatné domy). 
 Charakter zástavby - umístění rodinných domů v obdobné vzdálenosti k uličnímu 

prostoru jako okolní rodinné domy. 
Z14 Respektovat strukturu a charakter přilehlé obytné zástavby. 
Z15 Struktura  zástavby - samostatné rodinné domy či dvojdomy. 
 Charakter zástavby - umístění rodinných domů v obdobné vzdálenosti k uličnímu 

prostoru jako okolní rodinné domy. 
Z24 Charakter a struktura zástavby - řadové nebo samostatné rodinné domy se 

sklonitou střechou v obdobné vzdálenosti k uličnímu prostoru jako okolní domy. 
Z25 Charakter a struktura zástavby - samostatný rodinný dům se sklonitou střechou 

v obdobné vzdálenosti k uličnímu prostoru jako okolní domy. 
Z26 Charakter a struktura zástavby - samostatný rodinný dům se sklonitou střechou. 
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c) Rozmezí výměr pro vymezování stavebních pozemků 
 
Není stanoveno. 
 
d) Intenzita využití pozemků 
 
Není stanovena. 
 
e) Podmínky ochrany krajinného rázu 
e1 Vliv staveb na krajinný ráz nebude posuzován při umísťování staveb bydlení, staveb 

souvisejících s bydlením a staveb občanské vybavenosti v „plochách bydlení - 
v rodinných domech“, v „plochách smíšených obytných - centrálních“, v „plochách zeleně 
sídelních zahrad“ a v „plochách občanského vybavení - ostatní“ při dodržení výškové 
regulace, charakteru a struktury zástavby. 

e2 Vliv staveb na krajinný ráz nebude posuzován při umísťování staveb dopravní 
infrastruktury a technické infrastruktury či veřejných prostranství ve stabilizovaných 
plochách určených pro tyto stavby. 

e3 V ostatních případech a v nezastavěném území (v krajině) bude umísťování staveb 
posuzováno z hlediska jejich vlivu na krajinný ráz, přičemž musí být dbáno na co 
nejmenší možné dotčení charakteru obce a reliéfu krajiny. 

 
I.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb 

a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

 
I.7.1 Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Jsou vymezeny plochy a koridory určené pro umístění následujících veřejně prospěšných 

staveb dopravní a technické infrastruktury, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit, které jsou označené v grafické části (na výkrese 3) vps 1-7: 

 
označení: název veřejně prospěšné stavby: 

vps 1 dopravní a technická infrastruktura k ploše Z16 V sádcích 
vps 2 dopravní a technická infrastruktura k plochám Z4, Z13-14 U bytovky 
vps 3 dopravní a technická infrastruktura k ploše Z8 U střediska 
vps 4 dopravní a technická infrastruktura k ploše Z20 Za humny vedle farmy 
vps 5 dopravní infrastruktura - koridor pro pěší 
vps 6 elektrické vedení 400 kV vč. ochranného pásma ve vymezeném koridoru 
vps 7 stezka pro cyklistickou dopravu a pro pěší podél Syrůvky 
vps 8 vysokorychlostní železniční trať v koridoru DZ11-VRT 

 

 
I.7.2 Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Nejsou vymezena. 
 
I.7.3 Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Nejsou vymezeny. 
 
I.7.4 Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 
Nejsou vymezeny. 
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I.8 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze  
uplatnit  předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, 
parcelních čísel pozemků a názvu katastrálního území, případně dalších údajů 
podle § 8 katastrálního zákona 

 
Není uplatňováno předkupní právo. 
 
I.9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
 
Tato opatření nejsou stanovena. 
 
I.10   Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího 

využití včetně podmínek pro jeho prověření 
 
Plocha územní rezervy R2 
 
Na severním okraji obce v lokalitě V sádcích je (v návaznosti na plochu Z16) vymezena plocha 
územní rezervy označená R2. Možným budoucím využitím plochy R2 bude „občanské 
vybavení - hřbitovní“ (Oh) pro možnost rozšíření areálu hřbitova z plochy Z16, event. pro 
výstavbu kaple, kostela či související dopravní a technické infrastruktury. 
Podmínky pro prověření možného budoucího využití: 
- Využití plochy územní rezervy R2 bude prověřováno zejména z hlediska minimalizace 

negativního vlivu rozšíření areálu na krajinu a územní systém ekologické stability, zejména 
na procházející biokoridor LBK 4. 

 
 
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části 
 
Textová část Územního plánu Sobotovice obsahuje 16 listů včetně titulního listu se záznamem 
o účinnosti. 
Grafická část územního plánu obsahuje výkresy označené čísly 1 až 3 v měřítku 1 : 5 000: 
1 Výkres základního členění území 
2 Hlavní výkres 
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
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